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Povzetek 

Namen naloge je bil s krajšo anketo ugotoviti stopnjo osveščenosti prebivalcev Bleda in 

okolice o problematiki invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji in njihov odnos do zebraste 

školjke (Dreissena polymorpha) v Blejskem jezeru. Prebivalce Bleda ter okolice smo razdelili 

na tri skupine: potapljače lokalnega potapljaškega društva, pletnarje ter druge prebivalce 

Bleda in okolice. Prvi dve skupini sta z jezerom povezani profesionalno in delno tudi finančno 

odvisni, medtem ko tretja skupina anketirancev z jezerom nima tovrstnih povezav. Izkazalo 

se je, da imajo potapljači in pletnarji več znanja o zebrasti školjki in tujerodnih vrstah, kot pa 

drugi prebivalci Bleda in okolice. Poleg profesionalne povezanosti anketirancev z jezerom, je 

na raven informiranosti močno vplivala aktivnost skupnosti, ki je s predavanji informirala 

zainteresirano lokalno prebivalstvo. Hkrati je na informiranost močno vplivala tudi 

odmevnost dogodka v slovenskih medijih. Pri tem smo ugotovili, da različne starostne 

skupine črpajo informacije iz različnih virov (tiskani viri, televizija, splet, osebna 

komunikacija), kar bi bilo smiselno izkoristiti pri osveščanju širše javnosti o problematiki 

invazivnih tujerodnih. Izkazalo se je namreč, da številni anketiranci, kljub poznavanju lokalne 

problematike povezane z invazivnimi vrstami, nimajo prave predstave kaj so domorodne in 

tujerodne vrste in zakaj so nekatere tujerodne vrste invazivne. 

Ključne besede : invazivne tujerodne vrste, Blejsko jezero, zebrasta školjka, anketa, mediji 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this degree paper was to determine, using a short survey, the degree of 

awareness among the population of Bled about foreign invasive species in Slovenia and their 

relationship to zebra mussels (Dreissena polymorpha) in Lake Bled. The inhabitants of Bled 

and its surroundings were divided into three groups: divers from local diving clubs, boatmen 

and other inhabitants of Bled and its surroundings. The first two groups are professionally 

connected with the lake and partly financially dependent, while the third group of 

respondents does not have such links. It turns out that divers and boatmen possess more 

knowledge of the zebra mussel and foreign species than the other inhabitants of Bled and its 

surroundings. The degree of knowledge was increased, by activities within the community 

aimed to inform the interested public through lectures and also by enhanced Slovenian 

media coverage on the topic. In connection to the media, we found that different age groups 

draw information from various sources (printed sources, television, the Internet, personal 

communication). These findings would be worth using in campaigns for preventing the 

spread of foreign species. It turns out in fact that a number of respondents, while being 

aware of local issues related to invasive species, have no real idea what native and non-

native species are and why some non-native species are invasive. 

 

Key words: foreign invasive species, Lake Bled, zebra mussel, survey, media. 
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1 UVOD 

Invazivne tujerodne vrste predstavljajo danes eno največjih groženj avtohtonim vrstam in 

posledično tudi biotski raznovrstnosti. Grožnja sicer ni nova, se je pa z globalizacijo v zadnjih 

desetletjih 20. stoletja močno povečala. Preseljevanje ljudi, premikanje tovorov in 

industrijskih proizvodenj do sedaj v celotni človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako obsežno 

(Poljanšek, 2013). Med najpogostejše razloge za hitro naraščanje števila tujerodnih vrst 

štejemo hitrejši transport, intenzivnejše prenašanje surovin in blaga, potovanja ljudi, 

degradacije zemljišč in tudi podnebne spremembe (Veenvliet Kus, 2009a). Ozaveščanje 

javnosti o škodljivem vplivu invazivnih tujerodnih vrst je zato toliko bolj pomembno, ker so 

pri naselitvi invazivnih tujerodnih vrst zavedno ali nezavedno posredniki večinoma ljudje. 

Večina poselitev je nenamernih, torej posledica neprevidnega ravnanja ali slabe 

ozaveščenosti. Z ozaveščanjem lahko zmanjšamo vnos novih tujerodnih vrst in bistveno 

pomagamo zaustaviti širjenje tujerodnih vrst, ki so že prisotne na nekem območju (Veenliet 

Kus, 2009c).  

1.1 Namen diplomskega dela 

Namen naloge je bil ugotoviti stopnjo osveščenosti prebivalcev Bleda in okolice o 

problematiki invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji in njihov odnos do zebraste školjke 

Dreissena polymorpha v Blejskem jezeru. V raziskavo smo vključili tri različne skupine 

prebivalcev Bleda in okolice: potapljače DPD Bled in pletnarje, skupini, ki sta z jezerom 

poklicno povezani ter skupino okoliških prebivalcev, ki je z jezerom povezana posredno. 

Glavni namen diplomskega dela je bil izvedeti, kakšna je osveščenost različnih skupin 

prebivalcev Bleda in okolice o problematiki zebraste školjke ter ugotoviti morebitne razlike v 

znanju o problematiki zebrastih školjk in tujerodnih vrstah glede na različno povezanost 

skupin z Blejskim jezerom.  

1.2 Cilji diplomskega dela 

● S pomočjo krajše raziskave ugotoviti kakšna je osveščenost potapljačev, pletnarjev in 

drugih prebivalcev Bleda o invazivnih tujerodnih vrstah. 

● S pomočjo krajše raziskave ugotoviti kakšna je osveščenost potapljačev, pletnarjev in 

drugih prebivalcev Bleda ter okolice o zebrasti školjki in problematike v zvezi z njenim 

pojavom v Blejskem jezeru. 

1.3 Hipoteze 

● Z jezerom poklicno povezani skupini (potapljači in pletnarji), sta bolje seznanjeni s 

problematiko invazivnih tujerodnih vrst od drugih prebivalcev Bleda in okolice. 

● Z jezerom poklicno povezani skupini (potapljači in pletnarji), sta bolje seznanjeni s 

problematiko zebraste školjke v Blejskem jezeru od drugih prebivalcev Bleda in okolice. 
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2 PREGLED OBJAV  

2.1. INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 

2.1.1. Opredelitev tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrst 

»Če pogledamo dovolj daleč v prihodnost, bomo opazili, da na koncu zaradi tujerodnih vrst 
svet ne bo postal raznovrstnejši, temveč bolj preprost – in revnejši.« (Veenvliet Kus in 
Humar,2011 ; citirano/povzeto po Elton, 1958). 
 
Ljudje že tisočletja namerno ali nenamerno preseljujejo rastlinske in živalske vrste, 

škodljivega vpliva tega početja pa smo se začeli zavedati šele zadnjih nekaj desetletij. S 

preseljevanjem tujerodnih vrst organizmov se je močno zmanjšala biotska raznovrstnost 

nekaterih ekosistemov, kar je v njih povzročilo nepopravljivo škodo (Veenvliet Kus, 2009b). 

To ne pomeni, da so vse tujerodne vrste škodljive. Številne tujerodne vrste so ljudem 

koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja in nimajo negativnih vplivov. Mnoge od 

teh tujerodnih vrst je človek namerno naselil na določena območja in danes predstavljajo 

temelje gospodarskih panog ter prinašajo ekonomske koristi (Tujerodne vrste v SIoveniji, 

2008). Poleg prehrane lahko nekatere izmed njih uporabimo tudi za zdravstvene namene in 

kot okrasne rastline (Gherardi, 2011). Nekatere tujerodne vrste pa se lahko izkažejo za 

škodljive, saj se v novem okolju ustalijo, se začno hitro širiti in ob odsotnosti naravnih 

sovražnikov pogosto oblikujejo velike populacije. Takšne vrste lahko povzročajo gospodarsko 

škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Številne tujerodne vrste sicer neposredno ne 

prizadenejo človeka, povzročajo pa škodo biotski raznovrstnosti, ekosistemom, habitatom in 

domorodnim vrstam. Takšne živalske vrste imenujemo invazivne tujerodne vrste. Pri tem se 

pojavlja vprašanje, kakšna je pravzaprav razlika med tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi 

vrstami. Z izrazom tujerodna vrsta poimenujemo vse organizme, ki jih je človek prenesel v 

novo okolje, v katerem prej niso bili prisotni. Ker tujerodne vrste pripadajo najrazličnejšim 

skupinam organizmov (npr. virusi, glive, rastline, živali) težko natančno opredelimo izraz 

tujerodna vrsta le s to definicijo, ki se je izkazala za precej ohlapno. Zato se v novejši 

literaturi uporablja bolj natančna definicija, ki je bila dogovorjena v sklopu Konvencije o 

biološki raznovrstnosti. (Tujerodne vrste v Sloveniji, 2008) 

Definicija Svetovne zveze za varstvo narave (IUNC) tako pravi : »Tujerodna vrsta je vrsta, 

podvrsta ali takson nižje kategorije, ki je vnesena zunaj območja pretekle ali sedanje naravne 

razširjenosti. To vključuje katerikoli del organizma, spolne celice, semena, jajca ali druge dele 

organizmov, ki lahko preživijo in so sposobni razmnoževanja.«(Veenvliet Kus, 2009b, str.7).  

Statistično pravilo »the tens rule« pravi, da se približno 10 odstotkov vnesenih vrst ustali, od 

teh pa 10 odstotkov postane invazivnih (Veenvliet Kus, 2009a, str. 7). Definicija Svetovne 

zveze za varstvo narave (IUNC) opredeljuje invazivne vrste kot »tujerodne vrste, ki ogrožajo 

zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno biotsko raznovrstnost.« (Tujerodne vrste v 

Sloveniji, 2008).  
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2.1.2 Vpliv na človeka in okolje 

Invazivne tujerodne vrste vplivajo na okolje in na človeka na različnih področjih. Eden 

najpomembnejših in najvidnejših vplivov je vpliv na domorodne vrste. Tujerodne vrste 

pogosto postanejo tekmeci domorodnim vrstam za hrano, življenjski prostor in druge 

dobrine (Tujerodne vrste v Sloveniji, 2008). Pri izpodrivanju ostalih rastlinskih vrst sta npr. 

izjemno uspešna japonski dresnik (Fallopia japonica) in orjaška zlata rozga (Solidago 

gigantea), ki tvorita goste sestoje, v katerih ne more uspevati nobena druga rastlinska vrsta 

(Stevanovid, 2012). Neredko se zgodi, da so invazivne tujerodne vrste plenilci domorodnih 

vrst. Največji vpliv plenilcev se kaže predvsem v primeru invazivnih rastlinojedcev, saj 

domorodne vrste niso prilagojene nanje in nimajo obrabnih mehanizmov, s katerimi bi 

preprečile objedanje (Veenvliet Kus, 2009b). Poleg vpliva na domorodne vrste imajo 

tujerodne vrste velik vpliv na ekosistem, saj v nekem okolju lahko popolnoma spremenijo 

medvrstne odnose, kroženje hranil, fizikalne in kemijske odnose. Na te spremembe 

nepripravljene avtohtone vrste ne morejo tekmovati z tujerodnimi invazivnimi vrstami in so 

pogosto izpodrinjene. Biotska raznovrstnost je bila tako v veliki meri izgubljena v potoku 

Topla, kjer je vodna solata (Pistia stratiotes) z hitrim vegetativnim in spolnim 

razmnoževanjem v treh letih popolnoma prekrila potok. Na ta način je vodna solata s 

površine izrinila domorodne plavajoče rastline in ustavila življenje pod gladino, saj 

fotosinteza ni bila mogoča zaradi njene goste preproge, ki je preprečila prodiranje svetlobe 

(Tujerodne vrste v Sloveniji, 2008). Tujerodne vrste v veliki meri povzročajo tudi gospodarsko 

škodo. Neposredna škoda se kaže predvsem v ribogojstvu, saj se zaradi vnosa invazivnih vrst 

lahko zaustavi prirast rib in zmanjšuje prihodke. Znan je tudi primer nutrije (Myocastor 

coypus), ki z spodkopavanjem rečne brežine in objedanjem vegetacije povečuje erozijo 

rečnih brežin, kar zvišuje stroške zagotavljanja poplavne varnosti. Veliko gospodarsko škodo 

povzroča zebrasta školjka (Dreissena polymorpha), ki je znana po tem, da maši cevi v 

elektrarnah. Preglavice povzročajo tudi tuje vrste virusov, bakterij in gliv, ki s prinašanjem 

različnih novih bolezni oslabijo gospodarsko pomembne rastline in zmanjšujejo pridelek 

(Veenvliet Kus, 2009b). Na ta način invazivne tujerodne vrste v Združenih državah Amerike 

letno povzročijo tudi do 120 milijard dolarjev škode (Pimentel, Zuniga in Morrison, 2004). 

Invazivne tujerodne vrste vplivajo tudi na zdravje ljudi, saj so lahko močno alergene in 

povzročajo seneni nahod. Eden največjih krivcev za seneni nahod v jesenskem obdobju je 

ravno tujerodna pelinolistna ambrozija ali žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), katere številna 

pelodna zrnca se hitro širijo po zraku in jo najdemo po vsej Sloveniji. Nekatere so lahko 

strupene ob zaužitju ali pa izločajo nevarne snovi. Ob stiku kože z sokom orjaškega dežena 

(Heracleum mantegazzianum) lahko nastanejo veliki in boleči mehurji (Tujerodne vrste, 

2008). 

Ljudje si težko predstavljajo razsežnosti problema tujerodnih vrst, saj to niso vedno samo 

eksotične vrste rastlin in živali. Eden takih primerov je domača mačka, ki jo v precejšnem 

delu sveta smatrajo za invazivno tujerodno vrsto. Pimentel idr. (2001) 
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2.2. ZEBRASTA ŠKOLJKA 

2.2.1 Razširjenost zebraste školjke 

Domovina zebraste školjke so porečja Črnega in Azovskega morja ter Kaspijskega jezera. S 

povezavo povodij Črnega z Baltskim morjem se je začelo razširjanje zebraste školjke, ki se je 

zelo hitro razširila po severni polobli. Njena invazivna pot se je začela s prvimi ladjami, ki so 

leta 1775 zaplule po kanalu Dnjeper-Bug in leta 1804 po Dnjeprovsko-Nemanski plovni poti. 

V Angliji so jo našli že leta 1824, leto kasneje pa na obalah Prusije. V 19. stoletju je tako 

zebrasta školjka uspela poseliti že večino notranjih voda centralne in zahodne Evrope. V letu 

1998 se je prvič pojavila v jezeru St. Clair in se preko Velikih jezer hitro razširila po vodah 

Severne Amerike (Remec Rekar, 2013). V prvih sedmih letih, od pojava v jezeru St. Clair se je 

zebrasta školjka razširila preko 18 držav Združenih držav Amerike in dveh provinc Kanade. 

Najhitreje je razširjanje potekalo po glavnih transportnih poteh, medtem ko se je v izolirana 

jezera naseljevala dokaj počasi (Johnson in Padilla, 1996). Že pred letom 2000 so se z 

težavami, ki jih prinaša zebrasta školjka spoprijele naše sosedne države, saj je uspela poseliti 

nekatera avstrijska in madžarska jezera. Ko so školjke začele potovati po Dravi, je bilo le 

vprašanje časa, kdaj se bodo pojavile v Sloveniji. Prvič so jih v Sloveniji opazili pred 

desetletjem v Ptujskem jezeru pri hidroelektrarni Formin (Senčar, 2014). 

Po glavnih vodnih poteh zebrasta školjka potuje po večini pritrjena na ladje, njene ličinke pa 

v balastni vodi plovil. Prav tako k razširjanju močno pripomore turizem in različni vodni 

športi, saj se školjka uspešno pritrja na športno opremo in se tako z njo prenaša v sosednje 

vodne ekosisteme (Remec Rekar, 2013). 

2.2.2 Značilnosti zebraste školjke 

Zaradi značine trikotne oblike je znana predvsem pod imenom potujoča trikotničarka. Na 

njeni lupini se menjavajo svetlejše in temnejše izrazite proge, zaradi česar je dobila tudi 

vzdevek zebrasta školjka (Veenvliet Kus idr., 2013). Zebraste školjke naseljujejo sladkovodne 

ekosisteme globine 2-7 m in živijo štiri do pet let. Največja velikost, ki jo dosežejo, je okoli 50 

mm, čeprav je večina odraslih školjk precej manjših. Je zelo odporna na izsušitev, saj lahko na 

suhem preživi celo 14 dni (Remec Rekar, 2013). Prav tako je izjemno odporna na 

pomanjkanje hrane, koliko časa preživi brez hrane, pa je odvisno od temperature. Raziskave 

so pokazale, da je celotna populacija preučevanih školjk odmrla šele po 143 dneh pri 

temperaturi 25oC in po 545 dneh pri temperaturi 15oC (McMahon, 1996).   

Školjke so ločenih spolov, a so znani redki primeri hermafroditizma. Oploditev je zunanja, pri 

čemer školjke svoje spolne celice spustijo v vodo, kjer pride do oploditve. Njen reproduktivni 

cikel se razlikuje glede na okolje, v katerem školjka živi. Sproščanje gamet lahko poteka od 

temperature 12oC in pa vse do 22oC, odvisno od drugih pogojev, ki nastopajo v okolju. Prav 

tako je sproščanju gamet znotraj populacije lahko sinhrono, ki se konča v obdobju enega 

tedna ali dveh, lahko pa sproščanje gamet poteka čez celo leto (Remec Rekar, 2013). 
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Literatura navaja, da lahko spolno zreli ženski osebek školjke sprosti od 30.000 pa vse do 

1.500.000 jajčec v posameznem reprodukcijskem ciklu. Izločanje gamet se konča, ko 

temperatura vode pade pod 10-12 oC (Nichols, 1996). Pri razmnoževalnem ciklu školjke pride 

do vmesne reprodukcijske stopnje razvoja, saj se iz oplojenih spolnih celic razvije 

planktonska ličinka veliger. Ličinka predstavlja bistveno ekološko prednost pred domačimi 

vrstami školjk in omogoča zebrasti školjki hitro širjenje na nove lokacije (Remec Rekar, 2013). 

Čas, ki je potreben za razvoj iz oplojenega jajčeca do pritrjenega osebka, variira glede na 

temperaturo vode od 8-240 dni. V toplejših vodah se školjke razvijejo hitreje, kot v mrzlih. 

Študije kažejo, da največ ličink propade v poznem obdobju razmnoževalnega cikla med 

metamorfozo in obdobju, ko se osebki pritrjujejo na tla. Najpogostejši razlogi za propad 

ličink so specifični pogoji v okolju, na katere ličinke niso prilagojene ter težave pri iskanju 

primerne podlage za pritrditev. Ličinke najpogosteje iščejo trdo podlago, saj na trši podlagi 

lažje preživijo kot mlade školjke (Nichols, 1996). 

Pri jemanju vzorcev v reki Dravi leta 2008 in 2009 se je pokazalo, da je pretok pomemben 

faktor pri pritrjevanju ličink na trdo podlago. Voda se je namreč v tistih dveh letih otoplila na 

12oC šele v času največjih pretokov, kar je bil verjetno omejujoč dejavnik za pritrjevanje 

mladih školjk, saj v letih 2008 in 2009 med vzorci niso našli mladih školjk. Populacije se je 

obnovila šele naslednje leto, ko je reka Drava dosegla temperaturo 12oC v času nižjih 

pretokov (Grudnik, Lotrič in Fonda, 2013).  

Znani so podatki, da lahko mlade zebraste školjke preživijo tudi v okoljih z mehko podlago. 

Dokaz za to je jezero Erie, kjer Dreissena polymorpha uspešno kolonizira dno jezera, kjer 99 

% podlage pokriva mehko blato. Na propad ličink močno vplivajo tudi obstoječi pogoji v 

okolju, kot so koncentracija kalcija v vodi < 50 mg/l, nizka vsebnost O2 in hitri vodni tokovi. 

Najbolj optimalni pogoji za razvoj ličink so temperatura vode 12-24oC, pH vode od 7.4-9.4 in 

koncentracija kalcija v vodi od 40-60 mg/L. Z raziskavami, izvedenimi v nekaterih severno-

ameriških jezerih, so dokazali, da se školjke lahko razvijejo tudi v primeru, ko temperatura 

vode preseže 27oC in vsebnost kalcija v vodi pade pod 40 mg/l. Eden izmed možnih vzrokov 

za propad ličink so tudi plenilci, čeprav ni zabeleženo kolikšen vpliv dejansko imajo na 

populacijo ličink zebraste školjke. Z ličinkami se tako prehranjujejo ribe, jegulje, zooplankton 

in celo odrasle zebraste školjke. 

Pri ženskih osebkih spolne žleze tehtajo več kot polovico teže osebka. Po končnem 

sproščanju gamet se telesna teža zebrastih školjk, tako moških kot ženskih osebkov, zmanjša 

za 30-40 %. Na nekaterih področjih, kjer vladajo neugodni pogoji, zebraste školjke med 

reproduktivnim ciklom ne rastejo in se ne hranijo. Vse to kaže, da imajo zebraste školjke zelo 

prilagodljiv in učinkovit razmnoževalni cikel, ki jim omogoča tako hitro širjenje na nove 

lokacije (Nichols, 1996). 
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2.2.3 Vloga v prehranjevalnem spletu in vpliv na primarno okolje   

Zebraste školjke so aktivni filtratorji, ki se po večini prehranjujejo z fitoplanktonom in v 

manjšem delu tudi z zooplanktonom (Timar in Phaneuf, 2009). Na vsebnost fitoplanktona v 

vodi vplivajo neposredno s filtriranjem, ki je zelo agresivno in učinkovito. V enem dnevu 

lahko ena sama odrasla školjka prefiltrira liter vode. Posredno pa na vsebnost fitoplanktona 

vplivajo z spreminjanjem vsebnosti in sestave hranil v okolju (Timar in Phaneuf, 2009). Izločki 

zebraste školjke namreč predstavljajo bogat vir hranil in mineralov tako za planktonske kakor 

tudi za bentoške organizme. Znani so podatki, da se je ob prisotnosti zebraste školjke 

spremenila vrstna sestava fitoplanktona in so se namnožile določene skupine cianobakterij 

(Bastviken, 1998 ; Remec Rekar, 2013).  

Zebrasta školjka je v prehranjevalnem spletu prisotna tudi kot plen. Zaenkrat je znanih 36 

vrst vodnih ptičev in 15 vrst sladkovodnih rib, ki se prehranjujejo z odraslo zebrasto školjko, 

38 vrst sladkovodnih rib se prehranjuje z njihovimi ličinkami. V primeru prevelikega števila 

zebrastih školjk v nekem ekosistemu se nekatere vrste rib prilagodijo za plenjenje zebraste 

školjke (Remec Rekar 2013). Taki ribi sta tudi rdečeooka in krap. Zlasti krap je eden izmed 

zelo pomembnih plenilcev zebraste školjke, saj pleni odrasle školjke tako v vodnih 

ekosistemih Evrope kot tudi v vodnih ekosistemih Severne Amerike. Zebrasta školjka na 

populacijo rib lahko vpliva neposredno in posredno. V vodnem ekosistemu se namreč zaradi 

njene prisotnosti lahko poveča rast populacij določenih bentoških organizmov kar vpliva na 

populacije rib, ki si iščejo hrano na dnu. (Karatayev, Burlakova in Padilla, 1997). S filtriranjem 

namreč školjke povzročajo mikro tokove, ki izboljšajo kisikove razmere v bentosu, z 

zmanjševanjem količine fitoplanktona v vodnem stolpcu pa se poveča prosojnost vode in s 

tem presvetljenost tal. 

Zebraste školjke imajo neposreden vpliv tudi na avtohtone vrste školjk iz družine Unionidae 

(Ricciardi, Neves in Rasmussen, 1998). Te školjke živijo delno zakopane v mehko dno in lahko 

predstavljajo trdo podlago, ki jo poselijo zebraste školjke. Na ta način zebraste školjke otežijo 

njihovo premikanje in filtracijo ter jih sčasoma izstradajo do smrti. Školjke iz družine 

Unionidae imajo zakompliciran življenjski cikel, v katerem njihova ličinka nastopa kot začasni 

parazit, ki se pritrdi na škrge rib. Uspešno razširjanje ličinke unionidnih školjk je torej odvisno 

od primernosti gostitelja in so v primerjavi z prostoživečimi ličinkami zebrastih školjk precej 

bolj omejene pri širjenju na nove lokacije. Zebrasta školjka vpliva tudi na ostale školjke, ki jim 

z aktivnim filtriranjem odvzema vir hrane (Ricciardi idr., 1998). 

S preučevanjem različnih vrst školjk v jezeru Erie v Združenih državah Amerike so ugotovili, 

da naseljevanje zebrastih školjk ne vpliva enako na vse vrste domorodnih školjk (Haag, Berg, 

Garton in Farris, 1993). V študiji so primerjali vpliv zebraste školjke na šest domorodnih vrst 

školjk, na treh različnih lokacijah jezera. Ugotovili so precej večjo umrljivost določenih vrst 

domorodnih školjk na vseh treh lokacijah, zato so sklepali, da je vpliv zebraste školjke 

povezan z različno prilagoditvijo avtohtonih vrst na življenjsko okolje ter z različnimi 

morfološkimi značilnostmi njihovih lupin (Haag idr., 1993). 
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Zebraste školjke imajo tudi neposreden vpliv na človeka, saj mu lahko povzročijo veliko 

ekonomsko škodo. Preraščajo namreč plovila, pristanišča in ostale strukture, namenjene 

plovbi. Naseljujejo se tudi v notranjost cevi elektrarn, ki jih lahko delno ali popolnoma 

zamašijo. Ko zebraste školjke umrejo, pa njihovo razkrajanje pospešuje proces rjavenja, kar 

pomeni še dodatne stroške pri vzdrževanju (U.S. Department of State, 2009).  

Zaradi ostre lupine jo je treba odstranjevati z območij kopalnih voda, saj lahko povzroči grde 

ureznine (Remec Rekar, 2013). 

2.3. ZEBRASTA ŠKOLJKA V BLEJSKEM JEZERU 

2.3.1. Razširjenost v Blejskem jezeru 

Težko je določiti, kdaj se je zebrasta školjka dejansko pojavila v Blejskem jezeru. Prvo 

generacijo so opazili jeseni 2011, ko so dvignili pletno iz Blejskega jezera in na njenem 

zunanjem dnu opazili nenavadne školjke. Ker jih pred tem na letnih čiščenjih pleten niso 

opazili, se predvideva, da se bile najdene školjke prva oz. največ druga generacija v Blejskem 

jezeru (Rekar Remec, 2013).  

Potapljači so že novembra 2012 pričeli z odstranjevanjem zebraste školjke iz jezera, saj so 

želeli prehiteti naslednji razmnoževalni cikel zebrastih školjk (DBP Bled). Glede na to, da 

temperatura na globini dveh metrov doseže 12oC že v aprilu bi se teoretično razmnoževalni 

cikel zebrastih školjk lahko začel že takrat. Kdaj točno pa se razmnoževalni cikel začenja v 

Blejskem jezeru pa še sedaj ni točno jasno, saj med razmnoževalnimi cikli zebrastih školjk v 

različnih ekosistemih obstajajo velike razlike, kar močno otežuje napoved začetka 

razmnoževalnega cikla (Remec Rekar, 2013). 

Februarja 2013 je v organizaciji Občine Bled potekal posvet glede pojava zebraste školjke v 

Blejskem jezeru. Posveta so se udeležili predstavnikih državnih organov in ustanov, lokalnih 

skupnosti ter civilnodružbenih organizacij. Na posvetu so udeleženci ugotovili, da je 

ukrepanje še vedno smiselno in pravočasno ter se dogovorili o poteku aktivnosti za reševanje 

Blejskega jezera (Moja občina, 2013).  

Istega meseca so potapljači začeli z natančnim popisom in sistematičnem odstranjevanjem 

zebrastih školjk. Prav tako se od odkritja zebraste školjke čez celo leto skupina potapljačev 

periodično potaplja do globine 8 metrov in ročno odstranjuje školjke. Na spletni strani PDP 

Bled so za večje ozaveščanje javnosti pripravili zemljevid nahajališč, zbrali članke o zebrasti 

školjki in pripravili navodila o čiščenju potapljaške opreme za ostale potapljače. Vsako leto 

organizirajo tradicionalno akcijo čiščenja dna in obrežja Blejskega jezera. Njihovo 

prizadevanje je tako že v letu 2014 obrodilo sadove, saj se je količina zebrastih školjk v jezeru 

precej zmanjšala (DPD Bled). 
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Slika 1: Zemljevid nahajališč zebraste školjke v Blejskem jezeru v letu 2013 in 2014. Zelena ikona predstavlja 
kraje, kjer se zebrasta školjka ne nahaja, rumene ikone predstavljajo kraje, kjer je školjka prisotna v manjšem 
številu in rdeče ikone predstavljajo kraje, kjer so nahajališča školjk najpogostejša. (Vir : DPD Bled)  

2.3.3. Zebrasta školjka v slovenskih medijih 

Glede na to, da zebrasta školjka na slovenskem območju ni bila pretirano poznana, je bilo 

ozaveščanje javnosti bistvenega pomena. V slovenskih medijih je bilo napisanih precej 

člankov in prispevkov, s katerimi so širšo javnost ozaveščali o problemu zebrastih školjk. V 

Prilogi je priložena Preglednica 2 z natančnejšim pregledom medijskih objav na temo 

zebrastih školjk v Sloveniji od leta 2010-2015. Iz preglednice 2 je razvidno, da se je intenzivno 

obveščanje javnosti začelo 2013 in nadaljevalo v leto 2014, medtem ko v letu 2015 nismo 

zasledili nobenega novega članka, ki bi bil napisan na temo zebrastih školjk. Javnost je bila o 

problemu zebrastih školjk obveščena preko televizije, tiskanega dnevnega časopisja,  

interneta, radia in publikacij (DPD Bled). 
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3 MATERIALI IN METODE 

3.1  Kvantitativna analiza 

3.1.1 Opis vzorca 

Za potrebe diplomske naloge smo sestavili anketni vprašalnik, s katerim smo poskušali 

ugotoviti koliko znanja imajo o problematiki zebrastih školjk v Blejskem jezeru prebivalci 

Bleda in okolice. V okviru diplomske naloge je bilo anketiranih 95 ljudi, ki so bili razdeljeni v 

tri skupine: potapljači, pletnarji ter drugi prebivalci Bleda in okolice (v nadaljevanju 

'prebivalci Bleda in okolice'). 

Potapljači 

V skupini potapljačev je bilo anketiranih 18 oseb, od tega sta bili 2 ženski in 16 moških. Na 

anketo so odgovarjali predvsem prostovoljni potapljači, ki se ne potapljajo vsak teden, 

ampak se čistilne akcije v jezeru udeležijo približno enkrat na leto. Starostna in izobrazbena 

struktura anketiranih potapljačev je predstavljena v grafih 1 in 2. 

 

                  Graf 1: Starostna struktura potapljačev                                      Graf 2: Izobrazbena struktura potapljačev 

Pletnarji 

V skupini pletnarjev je bilo anketiranih 10 oseb, od tega so bili sami moški. To je bilo 

pričakovano, saj ni nobene ženske, ki bi se ukvarjala s tem poklicem. S tem poklicem se 

namreč lahko ukvarjajo le moški potomci družin, ki jim je bila v času cesarice Marije Terezije 

dodeljena servetutna pravica prevozov kot nadomestilo pri manjšem deležu podeljenih 

kmetijskih zemljišč.  Naziv pletnar se tako prenaša iz roda v rod in na ta način pletnarstvo 

ostaja v istih družinah že več stoletij. Trenutno je na Bledu okoli 22 pletnarjev. Starostna in 

izobrazbena struktura anketiranih pletnarjev je predstavljena v grafih 3 in 4. 
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Graf 3: Starostna struktura pletnarjev                                                   Graf 4: Izobrazbena struktura pletnarjev 

Prebivalci Bleda in okolice 

V skupini prebivalcev Bleda in okolice je bilo anketiranih 67 oseb, od tega 24 moških in 43 

žensk. V občini Bled je več naselij, ki se nahajajo v neposredni bližini Bleda in v katerih živi 

nekaj več kot 8000 prebivalcev. Ta naselja so: Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, 

Kupljenik, Obrne, Ribno, Selo pri Bledu, Zasip in Slamniki. Anketiranci so večinoma prihajali iz 

naselij Bled, Bohinjska Bela, Ribno ter Zasip. Starostna in izobrazbena struktura anketiranih 

prebivalcev Bleda in okolice je predstavljena v grafih 5 in 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Starostna struktura prebivalcev Bleda in okolice                  Graf 6: Izobrazbena struktura prebivalcev Bleda in okolice 

3.1.2 Inštrument 

Večina anketnih vprašanj je bila zaprtega tipa, saj je ravno tak tip vprašanj najbolj primeren, 

če želimo primerjati znanje med posameznimi skupinami. V anketo smo vključili tudi eno 

vprašanje odprtega tipa, ki je anketirance spraševalo na kakšen način menijo, da bo 

prisotnost zebraste školjke v Blejskem jezeru dolgoročno vplivala nanje. Prav tako smo v 

vprašalnik vključili eno vprašanje pol odprtega tipa, ki se je navezovalo na ugotavljanje, iz 

katerega medija so anketiranci izvedeli največ informacij o zebrastih školjkah. To vprašanje 

jim je poleg naštetih možnosti ponujalo tudi izbiro »drugo«, s katero so anketiranci lahko 
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opisno odgovorili v primeru, če se pri tem vprašanju niso odločili za noben vnaprej ponujen 

odgovor. 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli izvedeti:  

• Koliko časa potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice že vedo, da je v Blejskem 

jezeru prisotna zebrasta školjka (5. vprašanje); 

• Koliko so o zebrasti školjki vedeli potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice preden 

se je ta pojavila v jezeru in koliko o njej vedo sedaj (6., 7., 8., 9., 10., 11. vprašanje); 

• Iz katerega medija so potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice izvedeli največ 

informacij o problematiki zebrastih školjk (12. vprašanje); 

• Ali potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice menijo, da bo prisotnost zebraste 

školjke v Blejskem jezeru na kakršenkoli način vplivala nnje (13., 14. vprašanje); 

• Ali si potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice želijo, da bi se o problematiki 

zebrastih školjk več razpravljalo v širši javnosti (15. vprašanje); 

• Koliko so s problematiko invazivnih tujerodnih vrst seznanjeni potapljači, pletnarji ter 

prebivalci Bleda in okolice(16., 17., 18., 19. vprašanje); 

• Ali potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice znajo pravilno uvrstiti naštete živali 

med tujerodne vrste in tujerodne invazivne vrste (20., 21. vprašanje); 

V anketo smo vključili tudi vprašanja, ki so preverjala samokritičnost anketirancev pri 

ocenjevanju njihovega znanja. Z oceno od 1-5 so morali oceniti : 

• svoje znanje o zebrasti školjki, preden se je ta pojavila v jezeru, 

• svoje trenutno znanje o zebrasti školjki, 

• svoje trenutno znanje o invazivnih tujerodnih vrstah. 

Tem vprašanjem so nato sledila vprašanja, s pomočjo katerih smo preverili, ali so anketiranci 

svoje znanje ocenili pravilno. Na 14. vprašanje so odgovarjali le tisti, ki so pri 13. vprašanju 

obkrožili pritrdilen odgovor na vprašanje, ali menijo da bo prisotnost zebraste školjke 

dolgoročno na kakršenkoli način vplivala tudi nanje. Zadnji dve vprašanji sta bili namenjeni 

poznavanju tujerodnih vrst in invazivnih tujerodnih vrst. Anketiranci so imeli pri zadnjih dveh 

vprašanjih naštetih 9 živali (jezerska brezzobka, fazan, noj, papiga, zlata ribica, želva 

rdečevratka, potočni rak jelševec, postrv šarenka ter sulec) in so morali pri predzadnjem 

vprašanju  ugotoviti, katere izmed teh naštetih živali spadajo med tujerodne vrste. Pri 

zadnjem vprašanju pa so nato morali ugotoviti še, katere izmed njih pa spadajo med 

invazivne tujerodne vrste. 

3.1.3 Postopek zbiranja podatkov 

Sprva smo predvidevali, da bomo ankete izvajali osebno na domovih potencialnih 

anketirancev, v društvu za podvodne dejavnosti in okoli jezera, kjer se nahajajo pletnarji. A 

se je za potrebe diplomske naloge izkazalo, da je boljše, če anketiranci rešujejo ankete sami 

doma. Za ta korak smo se odločili iz dveh razlogov. Prvi je, da je bilo za relevantne rezultate 

potrebno, da so bili anketiranci povsem zbrani med reševanjem ankete, kar je bilo precej 

nemogoče doseči, saj smo pletnarje lahko anketirali le v okviru njihovega delovnega časa. 
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Glede na to, da so bili na delovnem mestu, bi se verjetno težko skoncentrirali na zastavljena 

vprašanja, prav tako pa bi jih bilo zelo težko motivirati za sodelovanje pri anketi. Drugi razlog 

je v tem, da je bilo mnogim ljudem nelagodno odgovarjati na vprašanja, ki so preverjala 

njihovo znanje. Za potrebe anketiranja smo zato osnovali spletno anketo preko portala 

EnKlikAnketa- 1KA spletne ankete (https://www.1ka.si/) in povezavo do ankete poslali 

potapljačem, pletnarjem ter prebivalcem Bleda in okolice. Na ta način smo želeli doseči, da 

so anketiranci pri reševanju ankete imeli čim manj nevšečnosti, prav tako pa se niso mogli 

vračati na prejšnje strani in popravljati odgovorov. Vse ankete so bile popolnoma anonimne. 

Ravno na račun popolne anonimnosti smo dobili precej več rešenih anket, ki nam dajejo 

boljši vpogled v razlike v znanju o problematiki zebrastih školjk in tujerodnih vrst na splošno 

med anketiranimi skupinami. Anketa je bila zelo kratka, v povprečju so jo anketiranci reševali 

manj kot 5 minut. 
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4 REZULTATI 

4.1. Znanje potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki 

Rezultati raziskave so pokazali, da je v obdobju, ko so se zebraste školjke pojavile v Blejskem 

jezeru, za to slišala večina potapljačev, polovica pletnarjev ter slaba polovica anketiranih 

prebivalcev Bleda in okolice (graf 7). Večina ostalih udeležencev ankete pa je leto pojavljanja 

povezala z obdobjem, ko so o tem pričeli množično poročati mediji, torej 1-2 leti kasneje. Pet 

prebivalcev Bleda in okolice pa za zebrasto školjko v Blejskem jezeru še ni slišalo. 

 

Graf 7: Prve informacije o zebrasti školjki. Deleži odgovorov potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in 

okolice, ki so na vprašanje, kdaj so prvič slišali, da se je zebrasta školjka pojavila v Blejskem jezeru odgovarjali z 

odgovori : 5-6 let nazaj ; 3-4 leta nazaj; 2-1 leto nazaj ; letos ; nisem še slišal/a, da so v Blejskem jezeru prisotne 

zebraste školjke. 

Na vprašanje: »Z oceno od 1 do 5 ocenite svoje znanje o zebrasti školjki, preden se je ta 

pojavila v Blejskem jezeru  (Ocene : 5-odlično, 4- zelo dobro, 3 - dobro, 2- slabo, 1 zelo 

slabo)« je večina anketirancev izbrala oceno 1 in manjši delež tudi oceno 2 (graf 8). Le eden 

izmed pletnarjev je svoje znanje ocenil z višjo oceno.  
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Graf 8: Ocena preteklega znanja o zebrasti školjki. Deleži odgovorov potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev 

Bleda in okolice, ki so svoje znanje o zebrastih školjkah preden so se te pojavile v Blejskem jezeru ocenjevali z 

ocenami od 1-5. 

Na vprašanje: »Z oceno od 1 do 5 ocenite svoje trenutno znanje o zebrasti školjki (Ocene: 5-

odlično, 4- zelo dobro, 3 - dobro, 2- slabo, 1- zelo slabo)« se je kar polovica pletnarjev ocenila 

z oceno 4. Potapljači so svoje trenutno znanje ocenili nekoliko slabše kot pletnarji, saj so se 

večinoma ocenjevali z ocenama 2 in 4 (graf 9). Pričakovano so svoje znanje najslabše ocenili 

prebivalci Bleda in okolice, ki so ga ocenjevali večinoma z najnižjimi ocenami. Z oceno pet je 

svoje trenutno znanje ocenil le eden izmed potapljačev. 

 

Graf 9: Ocena trenutnega znanja o zebrasti školjki. Deleži odgovorov potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev 

Bleda in okolice, ki so svoje trenutno znanje o zebrastih školjkah ocenjevali z ocenami od 1-5. 

Na vprašanje, ali menijo, da je zebrasta školjka v Sloveniji prisotna samo v Blejskem jezeru, je 

odgovor NE  izbrala večina anketirancev v vseh anketiranih skupinah (graf 10).  
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Graf 10: Prisotnost zebraste školjke v Sloveniji. Deleži odgovorov potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda 

in okolice, ki so na vprašanje, če menijo, da je zebrasta školjka v Sloveniji prisotna samo v Blejskem jezeru 

odgovorili z DA, NE ali NE VEM, ME NE ZANIMA. 

Anketirance smo v anketi vprašali tudi, katero je drugo slovensko ime za zebrasto školjko. Za 

pravilni odgovor se je odločila večina potapljačev in pletnarjev ter dobra polovica prebivalcev 

Bleda in okolice (graf 11). V vseh anketiranih skupinah so se anketiranci najmanj odločali za 

možnost živi sveder.  

 

Graf 11: Poznavanje drugega imena za zebrasto školjko. Deleži odgovorov pletnarjev, potapljačev ter 

prebivalcev Bleda in okolice na vprašanje, katero je drugo ime za zebrasto školjko. Izbirali so med možnostmi 

zobata ostriga, školjka morilka, potujoča trikotničarka in živi sveder.  

Na vprašanje, na kakšen način zebrasta školjka povzroča škodo, je večina potapljačev in 

pletnarjev odgovorila pravilno. Za pravilni odgovor se je odločilo tudi dobri dve tretjini 

okoliških prebivalcev (graf 12). V vseh anketiranih skupinah je bil drugi najpogostejši 

odgovor, da zebraste školjke prenašajo različne bolezni, ki so lahko smrtne za ostale živalske 

vrste v jezeru. 
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Graf 12: Pravilno razumevanje škodljivega vpliva zebrastih školjk. Delež potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev 

Bleda in okolice, ki so na vprašanje, na kakšen način zebrasta školjka povzroča škodo odgovarjali z odgovori A - 

Zaradi njihove sposobnosti naluknjanja rečnih brežin se povečuje erozija, kar lahko poveča možnost 

poplavljanja; B - Prenašajo različne bolezni, ki so lahko smrtne za ostale živalske vrste v jezeru ; C - Preoblikujejo 

vodne ekosisteme, mašijo cevi v elektrarnah, pri kopalcih pa lahko tudi povzročajo grde ureznine zaradi ostre 

lupine, D- So zelo strupene in posledično nevarne za zdravje ljudi. 

Več težav je anketirancem povzročalo vprašanje, katera vrsta organizmov predstavlja najbolj 

ogroženo skupino v Blejskem jezeru zaradi prisotnosti zebraste školjke. Za odgovor 'druge 

vrste školjk' se je odločila dobra polovica potapljačev in prebivalcev Bleda ter okolice in 

večina pletnarjev (graf 13). Drugi najpogostejši odgovor je bil 'alge, ki živijo v jezeru'.  

 

Graf 13: Pravilno razumevanje škodljivega vpliva zebrastih školjk na ostale živalske vrste v ekosistemu. Delež 

potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice, ki so na vprašanje, katera vrsta organizmov predstavlja 

najbolj ogroženo skupino v Blejskem jezeru zaradi prisotnosti zebraste školjke odgovarjali z odgovori A – Druge 

vrste školjk v Blejskem jezeru; B –Alge, ki živijo v jezeru ; C – Ribe, ki živijo v jezeru D – Raki, ki živijo v jezeru. 

Na vprašanje iz katerega medija so izvedeli največ informacij o zebrasti školjki, so posamezne 

skupine anketirancev odgovarjale zelo različno (graf 13). Pri tem vprašanju so se anketiranci 

lahko odločili tudi za možnost »drugo«. Med tistimi potapljači, ki so izbrali možnost »drugo«, 

jih je največ informacij izvedelo v potapljaškem klubu DPD in od drugih potapljačev. 

Prebivalci Bleda in okolice, ki so se odločili za to možnost, so največ informacij izvedeli na 

predavanju, ki ga je organiziral TNP, in od drugih ljudi, nekaj pa je bilo tudi takih, ki za 
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zebrasto školjko niso slišali še nikjer. Za možnost »drugo« se je odločil le en pletnar, ki je 

navedel, da je največ informacij izvedel na taistem predavanju o zebrastih školjkah v TNP kot 

nekateri drugi prebivalci Bleda in okolice. 

 

Graf 14: Vir informacij o zebrasti školjki. Delež potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice, ki so na 

vprašanje, iz katerega medija so izvedeli največ informacij o zebrastih školjkah odgovarjali z odgovori A – 

Televizija/Radio; B – Tiskano dnevno časopisje ; C – Internet D – Znanstvena in poljudnoznanstvena literatura, E 

– Drugo. 

V anketi smo anketirance povprašali tudi, če menijo, da bo prisotnost zebraste školjke v 

Blejskem jezeru dolgoročno na kakršenkoli način vplivala nanje (graf 15). Za odgovor DA se je 

pričakovano odločilo največ potapljačev, sledijo jim prebivalci Bleda in okolice, medtem ko 

se je za ta odgovor odločilo najmanj pletnarjev. 

 

Graf 15: Vpliv zebraste školjke. Deleži potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice, ki so na 

vprašanje, če menijo, da bo prisotnost zebraste školjke dolgoročno vplivala na njih odgovorili z DA, NE ali NE 

VEM, ME NE ZANIMA. 

Vprašanje, ki je sledilo je bilo namenjeno tistim anketirancem, ki so na vprašanje, če menijo, 

da bo prisotnost zebraste školjke vplivala nanje, odgovorili z DA. To vprašanje je od njih 

zahtevalo, da so natančneje opredelili, na kakšen način bo zebrasta školjka vplivala nanje. V 

preglednici 1 so podrobneje predstavljeni najpogostejši odgovori potapljačev, pletnarjev ter 

prebivalcev Bleda in okolice. Iz preglednice 1 je razvidno, da večina ljudi meni, da bo zebrasta 
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školjka imela nanje negativen vpliv. Od vseh anketiranih le en potapljač meni, da bo imela 

pozitiven učinek in sicer, da se bo zaradi njene sposobnosti čiščenja vode izboljšala vidljivost 

med potopi. 

 
Preglednica 1:  Morebiten vpliv zebraste školjke na anketirance. 

PREBIVALCI BLEDA IN OKOLICE POTAPLJAČI PLETNARJI 

Onemogočeno kopanje v jezeru 

zaradi ostre lupine 

Otežen dostop iz/v vodo 

med potopi 

Naseljevanje zebrastih 

školjk na pletno 

Upad turistov Dolgotrajno čiščenje 

opreme 

Upad turistov 

Slabšanje kvalitete jezera Slabšanje kvalitete jezera  

Izpodrivanje avtohtonih vrst Čiščenje vode-boljša 

vidljivost 

 

Škodljivost zdravju   

 

Pri naslednjem vprašanju smo preverjali, če si anketirane skupine želijo, da bi se o prisotnosti 

zebraste školjke v Blejskem jezeru več razpravljalo v širši javnosti. Vse anketirane skupine, 

zlasti pa prebivalci Bleda in okolice, so izrazile to željo (graf 16), vendar pa je kar tretjina 

potapljačev in pletnarjev izbrala nikalni odgovor.  

 
Graf 16 : Osveščanje javnosti. Deleži potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice, ki so na vprašanje, 

če želijo, da bi se o problematiki zebrastih školjk več razpravljalo v širši javnosti odgovorili z DA, NE ali NE VEM, 

ME NE ZANIMA. 

4.2. Znanje potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice o invazivnih tujerodnih 

vrstah 

Z anketnim vprašalnikom smo preverjali tudi znanje anketirancev o invazivnih tujerodnih 

vrstah. Od anketirancev je anketni vprašalnik med drugim zahteval tudi, da ocenijo lastno 

znanje o tujerodnih vrstah. Pričakovano so potapljači svoje znanje o invazivnih tujerodnih 
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vrstah v večini ocenili z ocenami 2 in 3, saj imajo že nekaj predznanja o živalskih vrstah v 

slovenskih vodah. Pletnarji so v večini svoje znanje o tujerodnih vrstah ocenjevali z ocenami 

od 1 do 3. Zelo razpršeno pa so svoje znanje o tujerodnih vrstah ocenjevali prebivalci Bleda  

in okolice, pri čemer je slaba polovica anketirancev svoje znanje o tujerodnih vrstah ocenila z 

oceno 1 (graf 17). 

 

Graf 17:  Ocena trenutnega znanja o tujerodnih vrstah. Deleži odgovorov potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev 

Bleda in okolice, ki so svoje trenutno znanje invazivnih tujerodnih vrstah ocenjevali z ocenami od 1-5. 

Na vprašanje, ali menijo, da so vse tujerodne vrste tudi invazivne, so najbolje odgovarjali 

potapljači, najslabše pa prebivalci Bleda in okolice (graf 18). Anketiranci iz te skupine so bili 

tudi edini, ki so izbrali možnost, da tega ne vedo oz. jih ne zanima. 

 

Graf 18 : Razumevanje razlike med tujerodnimi vrstami in tujerodnimi invazivnimi vrstami. Deleži potapljačev, pletnarjev 

ter prebivalcev Bleda in okolice, ki so na vprašanje, če menijo da so vse tujerodne vrste tudi invazivne 

odgovorili z DA, NE ali NE VEM, ME NE ZANIMA. 

Sledilo je vprašanje, kaj pomeni izraz invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka (graf 19). Delež 

pravilnih odgovorov je bil v skupini potapljačev nižji kot pri prejšnjem vprašanju, ki je 

anketirance spraševal, ali so vse tujerodne vrste tudi invazivne vrste in se precej približal 

deležu pravilnih odgovorov pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice. 
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Graf 19: Pravilno razumevanje izraza invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka. Delež potapljačev, pletnarjev ter 

prebivalcev Bleda in okolice, ki so na vprašanje, kaj pomeni izraz invazivna vrsta oz. invazivka odgovarjali z z 

odgovori A – To so rastline, ki so prinesene iz tujih krajev in so se razrasle na neobdelanih površinah; B – To so 

vsi organizmi prineseni iz tujih krajev in se v novem okolju uspešno razmnožujejo; C - To so organizmi prineseni 

iz tujih krajev in ogrožajo ostale vrste, ki so prisotne v okolju in/ali tudi zdravje ljudi; D – Ne vem. 

Na vprašanje, kakšen vpliv imajo tujerodne vrste na okolje je večina anketirancev odgovorila 

pravilno (graf 20).  

 

Graf 20 :  Pravilno razumevanje vpliva invazivnih tujerodnih vrst na okolje. Delež potapljačev, pletnarjev ter 

prebivalcev Bleda in okolice, ki so na vprašanje, katera trditev velja za invazivne tujerodne vrste odgovarjali z 

odgovori A – Invazivna tujerodna  vrsta je tista vrsta, ki se ustali in začne povzročati spremembe v okolju, 

ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali druge organizme, ki živijo v tem okolju; B – Nekatere invazivne 

tujerodne vrste so ljudem koristne in nimajo nobenih negativnih vplivov na okolje; C – Invazivne tujerodne 

vrste ne povzročajo nobene gospodarske škode, ampak imajo negativen vpliv le na ostale vrste, ki so bile že 

prisotne v tem okolju; D – Zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali druge organizme, ki živijo v tem okolju ogrožajo le 

živalske invazivne vrste, medtem ko so rastlinske invazivne vrste neškodljive. 

Na koncu vprašalnika nas je zanimalo, ali anketiranci ločijo naše domorodne vrste od 

tujerodnih vrst.  Vprašanje je imelo več možnih odgovorov, anketiranci pa so izbirali med 

devetimi naštetimi živalskimi vrstami (graf 21). Anketiranci iz vseh anketiranih skupin so se v 

večini strinjali, da med tujerodne živali spadajo noj, papiga in želva rdečevratka. Iz grafa je 

razvidno, da so anketiranci vseh treh skupin med tujerodne vrste le redko uvrstili naše 

domorodne vrste, kot so sulec, jezerska brezzobka in potočni rak jelševec. 

0%

20%

40%

60%

80%

Potapljači (N=18) Pletnarji (N=10) Prebivalci Bleda in 
okolice (N=67)

0%
10%

1%

28%
20%

30%

72% 70%
57%

0% 0%

12%

A B C D

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Potapljači (N=18) Pletnarji (N=10) Prebivalci Bleda in 
okolice (N=67)

83% 80%
67%

0% 0%
9%

17% 20% 21%

0% 0% 3%

A B C D



Podpac, M., Osveščenost prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki Dreissena polymorpha v Blejskem jezeru 
Diplomsko delo: Ljubljana, Univerza v Ljubljani; Pedagoška fakulteta, 2015  

 

 

 
27 

 

Graf 21:  Določanje tujerodnih vrst. Določanje tujerodnih vrst. Deleži potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev 

Bleda in okolice, ki so navedene živalske vrste določili kot tujerodne vrste. 

Večji problem je anketirancem predstavljal naštete živalske vrste prepoznati kot invazivne 

tujerodne vrste. Zelo velik delež pletnarjev je kot invazivno tujerodno vrsto prepoznalo želvo 

rdečevratko (graf 22). Za to možnost se je odločilo tudi okoli polovica potapljačev in 

prebivalcev Bleda ter okolice. Znatno manj so kot invazivno tujo vrsto prepoznali zlato ribico. 

Pri tem vprašanju so med invazivne tujerodne vrste uvrstili tudi vrste, ki so jih pri 

predhodnem vprašanju prepoznali kot domorodne. 

 

Graf 22 : Določanje invazivnih tujerodnih vrst. Deleži potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice, ki 

so navedene živalske vrste določili kot invazivne tujerodne vrste. 
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5 RAZPRAVA 

5.1 Znanje potapljačev, pletnarjev ter prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki in 

tujerodnih vrstah 

Raziskava je pokazala, da so o zebrasti školjki bolje informirani potapljači in pletnarji, kot pa 

so informirani ostali prebivalci Bleda in okolice. Postavljeni hipotezi tako lahko potrdimo, saj 

so bili pri večini vprašanj odgovori taki, kot smo jih predvideli pred začetkom anketiranja. 

Presenetljivo je, da kar tretjina potapljačev in pletnarjev ne čuti potrebe po tem, da bi se o 

problematiki zebrastih školjk več razpravljalo v javnosti. Nasprotno si večina prebivalcev 

Bleda in okolice želi, da bi se o tej problematiki govorilo več. Predvidevamo da zato, ker 

potapljači izhajajo iz krogov, kjer je tematika bolj poznana in aktualna, okoliški prebivalci pa s 

to tematiko trenutno niso dovolj seznanjeni. Pri pregledu medijskih objav (Preglednica 2) 

smo namreč ugotovili, da se je o zebrasti školjki največ pisalo leta 2013 in 2014, pri čemer je 

zanimanje medijev zadnja leta za to tematiko upadlo in javnost nima več toliko možnosti, da 

bi zasledila nove podatke na temo zebrastih školjk. Kako je pisanje medijev vplivalo na 

osveščenost javnosti, lahko razberemo iz grafa 7. Videti je, da je večina oz. 89 % anketiranih 

potapljačev prve informacije o zebrasti školjki zasledila leta 2011 in 2012, to je še preden se 

je začelo intenzivno obveščanje javnosti v medijih, saj so precej informacij dobili od 

sopotapljačev in potapljaškega kluba. V tem obdobju pa je za prisotnost zebraste školjke 

tako iz skupine pletnarjev kot tudi iz skupine prebivalcev Bleda in okolice slišala le približno 

polovica anketirancev.  

Pri raziskavi so pletnarji in potapljači pokazali boljše poznavanje problematike v primerjavi s 

prebivalci Bleda in okolice. Predvidevamo, da so zaradi tesne povezanosti z jezerom in 

finančne odvisnosti od turistov zlasti pletnarji imeli večjo motivacijo pri izobraževanju na to 

tematiko kot pa prebivalci Bleda in okolice, ki niso tako tesno povezani z jezerom. 

Glede na rezultate, lahko rečemo, da imajo mediji velik vpliv na osveščanje javnosti o perečih 

problemih invazivnih tujerodnih vrst. Imajo zelo močno izobraževalno vlogo in pomagajo pri 

sooblikovanju javnega mnenja (Grimani, 2003). Poleg ozaveščenosti pa ima zelo velik vpliv 

tudi povezanost javnosti z nekim ekosistemom in koristi, ki ji ta ekosistem prinaša. Na ta 

način se povečuje motivacija javnosti za dejansko zaustavitev nenadzorovanega širjenja 

tujerodnih vrst (Gherardi, 2011.) Ravno motivacija za rešitev problema je tisti faktor, ki je v 

anketirani skupini pletnarjev odstotek pravilnih odgovorov v primerjavi z skupino prebivalcev 

Bleda in okolice dvignil za 15 % (Preglednica 3). Ravno zato so zaskrbljujoči izsledki raziskave, 

ki so jo opravili maja 2013 z anketiranjem 135 dijakov dveh srednjih strokovnih oz. poklicnih 

šol v Mariboru. Rezultati so pokazali, da polovica anketirancev mnenja o tujerodnih vrstah 

nima. Pri nadaljnjem analiziranju rezultatov raziskave so ugotovili, da velik delež dijakov 

problematika ne zanima in nimajo občutka, da se jih karkoli tiče oz. da s svojim ravnanjem in 

delovanjem tujerodne vrste vplivajo na naše življenjsko okolje (Jurčevič, 2013).   

Pri analiziranju rezultatov vprašanj o invazivnih tujerodnih vrstah se je izkazalo, da velik delež 

anketirancev ve, da niso vse tujerodne vrste tudi invazivne vrste in pozna škodljivi vpliv 
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invazivk, ne vedo pa kaj pomeni, da je vrsta invazivna. Da ljudje ne vedo, kaj pravzaprav so 

invazivke, se je izkazalo tudi pri vprašanju, ki je od anketirancev zahteval, da navedene 

živalske vrste razporedijo med tujerodne in invazivne tujerodne vrste. Pri analiziranju 

rezultatov smo opazili, da so anketiranci naše domorodne vrste v večji meri uvrščali med 

invazivne tujerodne vrste kot pa med tujerodne vrste. Ta trend se je pojavil v vseh 

anketiranih skupinah (Preglednice 4, 5 in 6). Analiza odgovorov je pokazala, da je zelo velik 

delež anketirancev izbral pravilno definicijo invazivne tujerodne vrste, a je pri zadnjih dveh 

vprašanjih ni znal uporabiti (preglednice 7, 8, 9, 10, 11 in 12). Npr. v vseh treh anketiranih 

skupinah je raka jelševca med invazivne tujerodne vrste uvrstilo kar 12 anketirancev, pri 

čemer ga je med tujerodne vrste štel le 1 anketiranec. To kaže, da 92 % tistih, ki so raka 

jelševca uvrstili med invazivne tujerodne vrste, ne ve, da so vse invazivne tujerodne vrste 

tudi tujerodne vrste. Da anketiranci ne razumejo definicije invazivne tujerodne vrste, je 

razvidno tudi iz tega, da je delež anketirancev v skupini pletnarjev in okoliških prebivalcev 

med invazivne tujerodne vrste uvrstil papigo ter noja, ki v nobenem primeru ne ustrezata 

kriterijem za invazivno tujerodno vrsto.  

Pomembno je, da pri analizi ankete upoštevamo tudi vidika anonimnosti in reševanja ankete 

doma. Če anketiranci anketo rešujejo sami, je večja verjetnost, da odgovori ne bodo 

popolnoma ustrezali njihovemu znanju, saj je pri podajanju odgovorov ljudem težko priznati, 

da nečesa ne vedo in lahko odgovore najdejo na spletu ali v literaturi. Po drugi strani pa so 

mogoče anketiranci ravno zaradi popolne anonimnosti odgovarjali popolnoma iskreno, saj so 

vedeli, da jih ne bomo obravnavali na ravni posameznika in niso bili pod pritiskom, da bi 

poiskali pravilne odgovore na spletu. Neizpodbitno je, da smo ravno na račun anonimnosti 

spletnega reševanja ankete dobili večje število anketirancev, ki so sodelovali v anketi in tako 

dobili bolj reprezentativen vzorec. 

5.3 Ugotavljanje korelacije starost-medij in korelacije medij-znanje 

Za analizo vira informacij o zebrasti školjki, po katerem so anketiranci najbolj pogosto 

posegali glede na njihovo starost, smo anketirance združili v 4 skupine: do 20 let, od 21-40 

let, 41-60 let in nad 60 let (Preglednice 13, 14 ,15 in 16). Ugotovili smo, da so anketiranci v 

starostni skupini 21-40 let največ informacij o zebrasti školjki izvedeli iz spletnih virov 

(interneta). To je pričakovano, saj je to starostna skupina, ki zaradi potreb študija in službe 

preživi veliko časa ob računalniku. Izkazalo se je tudi, da obe višji starostni skupini od 41-60 

let in nad 60 let največ informacij izvesta preko televizije. Nasprotno pa so anketiranci v 

starostni skupini do 20 let največ informacij izvedeli iz drugih virov: sopotapljačev, 

potapljaškega kluba in iz predavanj. To je starostna skupina, ki novicam v dnevnem časopisju 

ali na televiziji predpisujejo očitno zelo malo pozornosti in so do informacij bolj dovzetni, ko 

je novica podana njim osebno.  

Prav tako nas je pri analizi zanimala tudi korelacija medij-znanje (preglednica 17), torej iz 

katerega medija so anketiranci pridobili najbolj točne informacije. Za potrebe analiziranja 

smo najprej v posameznih skupinah (potapljači, pletnarji ter prebivalci Bleda in okolice) 
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anketirance razdelili v podskupine na podlagi tega, kateri medij so izbrali kot medij iz 

katerega so izvedeli največ informacij. Nato smo pregledali odgovore anketirancev na 

vprašanja, ki so bila vezana na znanje o zebrasti školjki in posamezne ankete ocenili od 0 % 

do 100 % ter izračunali povprečen odstotek pravilnih odgovorov v posameznih podskupinah, 

ki so bile določene glede na izbran medij. Na koncu smo izračunali še skupni povprečni 

odstotek pravilnih odgovorov posameznih podskupin potapljačev, pletnarjev in okoliških 

prebivalcev glede na izbran medij. Izkazalo se je, da je največ pravilnih odgovorov izšlo iz 

branja znanstvene in poljudnoznanstvene literature, pri čemer je vredno omeniti, da so ta 

medij izbrali le potapljači. Sledita internet in televizija. Še manjši povprečni odstotek 

pravilnih odgovorov so dosegli anketiranci, ki so informacije slišali od drugod. Najnižje znanje 

pa so pokazali anketiranci, ki so največ informacij črpali iz dnevnega tiskanega časopisja. 

Slednji rezultati so presenetljivi, saj je večina člankov, ki izidejo v tiskani obliki, dostopna tudi 

na spletu. Zanimivo bi bilo raziskati, iz katerih internetnih strani so anketiranci, ki so kot 

medij obkrožili internet, dejansko pridobili informacije, da prihaja do takšnih razlik pri znanju 

v primerjavi z anketiranci, ki so informacije pridobili iz tiskanih časopisov. 
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6 SKLEP 

S pomočjo krajše raziskave smo ugotovili, da imajo potapljači in pletnarji v primerjavi z 

drugimi prebivalci Bleda in okolice več znanja o zebrasti školjki (Dreissena polymorpha), 

invazivni tujerodni vrsti, ki je bila leta 2011 prvič opažena v Blejskem jezeru. Ugotovili smo, 

da je poleg profesionalne povezanosti anketirancev z jezerom na raven informiranosti 

močno vplivala aktivnost skupnosti, ki je s predavanji informirala zainteresirano lokalno 

prebivalstvo. Hkrati je na informiranost močno vplivala tudi odmevnost dogodka v slovenskih 

medijih. Pri tem smo ugotovili, da različne starostne skupine črpajo informacije iz različnih 

virov (tiskani viri, televizija, splet, osebna komunikacija), kar bi bilo smiselno izkoristiti pri 

osveščanju širše javnosti o problematiki invazivnih tujerodnih. Izkazalo se je namreč, da 

številni anketiranci kljub poznavanju lokalne problematike, povezane z invazivnimi vrstami, 

nimajo prave predstave o tem, kaj so domorodne in tujerodne vrste in zakaj so nekatere 

tujerodne vrste invazivne.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni,  

sem Monika Podpac, študentka Pedagoške fakultete in pripravljam diplomsko nalogo z 

naslovom »Tujerodna (potujoča trikotničarka) zebrasta školjka (Dreissena polymorpha) v 

Blejskem jezeru«. Namen raziskave je ugotoviti, koliko so o problematiki razširjenja zebrastih 

školjk in invazivnih tujerodnih vrst na splošno osveščeni potapljači in pletnarji, torej ljudje, ki 

so neposredno v stiku z Blejskim jezerom in koliko so o problematiki osveščeni prebivalci 

Bleda in okolice. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko 

dobimo vpogled o znanju invazivnih vrstah na naših tleh. Anketa je anonimna, za 

izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo obravnavani 

strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). 

Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge.  

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.  

 

Monika Podpac. 

 

Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   

 

 osnovnošolska izobrazba  

 poklicna ali srednješolska izobrazba  

 univerzitetna ali višja izobrazba  

 

 V katero starostno skupino spadate?  

 

 Do 20 let  

 20-40 let  

 40-60 let  

 Nad 60 let  

 

V katero skupino anketirancev spadate?  

 

 Potapljači  

 Pletnarji  

 Prebivalci Bleda in okolice 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q3 - Kdaj ste prvič slišali, da so v Blejskem jezeru prisotne zebraste školjke?  

 

 5-6 let nazaj  

 3-4 leta nazaj  

 2-1 leto nazaj  

 Letos  

 Nisem še slišal/a da so v Blejskem jezeru prisotne zebraste školjke  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q4 - Z oceno od 1 do 5 ocenite svoje znanje o zebrasti školjki, preden se je ta pojavila v 

Blejskem jezeru.(Ocene : 5-odlično, 4- zelo dobro, 3 - dobro, 2- slabo, 1 zelo slabo)  

 

 1 2 3 4 5 

Svoje znanje o zebrastih školjkah pred 

njihovim pojavem v Blejskem jezeru bi 

ocenil/a  
     

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q5 - Z oceno od 1 do 5 ocenite svoje trenutno znanje o zebrasti školjki .(Ocene : 5-odlično, 

4- zelo dobro, 3 - dobro, 2- slabo, 1 zelo slabo)   

 

 1 2 3 4 5 

Moje trenutno znanje o zebrastih školjkah 

bi ocenil/a      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q6 - Ali menite, da je v Sloveniji zebrasta školjka prisotna samo v Blejskem jezeru?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem, me ne zanima 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Q7 - S katerim drugim imenom tudi lahko poimenujemo zebrasto školjko?  

 

 Zobata ostriga  

 Školjka morilka  

 Potujoča trikotničarka  

 Živi sveder  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Q8 - Na kakšen način zebraste školjke povzročajo škodo?  

 

 Zaradi njihove sposobnosti naluknjanja rečnih brežin se povečuje erozija, kar lahko 

poveča možnost poplavlanja  

 Prenašajo različne bolezni, ki so lahko smrtne za ostale živalske vrste v jezeru  

 Preoblikujejo vodne ekosisteme, mašijo cevi v elektrarnah, pri kopalcih pa lahko tudi 

povzročajo grde ureznine zaradi ostre lupine  

 So zelo strupene in posledično nevarne za zdravje ljudi  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Q9 - Katera vrsta organizmov predstavlja najbolj ogroženo skupino v Blejskem jezeru 

zaradi prisotnosti zebraste školjke?  

 

 Druge vrste školjk, ki živijo v jezeru  

 Alge, ki živijo v jezeru  

 Ribe, ki živijo v  jezeru  

 Raki, ki živijo v jezeru  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q10 - Iz katerega medija ste izvedeli največ o zebrastih školjkah?  

 

 Televizija/Radio  

 Tiskano dnevno časopisje  

 Internet  

 Znanstvena  in poljudnoznanstvena literatura  

 Drugo:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q11 - Ali menite, da bo prisotnost zebrastih školjk dolgoročno na kakršenkoli način vplivala 

tudi na vas?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem, me ne zanima  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na kakšen način menite, da bo prisotnost zebraste školjke vplivala na vas?  

 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Q13 - Ali si želite, da bi se o problematiki zebrastih školjk v Blejskem jezeru več razpravljalo 

v širši javnosti?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem, me ne zanima.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q14 - Z oceno od 1 do 5 ocenite svoje znanje o invazivnih tujerodnih vrstah.(Ocene : 5-

odlično, 4- zelo dobro, 3 - dobro, 2- slabo, 1 zelo slabo)   

 

 1 2 3 4 5 

Moje znanje o invazivnih tujerodnih vrstah 

bi ocenil/a      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q15 - Ali menite, da so vse tujerodne vrste tudi invazivne vrste?  

 

 Da  

 Ne  

 Ne vem, me ne zanima  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q16 - Kaj pomeni izraz invazivna tujerodna vrsta oz. invazivka?  

 

 To so rastline, ki so prinesene iz tujih krajev in so se razrasle na neobdelanih površinah  

 To so vsi organizmi prineseni iz tujih krajev in se v novem okolju uspešno razmnožujejo  

 To so organizmi prineseni iz tujih krajev in ogrožajo ostale vrste, ki so prisotne v okolju 

in/ali tudi zdravje ljudi  

 Ne vem  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Q17 - Izberite tisto trditev za katero menite, da je pravilna.  

 

 Invazivna tujerodna vrsta je tista vrsta, ki se ustali in začne povzročati spremembe v 

okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali druge organizme, ki živijo v tem okolju  

 Nekatere invazivne tujerodne vrste so ljudem koristne in nimajo nobenih negativnih 

vplivov na okolje  

 Invazivne tujerodne vrste ne povzročajo nobene gospodarske škode, ampak imajo 

negativen vpliv le na ostale vrste, ki so bile že prisotne v tem okolju  

 Zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali druge organizme, ki živijo v tem okolju ogrožajo le 

živalske invazivne vrste, medtem ko so rastlinske invazivne vrste neškodljive  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q18 - Obkrožite tiste živali, za katere menite, da spadajo med tujerodne vrste.  

Možnih je več odgovorov  

 

 Sulec  

 Postrv šarenka  

 Jezerska brezzobka  

 Potočni rak jelševec  

 Noj  

 Papiga  

 Želva rdečevratka  

 Zlata ribica  

 Fazan  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Q19 - Obkrožite tiste živali, za katere menite, da spadajo med invazivne tujerodne vrste.  

Možnih je več odgovorov  

 

 Sulec  

 Postrv šarenka  

 Jezerska brezzobka  

 Potočni rak jelševec  

 Noj  

 Papiga  

 Želva rdečevratka  

 Zlata ribica  

 Fazan 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Priloga 2: Preglednice 

 
Preglednica 2 : Pregled medijskih objav na temo zebrastih školjk 

TV PRISPEVKI TISKANI MEDIJI RADIJSKI 

PRISPEVKI 

PUBLIKACIJE 

Blejsko jezero zaradi školjk 

pred uničenjem 

(Slovenske novice, 7.12.2012) 

Zebrasta školjka grozi 

kopalcem 

 (Delo, 16.02.2013) 

 

Zebrasta školjka in 

ostali nezaželeni 

gostje 

(Val 202, 23.02.2013) 

Pojav tujerodne vrste 

školjke v Blejskem 

jezeru 

 (ARSO, april 2013 

Konec kopanja v Blejskem 

jezeru? 

(24ur.com, 14.02.2013) 

Iščejo rešitve za invazivno 

školjko  

(Gorenjski glas, 

25.02.2013) 

Bele račke ogrožene  

(Radio 1, 25.02.2013) 

 

Na Bledu bodo bili boj proti 
zebrastim školjkam  
 
(24ur.com, 18.02.2013) 

Nujno ozaveščanje o 

tujerodnih vrstah 

(Gorenjski glas, 

27.03.2013) 

Odstranjevanje 

tujerodnih školjk  

( RTV SLO, 

25.05.2013, (Radijski 

dnevnik, čas 18:38 

 

Školjke v Blejskem jezeru  
 
(24ur.com, 09.04.2013) 

Potujoča trikotničarka v 

Blejskem jezeru  

(Delo, 31.03.2013) 

  

Nevarne tujerodne rastline 

in živali 

(24ur.com, 09.04.2013) 

Na Bledu so borijo s 

školjkami in časom 

(Slovenske novice, 

14.04.2013 

 

  

Ugriznimo znanost, oddaja o 
znanosti 
 
(RTV SLO, MMC, 09.05.2013) 

Nabrali 10 kg nadležnih 

školjk  

(Slovenske novice, 

17.05.2013) 

  

Bo potapljačem uspelo 
odstraniti zebraste školjke iz 
Blejskega jezera? 
 
(siol.net/planet-tv, 
22.05.2013) 
 

Odstranjevali 

trikotničarke 

(Gorenjski Glas, 

27.05.2013) 

  



Podpac, M., Osveščenost prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki Dreissena polymorpha v Blejskem jezeru 
Diplomsko delo: Ljubljana, Univerza v Ljubljani; Pedagoška fakulteta, 2015  

 

 

 
42 

 

Preglednica 3 : Primerjava deležev pravilnih odgovorov med anketiranima skupinami pletnarjev in 
prebivalcev Bleda ter okolice na vprašanja, ki so bila povezana z preverjanjem znanja o zebrastih školjkah 

 PLETNARJI PREBIVALCI BLEDA IN OKOLICE 

Vprašanje 6 80 % 75 % 

Vprašanje 7 90 % 65 % 

Vprašanje 8 90% 76 % 

Vprašanje 9 70% 54 % 

Povprečje (%) 82,2 % 67,5 % 

 

 

Iz Blejskega jezera pobirali 

školjke vsiljivke 

 (24ur.com, 25.05.2013) 

Blejsko jezero : Dobili 

bitko proti invazivni 

školjki  

(Dnevnik, 21.12.2013) 

  

Tujerodna zebrasta školjka 

še vedno ogroža Blejsko 

jezero 

(24ur.com, 23.05.2013) 

Školjk je manj, ne bodo pa 

izginile  

(Delo, 21.12.2013) 

  

Nevarne školjke : občina dlje 
od obljub ni šla 
 
(24ur.com, 6.09.2013) 

Iz jezera odstranili že 250 

kg nevarnih tujerodnih 

školjk (Slovenske novice, 

22.05.2014) 

  

Odstranjevanje zebraste 
školjke  
(siol.net/planet-tv, 

21.12.2013) 

   

Invazivne školjke v Blejskem 
jezeru vse manj (24ur.com, 
21.12.2013) 

   

Infodrom-Odstranjevanje 
zebrastih školjk  
(Youtube, 27.05.2014) 
 

   

Infodrom-Odstranjevanje 
zebrastih školjk  
(RTV SLO; MMC, 28.05.2014) 
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Preglednica 4 : Delež potapljačev, pletnarjev in prebivalcev Bleda ter okolice, ki so  domorodno vrsto sulec 
uvrstili med tujerodne ali invazivne tujerodne vrste. 

 POTAPLJAČI PLETNARJI PREBIVALCI BLEDA IN 

OKOLICE 

 

Delež uvrstitev med 
tujerodne vrste 

 

          11 % 

 

 
          0 % 

 
         10 % 

 

Delež uvrstitev med 
invazivne tujerodne 
vrste 
 

 

           17 % 

 
 
          0 % 

 
 
          12 % 

 

Preglednica 5 : Delež potapljačev, pletnarjev in prebivalcev Bleda ter okolice, ki so  domorodno vrsto jezersko 
brezzobko uvrstili med tujerodne ali invazivne tujerodne vrste. 

 POTAPLJAČI PLETNARJI PREBIVALCI BLEDA IN 

OKOLICE 

 

Delež uvrstitev med 
tujerodne vrste 

 

          11 % 

 

 
          10 % 

 
         12 % 

 

Delež uvrstitev med 
invazivne tujerodne 
vrste 
 

 

           11 % 

 
 
          20 % 

 
 
           24 % 

  

Preglednica 6 : Delež potapljačev, pletnarjev in prebivalcev Bleda ter okolice, ki so  domorodno vrsto 
potočnega raka jelševca uvrstili med tujerodne ali invazivne tujerodne vrste 

 POTAPLJAČI PLETNARJI PREBIVALCI BLEDA IN 

OKOLICE 

 

Delež uvrstitev med 
tujerodne vrste 

 

          0 % 

 

 
          0 % 

 
         4 % 

 

Delež uvrstitev med 
invazivne tujerodne 
vrste 
 

 

           6 % 

 
 
          10 % 

 
 
          15 % 
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Preglednica 7: Število anketirancev v vseh treh skupinah, ki so domorodno vrsto rak jelševec uvrstili med 
invazivne tujerodne vrste.  

Invazivne 

tujerodne vrste 

Tujerodne vrste Ocena lastnega znanja »Kaj pomeni izraz invazivka?« 

DA DA 4 Pravilen odgovor 

DA NE 1 Napačen odgovor 

DA NE 1 Napačen odgovor 

DA NE 1 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE 3 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Napačen odgovor 

DA NE 1 Pravilen odgovor 

DA NE  2 Pravilen odgovor 

DA NE  3 Pravilen odgovor 

 

Preglednica 8 : Delež anketirancev, ki so domorodno vrsto rak jelševec uvrstili izključno med tujerodno 
invazivno vrsto v primerjavi z deležem pravilnih odgovorov, na vprašanje kaj pomeni izraz invazivka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež 

anketirancev 

Povprečna ocena 

znanja teh 

anketirancev 

Delež pravilnih 

odgovorov teh 

anketirancev 

92 %  1,81 72 % 
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Preglednica 9 : Število anketirancev v vseh treh skupinah, ki so domorodno vrsto jezersko brezzobko uvrstili 
med invazivne tujerodne vrste 

Invazivne tujerodne 

vrste 

Tujerodne vrste Ocena lastnega 

znanja 

KPI 

DA DA 3 Pravilen odgovor 

DA DA 3 Pravilen odgovor 

DA DA 2 Napačen odgovor 

DA DA 2 Pravilen odgovor 

DA DA 2 Pravilen odgovor 

DA DA 2 Napačen odgovor 

DA DA 3 Pravilen odgovor 

DA NE 1 Napačen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE 1 Pravilen odgovor 

DA NE 3 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Napačen odgovor 

DA NE 1 Napačen odgovor 

DA NE 1 Napačen odgovor 

DA NE 3 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE  1 Pravilen odgovor 

DA NE 3  Pravilen odgovor 

DA NE 3 Pravilen odgovor 

 

Preglednica 10 : Delež anketirancev, ki so domorodno vrsto jezerska brezzobka uvrstili izključno med 
tujerodno invazivno vrsto v primerjavi z deležem pravilnih odgovorov, na vprašanje kaj pomeni izraz 
invazivka. 

Delež 

anketirancev 

Povprečna ocena 

znanja teh 

anketirancev 

Delež pravilnih 

odgovorov teh 

anketirancev 

63 % 1,92 67 % 
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Preglednica 11 : Število anketirancev v vseh treh skupinah, ki so domorodno vrsto sulec uvrstili med 
invazivne tujerodne vrste 

Invazivne tujerodne 

vrste 

Tujerodne vrste Ocena lastnega 

znanja 

KPI 

DA DA 2 Pravilen odgovor 

DA DA 1 Pravilen odgovor 

DA DA 1 Pravilen odgovor 

DA DA 3 Napačen odgovor 

DA DA 1 Napačen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE 1 Pravilen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE  2 Napačen odgovor 

DA NE 2 Pravilen odgovor 

DA NE 1 Pravilen odgovor 

 

Preglednica 12 : Delež anketirancev, ki so domorodno vrsto sulec uvrstili izključno med tujerodno invazivno 
vrsto v primerjavi z deležem pravilnih odgovorov, na vprašanje kaj pomeni izraz invazivka. 

Delež 

anketirancev 

Povprečna ocena 

znanja teh 

anketirancev 

Delež pravilnih 

odgovorov teh 

anketirancev 

55 % 1,66 83% 
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Preglednica 13 : Delež anketirancev v starostni skupini do 20 let, ki so v anketi odgovarjali na vprašanje iz 
katerega medija so dobili največ informacij o zebrasti školjki. 

Do 20 let Televizija Dnevno 

tiskano 

časopisje 

internet Znanstvena 

literatura 

Drugo 

potapljači 0 0 0 0 2 

pletnarji 0 0 0 0 0 

Okoliški 

prebivalci 

1 0 0 0 0 

Vsi skupaj 1 0 0 0 2 

% 34 %    66 % 

 

Preglednica 14 : Delež anketirancev v starostni skupini od 21-40 let let, ki so v anketi odgovarjali na vprašanje 
iz katerega medija so dobili največ informacij o zebrasti školjki. 

20-40 let Televizija Dnevno 

tiskano 

časopisje 

internet Znanstvena 

literatura 

Drugo 

Potapljači  
4 

 
3 
 

 
3 
 

 
1 
 

 
2 
 

Pletnarji  
1 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
0 
 

 
1 
 

Okoliški 

prebivalci 

 
11 

 
8 

 
20 

 
0 
 

 
3 

Vsi skupaj  
16 

 

 
14 

 
26 

 
1 

 
6 

%  
25 % 

 
22 % 

 
41 % 

 
2 % 

 
10 % 
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Preglednica 15 : Delež anketirancev v starostni skupini od 41-60 let, ki so v anketi odgovarjali na vprašanje iz 
katerega medija so dobili največ informacij o zebrasti školjki. 

40-60 let Televizija Dnevno 

tiskano 

časopisje 

internet Znanstvena 

literatura 

Drugo 

Potapljači  
0 

 
0 
 

 
1 
 

 
0 
 

 
2 
 

Pletnarji  
2 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

Okoliški 

prebivalci 

 
11 

 
3 

 
3 

 
0 
 

 
3 

Vsi skupaj  
13 

 

 
3 

 
4 

 
0 

 
5 

%  
52 % 

 
12 % 

 
16 % 

 
0 % 

 
20 % 

 

Preglednica 16 : Delež anketirancev v starostni skupini nad 60 let, ki so v anketi odgovarjali na vprašanje iz 
katerega medija so dobili največ informacij o zebrasti školjki. 

Nad 60 let Televizija Dnevno 

tiskano 

časopisje 

Internet Znanstvena 

literatura 

Drugo 

Potapljači  
0 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

Pletnarji  
0 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

Okoliški 

prebivalci 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 
 

 
0 

Vsi skupaj  
2 
 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

%  
50 % 

 
25 % 

 
25 % 

 
0 % 

 
0 % 
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Preglednica 17 : Delež pravilnih odgovorov na vprašanja o zebrasti školjki v povezavi z izbiro medija, preko 
katerega so potapljači, pletnarji in prebivalci Bleda ter okolice izvedeli največ informacij. 

  
POTAPLJAČI 

(%PRAVILNIH 
ODGOVOROV) 

 
PLETNARJI 
(%PRAVILNIH 
ODGOVOROV) 

 
PREBIVALCI 

BLEDA IN 
OKOLICE 
(%PRAVILNIH 
ODGOVOROV) 

 

% 
pravilnih 

odgovorov 

 
TELEVIZIJA 

 

 
75 % 

 
100 % 

 
58 % 

 
78% 

 
ČASOPIS 

 

 
67 % 

 
67 % 

 
65 % 

 
66% 

 
INTERNET 

 

 
81 % 

 
83 % 

 
75 % 

 
80% 

 
ZNANSTVENA 

LIT. 
 

 
100 % 

 
/ 

 
/ 

 
100% 

 
DRUGO 

 

 
79% 

 
75 % 

 
75% 

 
76% 

 


