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Izšla je nova knjižica dr. B. Bajd, v kateri se avtorica 
posveti pogostejšim invazivnim rastlinskim in žival-
skim vrstam, ki jih lahko srečamo v Sloveniji. 

Pregleden in berljiv uvodnik je prispevala strokov-
njakinja Jana Kus Veenvliet. V njem se osredini na 
problematiko tujerodnih vrst v svetu  in  Sloveniji. V 
pregledu izpostavi bistvene negativne posledice razra-
ščanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in širjenja 
invazivnih tujerodnih živalskih vrst. 

V nadaljevanju dr. B. Bajd najprej predstavi izbrane 
invazivne tujerodne rastlinske vrste. Knjižica je prven-
stveno namenjena osnovnošolcem, zato kazalo smisel-
no razdeli na drevesa, grme, vzpenjavke in ovijalke, 
zeli z belimi cvetovi, zeli z rožnatimi cvetovi, vodne ra-
stline itn. Skupaj je predstavljenih 23 rastlinskih vrst. 
Vsaka vrsta je predstavljena z eno ali več fotografijami, 
ki večinoma zadostujejo za prepoznavanje rastlin v na-
ravi. Poleg slovenskega imena je navedeno tudi znan-
stveno ime vrste. Temu sledi kratek opis vrste, kje se 
vrsta v Sloveniji pojavlja in od kod izvira. V kolikor 
je rastlina ali del rastline strupen, je to izpostavljeno z 
rdeče obarvanim besedilom. Pri nekaterih opisih vrst 
avtorica navaja tudi druge informacije, kot na primer 
uporaba lesa in načini razširjanja opisane rastline. 

Na enak način je predstavljenih tudi skupno 11 in-
vazivnih tujerodnih živalskih vrst. V kazalu so razde-
ljene na polže, školjke, rake, žuželke, ribe, plazilce in 
sesalce. Opisi živalskih vrst so sistematično primerljivi 
opisom rastlinskih. 

Deset opisov vrst rastlin in živali je obsežnejših ter 
vsebujejo tudi zgodovinske podatke o naselitvi vrste 
ter o negativnih posledicah, ki jih ima vrsta za novo 
okolje. Tako na primer izvemo, da so zlate ribice (Ca-
rassius auratus) bile prinesene v Evropo že v 17. stole-
tju in da so harlekinske polonice (Harmonia axyridis) 
v Evropo pripeljali za bionadzor nad listnimi ušmi v 
rastlinjakih. Knjižico zaključuje seznam uporabljene 
literature in razlaga nekaterih manj znanih pojmov. 

V svojih razmišljanjih o knjižici bi želel izpostavi-
ti tudi delo oblikovalke Tatjane Lješevič Cvar, ki ima 
očiten posluh za avtoričin način pisanja in organiza-
cijo besedila. Raznolikost narave, ki jo naravoslovna 
knjižica prikazuje, je znala dodati svoj pečat, pred-
vsem pri igranju z barvami. Tudi oblikovno bo knjiži-
ca zagotovo pritegnila pozornost bralca. 

Rad bi se dotaknil še vprašanj, kaj so pravzaprav 
invazivne tujerodne vrste in od kod to nesrečno po-
imenovanje? Invazivno tujerodno vrsto predstavljajo 
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organizmi oziroma predstavniki vrste, ki so se znašli v 
novem, neavtohtonem okolju (od tod pridevnik tuje-
rodna) ter s svojim delovanjem (npr. plenjenjem, sen-
čenjem, alelopatijo, prenašanjem bolezni in parazitov) 
zelo spreminjajo razmerja vrst v novem okolju (od tod 
pridevnik invazivna) ter imajo pogosto negativne po-
sledice tudi za gospodarstvo in zdravje ljudi. Vse tuje-
rodne invazivne vrste imajo seveda tudi svoje avtohto-
no okolje, kjer jih lahko opredelimo kot domorodne 
in neinvazivne. Opisane vrste, ki jih srečamo v Slove-
niji, so v veliki večini domorodne v Severni Ameriki 
in Aziji. V nova okolja jih je namerno ali nenamerno 
zanesel človek. Človek že od nekdaj prenaša vrste, še 
posebej tiste, ki imajo zanj uporabno vrednost. Pre-
našanje vrst je značilno za obdobje po koncu ledene 
dobe, pred približno 10.000 leti, ko se je začelo posto-
poma uveljavljati poljedelstvo in živinoreja in s tem 
povezano udomačevanje živali ter selekcija kultivar-
jev rastlinskih vrst. Prav prenašanje uporabnih vrst je 
omogočilo razvoj civilizacij in podobo sveta, kot ga 
danes poznamo. Ne smemo pozabiti, da velika večina 
kulturnih rastlin, ki jih danes jemljemo kot samou-
mevne in tradicionalne, ne izvira iz evropskega pro-
stora (npr. pšenica, ječmen, riž, koruza, paradižnik, 
krompir). Tudi to so torej tujerodne vrste v Sloveniji, 
vendar neinvazivne v novem okolju.

Dolžan sem pojasniti še svoje stališče do pridevni-
ka »invaziven«, ki ga pripisujemo tistim tujerodnim 
vrstam, ki imajo za nas in/ali druge vrste negativne 
posledice. Slovar slovenskega knjižnega jezika opre-
deljuje besedo invazija predvsem z negativnim pri-
zvokom − kot množično prodiranje, vpad vojaških 
sil ene države v drugo, kot pojavljanje nečesa v veliki 
množini, kot invazijo klic v telo ali invazijo barbarov. 
V strokovni in nestrokovni literaturi se v povezavi z 
invazivnimi tujerodnimi vrstami uporabljajo besede 
kot na primer »grožnja«, »škodljivec«, »iztrebiti«, »za-
treti«, »omejiti« in »nadloge«. Prizvok, ki ga tovrstna 
terminologija zastraševanja ustvarja v laični javnosti, 
je neprimeren v današnji družbeni težnji po odmiku 
od strogo antropocentičnega k bolj ekocentrični drži 
človeka v odnosu do nečloveških bitij in naravne na-
sploh. Torej k drži, ki priznava tudi intrinzično vre-
dnost živih bitij in narave. Nutrije (Myocastor coypus), 
za katere v knjižici izvemo, da jih v Sloveniji opaža-
mo od leta 1937 in so jih še nedavno pri nas gojili za 
krzno, so v dnevnem časopisju to poletje opisali kot 
»vodne podgane, ki spodkopavajo Ljubljano«, zato naj 
bi jih bilo potrebno iztrebiti. Marsikje v Sloveniji si ob 
rekah prostor delijo z evrazijsko vidro (Lutra lutra), ki 
je avtohtona vrsta. Tudi za vidre so ribiči še nekaj dese-
tletij nazaj razpisovali visoke nagrade v dinarjih. Imele 

so tudi visoko ceno pri krznarjih. Danes velja vidra 
za ogroženo in zavarovano vrsto, ki ji v naravovarstvu 
namenjamo veliko (tudi finančne) pozornosti. Njena 
podoba je danes v družbi veliko pozitivnejša (Torkar 
in sod., 2010). Seveda vidre v ničemer niso spremenile 
svojih prehranjevalnih navad (ribe so njihov glavni vir 
hrane), spremenil pa se je naš odnos do vrste in na 
splošno ekoloških zakonitosti narave.

Tudi do invazivnih tujerodnih vrst bo potrebno v 
marsičem spremeniti stališča, saj gre v prvi vrsti za živa 
bitja, ki so se zaradi nas znašla v novem okolju. Predla-
gano v ničemer ne zmanjšuje potrebe po omejevanju 
širjenja in preprečevanju vnosa invazivnih tujerodnih 
vrst, ampak le želi vrniti diskurz v znanstveno spodo-
ben besednjak. Tudi v pričujoči knjižici se opisani ter-
minologiji zastraševanja niso uspeli povsod izogniti, 
zato svetujem, da se ob ponatisu skuša besedila v tem 
pogledu izboljšati. To je še posebej pomembno, ker je 
knjižica prvenstveno namenjena mladostnikom, ki po 
izsledkih Kellerta (1985) v obdobju adolescence zač-
nejo razvijati svoj etični in ekološki vidik odnosa do 
živali in narave nasploh.

S knjižico Invazivne tujerodne rastlinske in živalske 
vrste smo pridobili pomembno poljudnoznanstveno 
delo, ki osvetljuje aktualno, vendar slabo poznano na-
ravovarstveno problematiko, katere ključ do reševanja 
je predvsem ozaveščanje mladih in vse javnosti.
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