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Škodljivi tujerodni organizmi
• Globalizacija in mednarodna trgovina ↑
• Podnebne spremembe

• Prihodi novih škodljivcev in bolezni ↑

• PREVENTIVA
• Zakonodaja, nadzor
• Osveščanje - preprečevanje vnosa in 

širjenja ITV (v gozdove)
• ZOHO

• preprečevanje širjenja tujerodnih vrst z 
zgodnjim obveščanjem

• hitro odzivanje

Foto: S. Zidar

Foto: M. de Groot
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Sistem ZOHO
Sistem ZOHO na
invazivne tujerodne
vrste omogoča:
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Ljubitelja znanost (angl. citizen science)
• Ljubiteljska znanost (tudi participativna znanost, državljanska znanost) je 

znanost, ki jo v celoti ali delno izvajajo prostovoljci (amaterji).
• Najpogosteje se uporablja za beleženje opažanj v terenski biologiji.
• Omogoča veliko število opazovalcev na velikem območju.

Foto: S. Zidar Foto: S. Zidar Foto: S. Zidar



Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje 
za invazivne tujerodne vrste v gozdu

NAMEN: Prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov ITV v gozdovih s povečanjem osveščenosti javnosti
in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) na tujerodne
vrste v gozdnem prostoru.
CILJI:
1. Povečati osveščenost javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki jih za
gozdove predstavljajo ITV.
2. Izboljšati zmogljivost za zgodnje obveščanje o ITV v gozdovih z aktivacijo in izobraževanjem
zaposlenih na področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.
3. Vzpostaviti sistem ZOHO za ITV za gozd.

Projekt LIFE ARTEMIS (2016 – 2020)



Opozorilni seznam vrst
• potencialno invazivne, za katere je verjetno, da se bodo

razširile tudi v SLO. Nekatere že prisotne na manjših
območjih, brez ukrepanja bi se lahko razširile.

• 58 vrst rastlin
• 7 vrst sesalcev
• 14 vrst žuželk (5 Q vrst)
• 14 vrst gliv in fitoftor (7 Q vrst gliv in 

fitoftor)
• Opazovalni seznam - nekatere tujerodne

vrste, ki so pri nas že precej razširjene in prepoznane kot
invazivne. Sporočanje lokacij teh vrst je pomembno
za spremljanje njihovega širjenja, pripravo ukrepov
upravljanja s temi vrstami ter ozaveščanje različnih
ciljnih skupin.



Informacijski sistem Invazivke
• spletna in mobilna aplikacija
• podatek s fotografijo - preveri 

strokovnjak
• po potrditvi so podatki javno 

dostopni
• obveščanje pristojnih organov ob 

najdbi vrste
• možnost prejema sporočil ob vnosu 

in potrditvi izbrane vrste v sistemu
www.invazivke.si

http://www.invazivke.si/


Izobraževanje in osveščanje javnosti

Vse foto: arhiv LIFE ARTEMIS



Informacijski sistem Invazivke
• 20.130 podatkov oz. opažanj (maj 2017 – februar 2022)
• 78,9 % za rastline, 5,9 % za žuželke, 3,4 % za glive in 0,4 % za fitoftore.

Vir: Invazivke.si Vir: Invazivke.si



Informacijski sistem Invazivke
• 439 opazovalcev
• 20.130 podatkov oz. opažanj
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Foto: S. Zidar



• 10 najpogosteje zabeleženih vrst žuželk in gliv

• lažje opazne in pogoste vrste
• vrste, o katerih smo intenzivno ozaveščali
• vrste v bližini človeka
• karantenskih škodljivih organizmov nismo zaznali

VRSTA Št. 
podatkov

Parectopa robiniella 335

Hymenoscyphus fraxineus 315

Corythucha arcuata 289

Eutypella parasitica 137

Corythucha ciliata 128

Leptoglossus occidentalis 83

Cameraria ohridella 75

Antheraea yamamai 50

Phytophthora spp. 41

Macrosaccus robiniella 37

Informacijski sistem Invazivke

Foto: S. Zidar Foto: N. Ogris Foto: S. Zidar Foto: S. ZidarFoto: N. Ogris

Vir: Invazivke.si



Hrastova čipkarka (Corythucha arcuata)

• primer akcije, ciljno usmerjene v vrsto
• 289 opažanj (2017 – 2022)

Vir: Invazivke.si
Animacija: M. de Groot
Vir podatkov: Invazivke.si

Foto: S. Zidar



Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys)

• 29 opažanj (2017 – 2022)

• vrsta z opozorilnega seznama, ki je pomemben škodljivec tudi v kmetijstvu

Vir: Invazivke.si

Foto: S. Zidar

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje 
tujerodnih vrst v gozdovih



Javorov rak (Eutypella parasitica)

• primer akcije, ciljno usmerjene v vrsto
• 137 opažanj (2017 – 2021)

Foto: S. Zidar

Foto: N. Ogris

Foto: S. Zidar



Zaključki
• Ljubiteljska znanost je pomemben podporni element sistema zgodnjega 

obveščanja o novih tujerodnih škodljivcih in bolezni.
• Prostovoljce je treba redno usposabljati in ozaveščati ter jim ponuditi enostavna 

orodja.
• Kot uspešne so se izkazale akcije, usmerjene v ciljno vrsto.

IZZIVI
• Kako motivirati ljudi za sodelovanje – veliko energije v osveščanje.
• Malo število zelo aktivnih prostovoljcev – ti najdejo pomembne najdbe.
• Določeni taksoni so bolj priljubljeni kot drugi.
• Vsi deli Slovenije niso enakomerno pokriti.
• Kako vemo, da vrste na nekem območju ni, če od tam ni opažanj?



life.artemis@tujerodne-vrste.info

Kontakt

 life.artemis@tujerodne-vrste.info

@LIFEARTEMIS

@lifeartemis_si

 tujerodne-vrste.info

www.invazivke.si

Hvala za pozornost!
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