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Povzetek
Invazivne tujerodne vrste postajajo vse večja grožnja domorodnim vrstam, ekosistemom,
gospodarstvu in zdravju ljudi. Za blažitev negativnih vplivov o problematiki invazivk je
potrebno ozaveščati širšo javnost. Ena izmed možnosti je vpeljava problema v formalno
izobraževanje že na stopnji osnovne šole. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšen nivo
predznanja o invazivnih tujerodnih vrstah imajo učenci 7. in 9. razredov osnovne šole.
Posvetili smo se pregledu učnih načrtov Naravoslovja in Biologije ter nekaterih izbirnih
predmetov, ki ju nadgrajujejo. S pomočjo anketiranja smo izvedli krajšo raziskavo o
poznavanju invazivnih tujerodnih vrst med učenci 7. in 9. razredov. Pregled učnih načrtov je
pokazal, da imajo učitelji možnost obravnave problematike v okviru že obstoječih ciljev tako
pri Naravoslovju in Biologiji kot pri izbirnih predmetih. Ugotovili smo, da imajo učenci o
tematiki tujerodnih invazivnih vrst nižje ravni znanja. To pomeni, da so zanje že slišali,
vendar jih ne prepoznajo in jih težko ločijo od drugih vrst ter niso seznanjeni z njihovim
vplivom na okolje. Razen v redkih primerih večje razlike v znanju med sedmošolci in
devetošolci ni bilo.
Ključne besede: tujerodne vrste, invazivne tujerodne vrste, poznavanje invazivnih tujerodnih
vrst, anketa, učni načrt, naravoslovje, biologija

Abstract
Invasive non-native species are becoming a bigger threat for indigenous species, ecosystems,
economy and human health. For lowering the negative effects of invasive non-native species
the general public has to be informed about the problem. One of the possibilities is to include
the problem into formal education at the level of elementary school. The aim of this diploma
paper is to establish the level of general knowledge about invasive non-native species in 7th
and 9th grade of primary school. We did an outlook of syllabuses of Natural science, Biology
and corresponding subjects. The outlook has shown that teachers have a possibility to deal
with this problem according to the syllabus. Still, children have a lower level of knowledge
about this topic, that means they have already heard about invasive non-native species but
cannot recognize them or do not understand their effect on the environment. Generally there
was no difference in knowledge between 7th and 9th graders, although there are some
exceptions.
Key words: non-native species, invasive non-native species, knowledge about invasive nonnative species, survey, syllabus, Natural science, Biology
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1 UVOD
Problema invazivnih tujerodnih vrst (invazivk) se zavedamo šele zadnjih nekaj desetletij.
Človek je z namernimi in nenamernimi naselitvami prenesel tujerodne vrste v novo okolje, v
katerem prej niso bile prisotne. Zaradi množičnega globalnega trgovanja v zadnjih nekaj
desetletjih se je močno povečalo tudi število tujerodnih vrst. Gojenje zanimive tujerodne vrste
lahko postane problem, ko ta preide v naravo in se začne nenadzorovano širiti. Sprva, ko so
tujerodne vrste prisotne še v majhnem številu, so lahko vplivi zelo majhni in težko zaznavni.
Ko tujerodne vrste dosežejo tako številčnost, da se njihovi vplivi povečajo in le-te opazimo, je
največkrat že prepozno. Iz narave je vrste, ki so se prilagodile na novo okolje in se v njem
razmnožujejo, zelo težko odstraniti. Invazivne tujerodne vrste so tudi že v Sloveniji naredile
precej škode ekosistemom, biodiverziteti, gospodarstvu in zdravju ljudi. Glede na izkušnje
drugih držav s problematiko se lahko v Sloveniji ognemo še večji škodi, ki jo invazivke še
lahko povzročijo, tako, da jih odkrijemo v zgodnji fazi, ko je možnost učinkovitega ukrepanja
bistveno večja. V izogib nadaljnjim negativnim vplivom je potrebno splošno javnost
ozaveščati o problematiki invazivnih vrst. Ozaveščanje se že izvaja, in sicer na več ravneh.
Ozaveščanje poteka za skupine ljudi, kot so teraristi, akvaristi, vrtičkarji, ribiči in lovci, ki
veliko časa preživijo v naravi in s svojim delovanjem največ prispevajo k širjenju nekaterih
tujerodnih vrst (Tujerodne vrste v Sloveniji, 2008). Širšo javnost bi k aktivnemu vključevanju
lahko pregovorila urejena zakonodaja, a ta kljub zavedanju o nujnosti ukrepanja še ni sprejela
ustreznih rešitev za izvajanje ukrepov ravnanja, ki bi preprečila nadaljnjo škodo na vseh
zgoraj omenjenih področjih (Alaber, 2013). Na tem področju je Republika Slovenija sprejela
le odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Odredba o ukrepih za
zatiranje škodljivih rastlin in rodu Ambrosia, 2010). Ozaveščanje zato za enkrat poteka
predvsem preko projektov in akcij različnih organizacij in društev (Tujerodne vrste v
Sloveniji, 2008). Učitelji imajo lahko pri obveščanju mlajših pomembno vlogo, saj imajo
možnost učence seznaniti s pojmom in problematiko invazivnih tujerodnih vrst že na začetku
njihovega izobraževanja. Učitelji tako že v šolah poskušajo opozoriti na pereč problem ter z
informiranjem spremeniti mišljenje in s tem delovanje generacij, ki prihajajo za nami. Nivo
predznanja učencev je ključen za kvalitetno delo tako učiteljev kot učencev. Najučinkovitejše
sprejemanje novega znanja temelji na osnovah, ki jih učenec že ima. Z informacijami o
predznanju lahko učitelj oblikuje pouk, primeren znanju učencev, preostali pedagoški delavci
in biologi pa lahko vidijo, kje se pojavljajo luknje v znanju in razumevanju izbrane tematike,

6

Medved, A., Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci … izbrane osnovne šole.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014
ter oblikujejo dejavnosti in akcije, ki bodo v nadaljnje pripomogle k boljšemu poznavanju
problematike.

1.1 Namen, cilji in hipoteze diplomskega dela
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšen nivo predznanja o invazivnih tujerodnih vrstah
imajo učenci 7. in 9. razredov osnovne šole.
1.1.1 Cilji diplomskega dela
 S pregledom učnih načrtov obveznih in izbirnih predmetov, ki se nanašajo na naravoslovne
predmete 7., 8. in 9. razreda, analizirati, na kakšen način je poznavanje in problematika
tujerodnih invazivnih vrst vpeta v učne načrte.
 S pomočjo krajše raziskave ugotoviti dejansko stanje znanja učencev o invazivnih
tujerodnih vrstah.
 Primerjati znanje o tematiki invazivnih tujerodnih vrst učencev 7. in 9. razredov osnovne
šole.
1.1.2 Hipoteze
 Učenci imajo o tematiki tujerodnih invazivnih vrst nižje ravni znanja. To pomeni, da so
zanje že slišali, vendar jih ne prepoznajo in jih težko ločijo od drugih vrst ter niso
seznanjeni z njihovim vplivom na okolje.
 Učenci 9. razredov anketni vprašalnik izpolnijo uspešneje od učencev 7. razredov.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 Opis, kategorizacija in klasifikacija pojmov
2.1.1 Tujerodne in domorodne vrste
Že tisočletja je človek z oddaljenih krajev prinašal domov različne uporabne ali pa zgolj
zanimive rastlinske in živalske vrste, zaradi njihove tujerodnosti imenovane tujerodne vrste.
Številne so ljudem že stoletja koristne in prispevajo k bolj kakovostnemu življenju. Večina
kulturnih rastlin, ki jih gojimo v Evropi in predstavljajo osnovo naše prehrane, je izvorno
tujerodnih vrst (Tujerodne vrste v Sloveniji, 2008). Če Krištof Kolumb ne bi prinesel
krompirja (Solanum tuberosum) iz Južne Amerike in ta v času Avstro-Ogrske monarhije ne bi
zašel v naše kraje, bi imela tedanja cesarica Marija Terezija precej večje težave z lakoto
prebivalstva, danes pa ga ne bi imeli priložnost ponuditi kot prilogo jedem. Prav zaradi
transporta in svetovne trgovine lahko na okenskih policah in vrtovih občudujemo različne
vrste eksotičnih rastlin in gojimo tujerodne živali. Vendar pa je prenašanje vrst med državami
in kontinenti hitrejše in vse bolj množično, ljudje pa vse več potujejo in s seboj namerno ali
nenamerno prenašajo žive organizme v tuje okolje ter tako pripomorejo k naraščanju
tujerodnih vrst tudi pri nas. K temu prispevajo še podnebne spremembe, ki za domorodne
vrste predstavljajo slabše in težje življenjske razmere, tujerodnim pa povečajo možnost za
preživetje (Veenvliet Kus, 2009a).
Za ustrezno razumevanje problematike je potrebno pojme natančneje opredeliti. Zakon o
ohranjanju narave, ki smo ga v Sloveniji sprejeli leta 1999, je za današnje razmere nekoliko
preohlapno definiral tujerodno vrsto, zato danes večinoma uporabljamo definicijo Svetovne
zveze za varstvo narave (IUCN):
»Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, ki se nahaja izven območja
(pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim
širjenjem (to je izven območja naravne razširjenosti, ki ga ni mogla doseči brez neposredne
ali posredne naselitve ali posredovanja človeka). To vključuje katerikoli del organizma, ki
lahko preživi in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, semena, jajca).« (Veenvliet
Kus, 2009a, str. 6)
Za popolno razumevanje in nadaljnje ustrezno ravnanje je potrebno tujerodne ločiti od
domorodnih oziroma avtohtonih vrst.
»Domorodna vrsta je vrsta, podvrsta ali nižji takson, ki živi na območju svoje običajne
(pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le občasno. To velja tudi za
8
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območja, ki jih je vrsta dosegla sama, bodisi s hojo, letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali
drugimi načini razširjanja.« (Veenvliet Kus, 2009a, str. 1)
2.1.2 Invazivne tujerodne vrste
Nekatere tujerodne vrste, imenujemo jih prehodne tujerodne vrste, se na nekem območju
pojavljajo le občasno, lahko se celo občasno razmnožujejo, ampak jih moramo v okolju
vzdrževati s ponovnimi naselitvami. Tujerodna vrsta lahko postane naturalizirana vrsta, če se
v novem okolju brez posega človeka redno in samostojno razmnožuje, a v okolju še ne
povzroča zaznavne škode (Veenvliet Kus, 2009b). Del vnesenih tujerodnih vrst pa se v okolju
ustali in hitro razširja, saj se te lahko širijo tudi precej dlje od matične populacije in s tem
povzročajo škodo (Reis Schreck, Marchante, Freitas, Marchante, 2013). Takim tujerodnim
vrstam pravimo invazivne tujerodne vrste ali invazivke. Zanje slovenska zakonodaja še ne
določa razlage pojma, zato se zopet opremo na mednarodne definicije. IUCN, Svetovna zveza
za varstvo narave jih opredeli kot:
»Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka je tujerodna vrsta, ki se je ustalila in povzroča
spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno biotsko
raznovrstnost.« (Veenvliet Kus, 2009b, str. 6)
2.1.3 Vplivi invazivnih tujerodnih vrst
Vplivi tujerodnih vrst na okolje so lahko zelo raznoliki in jih največkrat težko definiramo, saj
jih je zaradi kompleksnih medsebojnih odnosov z ostalimi organizmi težko meriti in dokazati
(Veenvliet Kus, 2009b). Težko je tudi predvidevati, katere vrste lahko postanejo invazivne in
kakšen bo njihov vpliv na okolje. Sprva so posledice majhne in težko zaznavne, ko pa se
populacija prilagodi in poveča ter se razmnožuje brez človekovega posega, jo je iz okolja
skoraj nemogoče odstraniti (Jogan, 2009). Invazivnim tujerodnim vrstam običajno
pripisujemo negativne vplive na domorodne vrste, ekosisteme, gospodarstvo in zdravje ljudi.
Invazivke avtohtonim vrstam predstavljajo v okolju predvsem tekmece za življenjske vire in
prostor. Spremembe v medvrstnih odnosih se kažejo posledično tudi na ekosistemih. Pri
rastlinskih invazivnih vrstah lahko veliki sestoji populacij spremenijo kemijske in fizikalne
dejavnike, ki niso več optimalni za domorodne vrste. To privede do izrinjanja avtohtonih vrst
in sprememb prvotnih življenjskih razmer ter prizadene specialiste živalskih vrst, ki so jim
domorodne vrste osnovni vir prehrane (Veenvliet Kus, 2009b). Medtem ko tveganja
domorodnih vrst poznamo, se nevarnosti tujerodnih redkeje zavedamo. Nekatere invazivne
tujerodne rastline niso nevarne le ob zaužitju, temveč škodijo človeku že ob stiku s kožo
9
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(orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum)) ali nosno sluznico (pelinolistna žvrklja
(Ambrosia artemisiifolia)). Živalske vrste lahko prenašajo bolezni ali pa so le posredniki pri
prenosu med ljudmi (tigrasti komar (Aedes albopictus)). Brez velike večine tujerodnih vrst si
danes ne predstavljamo življenja, saj so del naše prehrane, temelj gospodarskih panog in
prinašajo ekonomsko korist. Vplivi in posledice invazivk pa so ravno obratni. Odstranjevanje
in zatiranje velikih sestojev sta lahko precejšnji finančni zalogaj, saj se jih zelo težko
znebimo, poleg tega dozdajšnji najuspešnejši in okolju prijazni načini odstranjevanja terjajo
veliko časa (Tujerodne vrste v Sloveniji, 2008).

2.2 Pregled raziskovanja drugih avtorjev na področju poznavanja
invazivnih tujerodnih vrst
Mediji nas že nekaj let zapored opozarjajo in opominjajo o nevarnostih in posledicah vnosa
tujerodnih vrst v naše okolje. Vse bolj nas zanima, kakšen vpliv imajo ta sporočila na ljudi in
kako se nanje odzivamo (Jurčevič, 2013). Pri nas je bilo narejenih nekaj manjših raziskav v
okviru projektov, raziskovalnih nalog in delavnic, ki so bile oblikovane za določene starostne
in interesne skupine ter so preverjale, kakšna so njihova mnenja, stališča in odnos do
problemov invazivnih tujerodnih vrst. Izobraževalni center Piramida Maribor je konec
šolskega leta 2012/13 s tehniko anketiranja izvedel raziskavo med 135 dijaki dveh srednjih
strokovnih oz. poklicnih šol v Mariboru (Jurčevič, 2013). Omenjeni šoli izvajata različne
izobraževalne programe in sta temo tujerodnih vrst že vnesli tudi v šolski kurikulum.
Anonimen anketni vprašalnik je bil razdeljen v tri sklope. V prvem so dijaki ocenili stopnjo
lastnega poznavanja problematike in navedli najpogostejše vire za pridobivanje informacij, v
drugem so prepoznavali posamezne rastlinske in živalske (invazivne) tujerodne vrste. V
zadnjem sklopu so preverjali odnos in stališča dijakov do tujerodnih vrst.
Rezultati so pokazali, da je na vprašanje, ali poznajo pojem in pomen izraza tujerodna vrsta,
le 14,8 % srednješolcev odgovorilo pritrdilno. Skoraj polovica (48,9 %) anketiranih dijakov,
je odgovorila, da je za pojem že slišala, a natančnejšega pomena ne pozna. Ostali (36,3 %)
pojma in njegovega pomena ne poznajo. Anketirani srednješolci so bili do svojega znanja zelo
kritični in so priznali, da je njihovo znanje o tujerodnih vrstah zelo skromno. Rezultati ankete
kažejo, da je za dijake najpomembnejši vir informacij šola, prav tako pomembna sta televizija
in medmrežje. Tiskani mediji in radio jim ne predstavljajo bistvenega izvora informacij. V
drugem sklopu vprašanj so med izbranimi invazivnimi tujerodnimi vrstami dijaki kot
tujerodne organizme prepoznali japonski dresnik (Fallopia japonica), japonsko medvejko
(Spiraea

japonica),

koloradskega

hrošča
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(Trachemys scripta elegans), tigrastega komarja in vzhodnoameriško gambuzijo (Gambusia
holbrooki). V večini primerov pa učenci vseeno niso vedeli pravilnega odgovora. V tretjem
sklopu so poskušali s seznamom trditev ugotoviti, kakšno je stališče dijakov do problematike.
Izkazalo se je, da polovica anketirancev o tujerodnih vrstah nima izoblikovanega stališča in
jih tematika ne zanima oz. nimajo občutka, da bi s svojimi dejanji prispevali k današnjemu
stanju okolja. Odgovori na preostala vprašanja so se med učenci precej razlikovali in
nakazujejo, da dijaki nimajo jasno oblikovanega mnenja o vplivih in nevarnostih tujerodnih
vrst na okolje. Srednješolci menijo, da le-te prispevajo k biotski raznovrstnosti in človeku ter
okolju niso škodljive. Kar 40 % vprašanih pravi, da so potrebne dodatne raziskave, same vrste
pa bi zaščitili in jih varovali. Na lastnem vrtu jih ne bi zasadili, zanje pa trdijo, da prinašajo
nove bolezni in alergije. Polovica dijakov pravi, da smo ljudje premalo seznanjeni in poučeni
o tematiki tujerodnih vrst (Jurčevič, 2013).
Krajša raziskava o odnosu do invazivnih tujerodnih rastlin (Rozman idr., 2013) je bila
izvedena tudi v okviru projekta AMC Promo BID v sklopu 6 delavnic v Sloveniji in Avstriji,
kjer so sodelovali projektni partnerji, različni poznavalci invazivnih tujerodnih vrst, čebelarji,
botaniki, vzdrževalci javnih površin, cest in železnic, predstavniki lokalnih skupnosti,
ministrstva, društev itd. Poudarek raziskave je bil na odnosu do invazivnih tujerodnih rastlin.
Rezultati so pokazali, da večina udeležencev delavnic invazivke dojema negativno, vendar pa
je opazna razlika med interesnimi skupinami, saj imajo čebelarji o njih precej boljše mnenje
kot preostali udeleženci, kar je po mnenju organizatorjev v skladu s pričakovanji. Nekatere
vrste tujerodnih rastlin namreč predstavljajo pomemben delež naravne paše, predvsem v
jesenskem času, ko je manj cvetočih domorodnih rastlin. V razpravi so čebelarji zagotovili, da
invazivnih vrst ne sejejo in ne razširjajo več, temveč se njihove čebele pasejo le na že
obstoječih vrstah v naravi. Zaradi koristi jih večina ni zainteresirana za odstranjevanje. Še
vedno pa razširjajo nekatere tujerodne vrste, ki za enkrat še niso invazivne. Kot najbolj
problematične so prisotni opredelili japonski dresnik, pelinolistno žvrkljo, žlezavo nedotiko
(Impatiens glandulifera) ter kanadsko (Solidago canadensis) in orjaško zlato rozgo (Solidago
gigantea) (Rozman idr., 2013).

11

Medved, A., Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci … izbrane osnovne šole.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014

3 MATERIALI IN METODE
3.1 Postopek pridobivanja podatkov
3.1.1 Pregled učnih načrtov
Učiteljem je učni načrt temeljni dokument za poučevanje v šoli, ki jih vsebinsko,
organizacijsko ter metodično usmerja. Pri pregledu smo se osredotočili na učne načrte
Naravoslovja za 6. in 7. razred, Biologije za 8. in 9. razred ter izbirnih predmetov, ki jih
učenci lahko izberejo v 7., 8. in 9. razredu. Izbrani neobvezni predmeti Okoljska vzgoja,
Organizmi v naravi in umetnem okolju, Rastline in človek in Raziskovanje organizmov v
domači okolici nadgrajujejo znanje, pridobljeno predvsem pri naravoslovnih predmetih. Za
pregled le-teh smo se odločili, ker menimo, da imajo osnovnošolci v teh letih v osnovi že
razvito abstraktno mišljenje in dovolj izkušenj z okolico za razumevanje problematike
invazivnih tujerodnih vrst.
3.1.2 Kvantitativna raziskava
3.1.2.1 Opis vzorca
V raziskavi je neslučajnostni in priložnostni vzorec predstavljalo 68 učencev 3 oddelkov 7.
razredov in 48 učencev 2 oddelkov 9. razredov izbrane osnovne šole Severnoprimorske regije.
Učenci so ob koncu šolskega leta 2013/14 v maju za 9. razrede in juniju za 7. razrede izpolnili
anketni vprašalnik o poznavanju invazivnih tujerodnih vrst.
3.1.2.2 Inštrument
Posebej za namen diplomskega dela je bil oblikovan anketni vprašalnik za učence z vprašanji
zaprtega tipa. Z anketnim vprašalnikom (Priloga 1 in 2) smo želeli ugotoviti, kakšno širino
zajema znanje učencev o sicer aktualni problematiki, ki pa le počasi prihaja v zavest širši
javnosti. S kvantitativno analizo rezultatov ankete smo poskušali odgovoriti na naslednja
vprašanja:
1. ali so učenci že slišali za pojme avtohtona in domorodna vrsta (1. vprašanje), invazivna
tujerodna vrsta ali invazivka (2. vprašanje) in kje so informacijo dobili (3. vprašanje);
2. ali učenci poznajo pomen izraza invazivna tujerodna vrsta ali invazivka (4. vprašanje);
3. ali učenci razumejo in ločijo med izrazi domorodna, tujerodna in invazivna tujerodna vrsta
na primeru izbranih rastlinskih vrst (5. in 6. vprašanje);
4. ali so učenci že slišali za izbrane invazivne tujerodne vrste, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji
in kje so informacijo o njih dobili (7. vprašanje);
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5. kako dobro učenci prepoznajo določene invazivne tujerodne vrste na slikah (8., 9., 10. in
11. vprašanje);
6. ali učenci poznajo vplive invazivnih tujerodnih vrst na okolje in kakšen bi bil njihov odziv
ob srečanju z njimi (12., 13., 14., 15. in 16. vprašanje).
Vprašanja so med seboj tudi nekoliko povezana. Tako so na primer na 3. vprašanje
odgovarjali le učenci, ki so pri 2. vprašanju obkrožili pritrdilen odgovor. Na podvprašanje 3.1.
so odgovarjali le tisti, ki so prvič za pojem invazivnih tujerodnih vrst slišali v medijih in so pri
3. vprašanju obkrožili odgovor B. Ker vprašanji nista bili namenjeni vsem učencem, smo ju v
anketnem vprašalniku obarvali modro. Pri 5. in 6. vprašanju anketnega vprašalnika smo
namenoma izbrali iste vrste rastlin (mali zvonček, krompir, pelinolistna žvrklja, potonika,
narcisa, japonski dresnik, robinija, travniška kadulja, navadna tisa in koruza) in poskušali
ugotoviti, ali učenci izraze domorodna, tujerodna in invazivna tujerodna vrsta razumejo ter ali
za rastline, ki jih izbirajo, vedo, od kod prihajajo. Živalske in rastlinske vrste v anketnem
vprašalniku smo izbrali glede na pogostost pojavljanja v medijih, zaradi lažje prepoznavnosti
in možnosti učenčevih vplivov na širjenje in zatiranje invazivk. Srečamo jih tudi v
nadaljevanju anketnega vprašalnika, kar pomeni, da lahko poznavanje tujerodnih invazivnih
vrst učencev zaključimo le na izbranih vrstah. Preko celotnega vprašalnika smo se držali
načela, da smo strokovnim imenom pripisovali medijsko uveljavljene izraze.
3.1.2.3 Postopek zbiranja podatkov
Pred začetkom izpolnjevanja vprašalnikov smo učencem predstavili potek anketiranja. Na
PowerPoint predstavitvi (Priloga 1) so bila zapisana vprašanja in možni odgovori, na
anketnem vprašalniku (Priloga 2), ki so ga dobili učenci, pa so bile pod ustrezno zaporedno
številko zapisane črke možnih odgovorov. Na ta način smo se želeli izogniti popravljanju
odgovorov med izpolnjevanjem, saj kasnejša vprašanja na vprašalniku s sklepanjem dajo
odgovore na prejšnja. Učence smo opomnili, da je anketa anonimna, in jih poprosili, naj na
vprašanja iskreno odgovarjajo. Med samim anketiranjem smo jim vsako vprašanje in možne
odgovore prebrali, po potrebi dodatno obrazložili posebnosti določenih vprašanj ter bili
pripravljeni na morebitna vprašanja učencev. Učence smo opozorili, da slike pri 8., 9., 10. in
11. vprašanju ne prikazujejo naravnega razmerja med organizmi. Anketiranje je potekalo 20
minut.
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4 REZULTATI
4.1 Pregled učnih načrtov
Pregledali smo učne načrte za Naravoslovje v 6. in 7. razredu, Biologijo v 8. in 9. razredu ter
izbirne predmete, ki se navezujejo na naravoslovne predmete in jih lahko učenci izberejo od
7. do 9. razreda. Pregled izbirnih predmetov smo zasnovali na podlagi seznama izbirnih
naravoslovno-tehničnih predmetov s spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, pri katerih menimo, da učitelji lahko vključijo tematiko tujerodnih vrst.
Ugotovili smo, da tematika invazivnih tujerodnih vrst kot taka ni zastopana v pregledanih
učnih načrtih, lahko pa jo učitelji obravnavajo v okviru nekaterih že oblikovanih vsebinskih
sklopov in ciljev.
4.1.1 Učna načrta predmetov Naravoslovje in Biologija
Pri Naravoslovju v 6. razredu je pri biološkem delu predmeta poudarek na rastlinah. V
vsebinskem sklopu Živa narava lahko učitelj ob obravnavi tem v manjši meri uporabi in
obravnava tudi invazivne tujerodne rastline. Na podoben način so razdeljene tudi teme za 7.
razred, le da temeljijo na spoznavanju živalskega sveta, kar učiteljem da možnost vključitve
živalskih invazivk. V obeh razredih pa v okviru sklopa Vplivi človeka na okolje prideta v
poštev cilja: »učenci spoznavajo, da lahko z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju
okolja, in se ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje« in »učenci
razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere
nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na zavarovanih
območjih« (Skvarč idr., 2011, str. 19).
Pri predmetu Biologija v 8. razredu je celotno problematiko nekoliko težje vključiti, vendar
pa je možno uvesti posamezne invazivke, ki imajo negativen vpliv na zdravje ljudi. Tu lahko
izpostavimo predvsem pelinolistno žvrkljo in alergenost njenega peloda pri spoznavanju
najpogostejših bolezni dihal ter orjaški dežen v okviru kože kot organskega sistema, ki ob
dotiku in izpostavljenosti svetlobi povzroča fitofotodermatitis. Učni načrt 9. razreda je
tematiki invazivnih tujerodnih vrst še najbolj naklonjen, saj jo lahko celostno obravnavamo v
sklopih Biotska pestrost in Vpliv človeka na naravo in okolje ter s tem pokrijemo več
vsebinskih ciljev. V letih izvajanja predmeta Biologija je v vsebinskem sklopu Raziskovanje
in poskusi izpostavljeno tudi samostojno raziskovanje učencev, za kar so za osnovnošolce
primerne predvsem invazivne vrste rastlin (Vilhar idr., 2011).
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4.1.2 Učni načrti izbirnih predmetov
Poleg obveznih so tu še izbirni predmeti, ki prav tako omogočajo vključitev aktualne
tematike. Zaradi možnega manjšega števila bolj motiviranih učencev, ki so si predmet izbrali
sami, gre tu predvsem za nadgradnjo znanja obveznih predmetov in podporo samostojnemu
raziskovanju učencev ter laboratorijskemu in terenskemu delu. Predmeti, kot so Okoljska
vzgoja, Organizmi v naravi in umetnem okolju, Rastline in človek in Raziskovanje
organizmov v domači okolici, so kot nalašč primerni za vprašanja tujerodnih in invazivnih
tujerodnih vrst, saj v večji meri poudarjajo interdisciplinarnost in proaktivnost. Njihov namen
je izhajati iz okoljsko resnično pomembnih aktivnosti in povezovati spoznavne, čustvene,
etične in estetske vidike.
Okoljska vzgoja je med izbirnimi predmeti za problematiko najustreznejša, saj jo lahko
obravnavamo v okviru tematskih sklopov Biotska pestrost ter Okolje in način življenja. Pri
ostalih omenjenih predmetih je možno vključevanje le v posameznih ciljih. Pri predmetu
Rastline in človek lahko učenci spoznajo pomembnejše tujerodne medonosne in okrasne
rastline ter ugotavljajo, kakšne razmere potrebujejo za uspešno rast. Teoretske osnove o
invazivnih vrstah predmeta Raziskovanje organizmov v domači okolici se prepletajo z
metodami neposrednega opazovanja in določanja invazivnih tujerodnih rastlin in živali v
bližnji okolici ter ocenjevanja njihove razširjenosti. Pri predmetu Organizmi v naravi in
umetnem okolju lahko ob seznanjanju o osnovah gojenja organizmov v terariju, akvariju itd.
namenimo nekaj časa tudi odnosu do tujerodnih vrst, kot sta želva rdečevratka in zlata ribica
(Carassius auratus), ki pa pogosto pristaneta v bližnjih ribnikih zaradi nepodučenih
akvaristov.
4.1.3 Znanje učencev 7. in 9. razredov o invazivnih tujerodnih vrstah
Rezultati raziskave so pokazali, da je preko 80 % sedmošolcev in 97 % devetošolcev že
slišalo za izraz avtohtona oz. domorodna vrsta (Graf 1), medtem ko je za invazivne tujerodne
vrste slišalo le 26,5 % učencev 7. razredov in 50 % učencev 9. razredov (Graf 2).
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Graf 1: Poznavanje izraza avtohtona in domorodna vrsta. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so na
vprašanje, ali so že slišali za izraz avtohtona oz. domorodna vrsta, odgovorili z da ali ne.
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Graf 2: Poznavanje izraza invazivna tujerodna vrsta in invazivka. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so na
vprašanje, ali so že slišali za izraz invazivna tujerodna vrsta ali invazivka, odgovorili z da ali ne.

Na vprašanje, kje so prvič slišali za pojem invazivna tujerodna vrsta oz invazivka, so
odgovarjali le učenci, ki so že slišali za izraz tujerodna invazivna vrsta ali invazivka in so pri
drugem vprašanju obkrožili odgovor DA. V oddelkih 7. razredov je 18 učencev že slišalo za
pojem invazivne tujerodne vrste. Največ učencev je dobilo informacije v medijih, nekaj manj
od sorodnikov, prijateljev in znancev. Eden je zanje slišal v šoli, dva učenca pa se nista
spomnila, kje sta informacijo o invazivkah dobila. Tudi v 9. razredih je večna učencev za
pojem invazivne tujerodne vrste slišala v medijih, sledi šola (Graf 3).
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Graf 3: Vir informacij o invazivnih tujerodnih vrstah. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so odgovarjali na
vprašanje, kje so prvič slišali za pojem invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka.

Podvprašanje 3.1. »Natančneje določi vrsto medija oz. vir informacije« je bilo namenjeno 11
sedmošolcem in 9 devetošolcem, ki so za invazivne tujerodne vrste izvedeli preko medijev.
Od njih se je zahtevalo, da natančneje opredelijo medij, preko katerega so dobili informacije o
invazivkah. Izkazalo se je, da televizija kot posrednik informacij še vedno prevladuje, saj je
večina učencev zanje izvedela preko nje (7 sedmošolcev in 7 devetošolcev). 2 učenca sta
informacijo našla na internetu, 4 v tiskanih virih od tega 2 sedmošolca in 2 devetošolca
(Preglednica 1).
Preglednica 1: Posredniki informacij o tujerodnih invazivnih vrstah. Natančnejše določanje vrste medija oz. vira
informacije s strani 11 sedmošolcev in 9 devetošolcev.
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Večina osnovnošolcev za pojem invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka še ni slišala, kar
pojasnjujejo tudi rezultati analize 4. vprašanja, kaj pomeni izraz invazivna tujerodna vrsta oz.
invazivka (Graf 4), kjer smo učence spraševali po pomenu izraza. Odstotek učencev (25,0 %
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sedmošolcev, 44,7 % devetošolcev), ki so na vprašanje pravilno odgovorili, da izraz opisuje
organizme, ki so bili prineseni iz tujih krajev in ogrožajo domorodne vrste ter zdravje ljudi, je
bil podoben odstotku učencev, ki so za izraz invazivna tujerodna vrsta že slišali. Razredno
prednjačijo devetošolci. Preostala večina pomena pojma ne pozna.
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Graf 4: Razumevanje pojma invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so
na vprašanje, kaj pomeni izraz invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka, odgovarjali z A – Organizmi, ki so
prineseni iz tujih krajev in se v novem okolju razmnožujejo; B – Rastline, prinesene iz tujih krajev, ki so se
razrasle na neobdelanih površinah; C – Organizmi prineseni iz tujih krajev, ki ogrožajo domorodne vrste, zdravje
ljudi; D – Ne vem.

Kombinacija 5. in 6. vprašanja preverja poznavanje, razumevanje in ločevanje določenih
domorodnih, tujerodnih in invazivnih tujerodnih rastlin. Anketirani učenci 7. in 9. razreda se
v večini strinjajo, da med tujerodne vrste spadajo krompir, pelinolistna žvrklja, japonski
dresnik in koruza (Zea mays). Približno 20 % več sedmošolcev kot devetošolcev meni, da
med tujerodne rastline spadata tudi robinija (Robinia pseudoacacia) in navadna tisa (Taxus
baccata).
Pri vprašanju 6. »Katere od naštetih rastlin meniš, da sodijo med invazivne tujerodne vrste?«
so bili rezultati nekoliko bolj razpršeni. Mednje so učenci najpogosteje uvrstili pelinolistno
žvrkljo, japonski dresnik in koruzo, sledita jim krompir in robinija (Graf 5 in 6). Rezultate je
smiselno prikazati glede na primerjavo pogostosti izbiranja določene rastlinske vrste v
posameznem razredu. V 7. razredu so rastlinam večkrat pripisali tujerodnost, tudi če to niso
bile (Graf 5), a so bili v primerjavi z 9. razredom nekoliko bolj zadržani pri izbiranju
invazivnih vrst (Graf 6).
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Graf 5: Določanje tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst sedmošolcev. Deleži učencev 7. razreda, ki so
predstavljene rastlinske vrste določili kot tujerodne in/ali invazivne tujerodne vrste.
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Graf 6: Določanje tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst devetošolcev. Deleži učencev 9. razreda, ki so
predstavljene rastlinske vrste določili kot tujerodne in/ali invazivne tujerodne vrste.

Pri 7. vprašanju so se učenci morali opredeliti, kje so dobili informacijo o posameznih
izbranih invazivnih vrstah (Priloga 1). Za tigrastega komarja je največ učencev izvedelo iz
medijev in od sorodnikov, prijateljev ter znancev, nekaj sedmošolcev pa tudi v šoli. O želvi
rdečevratki je 54,4 % anketiranih 7. razreda slišalo v šoli, 60,5 % devetošolcev pa od
sorodnikov, prijateljev in znancev. Za potujočo trikotničarko (zebrasto školjko) (Dreissena
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polymorpha), harlekinsko (azijsko) polonico (Harmonia axyridis), japonski dresnik in
pelinolistno žvrkljo (ambrozijo) je slišalo precej manj učencev.
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Invazivne tujerodne vrste živali
Graf 7: Prepoznavanje določenih invazivnih tujerodnih vrst živali po njihovem imenu. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so prepoznali invazivne tujerodne vrste živali: tigrastega komarja (Aedes albopictus),
harlekinsko (azijsko) polonico (Harmonia axyridis), želvo rdečevratko (Trachemys scripta elegans) in potujočo
trikotničarko (zebrasto školjko) (Dreissena polymorpha).
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Graf 8: Prepoznavanje določenih invazivnih tujerodnih vrst rastlin po njunem imenu. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so prepoznali invazivni tujerodni vrsti rastlin: japonski dresnik (Fallopia japonica) in
pelinolistno žvrkljo (Ambrosia artemisiifolia).
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V grafa 7 in 8 smo vključili samo deleže učencev, ki so invazivne tujerodne vrste prepoznali.
Izkaže se, da je očitno več sedmošolcev kot devetošolcev slišalo za harlekinsko (azijsko)
polonico, potujočo trikotničarko (zebrasto školjko) in pelinolistno žvrkljo.
Zanimalo nas je tudi, kako dobro učenci prepoznajo določene invazivne tujerodne vrste s slik
in jih ločijo od drugih vrst, ki so prav tako pogosto zastopane v našem okolju (Priloga 1,
vprašanje 8). S prepoznavanjem tigrastega komarja in želve rdečevratke anketiranci niso imeli
težav, saj je preko 90 % učencev obeh razredov izbralo pravilen odgovor, kar kaže tudi na
učinkovitost poimenovanja vrst glede na njihov zunanji izgled. Pri rastlinskih vrstah pa je bilo
učencem nekoliko težje. Sliko japonskega dresnika je izbrala le približno četrtina
anketirancev iz 7. in 9. razreda. Opazimo nepoznavanje ne samo invazivnih vrst, temveč tudi
domorodnih, saj je blizu 25 % sedmošolcev in skoraj 30 % devetošolcev japonski dresnik
zamenjevalo s potoniko (Paeonia sp.). Okoli 40 % učencev se je odločilo za odgovor »Ne
vem«. Nekoliko bolje so se učenci odrezali pri prepoznavanju pelinolistne žvrklje (36,8 %
učencev 7. razredov, 39,5 % učencev 9. razredov), a je bil tudi tu odstotek učencev, ki se niso
odločili za nobeno izmed slik, blizu 40 % (Priloga 3).
Pri zadnjih 5 vprašanjih (Priloga 1, vprašanja 12.–16.), kjer nas je zanimalo poznavanje vpliva
invazivnih tujerodnih vrst na okolje in možen odziv učencev ob srečanju z njimi, je bila
razlika med sedmošolci in devetošolci zelo majhna. Večina (83,6 % učencev 7. razreda, 89,2
% učencev 9. razreda) se je strinjala, da ni zaželena naselitev tigrastega komarja v naše kraje,
ker prenaša bolezni (Priloga 3).
Nekoliko bolj razpršeni so bili odgovori pri vprašanju o vplivu pelinolistne žvrklje na
človeka, vendar kar 45,6 % sedmošolcev in 57,9 % devetošolcev meni, da lahko pelod te
rastline povzroči alergijsko reakcijo (Graf 9).
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Graf 9: Negativen vpliv pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na človeka. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so na vprašanje, kakšen je negativen vpliv pelinolistne žvrklje, odgovarjali z A – Plodovi so
strupeni; B – Pelod ambrozije lahko pri ljudeh povzroči hudo alergijsko reakcijo; C – Zaradi grmičaste oblike
ovira preglednost v prometu; D – Ima zelo globoke korenine, ki lahko poškodujejo asfalt.

Več kot polovica (55,9 %) učencev 7. razredov in dve tretjini (68,4 %) učencev 9. razredov se
zavedajo tudi negativnih vplivov japonskega dresnika na okolje (Priloga 3).
Pri 15. vprašanju so se učenci večinoma odločili, da bi širjenje tigrastega komarja najlažje
zajezili, če bi v okolici človekovih bivališč odstranili vse posode, kjer zastaja voda ali pa bi
okna zaščitili z gostimi mrežami (Graf 10).
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Graf 10: Najlažja zajezitev širjenja tigrastega komarja (Aedes albopictus). Delež učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki
so na vprašanje, kaj menijo, kako bi najlažje zajezili širjenje tigrastega komarja, odgovarjali z A – Naselja bi
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poškropili z insekticidi; B – V okolici človekovih bivališč bi odstranili vse posode, kjer zastaja voda; C – Vsa
okna bi zaščitili z gostimi mrežami; D – Ne vem.

Zadnje vprašanje je učence spraševalo, kaj bi predlagali sošolcu, naj naredi z želvo
rdečevratko, za katero ne more več skrbeti. Učencev obraščen ribnik z dovolj skrivališči ni
premamil, da bi rdečevratko odnesli v naravo, raje bi ji poiskali novega lastnika ali jo odnesli
v živalski vrt, precej manj pa bi jih želvo prepustili veterinarju, da jo humano usmrti (Graf
11).
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Graf 11: Skrb za želvo rdečevratko (Trachemys scripta elegans). Delež učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so na
vprašanje, kaj bi predlagali sošolcu, naj naredi z želvo rdečevratko, za katero ne more več skrbeti, odgovarjali z
A – Želvo lahko izpusti v obraščen ribnik, ki ji nudi dovolj skrivališč; B – Želvi poskuša najti novega lastnika; C
– Želvo naj odnese v živalski vrt; in D – Želvo naj odnese k veterinarju, ki jo lahko humano usmrti.
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5 RAZPRAVA
5.1 Vključevanje tematike v učni načrt
Problematika invazivk obsega aktualna vprašanja o vplivu človeka in njegovih dejavnosti na
naravo ter njegov odnos do organizmov, združb in ekosistemov. Odpira tudi vprašanja, kako
človek s svojimi dejanji deluje na družbo, v tem primeru predvsem na zdravje ljudi in
gospodarstvo. Za razumevanje tematike je potrebno osnovno biološko znanje in poznavanje
bioloških konceptov, ki pa jih učenci spoznajo že v osnovni šoli. Problem invazivnih
tujerodnih vrst je primerna tema za osnovnošolce, saj lahko učenci uporabijo svoje biološko
znanje na konkretnih primerih in ob ustreznem vodstvu učitelja pridejo do sklepov, hkrati pa s
to temo osmislimo učenje posameznih bioloških konceptov. Učence lahko v vsebino
vključimo že preko preproste diskusije ali obsežnejšega laboratorijskega in terenskega dela v
obliki raziskovalnih nalog in projektnih del itd. Predvsem rastlinske invazivke so ustrezen
objekt preučevanja, saj jih najdemo in neomejeno nabiramo skoraj povsod, odstranjevanje pa
je celo priporočeno.
V medijih se o invazivkah in njihovem vplivu vse več govori in piše, kar lahko učitelj uporabi
kot iztočnico za diskusijo v razredu ter jo po želji uporabi kot temo za medpredmetne
povezave, na primer z Zgodovino in Geografijo (Strgulc Krajšek in Bačič, 2013).
Strgulc Krajšek in Bačič (2013) menita, da imamo pri učencih možnost skozi različne
praktične naloge razvijati tako vsebinske kot procesne cilje učnega načrta. Ob raziskovanju o
invazivkah, učenci spoznavajo, da je biološko znanje še kako pomembna osnova za družbeno
socialne probleme ter ključno za sprejemanje ustrezne zakonodaje, ki poskrbi za vpletenost
širše javnosti v problematiko. Invazivne vrste so odličen primer, kako človek tudi kot
posameznik vpliva na naravo in kako ima lahko že majhna nenamerna dejavnost velike
posledice, ki prizadenejo okolje in družbo. Jogan (2006) se strinja in dodaja, da lahko temo
nadgrajujemo v srednji šoli v obliki praktičnega dela (naravoslovni dnevi, ekskurzije, krožki,
seminarske in maturitetne naloge), ki spodbujajo natančno opazovanje in spoznavanje dela na
terenu in v laboratoriju. Predlaga tudi delo z viri in strokovno literaturo, za kar Jurčevič
(2013) pravi, da bi bilo potrebno pri pouku pogosteje realizirati. Kljub temu, da Jogan (2006)
navaja možnosti vključevanja invazivk v srednješolske učne načrte, jih lahko z ustreznimi
prilagoditvami izvajamo tudi v osnovni šoli.
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5.2 Znanje učencev 7. in 9. razredov o invazivnih tujerodnih vrstah
Naša raziskava je pokazala, da je večina učencev že slišala za izraza avtohtona in domorodna
vrsta, medtem ko jim je termin invazivna tujerodna vrsta ali invazivka večinoma neznan. V
učnih načrtih predmetov Naravoslovje in Biologija ni cilja, ki bi direktno omenjal
spoznavanje termina domorodna oz. avtohtona vrsta, vendar pa jih učitelji obravnavajo v
sklopu drugih tematskih sklopov, ki so vezani na biotsko pestrost, zato rezultati niso
presenetljivi. Slabši rezultati poznavanja termina invazivna tujerodna vrsta nakazujejo, da
učitelji problematike v šoli ne omenjajo. Glede na majhno število anketirancev 9. razredov, je
lahko na boljši rezultat vplivala tudi raziskovalna naloga o invazivnih tujerodnih vrstah 3
devetošolk, ki so jo pripravile v šolskem letu 2013/14. Televizija kot medij sporočanja tudi
med mladimi še vedno prevladuje, zato bi bilo smiselno tematiko predstaviti in vplesti v
otroške in mladinske oddaje. Le redki učenci razumejo pomen izraza invazivna tujerodna
vrsta, kar opazimo tudi pri vprašanjih ločevanja med domorodnimi, tujerodnimi in
invazivnimi tujerodnimi rastlinami. Znanje iz Zgodovine in Geografije je najverjetneje
koristilo devetošolcem, saj so pogumneje določili krompir in koruzo kot tujerodni vrsti. V
nasprotju z zaključki Jurčevičeve (2013) se je pri naši raziskavi pokazalo, da so vrstni
pridevniki v imenih vrst, ki izražajo izvor (npr. japonski), dovolj velik razpoznavni znak, da
so učenci vrsto uvrstili med tujerodne. Analiza vprašanj, pri katerih so osnovnošolci določali
tujerodnost in invazivnost rastlin, nakazuje, da učenci ne poznajo tako avtohtonih kot
tujerodnih rastlin in ne razumejo ter ne ločijo tujerodnih od invazivnih tujerodnih rastlin. Le v
redkih primerih je znanje učencev 9. razreda boljše od učencev 7., kar sicer ni nenavadno,
glede na to, da invazivnih tujerodnih vrst večina učiteljev Naravoslovja in Biologije še ni
vključila v pouk (Kurent, 2013). Presenetilo me je, da učenci med tujerodne rastline redkeje
uvrstijo potoniko kot narciso, saj so narcise vrste Narcissus poeticus v spomladanskem času
zaradi rasti na prostranih travnikih Golice medijsko precej izpostavljene in bolje poznane širši
javnosti. Vsekakor potonika in narcisa nista najboljša primera domorodnih vrst. Po Uredbi o
zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih
vrstah, 2004) vse narcise pri nas sicer spadajo med zavarovane domorodne vrste, kljub temu
da je rumenocvetna narcisa (Narcissus pseudonarcissus) verjetno tujerodna (osebna
komunikacija). Mala flora Slovenije (Martinčič idr., 2007) ji za domovino pripisuje
Sredozemlje. O potoniki v naravnem okolju se, v nasprotju z narcisami, pri nas redkeje govori
v medijih. Navadna in velelistna potonika (Paeonia officinalis, Paeonia mascula) sta
avtohtoni in ju divje rastoči najdemo predvsem na primorskem koncu, medtem ko je na
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vrtovih verjetno pogostejša Paeonia lactiflora, ki izvira iz Azije, zato bi bilo rastlini v bodoče
smiselno zamenjati z drugima vrstama. V vprašalniku zaradi zagotavljanja ustrezne
preprostosti ankete nismo navedli vrste narcise in potonike.
Učenci so v sklopu vprašanj, kjer so prepoznavali vrste s slik, bolje odgovarjali na vprašanja v
zvezi z živalskimi vrstami, kar ni ravno presenetljivo, saj našo pozornost običajno bolj
pritegnejo živali kot rastline (Mihičinac, 2013). Seveda pa se je potrebno zavedati, da bi za
prepričljivo sklepanje potrebovali več podatkov. Poleg tega imata obe živalski vrsti
posebnost, preko katerih sta poimenovani in ju z lahkoto prepoznamo. Ostali odgovori kažejo
na to, da učenci ne poznajo žvrkljinega zunanjega izgleda in organov, kar smo dokazali že pri
7. vprašanju prepoznavanja vrst po imenih.
Osnovnošolci s problemom invazivne vrste tigrastega komarja niso podrobneje seznanjeni.
Glede na preostale rezultate je jasno, da so zanj že slišali in ga, verjetno zaradi njegovih
prepoznavnih belih lis na nogah in oprsju, tudi prepoznali, vendar pa ne poznajo njegovega
življenjskega cikla. Poleg tega bi lahko sklepali, da okrog 55 % anketirancev obeh starosti
nima usvojenega načina razmišljanja, s katerim bi poskušali problem preventivno in
trajnostno reševati v dobrobit celotnega okolja ter poskrbeli tudi za naravo in ne le lastno
udobje. Manj težav so imeli z rdečevratko, vendar menim, da so tu imeli še posebno velik
vpliv dani možni odgovori. Največkrat izbrana možnost, da učenec poskuša poiskati novega
lastnika, ne predstavlja dejanske rešitve problema, zato bi bilo potrebno odgovor zamenjati z
drugim ali ga vsaj preoblikovati. Izvedba anketiranja je potekala brez večjih težav, le v enem
oddelku 7. razreda je prišlo do glasnih pripomb posameznikov, ki so lahko vplivala na
izpolnjevanje ostalih učencev. Kljub temu je bilo projiciranje vprašanj na platno ustrezna
rešitev, da smo se izognili popravljanju odgovorov med izpolnjevanjem.
Raziskavi (Jurčevič, 2013) in (Rozman idr., 2013) pokažeta, da imajo različne interesne
skupine različna stališča in mnenja, ki vplivajo na njihova nadaljnja ravnanja. Na eni strani so
tu dijaki, ki v prihodnosti ne bodo deležni ur Biologije, kjer bi podrobneje spoznali tematiko
invazivnih tujerodnih vrst, obenem njihov poklic tega od njih ne bo zahteval. Na drugi strani
imamo ljudi, ki za problematiko vedo in se z njo ukvarjajo, ker so v vsakodnevnem stiku z njo
oz. se njihova dejavnost križa z invazivnimi organizmi. Zato je pomembno, da ozaveščamo v
rani mladosti, ko pri učencih še niso izoblikovani osebni in poklicni interesi. V prihodnje bo
treba poskrbeti, da se bo tehtnica razumevanja problematike prevesila v smer splošne javnosti,
ki bo učinkoviteje preprečila nova nenadzorovana širjenja in omejila današnja.
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6 SKLEP
Znanje večine ljudi o problematiki biodiverzitete je še vedno zelo pomanjkljivo in
nenatančno. Za učinkovito reševanje številnih groženj biotski raznovrstnosti, ki jih povzročajo
invazivne tujerodne vrste, je razumevanje problema ključnega pomena (Gherardi, 2011). Prav
zato je treba že v osnovni šoli privzgojiti razmišljujoč in odgovoren odnos, ne samo do
vprašanja tujerodnih vrst, temveč tudi do naraščajočih okoljskih problemov, ki jih je treba
obravnavati z vidika trajnostnega življenja. V manjši meri je problematika invazivnih
tujerodnih vrst že dosegla širšo javnost, vendar obsežnost problema razume in se z njegovim
reševanjem ukvarja le majhno število ljudi, običajno tisti, ki imajo opravka s tujerodnimi
vrstami v vsakdanjem življenju. Učitelji imajo možnost obravnave problematike v okviru že
obstoječih ciljev tako pri predmetih Naravoslovje in Biologija kot pri izbirnih predmetih, ki
predstavljajo nadgradnjo naravoslovnih področij. Obširnejšo ozaveščenost med učenci bi
dosegli, če bi problematiko vnesli predvsem v učne načrte Naravoslovja in Biologije kot cilj
ali le del cilja v okviru vsebinskih sklopov Vpliv človeka na okolje v 7. razredu in Biotska
pestrost ter Vpliv človeka na naravo in okolje v 9. razredu. Prav tako bi bila učinkovita
vključitev problematike tujerodnih invazivnih vrst med izbirne predmete Okoljska vzgoja,
Rastline in človek, Raziskovanje organizmov v domači okolici ter Organizmi v naravi in
umetnem okolju. Invazivne tujerodne vrste so primerna tema za osnovnošolce, saj lahko
učenci uporabijo svoje biološko znanje na konkretnih primerih in ob ustreznem vodstvu
učitelja pridejo do sklepov. S tem bi obenem osmislili učenje posameznih bioloških
konceptov. Z laboratorijskim in terenskim delom učenci pridobijo veščine raziskovanja.
Posredno učence učimo in jim poskušamo privzgojiti razmišljujoč in odgovoren odnos do
okoljskih problemov, ki povezuje razumevanje, čustveno prizadetost in smotrno akcijo
(Marentič Požarnik idr., 2004).
Glede izbranih invazivnih tujerodnih vrst lahko zaključimo, da so učenci sicer že slišali za
pojem invazivnih tujerodnih vrst in prepoznajo nekatere posamezne vrste, vendar o njih prav
veliko več ne vedo. S tem potrdimo prvo hipotezo, da imajo učenci o tematiki tujerodnih
invazivnih vrst nižje ravni znanja. To pomeni, da so zanje že slišali, vendar jih ne prepoznajo
in jih težko ločijo od drugih vrst ter niso seznanjeni z njihovim vplivom na okolje. Hipotezo o
boljših rezultatih devetošolcev kot sedmošolcev zavračamo, saj razen redkih izjem med njimi
ni bilo večjih razlik, kar ni presenetljivo glede na to, da so se le redke osnovne šole posvetile
spoznavanju problematike (Kurent, 2013).

27

Medved, A., Poznavanje invazivnih tujerodnih vrst med učenci … izbrane osnovne šole.
Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014
Raziskavo o poznavanju invazivnih tujerodnih vrst bi bilo mogoče v prihodnje razširiti in
izvesti na več osnovnih šolah po celi Sloveniji in primerjati znanje problematike invazivnih
vrst glede na njihovo zastopanost v regiji ter glede na to osnovati aktivnosti, ki bi jih lahko
učitelji v šolah uporabili pri poučevanju in spoznavanju problema invazivnih tujerodnih vrst.
Zavedanje mlajših generacij o okoljskih problemih, kot je vpliv invazivnih tujerodnih vrst, je
pomembno zato, ker bi s temi vrstami v prihodnje ravnali previdneje in tako zmanjšali
vnašanje novih invazivnih vrst ter ohranili Slovenijo kot vročo točko biotske pestrosti.
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8 PRILOGE
8.1 Priloga 1: PowerPoint predstavitev anketnega vprašalnika

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljen/a!
Sem študentka Pedagoške fakultete in bi potrebovala tvojo pomoč pri pisanju
diplomske naloge. Poskušam izvedeti, kaj osnovnošolci veste o tujerodnih invazivnih
vrstah.
Prosila bi te, da na spodnja vprašanja odgovoriš iskreno. Anketa je anonimna in bo
uporabljena zgolj v raziskovalne namene diplomskega dela.
Hvala za pomoč!
Alenka Medved
1

Razred (obkroži):

7.

9.

1. Ali si že slišal za pojem:
avtohtona oz. domorodna vrsta?

DA

NE
Obkroži.

2
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2. Ali si že slišal za pojem:
invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka?

DA

NE
Obkroži.

3

3. Kje si prvič slišal za pojem invazivna
tujerodna vrsta oz. invazivka?
A V šoli.

B V medijih (internet, televizija, radio,
časopisi, revije …).
C

Od sorodnikov, prijateljev, znancev

D Ne vem.
4

Obkroži.
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Če si pri prejšnjem 3. vprašanju obkrožil odgovor B:

3.1 Natančneje določi vrsto medija oz. vir informacije:

A internet

B televizija
C radio

D tiskani viri (časopisi, revije, zloženke, plakati …)

5

4. Kaj pomeni izraz invazivna tujerodna
vrsta oz. invazivka?
A To so vsi organizmi, ki so prinešeni iz tujih krajev

in se v novem okolju razmnožujejo.
B Rastline prinešene iz tujih krajev, ki so se razrasle

na neobdelanih površinah.
C To so organizmi prinešeni iz tujih krajev, ki

ogrožajo domorodne vrste ali tudi zdravje ljudi.
D Ne vem.
6

Obkroži.
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5. Katere od naštetih rastlin meniš, da
sodijo med tujerodne vrste?
A mali zvonček

E japonski dresnik

B krompir

F robinija

C pelinolistna žvrklja (ambrozija)

G travniška kadulja

Č potonika

H navadna tisa

D narcisa

I koruza
Več možnih odgovorov.

7

6. Katere od naštetih rastlin meniš, da
sodijo med invazivne tujerodne vrste?
A mali zvonček

E japonski dresnik

B krompir

F robinija

C pelinolistna žvrklja (ambrozija)

G travniška kadulja

Č potonika

H navadna tisa

D narcisa

I koruza
Več možnih odgovorov.

8
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7. V tabeli je naštetih 6 invazivnih tujerodnih
vrst, ki se pojavljajo v Sloveniji.
Za vsako obkroži ali si zanjo že slišal in kje si informacijo dobil.
Kje si prvič slišal zanj/o?
Obkroži.

7.1

tigrasti komar

A V šoli.
B V medijih (internet, televizija, radio, časopisi, revije …).
C Od sorodnikov, prijateljev in znancev.
D Zanj nisem še slišal.

A V šoli.
harlekinska (azijska) B V medijih (internet, televizija, radio, časopisi, revije …).
7.2
C Od sorodnikov, prijateljev in znancev.
polonica
D Zanjo nisem še slišal.

7.3

rdečevratka

9

A V šoli.
B V medijih (internet, televizija, radio, časopisi, revije …).
C Od sorodnikov, prijateljev in znancev.
D Zanj nisem še slišal.

A V šoli.
B V medijih (internet, televizija, radio, časopisi,
7.4
revije …).
C Od sorodnikov, prijateljev in znancev.
D Zanjo nisem še slišal.
A V šoli.
B V medijih (internet, televizija, radio, časopisi,
7.5 japonski dresnik revije …).
C Od sorodnikov, prijateljev in znancev.
D Zanj nisem še slišal.
A V šoli.
B V medijih (internet, televizija, radio, časopisi,
pelinolistna
7.6
žvrklja
revije …).
(ambrozija)
C Od sorodnikov, prijateljev in znancev.
D Zanjo nisem še slišal.
potujoča
trikotničarka
(zebrasta
školjka)

10
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8. Na kateri sliki je prikazan tigrasti komar?

Ne
vem.

Vir: http://www.mko.gov.si/

Vir:http://www.hlasek.com/

A

B

Vir: http://galerija.foto-narava.com/

C

D

Obkroži.
11

9. Na kateri sliki je prikazana rdečevratka?
Ne
vem.

Vir: http://www.free-pet-wallpapers.com/

A

Vir: http://www.mojalbum.com/

B

Obkroži.
12
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Vir: http://www.tortuland.org/

C

D
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10. Na kateri sliki je prikazan
japonski dresnik?
Ne
vem

Vir: http://www.tujerodne-vrste.info/

A

Vir: http://gartlc.mojforum.si/gartlc-about318.html

(Drevesa in grmi, 2005)

B

C

D

Obkroži.
13

11. Na kateri sliki je prikazana
pelinolistna žvrklja (ambrozija)?

Ne
vem

Vir: http://www.ljubljanskobarje.si/

A

Vir:http://www.nicolasaba.it/pubblicazioni/

B

Obkroži.
14
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C

D
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12. Tigrastega komarja je človek nenamerno zanesel v druge
dele sveta predvsem z rabljenimi pnevmatikami, v katerih je
zastajala voda z ličinkami. Zakaj ni primerno, da se je tigrasti
komar naselil tudi v naše kraje?
A Ker imamo dovolj domorodnih komarjev.

B Ker prenašajo bolezni.
C Ker z razliko od domorodnih komarjev pikajo tudi čez dan.

D Ne vem.

Obkroži.
15

13. Invazivka pelinolistna žvrklja (ambrozija) se
pri nas razširja ob cestiščih, železniških tirih …
Kakšen je njen negativni vpliv na človeka?
A Plodovi so strupeni.
B Pelod ambrozije lahko pri ljudeh povzroči hudo alergijsko
reakcijo.
C Zaradi grmičaste oblike ovira preglednost v prometu.
D Ima zelo globoke korenine, ki lahko poškodujejo asfalt.
16

Obkroži.
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14. Japonski dresnik je grmovnata invazivka,
ki se izjemno hitro razrašča in lahko v nekaj
letih prekrije velike površine.
Kakšen je njen negativni vpliv na okolje?
A S svojim hitrim širjenjem izpodriva naravno rastje.

B Povzroča erozijo.
C Ker prekrije velike površine, živalim odvzame življenjski

prostor.
D Ne vem.
17

Obkroži.

15. Kaj meniš, kako bi najlažje zajezili širjenje
tigrastega komarja?
A Naselja bi poškropili z insekticidi.

B V okolici človekovih bivališč bi odstranili vse posode,
kjer zastaja voda.
C Vsa okna bi zaščitili z gostimi mrežami.
D Ne vem.

18

Obkroži.
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16. Sošolec ima doma v terariju želvo
rdečevratko, vendar zanjo ne more več
skrbeti. Kaj bi mu predlagal, da naj naredi z
njo?
A Želvo lahko izpusti v obraščen ribnik, ki ji nudi dovolj
skrivališč.
B Poskuša naj najti novega lastnika.
C Želvo naj odnese v živalski vrt.
D Želvo naj odnese veterinarju, ki jo lahko humano
usmrti.
19

Obkroži.
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8.2 Priloga 2: Anketni vprašalnik za učence
ANKETNI VPRAŠALNIK

RAZRED (obkroži):

1.

DA

NE

2.

DA

NE

7.

9.

3. A B C D
3.1 A B C D
4. A B C D
5. Zapiši črke izbranih rastlin: _________________________
6. Zapiši črke izbranih rastlin: _________________________
7. 7.1 A B C D
7.2 A B C D
7.3 A B C D
7.4 A B C D
7.5 A B C D
7.6 A B C D
8.

A B C D

9.

A B C D

10. A B C D
11. A B C D
12. A B C D
13. A B C D
14. A B C D
15. A B C D
16. A B C D
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8.3 Priloga 3: Podrobnejši rezultati anketnega vprašalnika

1. vprašanje: Ali si že slišal za pojem avtohtona oz. domorodna vrsta?
Preglednica 2: Poznavanje izraza avtohtona in domorodna vrsta. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so na
vprašanje, ali so že slišali za izraz avtohtona oz. domorodna vrsta, odgovorili z da ali ne.

DA

NE

7. razred (N = 68)

82,4

17,6

9. razred (N = 38)

97,4

2,6

2. vprašanje: Ali si že slišal za pojem invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka?
Preglednica 3: Poznavanje izraza invazivna tujerodna vrsta ali invazivka. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki
so na vprašanje, ali so že slišali za izraz invazivna tujerodna vrsta ali invazivka, odgovorili z da ali ne.

DA

NE

7. razred (N = 68)

26,5

73,5

9. razred (N = 38)

50,0

50,0

3. vprašanje: Kje si prvič slišal za pojem invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka?
Preglednica 4: Vir informacij o invazivnih tujerodnih vrstah. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so
odgovarjali na vprašanje, kje si prvič slišal za pojem invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka.

7. razred
(N = 68)
9. razred
(N = 48)

Za izraz še
nisem slišal.

V šoli.

V medijih.

Od sorodnikov,
prijateljev in
znancev.

Ne vem.

73,5

1,5

16,2

5,9

2,9

50,0

10,5

23,7

2,6

13,2
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3.1. podvprašanje: Natančneje določi vrsto medija oz. vir informacije.
Preglednica 5: Posredniki informacij o tujerodnih invazivnih vrstah. Natančnejše določanje vrste medija oz. vira
informacije s strani 11 sedmošolcev in 9 devetošolcev.

internet

televizija

radio

tiskani viri

7. razred
(N = 11)

2

7

0

2

9. razred
(N = 9)

0

7

0

2

4. vprašanje: Kaj pomeni izraz invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka?
Preglednica 6: Razumevanje pojma invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka. Deleži učencev 7. in 9. razredov OŠ,
ki so na vprašanje, kaj pomeni izraz invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka, odgovarjali z A – Organizmi, ki so
prineseni iz tujih krajev in se v novem okolju razmnožujejo; B – Rastline prinesene iz tujih krajev, ki so se
razrasle na neobdelanih površinah; C – Organizmi prineseni iz tujih krajev, ki ogrožajo domorodne vrste, zdravje
ljudi; D – Ne vem.

A

B

C

D

7. razred
(N = 68)

17,7

13,2

25,0

44,1

9. razred
(N = 38)

23,7

5,3

44,7

26,3

5. vprašanje: Za katere od naštetih rastlin meniš, da sodijo med tujerodne vrste?
Preglednica 7: Določanje tujerodnih vrst (mali zvonček, krompir, pelinolistna žvrklja, potonika, narcisa). Deleži
učencev 7. in 9. razreda, ki so predstavljene rastlinske vrste določili kot tujerodne vrste.

mali
zvonček

krompir

pelinolistna
žvrklja
(ambrozija)

potonika

narcisa

7. razred
(N = 68)

4,4

61,8

70,6

14,7

25,0

9. razred
(N = 38)

0,0

79,0

47,4

13,2

21,1
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Preglednica 8: Določanje tujerodnih vrst (japonski dresnik, robinija, travniška kadulja, navadna tisa, koruza).
Deleži učencev 7. in 9. razreda, ki so predstavljene rastlinske vrste določili kot tujerodne vrste.

japonski
dresnik

robinija

travniška
kadulja

navadna tisa

koruza

7. razred
(N = 68)

95,6

44,1

13,2

38,2

60,3

9. razred
(N = 38)

84,2

23,7

15,8

13,2

73,7

6. vprašanje: Za katere od naštetih rastlin meniš, da sodijo med invazivne tujerodne
vrste?
Preglednica 9: Določanje invazivnih tujerodnih vrst (mali zvonček, krompir, pelinolistna žvrklja, potonika,
narcisa). Deleži učencev 7. in 9. razreda, ki so predstavljene rastlinske vrste določili kot invazivne tujerodne
vrste.

mali
zvonček

krompir

pelinolistna
žvrklja
(ambrozija)

potonika

narcisa

7. razred
(N = 68)

16,2

32,4

38,2

13,2

27,9

9. razred
(N = 38)

7,9

21,1

47,4

21,1

5,3

Preglednica 10: Določanje invazivnih tujerodnih vrst (japonski dresnik, robinija, travniška kadulja, navadna tisa,
koruza). Deleži učencev 7. in 9. razreda, ki so predstavljene rastlinske vrste določili kot tujerodne vrste.

japonski
dresnik

robinija

travniška
kadulja

navadna tisa

koruza

7. razred
(N = 68)

48,5

23,5

16,2

20,6

33,8

9. razred
(N = 38)

68,4

29,0

23,7

13,2

31,6
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7. vprašanje: Naštetih je 6 invazivnih tujerodnih vrst, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji.
Za vsako obkroži, ali si zanjo že slišal in kje si informacijo dobil.
Preglednica 11: Prepoznavanje in navajanje vira invazivnih tujerodnih vrst živali tigrastega komarja (Aedes
albopictus) in harlekinske (azijske) polonice (Harmonia axyridis) po njunem imenu. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so prepoznali invazivni tujerodni vrste živali: tigrastega komarja, harlekinsko (azijsko) polonico
in so zanju dobili informacijo: A – V šoli; B – V medijih; C – Od sorodnikov, prijateljev in znancev ali D –
Zanj/o še nisem slišal.

tigrasti komar

harlekinska (azijska) polonica

A

B

C

D

A

B

C

D

7. razred
(N = 68)

16,4

55,2

26,9

1,5

10,3

22,1

22,1

45,6

9. razred
(N = 38)

2,6

50,0

47,4

0,0

0,0

13,2

15,8

71,1

Preglednica 12: Prepoznavanje in navajanje vira invazivnih tujerodnih vrst živali rdečevratke (Trachemys scripta
elegans) in potujoče trikotničarke (zebraste školjke) (Dreissena polymorpha) po njunem imenu. Delež učencev
7. in 9. razredov OŠ, ki so prepoznali invazivni tujerodni vrsti živali in so zanju dobili informacijo: A – V šoli; B
– V medijih; C – Od sorodnikov, prijateljev in znancev ali D – Zanjo še nisem slišal.

rdečevratka

potujoča trikotničarka
(zebrasta školjka)
B
C

A

B

C

D

A

D

7. razred
(N = 68)

54,4

5,9

26,5

13,2

26,5

17,7

4,4

51,5

9. razred
(N = 38)

10,5

15,8

60,5

13,2

5,3

13,2

5,3

76,3

Preglednica 13: Prepoznavanje in navajanje vira invazivnih tujerodnih vrst rastlin japonskega dresnika (Fallopia
japonica) in pelinolistne žvrklje (ambrozije) (Ambrosia artemisiifolia) po njunem imenu. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so prepoznali invazivni tujerodni vrsti rastlin in so o njima dobili informacijo: A – V šoli; B – V
medijih; C – Od sorodnikov, prijateljev in znancev ali D – Zanj/o še nisem slišal.

pelinolistna žvrklja (ambrozija)

japonski dresnik
A

B

C

D

A

B

C

D

7. razred
(N = 68)

14,7

8,8

11,8

64,7

7,4

11,8

30,9

50,0

9. razred
(N = 38)

5,3

13,2

13,2

68,4

0,0

7,9

18,4

73,7
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8. vprašanje: Na kateri sliki je prikazan tigrasti komar?
Preglednica 14: Prepoznavanje invazivne tujerodne vrste tigrastega komarja (Aedes albopictus) s slike. Deleži
učencev 7. in 9. razredov, ki so prepoznavali tigrastega komarja (Aedes albopictus) med navadnim komarjem
(Culex pipiens) in vrsto košeninarja (Tipula sp.).

7. razred
(N = 68)
9. razred
(N = 38)

Slika
tigrastega
komarja

Slika navadnega
komarja

Slika
košeninarja

Ne vem.

85,3

5,9

4,4

4,4

84,2

7,9

5,3

2,6

9. vprašanje: Na kateri sliki je prikazana rdečevratka?
Preglednica 15: Prepoznavanje invazivne tujerodne vrste želve rdečevratke (Trachemys scripta elegans) s slike.
Deleži učencev 7. in 9. razredov, ki so prepoznavali želvo rdečevratko (Trachemys scripta elegans) med
močvirsko sklednico (Emys orbicularis) in mavrsko kornjačo (Testudo graeca).

7. razred
(N = 68)
9. razred
(N = 38)

Slika močvirske
sklednice

Slika želve
rdečevratke

Slika mavrske
kornjače

Ne vem.

1,5

95,6

2,9

0,0

0,0

94,7

2,6

2,6

10. vprašanje: Na kateri sliki je prikazan japonski dresnik?
Preglednica 16: Prepoznavanje invazivne tujerodne vrste japonskega dresnika (Fallopia japonica) s slike. Deleži
učencev 7. in 9. razredov, ki so prepoznavali japonski dresnik (Fallopia japonica) med domorodno navadno tiso
(Taxus baccata) in potoniko (Paeonia sp.).

Slika
japonskega
dresnika

Slika navadne
tise

Slika potonike

Ne vem.

7. razred
(N = 68)

23,5

10,3

23,5

42,7

9. razred
(N = 38)

26,3

5,3

29,0

39,5
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11. vprašanje: Na kateri sliki je prikazana pelinolistna žvrklja (ambrozija)?
Preglednica 17: Prepoznavanje invazivne tujerodne vrste pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) s slike.
Deleži učencev 7. in 9. razredov, ki so prepoznavali pelinolistno žvrkljo (Ambrosia artemisiifolia) med vrstama
zlate rozge (Solidago sp.) in navadnega potrošnika (Cichorium intybus).

Slika zlate
rozge

Slika
navadnega
potrošnika

Slika
pelinolistne
žvrklje
(ambrozije)

Ne vem.

8,8

13,2

36,8

41,2

7,9

15,8

39,5

36,8

7. razred
(N = 68)
9. razred
(N = 38)

12. vprašanje: Tigrastega komarja je človek nenamerno zanesel v druge dele sveta
predvsem z rabljenimi pnevmatikami, v katerih je zastajala voda z ličinkami. Zakaj ni
primerno, da se je tigrasti komar naselil tudi v naše kraje?
Preglednica 18: Negativni vpliv tigrastega komarja (Aedes albopictus) na človeka. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so na vprašanje, zakaj ni primerno, da se je tigrasti komar naselil v naše kraje, odgovarjali z A –
Ker imamo dovolj domorodnih komarjev; B – Ker prenašajo bolezni; C – Ker z razliko od domorodnih komarjev
pikajo tudi čez dan; D – Ne vem.

A

B

C

D

7. razred
(N = 66)

4,5

83,6

10,5

1,5

9. razred
(N = 37)

2,7

89,2

5,4

2,7

13. vprašanje: Invazivka pelinolistna žvrklja (ambrozija) se pri nas razširja ob cestiščih,
železniških tirih … Kakšen je njen negativni vpliv na človeka?
Preglednica 19: Negativni vpliv pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na človeka. Delež učencev 7. in 9.

razredov OŠ, ki so na vprašanje, kakšen je negativni vpliv pelinolistne žvrklje, odgovarjali z A – Plodovi so
strupeni; B – Pelod ambrozije lahko pri ljudeh povzroči hudo alergijsko reakcijo; C – Zaradi grmičaste oblike
ovira preglednost v prometu; D – ima zelo globoke korenine, ki lahko poškodujejo asfalt.

A

B

C

D

7. razred
(N = 68)

30,9

45,6

10,3

13,2

9. razred
(N = 38)

7,9

57,9

7,9

26,3
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14. vprašanje: Japonski dresnik je grmovnata invazivka, ki se izjemno hitro razrašča in
lahko v nekaj letih prekrije velike površine. Kakšen je njen negativni vpliv na okolje?
Preglednica 20: Negativni vpliv japonskega dresnika (Fallopia japonica) na okolje. Delež učencev 7. in 9.
razredov OŠ, ki so na vprašanje, kakšen je negativni vpliv japonskega dresnika, odgovarjali z A – S svojim
hitrim širjenjem izpodriva naravno rastje; B – Povzroča erozijo; C – Ker prekrije velike površine, živalim
odvzame življenjski prostor; D – Ne vem.

A

B

C

D

7. razred
(N = 68)

55,9

1,5

22,1

20,6

9. razred
(N = 38)

68,4

0,0

13,2

18,4

15. vprašanje: Kaj meniš, kako bi najlažje zajezili tigrastega komarja?
Preglednica 21: Najlažja zajezitev širjenja tigrastega komarja (Aedes albopictus). Delež učencev 7. in 9. razredov
OŠ, ki so na vprašanje, kaj meniš, kako bi najlažje zajezili širjenje tigrastega komarja, odgovarjali z A – Naselja
bi poškropili z insekticidi; B – V okolici človekovih bivališč bi odstranili vse posode, kjer zastaja voda; C – Vsa
okna bi zaščitili z gostimi mrežami; D – Ne vem.

A

B

C

D

7. razred (N =
68)

8,8

35,3

45,6

10,3

9. razred (N =
38)

5,3

36,8

44,7

13,2

16. vprašanje: Sošolec ima doma v terariju želvo rdečevratko, vendar zanjo ne more več
skrbeti. Kaj bi mu predlagal, da naj naredi z njo?
Preglednica 22: Skrb za želvo rdečevratko (Trachemys scripta elegans). Delež učencev 7. in 9. razredov OŠ, ki so na

vprašanje, kaj bi predlagal sošolcu, naj naredi z želvo rdečevratko, za katero ne more več skrbeti, odgovarjali z A
– Želvo lahko izpusti v obraščen ribnik, ki ji nudi dovolj skrivališč; B – Poskuša najti novega lastnika; C – Želvo
naj odnese v živalski vrt., in D – Želvo naj odnese veterinarju, ki jo lahko humano usmrti.

A

B

C

D

7. razred
(N = 66)

7,6

53,0

33,3

6,1

9. razred
(N = 38)

0

57,9

34,2

7,9
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