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POVZETEK 

 

Invazivne tujerodne vrste (ITV) predstavljajo enega izmed glavnih razlogov za upadanje 

biotske raznovrstnosti po svetu, človek pa ključnega krivca v celotnem procesu biološke 

invazije. Pri problematiki ITV so pomembne tako ekološka in ekonomska plat kot tudi družbena 

komponenta. Do zakasnitev in težav pri upravljanju z ITV lahko pride zato, ker nekatere 

invazivne in potencialno invazivne vrste določenim interesnim skupinam prinašajo korist ali pa 

njihovo odstranjevanje ni skladno s stališči in odnosom posameznikov. Za uspešnejšo 

preprečevanje naselitev tujerodnih vrst, nadzor in zatiranje ITV je pomembno sodelovanje 

splošne javnosti ter njeno razumevanje problematike, saj se je v preteklosti že zgodilo, da so 

ostra nasprotovanja posameznih skupin privedla do prepoznega ukrepanja. S kvantitativno 

raziskavo na vzorcu 228 srednješolcev splošnih gimnazij smo s pomočjo anketnega vprašalnika 

poskušali ugotoviti, kakšen odnos imajo slovenski dijaki do odstranjevanja in različnih načinov 

zatiranja invazivnih in potencialno invazivnih tujerodnih vrst, in s tem dobiti vpogled v odnos 

dijakov do problematike, prispevati k bolj specifičnemu in učinkovitejšemu ozaveščanju ter 

posledično hitrejšemu odzivanju na nove naselitve tujerodnih vrst. Rezultati so pokazali, da 

velika večina dijakov podpira manj agresivne in po njihovem mnenju bolj »humane« načine 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih živali ter se v veliki meri ne strinja z usmrtitvijo odraslih 

osebkov. Pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin podpirajo mehanične metode in se ne 

strinjajo s kemičnimi. Več kot polovica dijakov ne podpira odstranjevanja ITV s pozitivnimi 

vplivi na človeka. Ne moremo trditi, da bi dijaki, ki ITV poznajo oziroma so zanje že slišali, 

tudi bolj podpirali odstranjevanje vseh ITV, ampak prihaja do razlik med ITV živali in rastlin. 

Pričakovano se pojavljajo tudi razlike v podpori odstranjevanja ITV živali in rastlin, pri čemer 

so dijaki manj zainteresirani za odstranjevanje živali, še posebej vretenčarjev.  

 

 

Ključne besede: invazivne tujerodne vrste, upravljanje invazivnih tujerodnih vrst, odnos 

dijakov do odstranjevanja, anketni vprašalnik 

 

ABSTRACT 

 

Invasive non-native species (INS) are one of the key reasons for a biodiversity loss worldwide 

with the entire biological invasion process being mainly human-caused. When discussing the 

issue of INS, both the ecological and economical side as well as the social component are 

important. The delay or problems in managing INS can be caused by the fact that some invasive 

or potentially invasive species can be beneficial to some interest groups or that their removal is 

not in line with the principles and beliefs of individuals. To be more successful in preventing 

non-native species from spreading and in managing and controlling INS, it is important that the 

general public cooperates and understands the problem, as it has happened before that strong 

opposition from some groups led to action to be taken too late. The aim of this quantitative 

research with 228 secondary school pupils, using a questionnaire, was to determine the attitude 

of Slovene secondary school pupils towards eradication and various ways of controlling 

invasive and potentially invasive non-native species. This would lead to determining their 

attitude towards this issue, contribute towards a more specific and effective promoting of 

awareness and consequently towards a faster response to new cases of non-native species. The 



 

 
 

results show that the majority of pupils support less aggressive and – according to their opinion 

– more “humane” forms of eradicating invasive non-native animals and mostly do not support 

killing adult specimens. In relation to eradication of invasive non-native plants, they support 

mechanical methods and do not support chemical ones. More than half of the pupils do not 

support eradicating INS that have a positive effect on humans. It cannot be claimed that pupils 

who know INS or have heard of them express more support for eradication of all INS; there is 

a difference between INS of animals and INS of plants. As expected, there is also a difference 

in the degree of support of eradicating INS of animals and INS of plants, with pupils showing 

less interest in eradicating animals, especially vertebrate animals.  

 

Keywords: invasive non-native species, management of invasive non-native species, pupils' 

attitude towards eradication, questionnaire 
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ITVnp - skupina dijakov, ki invazivne tujerodne vrste ne pozna 
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1 UVOD 

1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Danes se stroka vse bolj zaveda, da biološke invazije tujerodnih vrst niso le ekološki problem, 

temveč tudi družbeni (García-Llorente, Martín-López, González, Alcorlo in Montes, 2008). 

Ljudje smo namreč vpleteni v celoten proces invazije tujerodnih vrst. Sprva smo del procesa 

kot vektorji pri namerni ali naključni naselitvi, nato pa direktno ali posredno trpimo za 

njihovimi posledicami. Na koncu smo ključni faktor pri sprejemanju odločitev o upravljanju z 

invazivnimi tujerodnimi vrstami (ITV) (Gherardi, 2011).  

Upravljanje bioloških invazij tujerodnih vrst je zapleteno in pogosto sporno vprašanje, ki odraža 

raznolikost vrednot vpletenih posameznikov. Raziskovalci in politiki se osredotočajo na 

ekološko in ekonomsko plat problematike, medtem ko je družbena komponenta običajno 

spregledana (Schüttler, Rozzi in Jax, 2011; Bremner in Park, 2007). Kako pomemben je odnos 

ljudi do upravljanja z ITV, se kaže v primerih, ko so nasprotovanja do odstranjevanja ITV in 

nestrinjanja posameznih interesnih skupin s stroko privedla do prepoznega ukrepanja. V 

nekaterih primerih celo do te mere, da popolna odstranitev vrste iz okolja ni bila več možna 

(Selge, Fischer in van der Wal, 2011).  

Raziskave, ki vključujejo družbeni vidik ITV, predstavljajo široko in raznoliko področje 

poznavanja, dojemanja in znanja o ITV, stališčih, odnosu ter zavedanju o problematiki, a 

uporabljene so podobne tehnike zbiranja podatkov in prihajajo do skupnih zaključkov. Tuji 

avtorji so se v večini posluževali kvantitativne oblike raziskovanja, izvedene prek anketnih 

vprašalnikov (Bremner in Park, 2007; Creelman, 2011; García-Llorente idr., 2008; Lindemann-

Matthies, 2016; Olszańska, Solarz in Najberek, 2016; Verbrugge, Van den Born in Lenders, 

2013), redkeje intervjujev (Selge idr., 2011; Schüttler idr., 2011) ali kombinacije obeh (García-

Llorente idr., 2008; Bardsley in Edwards-Jones, 2007). Vzorec je največkrat predstavljala 

splošna javnost ali pa so bile študije namenjene določenim interesnim skupinam, ki lahko 

pogosteje pridejo v stik z ITV, to so naravovarstveniki, ekologi, kmetje, ribiči, gozdarji, 

vrtičkarji itn. (Selge idr., 2011; Olszańska idr., 2016; Bardsley in Edwards-Jones, 2007). 

Creelman (2011) se je v svojem magistrskem delu osredotočila na dojemanje in odnos 

srednješolcev do ITV in narave. Pri nas je bilo, razen ene izjeme, narejenih nekaj manjših 

raziskav, ki so vključevale družbeno komponento ITV. Opravljene so bile v sklopu 

raziskovalnih nalog (Jurčevič, 2013), diplomskih del (Medved, 2014; Podpac, 2015) ali 

delavnic za določene interesne skupine (Rozman, Strajnar in Marolt Nose, 2013). Šele pred 

kratkim je bila v okviru projekta Life artemis (Projekt Life artemis, 2020) izdelana obsežnejša 

javnomnenjska spletna raziskava o ITV v Sloveniji. Usmerjena je bila na celotno področje 

invazivnih tujerodnih vrst in je vsebovala vprašanja o ozaveščenosti o problematiki ITV, ravni 

znanja in prepoznavanja izbranih ITV v Sloveniji ter o poznavanju različnih ukrepov nadzora 

in izkoreninjenja ITV. Razširjena oblika vprašalnika je vključevala še vprašanja o podpori 

različnim ukrepom za nadzor nad ITV. Raziskavo bodo ponovno opravili tudi v letu 2020 in 

tako spremljali razvoj javnega mnenja in ozaveščenost ljudi.  

Tako tuje kot domače raziskave s področja znanja, stališč in odnosa do tujerodnih in invazivnih 

tujerodnih vrst nam dajo vpogled v mentaliteto ljudi, omogočajo napoved odzivanj javnosti na 

upravljanje ITV v bodoče in pomagajo pri nadaljnjem ozaveščanju splošne javnosti ter tako 

pripomorejo k hitrejšemu in učinkovitejšemu ukrepanju zoper ITV na ravni celotne družbe in 

ne le posameznih interesnih skupin. Najbolje tako za naravo kot ljudi je, da nam uspe naselitev 

nove potencialno invazivne vrste preprečiti, vendar zaradi neprestanega transporta blaga in 
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surovin, velikega števila tujerodnih vrst in različnih načinov prenosa le-teh to ni vedno 

dosegljivo (Projekt Life artemis, 2020). V izogib negativnim izkušnjam s prepoznim 

ukrepanjem iz drugih držav in za učinkovito upravljanje z ITV po naselitvi na novo območje  

je potrebno ugotoviti, kakšna je podpora javnosti zatiranju ITV in družbena sprejemljivost 

različnih načinov odstranjevanja invazivnih in potencialno invazivnih vrst. V magistrskem delu 

se bomo osredotočili na dijake slovenskih splošnih gimnazij, saj stališča mladih ponujajo uvid 

v verjetnost prihodnjih okoljskih politik, saj bodo nekateri izmed njih postali nacionalni in 

svetovni voditelji, odgovorni za okolje in trajnostni razvoj. 

 

1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA  

 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, kakšen je odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih vrst. 

Cilj magistrskega dela: 

- S pomočjo kvantitativne raziskave ugotoviti, kakšen odnos imajo dijaki do odstranjevanja 

in načinov zatiranja posameznih invazivnih tujerodnih vrst.  

Za dosego cilja magistrskega dela smo si zastavili štiri raziskovalna vprašanja: 

 Kakšen je odnos dijakov do podanih načinov odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst 

rastlin in živali iz okolja?  

 Kakšna je povezanost poznavanja rastlinskih ali živalskih invazivnih tujerodnih vrst z 

odnosom do odstranitve in načinom njihove odstranitve? 

 Ali je odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst drugačen, če so pri vrsti 

navedeni negativni vplivi na človeka? 

 Ali se odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin razlikuje od odnosa do 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih živali? 
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2 PREGLED OBJAV 

Tujerodne vrste so že tisočletja nepogrešljiv del vsakdana naše civilizacije in pomembno 

prispevajo h kvaliteti življenja ljudi. Nekatere je človek namenoma naselil na nova območja, 

druge so z njegovo pomočjo prešle ovire in se pojavile v okolju, kjer jih dotlej ni bilo (Projekt 

Life artemis, 2020). V Evropski uniji in drugih evropskih državah se nahaja okrog 12.000 

tujerodnih vrst, približno 10–15 % izmed njih se nenadzorovano razširi in postanejo invazivne 

(Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in sveta, 2014). ITV, imenovane tudi 

invazivke, so poleg degradacije in izgube habitatov, onesnaževanja, globalnih klimatskih 

sprememb in netrajnostne rabe populacij eden izmed glavnih vzrokov za upadanje biotske 

raznovrstnosti v Evropi in po svetu (Kryštufek, 1999). Zaradi povečane svetovne trgovine, 

prometa, turizma in podnebnih sprememb pa se njihova nevarnost samo še povečuje. ITV 

biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ogrožajo na različne načine prek 

zapletenih medvrstnih odnosov in posrednih vplivov, ki jih človek sprva težko zazna, pozneje 

pa ti vplivi postanejo opaznejši, a je takrat za primarni ekosistem pogosto že prepozno. S svojim 

hitrim širjenjem ITV spreminjajo habitate, prenašajo bolezni, plenijo, tekmujejo in izpodrivajo 

domorodne vrste, s tem pa posledično preoblikujejo strukturo in delovanje ekosistemov. Poleg 

tega nekatere ITV negativno vplivajo na zdravje ljudi in gospodarstvo (Projekt Life artemis, 

2020; Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in sveta, 2014). 

Sprva so strokovnjaki posvečali pozornost predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki so že bile 

invazivne in so s hitrim širjenjem že povzročale ogromno škodo, njihovo odstranjevanje pa je 

dolgotrajno, redko učinkovito in drago. Za dolgoročno učinkovito upravljanje s tujerodnimi 

vrstami se v zadnjih letih stroka zato osredotoča na potencialno invazivne vrste. To so vrste, ki 

jih pri nas še ni in bi se lahko k nam naselile iz sosednjih držav ali pa se na našem ozemlju 

zaenkrat pojavljajo še v manjšem številu. S pravočasnim ukrepanjem lahko nadaljnje naraščanje 

tujerodnih vrst preprečimo in zaustavimo nove biološke invazije. S sistemom zgodnjega 

obveščanja in hitrega odzivanja lahko tujerodne vrste zaznamo kmalu po vnosu v novo okolje 

in začnemo z načini odstranjevanja vrst, še preden se te namnožijo in razširijo na nova območja 

(Projekt Life artemis, 2020). 

 

2.1 Mednarodna, evropska in nacionalna zakonodaja 

Eden od bistvenih ukrepov na področju ITV je tudi zakonodaja. Slovenija se je kot članica 

Evropske unije s podpisom Konvencije o biološki raznovrstnosti zavezala, da bo poleg ostalih 

določb ohranjala biotsko pestrost tudi s preprečevanjem vnašanja invazivnih tujerodnih vrst, 

njihovim nadzorom ali izkoreninjanjem. Konvencija o biološki raznovrstnosti je edini pravno 

zavezujoč mehanizem, ki celovito obravnava naseljevanje tujerodnih vrst, njihov nadzor in 

odstranjevanje iz narave v svetovnem merilu. Preostale konvencije in mednarodni sporazumi 

namreč obravnavajo le nekatere vidike tujerodnih vrst ali pa so omejeni le na določene skupine 

organizmov. Od sredine devetdesetih let 20. stoletja, ko je bila ratificirana Konvencija o 

biološki raznovrstnosti v Sloveniji, se problematiko ITV počasi vpeljuje tudi v evropsko in 

nacionalno zakonodajo. Na ravni Evropske unije smo šele leta 2014 dobili poseben predpis, ki 

ureja problematiko ITV. S 1. januarjem 2015 je začela veljati Uredba (EU) št. 1143/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja ITV v 

državah članicah.  Namen uredbe je zmanjšanje in preprečevanje negativnih posledic tujerodnih 

vrst, ki lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve. S pomočjo 

natančnih ocen tveganj za naravo je bil oblikovan seznam 66 tujerodnih vrst rastlin in živali, za 
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katere velja »prepoved uvažanja na ozemlje Evropske unije, razmnoževanje, gojenje, 

prevažanje, kupovanje, prodajanje, uporaba, izmenjava in posedovanje in izpuščanje v okolje« 

(Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, 2014, str. 3). Poleg strogih 

ukrepov za preprečitev vnosa in širjenja ITV na seznamu uredba narekuje državam članicam 

tudi pripravo in izvedbo načrtov o poteh vnosa ITV, vzpostavitev sistema nadzora in odstranitev 

odkritih vrst v zgodnji fazi invazije oziroma preprečitev njihovega širjenja. Za uspešno blaženje 

posledic tujerodnih vrst poudarja še tesno sodelovanje in usklajeno delo pri zgodnjem 

odkrivanju in izvajanju ukrepov med članicami Evropske unije (Projekt Life artemis, 2020; 

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, 2014).  

Slovenska zakonodaja področja ITV celostno ne obravnava in ITV tudi ne definira. Posamezni 

predpisi se osredotočajo le na posamezne skupine organizmov, npr. rastline, ali pa na tiste 

tujerodne vrste, ki zadevajo večje interesne skupine, kot so kmetje, gozdarji, lovci in ribiči 

(Projekt Life artemis, 2020). Izjema je Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 

1991), ki opredeli tujerodno vrsto in prepove naseljevanje rastlin in živali tujerodnih 

prostoživečih vrst (Veenvliet Kus, 2009a). Zakon posebej definira tujerodno živalsko in 

rastlinsko vrsto, a definiciji za današnji čas nista dovolj specifični in imata določene 

pomanjkljivosti, zato se med strokovnjaki večinoma uporablja razlaga 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). Slovenski predpisi ne definirajo pojma invazivne tujerodne vrste, 

zato se definicijo povzema iz mednarodnih in evropskih razlag. Uredba (EU) št. 1143/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja ITV in 

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) pojasnjujeta termin invazivna tujerodna vrsta kot 

tujerodno vrsto, ki se je v novem okolju ustalila. Njeno širjenje povzroča negativne družbene 

in gospodarske vplive in/ali ima škodljive učinke na biotsko raznolikost ekosistemov in 

domorodnih vrst (Veenvliet Kus idr., 2009b). 

Preostali predpisi na nacionalni ravni se osredotočajo predvsem na določena območja ali vnos 

in upravljanje posameznih skupin tujerodnih organizmov. Uredba o posebnih varstvenih 

območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 2004) določa varstvene usmeritve 

za ohranitev prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov v območjih Nature. 

Glede na usmeritev iz 7. člena se v varstvena območja ne vnaša tujerodnih vrst (Projekt Life 

artemis, 2020). Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) (2015) pa kot prispevek 

k pametni, trajnostni in vključujoči rasti zaobjema tudi obvladovanje ITV kot aktivnost 

vzdrževanja dobrega naravovarstvenega stanja na Natura območjih. 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 5/18, 

2018) za ohranjanje dobrega kmetijskega in okoljskega stanja zemljišč na področju kmetijstva 

predpisuje zatiranje naslednjih tujerodnih rastlinskih vrst: rudbekija/deljenolistna rudbekija 

(Rudbeckia laciniata), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), orjaška zlata rozga 

(Solidago gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in ambrozija/pelinolistna žvrklja 

(Ambrosia artemisiifolia). Tujerodne vrste z invazivnim potencialom, kot jih imenujejo v 

uredbi, morajo imetniki zemljišč odstranjevati s puljenjem, košnjo, pašo, preoravanjem ali s 

kakšnim drugim načinom odstranjevanja in s tem preprečiti njihovo širjenje (Uredba o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, 2018). V primeru pelinolistne 

žvrklje morajo lastniki zemljišč delovati tudi v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje 

škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63). Imetnik zemljišča »mora odstraniti 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0216
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škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva 

rastlina v tej rastni dobi ne obraste več.« Naloga lastnika so tudi redna opazovanja zemljišč v 

rastni dobi do konca septembra (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu 

Ambrosia, 2010).  

Področje rastlin ureja tudi Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07), ki 

je usmerjen v varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi 

organizmi. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je tista, ki skrbi za nadzor 

nad vnosom ter izvaja ukrepe zgodnjega obveščanja, nadzora in odstranjevanja. Med 

škodljivimi organizmi je pogosto veliko tujerodnih, ki so nenamerno vneseni v novo okolje 

prek embalaže, kontaminiranih produktov ali kot slepi potniki (Projekt Life artemis, 2020). V 

želji po ohranjanju biotskega ravnovesja so v Pravilniku o varstvu gozdov (Uradni list RS, 

št. 114/09 in 31/16) zaobjete tudi tujerodne vrste. V 4. členu je navedeno, da se naravno sestavo 

drevesnih vrst ohranja in vzpostavlja tudi z odstranjevanjem tujerodnih vrst, ki ogrožajo ali bi 

lahko ogrozile naravno sestavo drevesnih vrst. Naseljevanje in vnos tujerodnih drevesnih vrst 

pa je dovoljen v skladu s predpisi, ki ohranjajo naravo, gozdni reprodukcijski material in 

gozdnogospodarske načrte (Pravilnik o varstvu gozdov, 2009).  

Tujerodne vrste in upravljanje z njimi so omenjene tudi v predpisih s področja lovstva. 

Naseljevanje, doseljevanje in zadrževanje vrst v oborah omejuje Zakon o divjadi in lovstvu 

(Uradni list RS, št. 16/04), a omejuje le tiste tujerodne vrste, ki bi se z domorodnimi lahko 

križale in s tem spremenile genski sklad domorodnih vrst populacij (Projekt Life artemis, 2020). 

Tujerodne vrste, kot so damjak (Dama dama), muflon (Ovis ammon musimon), nutrija ali 

bobrovka (Myocastor coypus), pižmovka (Ondatra zibethicus), rakunasti pes (Nyctereutes 

procyonoides), alpski svizec (Marmota marmota), alpski kozorog (Capra ibex) in fazan 

(Phasanius colchicus), ki so bile namerno ali nenamerno naseljene na našem območju, je 

dovoljeno loviti v času lovnih dob, ki jih določa Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob 

(Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14, 2004).  

Po slabih izkušnjah z naseljevanjem tujerodnih vrst v preteklosti Zakon o sladkovodnem 

ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06, 2006) prepoveduje prenos živih rib iz Donavskega v 

Jadransko vodno območje in obratno. Tujerodne prostoživeče vrste rib in rakov se poleg ostalih 

domorodnih vrst sme loviti. Med tujerodne ribe spadajo šarenka (Oncorhynchus mykiss), 

potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis), jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus), krap 

(gojeni) (Cyprinus carpio), srebrni koreselj (Carrassius gibelio), beli amur (Ctenopharyngodon 

idella), srebrni tolstolobik (Hypophthamichthys molitrix), sivi tolstolobik (Hypophthamichthys 

nobilis), ameriški somič (Ictalurus nebulosus), postrvji ostriž (Micropterus salmoides) in 

sončni ostriž (Lepomis gibbosus), med rake pa signalni rak (Pacifastacus leniusculus). Mednje 

spadajo tudi druge tujerodne vrste rib in rakov, ki po predpisih niso zavarovani (Projekt Life 

artemis, 2020; Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah, 2007). Vrste, 

ki so v ribogojniškem načrtu opredeljene kot invazivne, najmanjše lovne mere in varstvene 

dobe iz Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/07 in 75/10, 

2007) ne veljajo.  

 

2.2 Ozaveščanje in izobraževanje o problematiki ITV  

Kot del preventivnega delovanja, s katerim lahko zaustavimo ali vsaj omilimo negativne vplive 

tujerodnih vrst, sta pomembna tudi ozaveščanje in izobraževanje splošne javnosti (Bremner in 

Park, 2007; Creelman, 2011; Projekt Life artemis, 2020). Ozaveščanje in izobraževanje o 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3394
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problematiki ITV ni enostavno. Na eni strani zaradi raznolikosti ITV in kompleksnih vplivov, 

ki jih imajo na preostale dele ekosistemov, ter na drugi strani zaradi tesne vpletenosti človeka, 

njegovih vrednot, stališč in vedenja v celoten proces invazije in preprečevanje širjenja 

(Gherardi, 2011). Izobraževanje zato poteka na več ravneh, tako za interesne skupine, ki veliko 

časa preživijo v naravi, za splošno javnost prek projektov in delavnic ter nenazadnje v okviru 

formalnega izobraževanja (Projekt Life artemis, 2020).  

V začetnih projektih, kot so Tujerodne vrste – prezrta grožnja (Thuja) in Tujerodne vrste – naša 

skrb, naša odgovornost (Thuja 2), so se projektni partnerji osredotočali na ozaveščanje o 

problematiki ITV, predvsem o tem, kaj ITV sploh so, kje jih najdemo in kakšni so njihovi vplivi. 

V omenjenih projektih in projektu Neobiota Sloveniae so bili postavljeni temelji in oblikovane 

publikacije, ki še danes predstavljajo osnove in vključujejo bistvene informacije o ITV v 

slovenskem jeziku. S pregledom in popisom tujerodnih vrst so združili obstoječe znanje o 

tujerodnih vrstah v Sloveniji in dobili vpogled v razsežnost težav z ITV pri nas (Japelj, Kus 

Veenvliet in Malovrh, 2017). K osveščanju in vključevanju splošne javnosti so pripomogli tudi 

manjši projekti, ki so bili izvedeni le za prebivalce posameznih območij. Namen projekta 

GoForMura (2014) je bil ozaveščati lokalne prebivalce Prekmurja in prek izobraževalnih 

delavnic predstaviti problematiko ITV pedagoškim delavcem v vrtcih, osnovnih šolah in 

nevladnih organizacijah. Mestna občina Ljubljana je sodelovala v kampanji Rokavice gor!, ki 

je od leta 2016 opozarjala na posamezne ITV, s katerimi imajo v občini velike težave in vplivajo 

na kakovost življenja. Opozarjali so na pelinolistno žvrkljo (Ambrosia artemisiifolia) in 

spodbujali sodelujoče k čim prejšnji prepoznavi te vrste in njenemu odstranjevanju z zasebnih 

zemljišč, odstranjevali japonski dresnik (Fallopia japonica) in predelovali ostanke rastline v 

uporabne izdelke ter izobraževali o tigrastem komarju (Aedes albopictus) (Mesta občina 

Ljubljana, Kampanja Rokavice gor!, 2020). S predelavo tujerodnih rastlin so nadaljevali v 

okviru projekta APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim 

vključevanjem prebivalcev (Mesta občina Ljubljana, Projekt APPLAUSE, 2020). Trenutno 

aktivni projekt Life Artemis – osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne 

vrste v gozdu združuje aktivnosti predhodnih projektov in daje poudarek ne samo na osveščanje 

in izobraževanje, temveč tudi na aktivno vključevanje splošne zainteresirane javnosti. 

Posamezniki lahko v spletni aplikaciji Invazivke sporočajo o naselitvah ITV in se pridružijo 

akcijam odstranjevanja ITV (Projekt Life artemis, 2020). S tem želijo vzpostaviti sistem, ki 

omogoča učinkovito upravljanje z ITV.  

Da se zagotovi vključitev tematike ITV v proces formalnega izobraževanja in spodbudi učitelje, 

da jo vpletejo v učni proces, je smiselna vgraditev tematike v učne načrte. V diplomskem delu 

(Medved, 2014) smo že pregledali učne načrte za naravoslovje v 6. in 7. razredu, biologijo v 8. 

in 9. razredu ter nekatere naravoslovne izbirne predmete, v katerih bi lahko našli tudi tujerodne 

vrste in ITV. Ugotovili smo, da se problematika vnosa tujerodnih vrst in širjenja ITV lahko 

obravnava v okviru nekaterih vsebinskih sklopov in ciljev, ni pa tematika v učnih načrtih 

konkretno omenjena. Tema je kljub temu dobila prostor v osnovnošolskih učbenikih (Javoršek, 

2013; Klokočovnik in Starčič Erjavec, 2013; Svečko in Gorjan, 2012) in kot del izobraževanj 

v sklopu dnevov dejavnosti zunanjih institucij (Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 2020) ali 

tekmovanj. Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste so bile v šolskem letu 2016/17 

glavna tema tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje (Prirodoslovno društvo 

Slovenije, 2017). 

V nasprotju z učnimi načrti za osnovno šolo so tujerodne vrste in ITV zastopane v 

gimnazijskem učnem načrtu za biologijo. Tujerodne vrste avtorji že v začetnem poglavju 

Opredelitev predmeta opisujejo kot enega izmed perečih problemov, o katerem lahko dijak kot 

državljan ustrezno odloča le na podlagi dobre splošne izobrazbe. Učni načrt je v nadaljevanju 

razdeljen na Obvezni, Izbirni in Maturitetni program in prav v vsakem programu zasledimo 
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tujerodne ali ITV. Obvezni program je namenjen vsem dijakom splošnih, klasičnih in 

strokovnih gimnazij, le da so zaradi manjšega števila ur biologije v klasičnih in strokovnih 

gimnazijah nekateri vsebinski sklopi okrnjeni. Tematika tujerodnih vrst in ITV je pri vseh 

gimnazijskih programih vključena v enaki meri. Dijaki, ki opravljajo maturo iz biologije, za 

poglobljeno razumevanje konceptov obravnavajo še vsebinske sklope Maturitetnega programa 

ter izberejo in nadgradijo znanje iz enega sklopa Izbirnega programa v obsegu 35 ur. Prek 

raznovrstnih ciljev dijaki spoznavajo koncepte (A1-G4) iz obsežnega nabora vsebinskih 

sklopov.  

Pričakovano zasledimo tujerodne vrste in ITV v vsebinskem sklopu Ekologija. V prvih treh 

konceptih (G1, G2, G3) tujerodne vrste in ITV niso specifično omenjene, a jih lahko učitelj 

vključi kot primere za razumevanje osnov ekologije, kot so prilagoditve organizmov na zunanje 

okolje, lastnosti populacij, odnosi med vrstami in posledice le-teh ter spreminjanje biotske 

pestrosti. Četrti koncept (G4) se osredotoča na vplive človeka na okolje, natančneje na njegove 

dejavnosti, ki povzročajo velike spremembe ekosistemov in propadanje biotske pestrosti. Eden 

iz med ciljev (G4-15) se nanaša tudi na invazivne vrste. Cilj je, da dijaki »razumejo, da 

odstranitev ključnih vrst iz ekosistema ali vnos novih invazivnih vrst v ekosistem lahko 

povzročata velike spremembe v zgradbi in delovanju ekosistema, ter spoznajo primere takšnih 

sprememb.« (Vilhar idr., 2008, str. 34). Dijaki naj bi ločili tudi med naravnim izumiranjem in 

izumiranjem, ki je posledica človekovega delovanja (G4-17), pri čemer k vzrokom za izumrtja 

avtorji prištevajo tudi vnos tujerodnih vrst.  

Dijaki, ki bodo opravljali maturo iz biologije, nadgradijo razumevanje prej omenjenih 

konceptov in ciljev še pri vsebinskih sklopih Človek in naravni viri ter Ekologija, biotska 

pestrost in evolucija. Dijaki se lahko v Izbirnem programu odločijo med štirimi vsebinskimi 

sklopi in poglobijo znanje o vplivih tujerodnih vrst v sklopu Človek in naravni viri. Tu so 

tujerodne vrste v cilju (K1-28) poleg spreminjanja ekosistemov za namen kmetijstva in 

urbanizacije ter degradacije koralnih grebenov navedene kot primer človekovega 

ireverzibilnega spreminjanja biotske pestrosti. V sklopu Ekologija, biotska pestrost in evolucija 

Maturitetnega programa pa dijaki na primerih ponovijo, da lahko vnos nove vrste v ekosistem 

povzroči spremembe (O1-35), in razumejo probleme povezane s širjenjem ITV v ekosistemu 

(O1-36). Za dosego zadnjega cilja iz sklopa (O1-37) morajo dijaki svoje znanje o vplivu 

človeka na ekosisteme kritično ovrednotiti in z vidika trajnostnega razvoja poiskati možne 

odgovore na ekološke probleme, ki so tesno prepleteni z družbo, med katere spadata tudi vnos 

tujerodnih vrst in širjenje ITV (Vilhar idr., 2008).  

Dijaki imajo možnost spoznati problematiko vnosa tujerodnih vrst in širjenja ITV pri predmetu 

biologije na vseh gimnazijskih programih, a jo poglobljeno obravnavajo le dijaki, ki opravljajo 

maturo iz biologije. Uresničitev ciljev učnega načrta je pogojena tudi z avtonomijo učitelja. 

Zaradi obsežnega učnega načrta težavo verjetno predstavlja realizacija vseh ciljev predvsem iz 

vsebinskega sklopa Ekologije, saj je zadnji vsebinski sklop obveznega dela. Običajno zaradi 

pomanjkanja časa ob koncu šolskega leta cilji niso v celoti realizirani.  

 

2.3 Odstranjevanje in načini zatiranja ITV 

Izkušnje z upravljanjem ITV kažejo, kako pomembno je učinkovito ukrepanje že na začetku pri 

preprečevanju vnosa ITV na novo območje. Zakonodaja je tista, ki zagotovi določeno stopnjo 

kontrole in nadzora na vstopnih točkah Evropske unije ali mejah posameznih držav (Projekt 

Life artemis, 2020).  
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Na območju Evropske unije je posebej za ITV sprejeta Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja ITV v državah članicah, 

ki najprej omejuje vnos tujerodnih vrst, nato pa še opredeljuje potek dejavnosti v primeru 

širjenja ITV. Z zakonodajno podlago lahko uspešno omejujemo vnos predvsem tistih ITV, ki 

jih človek namerno naseljuje, težje pa je kontrolirati vnos preostalih tujerodnih in ITV, ki 

prečkajo geografske ovire kot slepi potniki na transportnih sredstvih, embalaži, prtljagi ali kot 

škodljivci, paraziti in zajedavci, ki so del namernega vnašanja drugih vrst organizmov. Če nam 

vnosa vrst ni uspelo preprečiti, moramo poskrbeti, da se njihova naselitev odkrije še v zgodnjih 

fazah, saj je učinek ukrepov večji in finančno manj obremenjujoč za državo in lastnike zemljišč. 

V Sloveniji je vzpostavljen sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) za 

tujerodne vrste v gozdovih. Z aktivnim iskanjem določenih tujerodnih vrst ali pasivnim 

zaznavanjem in pregledovanjem območij, ki so dovzetnejši za naselitev tujerodnih vrst, se 

poskuša upočasniti in omejiti njihovo širjenje. Pri tem pomagajo tudi zainteresirani 

posamezniki splošne javnosti. Nekatere ITV so se tudi pri nas že razširile do te mere, da njihovo 

izkoreninjenje ni več mogoče, izvedljiv je le še nadzor vrste in preprečevanje nadaljnjega 

širjenja. Odstranjevanje ITV in potencialnih ITV je odvisno od posamezne vrste in njene faze 

razširjenosti na območju naselitve, a jih glede na načine zatiranja razdelimo v tri skupine: 

mehanično in kemično odstranjevanje ter biotično zatiranje. Mehanično odstranjevanje za 

rastline vključuje zatiranje s puljenjem, žaganjem, košnjo ali pašo, za odstranjevanje invazivnih 

tujerodnih živali pa lov ali pobiranje osebkov iz okolja. Vse vrste mehaničnega odstranjevanja 

se lahko dopolnjuje tudi s kemičnim zatiranjem (Projekt Life artemis, 2020). Pri slednjem 

preprečujemo širitev organizmov z uporabo različnih kemičnih pripomočkov, ki so lahko 

narejeni iz naravnih snovi ali pa gre za umetne pripravke, ki so specifični za določeno skupino 

organizmov. Ker predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje, je njihova uporaba v 

Sloveniji nadzorovana, omejena in določena z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni 

list RS, št. 83/12). Pri biotičnemu načinu zatiranja ITV v okolje vnesemo tujerodno vrsto 

organizma, ki je naravni sovražnik, kompetitor ali antagonist organizmu, ki ga želimo odstraniti 

iz okolja. Ker ima lahko vnos dodatnega organizma prav tako negativne posledice, je tudi ta 

način odstranjevanja organizma kontroliran s strani nacionalne zakonodaje (Pravilnik o 

biotičnem varstvu rastlin, 2006). 

Zaradi trdovratnosti invazivk in njihove dobre prilagojenosti na okolje je ukrepe odstranjevanja 

potrebno izvajati skozi daljše časovno obdobje, ki ga spremlja še večletno spremljanje in nadzor 

območja v izogib ponovni vzpostavitvi populacije. Ker nekatere invazivne in potencialno 

invazivne vrste določenim interesnim skupinam prinašajo korist ali pa njihovo odstranjevanje 

ni skladno s stališči in odnosom posameznikov, lahko pride do zakasnitev in težav pri 

upravljanju z ITV (Projekt Life artemis, 2020). 

Dobro znan je primer naselitve sive veverice (Sciurus carolinensis) v zasebnem parku v Italiji, 

kjer se je izkazalo, kako lahko neinformirane posamezne skupine s trdnimi stališči in podporo 

medijev onemogočijo odstranitev tujerodne vrste. Naravovarstveniki so po naselitvi sive 

veverice in njenemu hitremu širjenju ter negativnemu vplivu na domorodne rdeče veverice 

(Sciurus vulgaris) hitro oblikovali načrt za odstranitev priseljenih tujerodnih osebkov sive 

veverice iz gozdov, a so ukrepom nasprotovali varuhi živali. Zaradi večletnega sodnega 

procesa, so bili ukrepi zaustavljeni, populacija sive veverice pa se je v tem času po italijanskih 

gozdovih razširila do te mere, da lahko le še nadzorujejo in preprečujejo njeno nadaljnje širjenje 

na potencialna območja sosednjih držav, kjer gozdove prav tako poseljujejo populacije rdeče 

veverice (Veenvliet Kus idr., 2009b; Dunn, Marzano, Forster in Gill, 2018). Modeli 

napovedujejo, da bo populacija sive veverice iz Italije prečkala Alpe in dosegla Francijo do leta 

2050 in se zatem razširila še na ostale dele kontinentalne Evrazije (Dunn idr., 2018). Da do 
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podobnih primerov ne bi prihajalo, je zelo pomembno sodelovanje splošne javnosti in njeno 

razumevanje problematike (Gherardi, 2011).  

 

2.4 Pregled raziskav o poznavanju ITV in odnosu do upravljanja z ITV 

Podpora javnosti je lahko ključnega pomena za uspeh različnih projektov in akcij na temo 

invazivnih vrst. Razumevanje odnosa javnosti do teh organizmov pa lahko pomaga pri 

nadaljnjem oblikovanju projektov in izobraževanj (Bremner in Park, 2007).  

 Dojemanje in poznavanje problematike ITV 

Med splošno javnostjo je večina že slišala za ITV in jih tudi pravilno definira (García-Llorente 

idr., 2008; Japelj idr., 2017; Šipek in Šajna, 2019). Šipek in Šajna (2019) ugotavljata, da so o 

ITV pogosteje slišali starejši moški z višjo stopnjo izobrazbe, prebivalci zahodne Slovenije ali 

tisti, ki imajo vrt. V javnomnenjski raziskavi (Japelj idr., 2017) je bil ob ponovnem anketiranju 

v letu 2018 odstotek tistih, ki poznajo izraz ITV, za približno 15 % večji. García-Llorente idr. 

(2008), ki je raziskovala o poznavanju ITV med različnimi interesnimi skupinami v Španiji, 

navaja, da so najmanj znanja o tematiki pokazali turisti in lokalni obiskovalci zaščitenega 

območja na severozahodu, ki niso pogosto v stiku z naravo. Pri nas je bila leta 2015 izvedena 

anketa o poznavanju problematike zebraste školjke v Blejskem jezeru med prebivalci Bleda 

(Podpac, 2015). Pri raziskavi so boljše poznavanje problematike pokazali z jezerom tesneje 

povezani potapljači in pletnarji kot preostali prebivalci. 

Med dijaki sta poznavanje o ITV raziskovali Jurčevič (2013) pri nas in v tujini Creelman (2011). 

Raziskovalna naloga Jurčevičeve (2013) je pokazala, da bodoči peki, slaščičarji, frizerji, 

živilski tehniki in tehniki grafičnega oblikovanja o tujerodnih vrstah nimajo izoblikovanega 

stališča in jih problematika ne zanima. V njihovih odgovorih je bila zaznana splošna nizka 

ekološka pismenost ter nepoznavanje vplivov in nevarnosti tujerodnih vrst na ekosisteme. Kljub 

temu, da je bilo nekaj vsebin o tujerodnih vrstah že vključenih v učne načrte, skoraj polovica 

sodelujočih dijakov pravi, da so za pojem tujerodna vrsta že slišali, a natančnega pomena ne 

poznajo. Tudi Creelmanova (2011) ugotavlja, da zna zelo malo dijakov naravovarstvenega 

predmeta definirati tujerodne in ITV. 

Večina anketirancev meni, da je njihovo znanje o ITV nezadostno (Jurčevič, 2013; Šipek in 

Šajna, 2019; Podpac, 2015). Potrebno bi bilo problematiko ITV izpostaviti v medijih (Podpac, 

2015) in intenzivno ozaveščati ter izobraževati splošno javnost (Bremner in Park, 2007; 

Creelman, 2011; Šipek in Šajna, 2019). Creelmanova (2011) v magistrski nalogi z anketiranjem 

dijakov pred in po usposabljanju o ITV podpre pomembnost izobraževanja kot faktorja, ki 

doprinese k ozaveščenosti o problematiki, a dodaja, da samo izobraževanje ljudi z ITV še ne 

pomeni tudi sprememb v njihovem vedenju.  

V tujini glavni vir informacij o problematiki ITV še vedno predstavlja televizija (Bremner in 

Park, 2007; Philip in Macmillan, 2003). Bremner in Park (2007) na Škotskem izpostavljata še 

tiskane medije in šele nato internet kot medij, prek katerega anketiranci pridobijo novice o ITV. 

Pri nas ugotavljamo podobno glede televizije kot glavnega kanala za posredovanje informacij 

o ITV tako pri polnoletni splošni javnosti (Japelj idr., 2017) kot pri osnovnošolcih (Medved, 

2014). Večina dijakov srednjih strokovnih in poklicnih šol Izobraževalnega centa Piramida je 

v okviru raziskovalne naloge kot najpogostejši vir informacij navedla šolo. Sledila ji je 

televizija in šele nato svetovni splet (Jurčevič, 2013). Rezultati javnomnenjske raziskave o 

odnosu Slovencev do ITV kažejo, da je poleg televizije in interneta pomemben vir tudi 
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neposreden prenos informacij med ljudmi (Japelj idr., 2017). Podpac (2015) je v diplomskem 

delu Ozaveščenost prebivalcev Bleda in okolice o zebrasti školjki ugotovila, da so potapljači in 

pletnarji o školjki izvedeli od ostalih kolegov iz panoge, lokalni prebivalci pa so kot vir 

informacij navajali televizijo in splet. Kljub novim kanalom, ki jih mediji uporabljajo za prenos 

informacij do ljudi, ostaja televizija vir širokega spektra različnih novic. Na spletu je možnost 

filtriranja informacij le na področja zanimanja, naše izbire pa vplivajo na bodočo ponudbo 

informacij, kar zmanjša verjetnost, da bomo izpostavljeni področjem, ki nas ne zanimajo. Vloga 

medijev je pri posredovanju problematike ITV pomembna, a hkrati potencialno problematična 

zaradi nagnjenosti k senzacionalizaciji novic (Malovrh, Kus Veenvliet in Polak, 2017), pri 

čemer se lahko z uporabo čustvenega in manipulativnega jezika popači dejansko stanje 

(Bremner in Park, 2007). 

V Sloveniji smo po nekaj krajših raziskavah v okviru projektov, raziskovalnih nalog, delavnic 

in diplomskih del le dobili obsežnejšo javnomnenjsko raziskavo o ozaveščenosti, poznavanju 

in odnosu Slovencev do problematike ITV, ki je in bo z anketiranjem v letih 2017, 2018 in 2020 

razvoj javnega mnenja tudi spremljala (Japelj idr., 2017). Poleg že omenjenih ugotovitev so 

rezultati na področju dojemanja in poznavanja problematike pokazali, da Slovenci smatrajo 

ITV kot manj pomemben okoljski problem, a se zavedajo, da imajo negativne učinke. Več kot 

dve tretjini anketirancev sta že slišali za pelinolistno žvrkljo, slaba polovica pa za zlato rozgo, 

kostanjevo šiškarico in japonski dresnik. Približno polovica anketirancev pravilno prepozna 

pelinolistno žvrkljo, zlato rozgo, kostanjevo šiškarico in storževo listonožko. Tudi pri raziskavi 

Šipek in Šajna (2019) se več kot polovica anketirancev spomni vsaj ene ITV. Največkrat 

omenjene so bile pelinolistna žvrklja, japonski dresnik, zlata rozga in orjaški dežen. Kar nekaj 

sodelujočih v raziskavi se spominja akcij odstranjevanj pelinolistne žvrklje. Drugi starejši tuji 

(Creelman, 2011; Lindemann-Matthies, 2016) in domači (Medved, 2014) viri navajajo slabšo 

prepoznavanje posameznih vrst. Na prepoznavanje lahko vpliva tudi dejstvo, da je le slaba 

četrtina že imela nevšečnosti z ITV. Ostali menijo, da bodo imeli težave z njimi v prihodnosti 

ali pa bodo neprijetnosti povzročale naslednjim generacijam (Japelj idr., 2017). 

 

 Odnos do nadzora in načinov odstranjevanja ITV 

Večina anketirancev Javnomnenjske raziskave o ITV podpira vzpostavitev sistema zgodnjega 

obveščanja in hitrega odzivanja za preprečevanje širjenja ITV (Japelj idr., 2017). Vsesplošna 

sta tudi podpora akcijam nadzorovanja in odstranjevanja ITV iz okolja (Bremner in Park, 2007; 

Japelj idr., 2017; Lindemann-Matthies, 2016; Šipek in Šajna, 2019) ter strinjanje, da je potrebno 

širjenje nekaterih ITV omejiti ali popolnoma izkoreniniti (Bremner in Park, 2007; Olszańska 

idr., 2016; Schüttler idr., 2011). Pri podrobnejšem pregledu raziskav naletimo na razlike med 

skupinami anketirancev in razlike v podpori odstranjevanja posameznih ITV. Podpora je večja 

s strani starejših moških (Bremner in Park, 2007), ljudi, ki so že slišali za projekte o ITV in 

imajo več znanja o njih ali pa so člani naravovarstvenih organizacij (Bremner in Park, 2007; 

Dunn idr., 2018; Lindemann-Matthies, 2016; Remmele in Lindemann-Matthies, 2020; Šipek in 

Šajna, 2019). Remmele in Lindemann-Matthies (2020) sta nedavno raziskovala, kako bodoči 

osnovnošolski in srednješolski učitelji v Nemčiji dojemajo 13 invazivnih tujerodnih vrst živali 

in kakšen je njihov odnos do odstranjevanja teh vrst iz okolja. V nasprotju z ostalimi avtorji, 

sta oblikovala dva vprašalnika. V prvem so bile ITV predstavljene s fotografijo. V drugem 

vprašalniku je polovica anketirancev prejela še informacije o vplivu posamezne vrste na okolje, 

druga polovica anketirancev pa dodanih informacij ni bila deležna. Potrdile sta ugotovitve 

drugih avtorjev, da so anketiranci, ki so prejeli informacijo o invazivnem značaju predstavljene 
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vrste, bolj podpirali odstranjevanje in zatiranje vrste od tistih, ki teh informacij niso dobili. Še 

vedno so manj podpore izkazali odstranjevanju sesalcev in ptic.  

Manj zainteresirani za odstranjevanje ITV so tisti anketiranci, ki opazijo pozitivne lastnosti ITV 

(Bardsley in Edwards-Jones, 2007) ali imajo od ITV koristi (Rozman idr., 2013; Schüttler idr., 

2011). Med njimi so pogosto ciljne skupine kot so čebelarji in ribiči (García-Llorente idr., 2008; 

Rozman idr., 2013). Anketiranci različnih študij so manj pripravljeni podpreti odstranjevanje 

okrasnih invazivnih rastlin (Bremner in Park, 2007; Lindemann-Matthies, 2016) in prisrčnih 

invazivnih tujerodnih živali, predvsem tistih, ki spadajo med sesalce ali ptice (Bremner in Park, 

2007; Remmele in Lindemann-Matthies, 2020; Verbrugge idr., 2013). Sodelujoči v raziskavah 

najbolj podpirajo odstranjevanje ITV, ki povzročajo škodo v gospodarstvu (Bardsley in 

Edward-Jones, 2006; Bremner in Park, 2007; Remmele in Lindemann-Matthies, 2020; 

Schüttler idr., 2011) in malce manj ITV, ki imajo negativne vplive na dele ekosistemov 

(Lindemann-Matthies, 2016; Olszańska idr., 2016).  

Fitzgerald (2009) je pregledal tuje in domače raziskave o odnosu javnosti do različnih oblik 

zatiranja invazivnih vrst živali, predvsem sesalcev, ki v Avstraliji in na Novi Zelandiji s svojim 

nenehnim širjenjem povzročajo težave. Dognal je, da je odnos do odstranjevanja ITV živali 

odvisen od a) karakteristik oseb ali skupine ljudi, kot so spol, kraj prebivališča (mesto ali 

podeželje), kultura in njihove vrednote; b) mnenja ljudi o posamezni vrsti živali in njenih 

vplivov, od njene velikosti, plenjenja živine ali drugih cenjenih vrst, fizične nevarnost za ljudi 

do njenega izgleda, c) vrste in značilnosti ogroženega okolja oziroma ekosistema in d) 

značilnosti načina odstranjevanja, pri čemer so ključne varnost ostalih organizmov, predvsem 

ljudi, specifičnost, učinkovitost, humanost metode in njegova cena. Različne študije potrjujejo 

zgornje ugotovitve. Raziskava o upravljanju z jeleni na območju ameriške zvezne države New 

York se je usmerila v raziskovanje razlik med spoloma pri izbiri alternativ odstranjevanja 

jelenov. Ugotovili so, da moški pogosteje podpirajo smrtonosen način kontrole, ženske pa 

podpirajo sterilizacijo ne glede na njeno učinkovitost (Lauber, Anthony in Knuth, 2001). 

Lindemann-Matthies (2016) je po njenih ugotovitvah zapisala, da stopnja izobrazbe ne vpliva 

na odnos do različnih načinov nadzora in odstranjevanja ITV, medtem ko so zaznane razlike 

glede na znanje, ki ga imajo anketiranci o problematiki. Velika večina sodelujoče splošne 

javnosti, ki sta jo anketirali Bremner in Park (2007), je potrdila, da bi izbira metode 

odstranjevanja ITV iz okolja vplivala na njihovo stopnjo podpore. Menijo, da se smrtonosne 

oblike odstranjevanja uporabijo le, ko so te nujno potrebne in se jih izvaja na čim bolj human 

način. V intervjujih fokusnih skupin so predvsem anketiranci splošne javnosti izražali zadržke 

o ubijanju živali in med humanimi načini odstranjevanja izpostavljali sterilizacijo ter predlagali, 

da se zaradi koristi, ki jo prinašajo bobri, populacije le nadzoruje (Schüttler idr., 2011). Bremner 

in Park (2007) sta zapisali, da anketiranci škotske javnosti najmanj podpirajo kemične načine 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in živali. Slaba polovica se ni strinjala z 

zastrupljanjem živali, četrtina je proti uporabi herbicidov za zatiranje rastlin. Raziskava 

Olszańska idr. (2016) o mnenju naravovarstvenikov o upravljanju z ITV na Poljskem je sicer 

pokazala, da za dobro polovico anketiranih naravovarstvenikov, ki se z ohranjanjem narave 

ukvarjajo profesionalno, metoda odstranjevanja ni pomemben dejavnik pri podpori 

odstranjevanja ITV. V nasprotju z drugimi študijami za nadzor odraslih invazivnih živalskih 

vrst podpirajo odstrel in uporabo smrtonosne injekcije. Največ neodobravanja s strani 

sodelujočih je poželo ubijanje brejih samic sesalcev, ubijanje mladičev in uporaba pasti, med 

katere spadajo tudi smrtonosne vrste pasti. Prav tako velika večina podpira nadzor in 

odstranjevanje rastlinskih vrst invazivk z uničenjem semen ali sadik, izkopavanjem in košnjo. 

Najmanj zainteresiranosti s strani naravovarstvenikov ima uporaba herbicidov.  

Tudi slovenska javnomnenjska anketa je vsebovala vprašanja o odnosu državljanov do nadzora 

in načinov odstranjevanja ITV. Podobno kot preostala tuja javnost so Slovenci bolj naklonjeni 
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nesmrtonosnim oblikam odstranjevanja ITV živali iz okolja. Največ jih  podpira sterilizacijo 

(92 %), nameščanje v zavetišča (82 %) in lov (81 %). Nekoliko manj, a še vedno visok odstotek 

podpira uporabo insekticidov (69 %), streljanje (60 %) in uporabo smrtonosne injekcije (59 %). 

Več kot polovica anketiranih ne odobrava strupov kot metode nadzora in odstranjevanja 

invazivnih živalskih vrst. Pri ITV rastlin je visoka podpora mehanskim oblikam zatiranja, kot 

so izsekavanje, košnja in posek. Kemičnega načina odstranjevanja ne podpira 37 % 

anketirancev. Vnos naravnega sovražnika kot način biotičnega zatiranja podpira 42 % vprašanih 

in le 11 % temu nasprotuje (Japelj idr., 2017).   

 

3 METODOLOGIJA 

3.1 KVANTITATIVNA RAZISKAVA  

V sklopu magistrskega dela smo izvedli empirično raziskavo, pri čemer je bila uporabljena 

deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 Opis vzorca 

V raziskavi je neslučajnostni in priložnostni vzorec predstavljalo 228 dijakov dveh splošnih 

gimnazij iz goriške (104 dijaki) in osrednjeslovenske statistične (geografske) regije (124 

dijakov). Srednješolci 1., 2. in 3. letnikov so ob koncu šolskega leta 2017/18 izpolnili anketni 

vprašalnik o odnosu do odstranjevanja in načinih zatiranja invazivnih in potencialno invazivnih 

tujerodnih vrst (Graf 1). Anketirali smo 39 dijakov 1. letnika (17,1 %), 96 dijakov 2. letnika 

(42,1 %) in 93 dijakov 3. letnika (40,8 %). Od tega je bilo v vzorcu zajetih 64 % deklet in 36 

% fantov. 

 

Graf 1: Deleži dijakov (%) posameznih letnikov gimnazije v vzorcu raziskave. 

 Inštrument 

Po pregledu objav s področja odnosa do upravljanja in odstranjevanja ITV smo idejo in osnovo 

za oblikovanje inštrumenta pridobili iz članka Public attitudes to the management of invasive 

non-native species in Scotland, ki je bil objavljen v reviji Biological conservation (Bremner in 

Park, 2007). Anketni vprašalnik smo nato prilagodili vzorcu, cilju in raziskovalnim vprašanjem 

ter vanj vključili 10 vrst, ki so invazivne in potencialno invazivne za Slovenijo. 

1. letnik

2. letnik

3. letnik
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Vprašalnik je bil sestavljen iz uvoda in dveh sklopov. V uvodu so bile podane osnovne 

informacije o ITV in njihovem vplivu na ekosisteme in človeka. Tako je lahko anketni 

vprašalnik izpolnil vsak dijak, četudi ni bil seznanjen s problematiko ITV. V prvem sklopu 

vprašalnika nas je zanimala podpora navedenih načinov odstranjevanja ITV za taksonomski 

skupini rastlin in živali. Anketiranci so se na 3-stopenjski Likertovi lestvici (Ne podpiram, Niti 

podpiram niti ne podpiram, Podpiram) odločili, v kolikšni meri bi podprli usmrtitev odraslih 

osebkov, prekinitev razvojnega cikla in biotično zatiranje kot načine odstranitve invazivnih 

tujerodnih živali ter mehanično, kemično in biotično zatiranje kot način odstranitve invazivnih 

tujerodnih rastlin iz okolja. Kategorije načinov odstranjevanja smo določili in poimenovali 

glede na raven agresivnosti metode odstranjevanja. Usmrtitev odraslih osebkov živali in 

mehanična odstranitev rastlin sta predstavljali bolj agresiven način odstranitve osebkov vrste iz 

okolja kot preostali pristopi. Načini odstranjevanja so bili za vse izbrane vrste živali in vrste 

rastlin enaki, čeprav naveden način odstranjevanja za določeno vrsto še ne obstaja oziroma 

zaradi manjše učinkovitosti ali prevelikega negativnega vpliva na okolje zaenkrat ni v uporabi. 

Za obe taksonomski skupini smo dodali vprašanje odprtega tipa, pri katerem so imeli dijaki 

možnost svojo odločitev utemeljiti. S tem smo poskušali dobiti vpogled v razloge, zakaj 

nastopajo razlike v ocenah za invazivne tujerodne vrste rastlin in živali. Za drugi sklop 

vprašalnika smo izbrali pet rastlinskih in pet živalskih vrst, ki so že prisotne v Slovenji ali pa 

lahko njihovo ustalitev pričakujemo v prihodnjem obdobju. Izbrane invazivne in potencialno 

invazivne rastline so pelinolistna žvrklja (ambrozija) (Ambrosia artemisiifolia), japonski 

dresnik (Fallopia japonica), račja zel ('vodna kuga', Elodea canadensis), orjaška zlata rozga 

(Solidago gigantea) in navadna robinija (neprava akacija) (Robinia pseudoacacia). Med ITV 

živali smo uvrstili volovsko žabo (Lithobates (Rana) catesbeianus), sončnega ostriža (Lepomis 

gibbosus), sivo veverico (Sciurus carolinensis), harlekinsko polonico (Harmonia axyridis) in 

potujočo trikotničarko ('zebrasta školjka', Dreissena polymorpha). 

O vsaki vrsti so bile podane naslednje informacije:  

a) Slovensko strokovno ime vrste. Vrstam, ki jih v medijih zasledimo tudi pod drugim 

imenom, smo pripisali še medijsko uveljavljen izraz. 

b) Fotografija. Pri tem smo bili pozorni, da iz fotografije ni bila razvidna njihova 

invazivnost, živalski organizmi pa so bili fotografirani v nevtralnem položaju oziroma  

niso nakazovali napadalne drže, ter se s tem poskušali ogniti vplivu opisanih lastnosti 

na anketiranca.  

c) Kratek opis neposrednih ali posrednih vplivov na človeka, ki jih ima posamezna vrsta. 

Pri tem smo izbrali tri rastlinske vrste (pelinolistna žvrklja, japonski dresnik, račja zel) 

in tri živalske vrste (siva veverica, harlekinska polonica, potujoča trikotničarka) s 

pozitivnimi in negativnimi vplivi ter dve rastlini (orjaška zlata rozga, navadna robinija) 

in živali (volovska žaba, sončni ostriž) samo s pozitivnimi vplivi na človeka. Podatke o 

vplivih vrst na človeka smo pridobili iz spletnih strani Projekta LIFE ARTEMIS – 

osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu (Projekt 

Life artemis, 2020) Ministrstva za okolje in prostor (Ministrstvo za okolje in prostor, 

2019) ter evropske (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe, DAISIE, 

2019) in mednarodne (Global invasive species database, 2019) podatkovne baze o ITV.   

Za anketni vprašalnik smo izbrali enako število vrst rastlin in živali, pri čemer smo med njimi 

upoštevali še enakomerno porazdelitev tistih s pripisanimi pozitivnimi ali pozitivnimi in 

negativnimi vplivi. Poskušali smo vključiti raznovrstne vplive, ki jih imajo ITV na človeka. Na 

vprašalnik smo uvrstili vrste, ki imajo na človeka direkten vpliv (npr. povzročajo alergije, 

poškodbe, so medonosne) kot tudi tiste, ki na človeka vplivajo le posredno (npr. predstavljajo 
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hrano za hišne ljubljenčke, preraščajo objekte, poškodujejo plodove). Pri ITV živali smo bili 

pozorni na to, da smo izbrali vrste iz različnih taksonomskih skupin. Dvoživka, riba in sesalec 

so bili predstavniki vretenčarjev, žuželka in mehkužec pa nevretenčarjev. Z raznovrstnostjo 

smo želeli pridobiti čim realnejšo sliko o podpori odstranjevanju ITV pri nas. 

Anketiranci so morali pri vsaki vrsti odgovoriti na tri vprašanja. Prvo dihotomno vprašanje 

zaprtega tipa se je nanašalo na poznavanje vrste in so nanj odgovarjali z da ali ne, drugi dve 

vprašanji pa na podporo odstranjevanju in podporo posameznim načinom zatiranja ITV. Svojo 

podporo so izražali na 5-stopenjski Likertovi lestvici (Sploh ne podpiram, Ne podpiram, Niti 

podpiram niti ne podpiram, Podpiram, Popolnoma podpiram). Zaradi mogočih razlik v 

dojemanju dijakov o intenzivnosti posameznih stopenj na lestvici smo pri analizi podatke 5-

stopenjske lestvice preoblikovali in poenostavili v 3-stopenjske. Sploh ne podpiram in Ne 

podpiram smo združili v Ne podpiram, Podpiram in Popolnoma podpiram pa v stopnjo 

Podpiram. 

Zavedamo se, da odnos dijakov do ITV lahko zaključimo le na izbranih vrstah oziroma da naša 

izbira vrst vpliva na rezultate statističnih obdelav in posledično ugotovitve raziskave. 

 

 Postopek zbiranja podatkov 

Na manjšem številu dijakov, ki niso bili vključeni v vzorec, smo pred pričetkom anketiranja 

izvedli pilotsko raziskavo, pri čemer smo preverjali predvsem čas izpolnjevanja, razumevanje 

vprašanj ter smiselnost vključitve vprašanja odprtega tipa v prvem sklopu vprašalnika.  

Za glavno raziskavo smo 6 splošnih gimnazij iz goriške in osrednjeslovenske regije ter njihove 

profesorje biologije osebno ali prek elektronske pošte povabili k sodelovanju. Na dveh šolah, 

ki sta se odzvali povabilu, smo izvedli anketo po pridobitvi soglasja šol in staršev oziroma 

zakonitih skrbnikov dijakov. Profesorjem biologije smo izročili anketne vprašalnike in navodila 

za izvedbo ter jih poprosili, da anketiranje izvedejo v zadnjih mesecih šolskega leta. 

Izpolnjevanje anketnega vprašalnika je bilo prostovoljno in anonimno. Od osebnih podatkov 

sta nas zanimala le spol anketiranca in letnik, ki ga je obiskoval v tekočem šolskem letu. 

Anketiranje je potekalo 15 do 20 minut in je bilo izpeljano pri pouku biologije.  

 Analiza podatkov 

Podatke smo kvantitativno obdelali v programu IBM SPSS Statistics, različica 22. Pri statistični 

obdelavi podatkov smo opisni del raziskave analizirali s frekvencami (f) in veljavnimi odstotki 

(f %), kavzalni del pa glede na število kategorij z Mann – Whitney ali Kurskal – Wallis testom. 

Pri obeh testih smo analizirali povprečne range (R̅) skupin, ki smo jih primerjali med seboj. 

Višja vrednost ranga je pomenila večjo podporo skupine dijakov. Za statistično pomembne 

razlike smo upoštevali ugotovitve s stopnjo tveganja manjšo od 5 % (vrednost α < 0,05).  
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4 REZULTATI 

Vsebinsko smo rezultate razdelili na več podpoglavij. Prvi dve podpoglavji (4.1, 4.2) zajemata 

podatke, pridobljene iz prvega sklopa vprašalnika, in se nanašata splošno na odstranjevanje 

invazivnih tujerodnih živali in rastlin. Preostala tri podpoglavja rezultatov se nanašajo na 

podatke izbranih 10 ITV iz drugega sklopa vprašalnika. V podpoglavju 4.3 smo analizirali 

povezanost med poznavanjem vrste in stopnjo podpore, ki so jo dijaki pripisali odstranjevanju 

ITV iz okolja. V zadnjih dveh podpoglavjih pa smo preučili, ali se pojavljajo razlike v odnosu 

dijakov do odstranjevanja glede na pripisane pozitivne in/ali negativne vplive na človeka ter 

razlike med taksonomskimi skupinami rastlin in živali. Podrobnejši rezultati analiz so v prilogi 

2. 

4.1 Odnos dijakov do različnih načinov odstranjevanja invazivnih tujerodnih 

živali  

V prvem sklopu anketnega vprašalnika smo dijake povprašali, v kolikšni meri bi podprli 

usmrtitev odraslih osebkov, prekinitev razvojnega cikla in biotično zatiranje kot način 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih živali iz okolja na 3-stopenjski lestvici Likertovega tipa. 

Iz grafa 2 je razvidno, da so med temi bolj ali manj agresivnimi načini odstranjevanja dijaki 

največjo podporo izkazali prekinitvi razvojnega cikla (42,5 %), slaba tretjina učencev (29,4 %) 

je podprla biotično zatiranje in le 12,7 % vseh dijakov je podprlo usmrtitev odraslih osebkov. 

Pri vseh treh pristopih odstranjevanja se več kot tretjina dijakov ni opredelila za podporo ali 

nepodporo. Največ dijakov (40,8 %) se je za odgovor Niti podpiram niti ne podpiram odločilo 

v primeru biotičnega zatiranja. 

 

Graf 2: Podpora navedenim načinom odstranitve invazivnih tujerodnih živali iz okolja. Delež dijakov 

1.−3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki so izrazili svojo podporo določenim načinom 

odstranitve invazivnih tujerodnih živali iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici (N = 228). 

Dijaki so imeli možnost svoje izbire pojasniti (Preglednica 16). Svojo nepodporo usmrtitvi 

odraslih osebkov so utemeljevali z nehumanostjo in neetičnostjo tega načina odstranjevanja (21 

anketirancev) ter hkrati zaradi enakih razlogov podprli prekinitev razvojnega cikla, kot so 
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sterilizacija, uničenje jajčec, ličink itd. (7 anketirancev). Neopredeljeni dijaki, ki so podali 

utemeljitve, so svoje izbire podkrepili z odgovori, da ne vedo dovolj o temi ITV in za 

opredelitev nimajo dovolj informacij (7 anketirancev), jih tematika ne zanima ter jim je zanjo 

vseeno (3 anketiranci) ali pa menijo, da naj o upravljanju z ITV odloča stroka (1 anketiranec). 

Do biotičnega zatiranja so imeli dijaki bolj raznolika mnenja. Del dijakov biotično zatiranje 

podpira, ker je ta pristop manj agresiven in bolj human do živali (12 anketirancev). Drugi so 

bili do podpore bolj skeptični in bi jo podprli v primeru, da vnesena vrsta ne povzroča težav in 

ne vpliva na domorodne vrste in okolje (3 anketiranci). Največkrat podan razlog za nestrinjanje 

z biotičnim zatiranjem pa so dijaki navajali možnost nenadzorovanega širjenja vnesene vrste in 

posledično ogrožanja drugih živalskih vrst. Kar 21 dijakov je podvomilo v smiselnost vnašanja 

drugih vrst, saj lahko te povzročijo večjo škodo od ITV.  

 Vpliv spola, letnika in geografske regije na odnos dijakov do usmrtitve 

odraslih osebkov invazivnih tujerodnih živali 

Na podporo usmrtitve odraslih osebkov je imel največji vpliv spol anketirancev (Graf 3). 

Vrednost Mann-Whitney testa za razlike med spoloma je statistično pomembna (U = 4510,500, 

α = 0,001). S tveganjem 0,1 % lahko trdimo, da fantje (R̅ = 132,49) bolj podpirajo usmrtitev 

odraslih osebkov kot dekleta (R̅ = 104,39).  

 

Graf 3: Vpliv spola dijakov na odnos do usmrtitve odraslih osebkov invazivnih tujerodnih živali. 

Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika iz goriške in osrednjeslovenske regije (Nfantje = 82, Ndekleta = 146). 

Med dijaki različnih letnikov (ꭓ2 = 1,140, g = 2, α = 0,565) in šol (U = 6039,000, α = 0,364) ni 

statistično pomembnih razlik. Za vzorec lahko trdimo, da največ podpore usmrtitvi odraslih 

osebkov izkazujejo dijaki 2. letnikov, sledijo dijaki 1. letnikov, najmanj pa dijaki 3. letnikov. 

Srednješolci gimnazije osrednjeslovenske regije nekoliko bolj podpirajo ta način odstranjevanja 

kot dijaki gimnazije iz goriške regije. 

 Vpliv spola, letnika in geografske regije na odnos dijakov do prekinitve 

razvojnega cikla pri osebkih invazivnih tujerodnih živali 

Pristop prekinitve razvojnega cikla pri invazivnih tujerodnih živalih je bil med dijaki najbolj 

sprejet, saj je kar 42,5 % dijakov podprlo ta način odstranjevanja živali iz okolja.  
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Mann-Whitney test  (U = 5871,000, α = 0,797) in Kurskal-Wallis test (ꭓ2 = 4,614, g = 2, α = 

0,098) nista pokazala statistično pomembnih razlik med spoloma in letniki. Za vzorec lahko 

trdimo, da dekleta bolj podpirajo ta način odstranjevanja od fantov. Dijaki 1. letnika izkazujejo 

večjo naklonjenost prekinitvi razvojnega cikla od dijakov 2. in 3. letnikov.  

Zaznane so bile statistično pomembne razlike med šolama, ki so jo anketiranci obiskovali 

(Mann-Whitney test, U = 5447,500, α = 0,031). Srednješolci gimnazije iz goriške regije (R̅ = 

124,12) so pokazali večjo podporo prekinitvi razvojnemu ciklu kot dijaki gimnazije 

osrednjeslovenske regije (R̅ = 106,43) (Graf 4).  

 

Graf 4: Vpliv geografske regije šole na odnos njenih dijakov do prekinitve razvojnega cikla osebkov 

invazivnih tujerodnih živali. Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika iz osrednjeslovenske in goriške regije 

(Nosrednjeslovenska = 124, Ngoriška = 104).  

 

 Vpliv spola, letnika in geografske regije na odnos dijakov do biotičnega 

zatiranja invazivnih tujerodnih živali 

Vrednosti neparametričnih testov za ugotavljanje razlik med spoloma (U = 5935,000, α = 

0,909), letniki (ꭓ2 = 5,513, g = 2, α = 0,064) in šolama anketirancev (U = 6170,500, α = 0,551) 

v primeru podpore biotičnemu zatiranju invazivnih tujerodnih živali niso statistično pomembne. 

Med spoloma sicer biotično zatiranje nekoliko bolj podpirajo dekleta od fantov in gimnazijci iz 

goriške regije od gimnazijcev osrednjeslovenske šole. Dijaki prvih dveh letnikov so bolj 

naklonjeni vnosu nove vrste za potrebe odstranitve invazivnih tujerodnih živali iz okolja kot 

starejši dijaki (Graf 5).  
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Graf 5: Vpliv letnika dijakov na odnos do biotičnega zatiranja invazivnih tujerodnih živali. Vključeni 

so bili dijaki 1.−3. letnika iz osrednjeslovenske in goriške regije (N1. letnik = 39,   N2. letnik = 96, N3. letnik = 

93). 

Dodatna analiza med dijaki 1. in 3. letnikov (Mann-Whitney test, U = 1391,500, α = 0,025) je 

pokazala statistično pomembne razlike v podpori biotičnega zatiranja kot načina odstranitve 

invazivnih tujerodnih živali iz okolja (Preglednica 1). 

Preglednica 1: Vpliv letnika dijakov na odnos do biotičnega zatiranja invazivnih tujerodnih živali. 

Vključeni so bili dijaki 1. in 3. letnika iz osrednjeslovenske in goriške regije (N=132). 

Letnik 
Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

1. letnik 39 77,32 
1391,500 0,025* 

3. letnik 93 61,96 

 

4.2 Odnos dijakov do različnih načinov odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih rastlin 

Dijakom smo zastavili enako vprašanje kot predhodno pri invazivnih tujerodnih živalih. Pri 

invazivnih in potencialno invazivnih rastlinah so imeli dijaki prav tako na razpolago tri načine 

odstranjevanja: mehanično in kemično odstranjevanje ter biotično zatiranje, pri čemer so se 

zopet prek 3-stopenjske Likertove lestvice odločali o podpori posameznemu pristopu 

odstranjevanja. Skoraj dve tretjini dijakov (65,4 %) podpirata mehaničen način odstranjevanja 

(Graf 6). Največ neodobravanja je med dijaki vzbudilo kemično odstranjevanje, saj je kar 61,8 

% srednješolcev odgovorilo, da tega načina ne podpira. Delež neodločenih dijakov je le pri 

biotičnemu zatiranju nekoliko višji (42,1 %), pri mehaničnem in kemičnem odstranjevanju pa 

ostaja pod 30 %.  
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Graf 6: Podpore navedenim načinom odstranitve invazivnih tujerodnih rastlin iz okolja. Delež dijakov 

1.−3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili svojo podporo določenim 

načinom odstranitve invazivnih tujerodnih rastlin iz okolja na 3-stopenjski lestvici. 

V preglednici 18 smo zbrali pojasnila dijakov k njihovi podpori. Velika naklonjenost do 

mehaničnega odstranjevanja je bila v drugem delu vprašanja o invazivnih tujerodnih rastlinah 

utemeljena kot metoda, ki je najbolj »naravna« in okolju manj škodljiva (22 anketirancev). Le 

dva dijaka sta domnevala, da je mehanični pristop preveč zamuden in ne najbolj učinkovit. 

Dijaki so ostro nastopili proti kemičnemu odstranjevanju in herbicidom, saj imajo ti negativne 

vplive na okolje. Izpostavljali so predvsem škodljive vplive na človeka pa tudi druge dele 

ekosistemov, na primer zemljo, vodo in druge organizme (48 anketirancev). Neodločeni 

anketiranci in tisti, ki so podajali svojo podporo o biotičnem zatiranju, so navajali podobna 

pojasnila za svoje odločitve kot pri vprašanju o invazivnih tujerodnih živalih. Tematika dijakov 

ne zanima (2 anketiranca)  ali pa ne vedo dovolj o ITV, da bi se opredelili (6 anketirancev). 

Biotično zatiranje 5 dijakov zagovarja, ker je to milejši in okolju bolj prijazen način 

odstranjevanja ter časovno in denarno najučinkovitejša metoda. Drugi del anketirancev pa zopet 

poudarja, da lahko vnesena vrsta vpliva na druge vrste (2 anketiranca), se prehitro razširi, uide 

iz pod nadzora in tudi sama postane invazivna (7 anketirancev). 3 dijaki se pri biotičnem 

zatiranju ne strinjajo le z vnosom virusov. 

 Vpliv spola, letnika in geografske regije na odnos dijakov do mehaničnega 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin 

Večina dijakov (65,4 %) meni, da je mehanično odstranjevanje primeren pristop za 

odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin iz okolja (Graf 6). Pri tem med spoloma, letniki  in 

gimnazijama z neparametričnimi testi nismo zaznali statistično pomembnih razlik. 

Sicer za vzorec 228 dijakov velja, da dekleta bolj podpirajo mehanično odstranjevanje od 

fantov. Največji podporniki so dijaki 1. letnikov, sledijo dijaki 3. letnikov, najmanj podpore pa 

izražajo dijaki 2. letnikov. Dijaki goriške regije izkazujejo večjo podporo od dijakov 

osrednjeslovenske šole.  
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 Vpliv spola, letnika in geografske regije na odnos dijakov do kemičnega 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin 

Vrednosti Mann-Whitney testov za razlike med spoloma (U = 5940,500, α = 0,912) in 

gimnazijama (U = 6356,500, α = 0,830) nista bili statistično pomembni. Za vzorec kljub temu 

velja, da fantje bolj podpirajo kemično odstranjevanje od deklet. Med dijaki različnih letnikov 

smo ugotovili statistično pomembno (Kruskal-Wallis, ꭓ2 = 10,390, g = 2, α = 0,006) različno 

stališče do kemičnega odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. Kot je razvidno iz Grafa 7, 

večina dijakov (61,8 %) ni odobravala kemičnega načina odstranjevanja. Največji privrženci so 

bili srednješolci 1. letnikov (R̅ = 132,17), nekoliko manjši zagovorniki dijaki 2. letnikov (R̅ = 

120,67), najmanjšo podporo kemičnemu odstranjevanju pa so izkazali dijaki 3. letnikov (R̅ = 

100,73). 

 

Graf 7: Vpliv letnika dijakov na odnos do kemičnega odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. 

Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika iz osrednjeslovenske in goriške regije (N1. letnik = 39,   N2. letnik = 96, 
N3. letnik = 93). 

V primerjavi z dijaki iz gimnazije goriške regije so dijaki osrednjeslovenske gimnazije večji 

podporniki uporabe kemičnega odstranjevanja za potrebe odstranitve invazivnih rastlin iz 

okolja. 

 Vpliv spola, letnika in geografske regije na odnos dijakov do biotičnega 

zatiranja invazivnih tujerodnih rastlin 

Biotično zatiranje je edini od navedenih načinov odstranjevanja, ki je skupen tako invazivnim 

tujerodnim živalim kot invazivnim tujerodnim rastlinam. Če se ozremo na analize razlik med 

spoloma, letniki in šolama pri živalih, vidimo, da smo do podobnih ugotovitev glede biotičnega 

zatiranja prišli tudi pri rastlinah. Vrednosti statističnih analiz Mann-Whitney in Kruskal Wallis 

testov za spol (U = 5722,000, α = 0,553), letnike (ꭓ2 = 5,388, g = 2, α = 0,068) in gimnaziji (U 

= 6288,000, α = 0,729) niso bile statistično pomembne.  

Enako kot pri živalih tudi pri rastlinah za vzorec velja, da dekleta bolj podpirajo ta način 

odstranjevanja od fantov. Zopet se podpora vnosu nove vrste za odstranjevanje invazivnih 

tujerodnih rastlin zmanjšuje s starostjo (Graf 8).  
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Graf 8: Vpliv letnika dijakov na odnos do biotičnega zatiranja invazivnih tujerodnih rastlin. Vključeni 

so bili dijaki 1.−3. letnika iz osrednjeslovenske in goriške regije (N1. letnik = 39,   N2. letnik = 96,  N3. letnik = 

93). 

Med gimnazijama so biotičnemu zatiranju dijaki gimnazije goriške regije bolj naklonjeni  od 

dijakov osrednjeslovenske gimnazije.  

 

4.3 Povezanost poznavanja živalskih in rastlinskih ITV z odnosom do 

odstranitve in načinom njihove odstranitve 

Iz drugega sklopa anketnega vprašalnika smo od srednješolcev pridobili odgovore o poznavanju 

posameznih invazivnih in potencialno invazivnih vrst, podpori splošnemu odstranjevanju in 

podpori navedenimi načini odstranjevanja ter preverjali, ali so dijaki, ki menijo, da dotično ITV 

poznajo, tudi bolj zainteresirani za odstranjevanje te vrste iz okolja in na kakšen način.  

Posamične ITV smo v poglavja porazdelili na skupino živali in rastlin, saj se poleg precejšnjih 

razlik v dojemanju dijakov le-teh razlikujejo tudi po navedenih načinih odstranjevanja.  

Za vsako ITV smo uporabili Mann-Whitney test in z njim poskušali ugotoviti, ali prihaja do 

statistično pomembnih razlik med dijaki, ki ITV poznajo, in dijaki, ki so na vprašanje, ali vrsto 

poznaš oziroma si zanjo že slišal, odgovorili nikalno. Podrobnejši izračuni deležev in rezultati 

testa so v Prilogi 2. 

 Poznavanje posameznih ITV živali in ITV rastlin 

Pri vseh 10 navedenih ITV na anketnem vprašalniku so morali srednješolci obkrožiti, ali 

posamezno ITV poznajo oziroma so zanjo že slišali. Med ITV rastlin je največ dijakov 

prepoznalo pelinolistno žvrkljo (52,2 %), sledi japonski dresnik (43,4 %), najmanj anketirancev 

pa je slišalo za račjo zel (22,4 %) (Graf 9). Deleži dijakov, ki poznajo ITV živali, so bili 

nekoliko višji kot pri rastlinah. Po mnenju dijakov sta jim najbolj poznani siva veverica (89,5 

%) in harlekinska polonica (78,9 %), le 23,2 % anketirancev pa meni, da pozna potujočo 

trikotničarko, pri kateri je bilo poleg slovenskega strokovnega imena navedeno tudi njeno v 

medijih pogosteje uporabljeno ime. 
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Graf 9: Poznavanje rastlinskih in živalskih invazivnih tujerodnih vrst. Vključeni so bili dijaki 1.−3. 

letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so na vprašanje, ali navedeno invazivno vrsto 

poznaš oz. si zanjo že slišal, odgovorili z da ali ne. 

 

 Povezanost poznavanja ITV živali z odnosom do odstranitve in načinom 

njihove odstranitve 

Volovska žaba (Lithobates (Rana) catesbeianus) 

Invazivnost volovske žabe je le redke dijake prepričala v njeno odstranjevanje iz okolja, saj so 

anketiranci nepodporo odstranjevanju izkazali kar v 46,5 % (Preglednica 2). Največji delež 

dijakov (61,8 %) ne podpira usmrtitve odraslih osebkov, sledi biotično zatiranje (46,5 %) in 

prekinitev razvojnega cikla (42,5 %). Med 25–35 % anketirancev se je v vseh načinih 

odstranjevanja odločilo za odgovor Niti podpiram niti ne podpiram, največ v primeru biotičnega 

zatiranja. 

Preglednica 2: Podpora dijakov odstranjevanju volovske žabe (Lithobates (Rana) catesbeianus) iz 

okolja. Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili 

podporo odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja volovske žabe.  

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  46,5 % 36,0 %  17,5  % 

Usmrtitev odraslih osebkov  61,8 % 25,4 % 12,7 % 

Prekinitev razvojnega cikla 42,5 % 28,1 % 29,4 % 

Biotično zatiranje 46,5 % 34,2 % 19,3 % 
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Z Mann-Whitney testom smo ugotavljali razlike med dijaki, ki so odgovorili, da vrsto poznajo 

in so zanjo že slišali, ter dijaki, ki menijo, da volovske žabe ne poznajo (Priloga 2).  

Vrednosti Mann-Whitney testa (Uod = 5459,500, Uuoo = 5585,000, Uprc = 5290,000, 

Ubz = 5950,500) o volovski žabi so pokazale, da vsakršno odstranjevanje volovske žabe bolj 

podpirajo dijaki, ki je ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali, od tistih dijakov, ki jo poznajo. 

Le v primeru splošnega odstranjevanja (Uod = 5459,500, α = 0,049) in prekinitve razvojnega 

cikla (Uprc = 5290,000, α = 0,021) so razlike med dijaki, ki menijo, da volovsko žabo poznajo, 

in dijaki, ki pravijo, da zanjo še niso slišali, statistično pomembne.   

Primerjali smo še razporeditve deležev dijakov na 3-stopenjski lestvici glede na njihovo 

podporo odstranjevanju in različnih načinih zatiranja ITV ter jih prikazali v grafih (Graf 10 in 

11).  
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Graf 10: Vpliv poznavanja volovske žabe (Lithobates (Rana) catesbeianus) na podporo 

odstranjevanju in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika goriške 

in osrednjeslovenske regije, ki menijo, da volovsko žabo poznajo oziroma so zanjo že slišali (N = 

97).  

Graf 11: Vpliv nepoznavanja volovske žabe (Lithobates (Rana) catesbeianus) na podporo 

odstranjevanju in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika goriške 

in osrednjeslovenske regije, ki menijo, da volovske žabe ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali 

(N = 131). 
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Razen pri usmrtitvi odraslih osebkov in prekinitvi razvojnega cikla večjih razlik ni opaziti. Kaže 

se podoben trend kot pri vrednostih Mann-Whitney testa. Opazna razlika pri nepodpori dijakov, 

ki volovsko žabo poznajo, je opazna pri usmrtitvi odraslih osebkov in prekinitvi razvojnega 

cikla. Pri dijakih, ki ITV ne poznajo, je v vseh primerih odstranjevanja višji odstotek 

neodločenih dijakov. 

 

Sončni ostriž (Lepomis gibbosus) 

Pri sončnem ostrižu dijaki še nekoliko manj odobravajo odstranjevanje kot predhodno pri 

volovski žabi (Preglednica 3). Večina dijakov ni podprla odstranjevanja (56,1 %) ali katerega 

koli načina zatiranja. Zopet je največ srednješolcev (22,4 %) podprlo prekinitev razvojnega 

cikla in prav tako je bil največji delež neodločenih dijakov (32,0 %) pri pristopu odstranjevanja 

z vnosom druge vrste v okolje. 

Preglednica 3: Podpora dijakov odstranjevanju sončnega ostriža (Lepomis gibbosus) iz okolja. Vključeni 

so bili dijaki 1.−3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja sončnega ostriža. 

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  56,1 % 31,6 % 12,3 % 

Usmrtitev odraslih osebkov  66,7 % 22,8 % 10,5 % 

Prekinitev razvojnega cikla 53,1 % 24,6 % 22,4 % 

Biotično zatiranje 55,7 % 32,0 % 12,3 % 

 

Rezultati Mann-Whitney testa (Uod = 4750,000, Uuoo = 4632,000, Uprc = 5134,500, 

Ubz = 5064,500) za invazivnega sončnega ostriža kažejo na to, da so dijaki, ki ribe ne poznajo, 

bolj naklonjeni kakršnemu koli zatiranju te ITV od preostalih dijakov (Priloga 2). Vrednosti 

testa za razlike med dijaki o poznavanju sončnega ostriža pri odstranjevanju na splošno 

(Uod = 4750,000, α = 0,009) in usmrtitvi odraslih osebkov (Uod = 4632,000, α = 0,002) sta 

statistično pomembni. Grafična primerjava podpore med dijaki (Graf 12 in 13) prikazuje zelo 

visoke odstotke nepodpore pri vseh načinih odstranjevanja za dijake, ki se ne strinjajo z 

odstranjevanjem sončnega ostriža iz okolja. Zopet je večji odstotek dijakov, ki ITV ne pozna, 

odgovarjalo z Niti podpiram niti ne podpiram.  
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Siva veverica (Sciurus carolinensis) 

Še večjo nezainteresiranost za odstranjevanje so dijaki (58,8 %) izrazili pri za Slovenijo 

potencialno invazivni sivi veverici (Preglednica 4). Skoraj tri četrtine anketirancev (73,7 %) ne 

podpira agresivnejše oblike odstranjevanja usmrtitve odraslih osebkov, 58,8 % dijakov se ne 

strinja s prekinitvijo razvojnega cikla in 62,7 % z biotičnim zatiranjem. Podobno kot pri ostalih 
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Graf 12: Vpliv poznavanja sončnega ostriža (Lepomis gibbosus) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da sončnega ostriža poznajo oziroma so zanj že slišali (N = 

78).  
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Graf 13: Vpliv nepoznavanja sončnega ostriža (Lepomis gibbosus) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.−3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da sončnega ostriža ne poznajo oziroma zanj še niso slišali 

(N= 150). 
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ITV živali, največji delež dijakov (22,4 %) podpira prekinitev razvojnega cikla. Pri biotičnem 

zatiranju se četrtina dijakov ni opredelila za podporo.   

Preglednica 4: Podpora dijakov odstranjevanju sive veverice (Sciurus carolinensis) iz okolja. Vključeni 

so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja sive veverice.  

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  58,8 % 26,8 % 14,5 % 

Usmrtitev odraslih osebkov  73,7 % 18,0 % 8,3 % 

Prekinitev razvojnega cikla 58,8 % 18,9 % 22,4 % 

Biotično zatiranje 62,7 % 25,0 % 12,3 % 

 

Sivo veverico kot invazivno vrsto naj bi poznalo skoraj 90 % vprašanih srednješolcev, a se tudi 

tu kaže podoben trend, kot smo ga zaznali že pri volovski žabi in sončnem ostrižu. Vrednosti 

Mann-Whitney testa za vse spremenljivke odstranjevanja (Uod = 1781,000, Uuoo = 2063,000, 

Uprc = 1872,500, Ubz = 2198,000) nakazujejo, da so anketiranci, ki sive veverice ne poznajo, 

bolj pripravljeni podpreti njeno odstranitev iz okolja (Priloga 2). Vrednosti testa za razlike med 

dijaki so bile statistično pomembne v primeru splošnega odstranjevanja (Uod = 1781,000, 

α = 0,013) in prekinitve razvojnega cikla (Uprc = 1872,500, α = 0,033).  

Ugotovitve Mann-Whitney testa potrdimo še z grafičnima slikama (Graf 14 in 15). Pri vseh 

štirih podanih odstranjevanjih se večina dijakov, ki meni, da sivo veverico pozna, ne strinja z 

njeno odstranitvijo iz okolja. Tudi pri ITV veverice je delež neodločenih dijakov, ki veverice 

ne poznajo, večji.  
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Graf 14: Vpliv poznavanja sive veverice (Sciurus carolinensis) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da sivo veverico poznajo oziroma so zanjo že slišali (N = 204).  
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Harlekinska polonica (Harmonia axyridis) 

Pri harlekinski polonici največ dijakov (31,1 %) odobrava prekinitev razvojnega cikla, sledi pa 

podpora biotičnemu zatiranju (24,6 % dijakov) (Preglednica 5). Več kot polovica anketirancev 

(53,1 %) ne soglaša z usmrtitvijo odraslih harlekinskih polonic kot načinom odstranjevanja iz 

okolja. Med 28 in 35 % dijakov je pri vprašanjih, v kolikšni meri bi podprli izbrane načine 

odstranjevanja, ostalo neodločenih. 

Preglednica 5: Podpora dijakov odstranjevanju harlekinske polonice (Harmonia axyridis) iz okolja. 

Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja harlekinske polonice. 

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  33,3 % 34,2 % 32,5 % 

Usmrtitev odraslih osebkov  53,1 % 28,5 % 18,4 % 

Prekinitev razvojnega cikla 40,8 % 28,1 % 31,1 % 

Biotično zatiranje 41,2 % 34,2 % 24,6 % 

 

Skoraj 80 % anketirancev naj bi prepoznalo harlekinsko polonico po imenu, iz fotografije ali 

po navedenem opisu na anketnem vprašalniku. A izračuni Mann-Whitney testa 

(Uod = 3750,000, Uuoo = 3602,500, Uprc = 4301,500, Ubz = 4028,000) kažejo na to, da bi njeno 

odstranitev podprli dijaki, ki zanjo še niso slišali (Priloga 2). Usmrtitev njenih odraslih osebkov 

(Uuoo = 3602,500, α = 0,051) in biotično zatiranje (Ubz = 4028,000, α = 0,442) bi prav tako 

podprli nepoznavalci žuželke, medtem ko se povprečni rang pri prekinitvi razvojnega cikla od 
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Graf 15: Vpliv nepoznavanja sive veverice (Sciurus carolinensis) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da sive veverice ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali (N =  

24). 
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povprečnega ranga dijakov, ki harlekinske polonice ne poznajo, razlikuje le v nekaj desetinkah 

v prid poznavalcem. 

Grafa 16 in 17 podrobneje pojasnita zgornje ugotovitve. Kar 56,7 % poznavalcev polonice ne 

podpira usmrtitve njenih odraslih osebkov. Tudi za ostale načine odstranjevanja poznavalci 

izkazujejo večjo nepodporo od dijakov, ki za to vrsto polonice še niso slišali. Večji delež 

nepoznavalcev je neodločenih pri vseh navedenih načinih odstranjevanja. 

 

 

Potujoča trikotničarka (Dreissena polymorpha) 

Pri potujoči trikotničarki je sicer nekoliko manj izrazit, a tudi tu opazen podoben trend 

rezultatov, kot smo ga bili deležni pri prejšnjih živalih. Odstranitve invazivne školjke ne 
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Graf 16: Vpliv poznavanja harlekinske polonice (Harmonia axyridis) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da harlekinsko polonico poznajo oziroma so zanjo že slišali (N 

= 180). 

Graf 17: Vpliv nepoznavanja harlekinske polonice (Harmonia axyridis) na podporo odstranjevanju 

in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da harlekinske polonice ne poznajo oziroma zanjo še niso 

slišali (N= 48).  
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podpira 36,0 % dijakov (Preglednica 6). Z usmrtitvijo odraslih osebkov se ne strinja 48,2 % 

anketirancev, malo manj kot 40 % dijakov pa ni naklonjenih prekinitvi razvojnega cikla in 

biotičnemu zatiranju školjke. Največ dijakov (25,4 %) tudi v primeru potujoče trikotničarke 

podpre prekinitev razvojnega cikla. V primerjavi z ostalimi invazivnimi in potencialno 

invazivnimi živalskimi vrstami na vprašalniku je pri školjki delež dijakov (35–43 %), ki so se 

odločili za odgovor Niti podpiram niti ne podpiram, za vse navedene načine odstranjevanja 

večji.   

Preglednica 6: Podpora dijakov odstranjevanju potujoče trikotničarke (Dreissena polymorpha) iz okolja. 

Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja potujoče trikotničarke.  

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  36,0 % 42,5 % 21,5 % 

Usmrtitev odraslih osebkov  48,2 % 35,5 % 16,2 % 

Prekinitev razvojnega cikla 38,6 % 36,0 % 25,4 % 

Biotično zatiranje 39,9 % 42,1 % 18,0 % 

 

Pri vrednostih Mann-Whitney testa za potujočo trikotničarko so vidne razlike od ostalih ITV 

živali (Priloga 2). Vrednosti testa za razlike za njeno odstranjevanje (Uod = 4093,000, 

α = 0,164), prekinitev razvojnega cikla (Uprc = 4467,500, α = 0,667) in biotično zatiranje 

(Ubz = 4522,500, α = 0,768) sicer niso statistično pomembne, a za vzorec lahko trdimo, da 

dijaki, ki to ITV poznajo, bolj podpirajo njeno odstranitev iz okolja predvsem na zgoraj 

navedena pristopa odstranjevanja. Rezultati testa za usmrtitev odraslih osebkov 

(Uuoo = 4415,000, α = 0,564) pri školjki nakažejo, da so temu načinu bolj naklonjeni dijaki, ki 

školjke ne poznajo.  

Iz grafov 18 in 19 je opazna več kot 20 % razlika v podpori pri splošnem odstranjevanju in več 

kot 13 % pri prekinitvi razvojnega cikla med obema skupinama dijakov, pri čemer so večjo 

podporo odstranjevanju izkazali dijaki, ki so za potujočo trikotničarko že slišali. V primerjavi 

podpore obeh skupin dijakov so očitne razlike v deležih neodločenih dijakov. Več kot 40 % 

dijakov, ki školjke ne pozna, se pri vseh navedenih možnostih odstranjevanja ni opredelilo.  
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 Povezanost poznavanja ITV rastlin z odnosom do odstranitve in načinom 

njihove odstranitve 

Pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia) 

Za alergeno pelinolistno žvrkljo je 59,2 % anketiranih dijakov podprlo odstranjevanje iz okolja, 

in sicer 71,5 % dijakov podpira mehanično, le 14,5 % kemično odstranjevanje, 33,8 % 

srednješolcev pa se strinja z biotičnim zatiranjem (Preglednica 7). Kar dve tretjini anketirancev 

ne odobravata kemičnega odstranjevanja. Skoraj 40 % dijakov se ni opredelilo za podporo 

biotičnemu zatiranju, pri ostalih pristopih odstranjevanja pa je bil ta odstotek manjši.  
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Graf 16: Vpliv poznavanja potujoče trikotničarke (Dreissena polymorpha) na podporo 

odstranjevanju in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške 

in osrednjeslovenske regije, ki menijo, da potujočo trikotničarko poznajo oziroma so zanjo že 

slišali (N = 53). 

Graf 17: Vpliv nepoznavanja potujoče trikotničarke (Dreissena polymorpha) na podporo 

odstranjevanju in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške 

in osrednjeslovenske regije, ki menijo, da potujoče trikotničarke ne poznajo oziroma zanjo še niso 

slišali (N = 175). 
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Preglednica 7: Podpora dijakov odstranjevanju pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) iz okolja. 

Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja pelinolistne žvrklje.  

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  10,5 % 30,3 % 59,2 % 

Mehanično odstranjevanje 8,3 % 20,2 % 71,5 % 

Kemično odstranjevanje 66,2 % 19,3 % 14,5 % 

Biotično zatiranje 26,8 % 39,5 % 33,8 % 

 

Vrednosti Mann-Whitney testa za pelinolistno žvrkljo niso statistično pomembne, a za vzorec 

lahko v primeru splošnega odstranjevanja (Uod = 5692,000, α = 0,068), mehaničnega 

(Umo = 5732,000, α = 0,056) in kemičnega odstranjevanja (Uko = 5891,500, α = 0,153) trdimo, 

da srednješolci, ki rastlino poznajo, bolj podpirajo njeno odstranitev od preostalih dijakov 

(Priloga 2). Biotično zatiranje (Ubz = 6390,000, α = 0,838) nekoliko bolj podpirajo dijaki, ki 

žvrklje ne poznajo. Analize Mann-Whitney testa podkrepimo še z grafično primerjavo (Graf 20 

in 21).  

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Vpliv poznavanja pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na podporo odstranjevanju 

in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da pelinolistno žvrkljo poznajo oziroma so zanjo že slišali (N = 

119). 
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Japonski dresnik (Fallopia japonica) 

V primerjavi s pelinolistno žvrkljo odstranjevanje japonskega dresnika podpira manjši delež 

dijakov (27,2 %) (Preglednica 8). 38,2 % anketirancev je na vprašanje o podpori odstranjevanja 

odgovorilo, da zatiranja te vrste ne odobrava. Več podpore s strani dijakov (47,8 %) je dobil 

mehaničen način odstranjevanja, medtem ko dijaki ne izkazujejo naklonjenosti kemičnemu 

odstranjevanju (61,4 % dijakov) in biotičnemu zatiranju (41,2 % dijakov). Okrog 30 % dijakov 

je v vseh primerih odstranjevanja odgovorilo Niti podpiram niti ne podpiram, največji delež 

dijakov (37,7 %) je bil neodločenih pri biotičnem zatiranju.  

Preglednica 8: Podpora dijakov odstranjevanju japonskega dresnika (Fallopia japonica) iz okolja. 

Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja japonskega dresnika.   

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  38,2 % 34,6 % 27,2 % 

Mehanično odstranjevanje 24,6 % 27,6 % 47,8 % 

Kemično odstranjevanje 61,4 % 29,8 % 8,8 % 

Biotično zatiranje 41,2 % 37,7 % 21,1 % 

 

Pri japonskem dresniku, eni od vrst, pri kateri so bili navedeni tako pozitivni kot negativni 

vplivi na človeka, bi dijaki, ki so zanj že slišali, bolj podprli odstranjevanje iz okolja 

(Uod = 5930,000, α = 0,326) od dijakov, ki japonskega dresnika ne poznajo (Priloga 2). Izračuni 

Graf 19: Vpliv nepoznavanja pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) na podporo 

odstranjevanju in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške 

in osrednjeslovenske regije, ki menijo, da pelinolistne žvrklje ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali 

(N = 109). 

11,0 9,2

69,7

24,8

36,7
25,7

21,1

42,2

52,3
65,1

9,2

33,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Odstranjevanje Mehanično

odstranjevanje

Kemično

odstranjevanje

Biotično

zatiranje

O
d

st
o

te
k
 d

ij
ak

o
v
 (

%
)

Ne podpiram Niti podpiram niti ne podpiram Podpiram



Medved, A., Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Magistrsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

39 
 

Mann-Whitney testa za mehaničen pristop zatiranja (Umo = 6143,500, α = 0,596) so pokazali 

razlike, da ta način bolj podpirajo anketiranci, ki dresnik poznajo, medtem ko preostali dijaki 

bolj podpirajo kemično odstranjevanje (Uko = 5732,000, α = 0,056) in biotično zatiranje 

(Ubz = 5732,000, α = 0,056).  

Izrazitejših razlik med dijaki obeh skupin ni, se pa tudi pri rastlinskih ITV opazi podobnost z 

rezultati preostalih ITV, da je večji odstotek dijakov, ki ITV ne poznajo, neodločenih (Graf 22 

in 23).  
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Graf 20: Vpliv poznavanja japonskega dresnika (Fallopia japonica) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da japonski dresnik poznajo oziroma so zanj že slišali (N=99). 

Graf 21: Vpliv nepoznavanja japonskega dresnika (Fallopia japonica) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da japonskega dresnika ne poznajo oziroma zanj še niso slišali 

(N= 129). 
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Račja zel (Elodea canadensis) 

Pri račji zeli se nadaljuje trend porazdelitve rezultatov, ki smo ga zasledili pri prejšnjih rastlinah 

(Preglednica 9). 42,5 % dijakov podpira odstranjevanje račje zeli iz okolja, še nekoliko več kot 

polovica anketirancev (53,5 %) je naklonjenih mehaničnemu načinu odstranjevanja. 

Kemičnega odstranjevanja ne podpira 57,5 % srednješolcev, biotičnega 29,8 % dijakov, le štiri 

desetinke odstotka manj anketirancev pa vnos druge vrste podpira. Med 29 in 41 % dijakov se 

pri vprašanjih o podpori odstranjevanju in podpori posameznim pristopom ni opredelilo.  

Preglednica 9: Podpora dijakov odstranjevanju račje zeli (Elodea canadensis) iz okolja. Vključeni so 

bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja račje zeli.   

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  17,1 % 40,4 % 42,5 % 

Mehanično odstranjevanje 13,6 % 32,9 % 53,5 % 

Kemično odstranjevanje 57,5 % 29,8 % 12,7 % 

Biotično zatiranje 29,8 % 40,8 % 29,4 % 

 

Pri račji zeli, med podanimi vrstami dijakom najmanj poznan organizem, so po izračunih Mann-

Whitney testa za razlike med skupinama dijakov, ki menijo da ITV poznajo, in tistimi, ki zanjo 

še niso slišali, večjo podporo odstranjevanju iz okolja (Uod = 3994,000, α = 0,175) izkazali 

dijaki, ko so na vprašanje o njenem poznavanju odgovorili pritrdilno (Priloga 2). Prav tako bi 

srednješolci, ki so zanjo že slišali, podprli kemični način odstranjevanja (Uko = 4063,000, 

α = 0,220) in pristop biotičnega zatiranja (Ubz = 4093,500, α = 0,281). Mehanično 

odstranjevanje  (Umo = 4436,000, α = 0,836) bi podprli dijaki, ki te ITV ne poznajo (Graf 24 in 

25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 22: Vpliv poznavanja račje zeli (Elodea canadensis) na podporo odstranjevanju in navedenim 

načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki 

menijo, da račjo zel poznajo oziroma so zanjo že slišali (N = 51). 
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Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) 

Skoraj polovica anketiranih dijakov (49,1 %) ne podpira odstranjevanja orjaške zlate rozge iz 

okolja (Preglednica 10). Anketirani srednješolci v večji meri (34,6 %) tudi ne podpirajo 

mehaničnega odstranjevanja, kar je v nasprotju z  ugotovitvami že analiziranih rastlin. 70,2 % 

dijakov ne podpira uporabe kemičnih snovi kot načina odstranjevanja rozge in skoraj polovica 

srednješolcev (49,6 %) ne odobrava biotičnega zatiranja. Približno ena tretjina dijakov v 

vsakem primeru odstranjevanja ostaja neodločena.   

 

Preglednica 10: Podpora dijakov odstranjevanju orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) iz okolja. 

Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja orjaške zlate rozge. 

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  49,1 % 33,3 % 17,5 % 

Mehanično odstranjevanje 34,6 % 34,6 % 30,7 % 

Kemično odstranjevanje 70,2 % 25,9 % 3,9 % 

Biotično zatiranje 49,6 % 37,3 % 13,2 % 

 

Glede na vrednosti Mann-Whitney testa za razlike med dijaki, ki orjaško zlato rozgo poznajo, 

in tistimi, ki zanjo še niso slišali, so njenemu odstranjevanju (Uod = 5725,500, α = 0,301) bolj 

naklonjeni dijaki, ki ITV poznajo (Priloga 2). Posameznim pristopom odstranjevanja 

(Umo = 6056,000, α = 0,301, Uko = 6067,000, α = 0,760, Ubz = 6130,000, α = 0,900) so več 

Graf 23: Vpliv nepoznavanja račje zeli (Elodea canadensis) na podporo odstranjevanju in navedenim 

načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki 

menijo, da račje zeli ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali (N = 177). 
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odobravanja izkazali dijaki, ki te rastline ne poznajo. Med obema skupinama dijakov pa so 

razlike majhne (Graf 26 in 27) in statistično nepomembne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navadna robinija (Robinia pseudoacacia) 

Rezultati o podpori dijakov odstranjevanju na splošno in navedenim načinom odstranjevanja navadne 

robinije so primerljivi rezultatom orjaške zlate rozge. Večina dijakov (59,6 %) ne podpira odstranjevanja 

Graf 24: Vpliv poznavanja orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da orjaško zlato rozgo poznajo oziroma so zanjo že slišali (N = 

89). 

Graf 25: Vpliv nepoznavanja orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da orjaške zlate rozge ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali 

(N = 139). 
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navadne robinije (Preglednica 11). Med različnimi pristopi odstranjevanja je bila zopet ugotovljena 

najmanjša podpora dijakov (76,8 %) kemičnemu odstranjevanju, sledi mu biotično zatiranje, česar ne 

podpira 57,5 % srednješolcev, in nazadnje še vedno velik odstotek dijakov (46,5 %) ni zainteresiran za 

mehanično odstranjevanje navadne robinije. Glede na preostale ITV rastlin je bilo neodločenih manjši 

delež dijakov (18–32 %). 

Preglednica 11: Podpora dijakov odstranjevanju navadne robinije (Robinia pseudoacacia) iz okolja. 

Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili podporo 

odstranjevanju in navedenim pristopom zatiranja navadne robinije.  

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Odstranjevanje ITV  59,6 % 28,9 % 11,4 % 

Mehanično odstranjevanje 46,5 % 30,3 % 23,2 % 

Kemično odstranjevanje 76,8 % 18,9 % 4,4 % 

Biotično zatiranje 57,5 % 32,0 % 10,5 % 

 

Vrednosti Mann-Whitney testa za razlike med dijaki (Uod = 5116,000, α = 0,037, 

Umo = 5075,500, α = 0,040, Uko = 5719,000, α = 0,448, Ubz = 4995,500, α = 0,019) v primeru 

navadne robinije so pokazale, da bi vsakršno odstranjevanje bolj podprli dijaki, ki je ne poznajo, 

kot dijaki, ki so zanjo že slišali (Priloga 2, Graf 28 in 29). V primeru splošnega odstranjevanja, 

mehaničnega odstranjevanja in biotičnega zatiranja so vrednosti testa statistično pomembne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 26: Vpliv poznavanja navadne robinije (Robinia pseudoacacia) na podporo odstranjevanju in 

navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da navadno robinijo poznajo oziroma so zanjo že slišali (N = 

82). 
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4.4 Razlike v odnosu dijakov do odstranjevanja ITV samo s pozitivnimi in 

s pozitivnimi ter negativnimi vplivi na človeka 

Na anketnem vprašalniku smo ob fotografijah desetih ITV dodali tudi kratek opis direktnih ali 

posrednih vplivov vrste na človeka. Pelinolistna žvrklja, japonski dresnik, račja zel med 

rastlinami in siva veverica, harlekinska polonica ter potujoča trikotničarka pri živalih so imele 

navedene tako pozitivne kot negativne vplive na človeka, ki so zanje značilni. Samo pozitivne 

vplive na človeka smo pripisali k orjaški zlati rozgi, navadni robiniji, volovski žabi in sončnemu 

ostrižu (Priloga 1). Zanimalo nas je, ali pripis učinkov, ki jih ima vrsta na človeka, vpliva na 

podporo dijakov odstranjevanju ITV iz okolja. Rezultate smo analizirali s pomočjo izračunanih 

povprečij odstotkov vseh anketiranih dijakov, ki so se odločali o podpori odstranjevanja 

izbranih ITV. Njihove odločitve smo razdelili v 3-stopenjsko Likertovo lestvico (Ne podpira, 

Niti podpiram niti ne podpiram, Podpiram).  

 Odnos dijakov do odstranjevanja ITV samo s pozitivnimi vplivi na človeka  

Kljub temu, da se vrste med seboj razlikujejo v vplivih, ki jih imajo na človeka, pa čeprav vseh 

pozitivnih, in jih lahko uvrstimo v dve različni taksonomski skupini živali in rastlin, so dijaki 

med vrstami pokazali podobno stopnjo podpore (Preglednica 12). V povprečju več kot polovica 

anketiranih srednješolcev (52,8 %) ne podpira odstranjevanja vrst, ki lahko človeku koristijo. 

Uporabnosti za človeka navkljub bi odstranjevanje volovske žabe, sončnega ostriža, orjaške 

zlate rozge in navadne robinije v povprečju podprlo le 14,7 % dijakov. Približno ena tretjina 

anketiranih srednješolcev (32,5 %) je ostala neodločenih.  
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Graf 27: Vpliv nepoznavanja navadne robinije (Robinia pseudoacacia) na podporo odstranjevanju 

in navedenim načinom odstranjevanja. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in 

osrednjeslovenske regije, ki menijo, da navadne robinije ne poznajo oziroma zanjo še niso slišali (N 

= 146). 
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Preglednica 12: Podpora dijakov odstranjevanju ITV z le pozitivnimi vplivi na človeka. Delež dijakov 

1.–3. letnika osrednjeslovenske in goriške regije (N = 228), ki so se odločali o podpori odstranjevanja 

posameznih ITV na 3-stopenjski lestvici. 

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Volovska žaba 46,5 % 36,0 % 17,5 % 

Sončni ostriž 56,1 % 31,6 % 12,3 % 

Orjaška zlata rozga 49,1 % 33,3 % 17,5 % 

Navadna robinija 59,6 % 28,9 % 11,4 % 

Povprečje 52,8 % 32,5 % 14,7 % 

 

 Odnos dijakov do odstranjevanja ITV s pozitivnimi in negativnimi vplivi 

na človeka 

Izmed desetih ITV je bilo 6 vrst, ki so imele v opisu zapisane tako pozitivne kot negativne 

vplive na človeka. V primerjavi s skupino ITV s pozitivnimi vplivi je bila ta skupina bolj 

heterogena (Preglednica 13). V nepodpori odstranjevanju izstopa siva veverica, saj se z njenim 

odstranjevanjem iz okolja ne strinja več kot polovica dijakov (58,8 %). Na drugi stani iz 

povprečja odstopata pelinolistna žvrklja in račja zel. Odstranitev pelinolistne žvrklje podpira 

59,2 % dijakov, zatiranje račje zeli podpira nekoliko manj, a še vedno velik odstotek dijakov 

(42,5 %) glede na preostale vrste. V povprečju se podpora dijakov porazdeli na tretjine. 

Preglednica 13: Podpora dijakov odstranjevanju ITV s pozitivnimi in negativnimi vplivi na človeka. 

Delež dijakov 1.–3. letnika osrednjeslovenske in goriške regije (N = 228), ki so se odločali o podpori 

odstranjevanja posameznih ITV na 3-stopenjski lestvici. 

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Pelinolistna žvrklja 10,5 % 30,3 % 59,2 % 

Japonski dresnik 38,2 % 34,6 % 27,2 % 

Račja zel 17,1 % 40,4 % 42,5 % 

Siva veverica 58,8 % 26,8 % 14,5 % 

Harlekinska polonica 33,3 % 34,2 % 32,5 % 

Potujoča trikotničarka 36,0 % 42,5 % 21,5 % 

Povprečje 32,3 % 34,8 % 32,9 % 

 

Primerjava iz grafa 30 prikaže razliko med odnosom dijakov do ITV z različnimi opisi. V 

povprečju večina dijakov ne podpira odstranitve človeku koristnih ITV iz okolja. Precej manj 
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dijakov (32,9 %) podpira tiste, ki imajo poleg pozitivnih tudi negativne vplive na človeka. 

Medtem neodločena ostaja približno ena tretjina dijakov v primeru obeh skupin ITV.  

 

Graf 28: Primerjava podpore dijakov odstranjevanju ITV s pozitivnimi in ITV s pozitivnimi ter 

negativnimi vplivi na človeka. Delež dijakov 1.–3. letnika osrednjeslovenske in goriške regije (N = 228), 

ki so na vprašanje, v kolikšni meri bi podprli odstranjevanje posamezne vrste odgovorili na 3-stopenjski 

lestvici. 

 

4.5 Razlika v odnosu dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih 

živali in rastlin 

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali se razlike v dojemanju rastlin in živali kažejo tudi v 

pripravljenosti podpore njihovemu odstranjevanju iz okolja.  

 Odnos dijakov do odstranjevanja ITV živali  

V povprečju 46,1 % dijakov ni zainteresiranih za odstranitev ITV živali iz okolja. Na 3-

stopenjski lestvici so dijaki med ITV živali najmanj podpore odstranjevanju izkazali 

vretenčarjem (Preglednica 14) (med 45 in 60 % dijakov). Pri harlekinski polonici (32,5 %) in 

potujoči trikotničarki (21,5 %) je bila podpora odstranjevanju večja. Izstopa velik odstotek 

neodločenih dijakov (42,5 %) v primeru potujoče trikotničarke.  

Preglednica 14: Podpora dijakov odstranjevanju ITV živali. Delež dijakov 1.–3. letnika 

osrednjeslovenske in goriške regije (N = 228), ki so se odločali o podpori odstranjevanja posameznih 

ITV na 3-stopenjski lestvici. 

 Ne podpiram 
Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Volovska žaba 46,5 % 36,0 % 17,5 % 

Sončni ostriž 56,1 % 31,6 % 12,3 % 
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Siva veverica 58,8 % 26,8 % 14,5 % 

Harlekinska polonica 33,3 % 34,2 % 32,5 % 

Potujoča trikotničarka 36,0 % 42,5 % 21,5 % 

Povprečje  46,1 % 34,2 % 19,7 % 

 

Povprečja stopenj podpore vseh petih invazivnih vrst živali za usmrtitev odraslih osebkov, 

prekinitev razvojnega cikla in biotično zatiranje smo primerjali z ugotovitvami iz prvega dela 

vprašalnika, kjer smo dijake povprašali, v kolikšni meri bi podprli posamične načine 

odstranjevanja invazivne tujerodne živali iz okolja (Graf 2 in Graf 31). Opaznejše razlike med 

izračunoma so v nepodpori usmrtitve odraslih osebkov. Povprečne vrednosti pri usmrtitvi 

odraslih osebkov so pri nepodpori za 12,4 % višje kot odstotek dijakov iz ugotovitev splošnih 

vprašanj o načinih odstranjevanja živali. Manj dijakov (26,1 %) bi v povprečju podprlo tudi 

prekinitev razvojnega cikla in biotično zatiranje (17,3 % dijakov). Glede na izračune povprečij 

med invazivnimi vrstami, kar 49,2 % dijakov ne bi podprlo biotičnega zatiranja, medtem ko je 

temu načinu odstranjevanja na začetku nasprotovalo le 29,8 % dijakov. V vseh treh pristopih 

odstranjevanja se je odstotek neodločenih dijakov zmanjšal. 

 

Graf 29: Podpora navedenim načinom odstranitve ITV živali iz okolja. Povprečja deležev 

dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili svojo podporo 

določenim načinom odstranitve pri posameznih ITV živali na 3-stopenjski lestvici. 

 

 Odnos dijakov do odstranjevanja ITV rastlin 

Pri rastlinah izstopa podpora dijakov le posameznim vrstam. Skoraj 60 % dijakov podpira 

odstranjevanje pelinolistne žvrklje, 42,5 % podpira zatiranje račje zeli, a le 11,4 % se strinja z 

odstranjevanjem navadne robinije. Posledično je pri navadni robiniji večji odstotek dijakov 

(59,6 %) nezainteresiran za zatiranje te invazivne rastlinske vrste. V povprečju se ekstremi 
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porazgubijo in se odstotki dijakov razdelijo na tretjine (34,9 % - Ne podpiram, 33,5 % - Niti 

podpiram niti ne podpiram, 31,6 % - Podpiram) za posamično stopnjo podpore.  

Dijaki so lahko pri načinih odstranjevanja rastlin izbrali med mehaničnim in kemičnim 

odstranjevanjem ter biotičnim zatiranjem. Primerjava povprečij podpore dijakov izbranim 

invazivnim vrstam rastlin (Graf 32) in Grafa 6, ki prikazuje rezultate iz prvega dela vprašalnika, 

kaže na rahla odstopanja. Povprečne vrednosti pri mehaničnem odstranjevanju so pri podpori 

za 20,1 % nižje od zaključkov rezultatov iz začetka vprašalnika. Odstotek neodločenih dijakov 

tudi tu ostaja malce pod 30 %. Kemičnega odstranjevanja dijaki v večji meri ne podpirajo in 

podpora se med izračunoma razlikuje le v nekaj odstotkih. Pri ITV rastlin biotičnega zatiranja 

v povprečju ne podpira 19,1 % dijakov več v primerjavi z analizo podatkov iz prvega sklopa 

vprašanj na anketnem vprašalniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 30: Podpora navedenim načinom odstranitve ITV rastlin  iz okolja. Povprečja deležev dijakov 1.–

3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so izrazili svojo podporo določenim načinom 

odstranitve pri posameznih ITV živali na 3-stopenjski lestvici. 

V primerjavi podpore dijakov med invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin in živali je 

pričakovano ugotovljena manjša podpora odstranjevanju invazivnih živalskih vrst iz okolja 

(Graf 33). V povprečju bi odstranitev ITV rastlin podprlo 31,6 % srednješolcev in le 19,7 % 

srednješolcev bi bilo zainteresiranih za zatiranje ITV živali.  
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Graf 31: Primerjava podpore dijakov odstranjevanju ITV živali in ITV rastlin. Vključeni so bili dijaki 

1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228), ki so na vprašanje, v kolikšni meri bi podprli 

odstranjevanje posamezne vrste odgovorili na 3-stopenjski lestvici. 
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5 RAZPRAVA 

Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, kakšen je odnos dijakov do odstranjevanja in 

različnih načinov zatiranja ITV. Pri tem nas je zanimalo, ali prihaja do razlik glede na 

sociodemografske značilnosti dijakov, njihovo poznavanje ITV, vrsto organizma in 

taksonomsko skupino ITV. Zavedati se moramo nekaterih pomanjkljivosti naše raziskave in 

dopustiti možnost, da so le-te vplivale na rezultate. Anketni vprašalnik je bil z uvodom, dvema 

sklopoma vprašanj in s predstavljenimi 10 ITV precej obsežen v smislu količine informacij in 

teksta, ki so ga morali dijaki prebrati, da so lahko izpolnili vprašalnik. Poleg tega je bilo 

anketiranje izvedeno konec meseca maja in v začetku junija zaradi predpostavke, da so dijaki 

do konca šolskega leta spoznali vse vsebine iz obveznega programa učnega načrta za posamezni 

letnik. Obsežen vprašalnik in konec šolskega leta sta lahko vplivala na zainteresiranost dijakov 

za sodelovanje. Kar 20 anketnih vprašalnikov je bilo izvzetih iz raziskave, saj ti niso bili v celoti 

izpolnjeni. Toda z obsežnimi vprašalniki so to tematiko raziskovali tudi ostali raziskovalci 

(Bremner in Park, 2007; Japelj idr., 2017), saj je področje dojemanja, poznavanja in odnosa do 

ITV zahtevno področje z raznolikimi vplivi in jih je za temeljito obravnavo težko preveriti z 

enim samim vprašanjem. Še en vidik, ki se lahko odraža na rezultatih o prepoznavi in odnosu 

do za nekatere spornem odstranjevanju organizmov iz okolja, je v našem primeru izbira 

fotografij in besed, s katerimi opišemo vrste in njihove vplive na okolje. Na rezultate statističnih 

obdelav in končnih ugotovitev vpliva tudi izbira posameznih ITV. Z navajanjem obeh, 

slovenskih strokovnih in medijskih imen, uporabo nevtralnih fotografij, ki ne prikazujejo 

invazivnosti organizma, in z zastopanostjo različnih taksonomskih skupin med invazivnimi 

tujerodnimi živalmi smo poskušali te učinke omiliti.  

 

5.1 Odnos dijakov do različnih načinov odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih živali in rastlin 

Med navedenimi načini odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst živali velika večina dijakov 

ne podpira usmrtitve odraslih osebkov. Pričakovano so dijaki največ podpore izkazali prekinitvi 

razvojnega cikla. Slaba polovica torej podpira ali popolnoma podpira manj agresivne oblike 

odstranjevanja živali iz okolja, kot sta sterilizacija ali uničenje jajčec in ličink. Več kot tretjina 

dijakov se ni opredelila za podporo ali nepodporo pri vseh treh navedenih načinih 

odstranjevanja, največ je bilo neodločenih pri biotičnem načinu odstranjevanja. Na anketnem 

vprašalniku so imeli dijaki biotično zatiranje na kratko obrazloženo kot »načrtovan vnos vrste, 

ki zatira invazivno vrsto, npr. plenilske, zajedavske vrste, virusi itd.,« a je lahko eden izmed 

razlogov za veliko število neodločenih tudi nerazumevanje pojma biotičnega zatiranja, saj je 

pri tem potrebno nekaj osnovnega ekološkega znanja o medvrstnih odnosih. Dijaki, ki so si 

vzeli čas in utemeljili svoje odločitve pri vprašanju odprtega tipa o biotičnemu načinu 

odstranjevanja živali, niso bili enotnega mnenja. Za nekatere dijake je vnos drugega organizma 

za odstranitev ITV bolj human način odstranitve, drugi podpirajo metodo pod pogojem, da 

vnesena vrsta ne povzroča težav, tretji pa so izpostavljali pomisleke prav glede vpliva teh 

organizmov na okolje in razmišljali, da lahko ti v prihodnosti naredijo več škode od ITV. Pri 

utemeljitvah za podporo prekinitvi razvojnega cikla in nestrinjanje z usmrtitvijo odraslih 

osebkov so bili dijaki večinoma enakega mnenja, da podpirajo humane načine odstranjevanja 

živali. Pojem humanosti si lahko skupine ljudi predstavlja različno. Zanimivo je, da so v 

raziskavi Olszańske idr. (2016) anketirani naravovarstveniki tudi menili, da podpirajo bolj 
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humane načine odstranjevanja, pri tem pa navajali streljanje in smrtonosne injekcije. Pojasnili 

so, da pri hitri smrti živali manj trpijo.  

Na podporo posameznim načinom odstranjevanja smo analizirali razlike med spoloma, letniki 

in statistično regijo, v kateri se nahaja šola. Ugotovili smo, da usmrtitev odraslih osebkov bolj 

podpirajo fantje od deklet, obratno pa velja za prekinitev razvojnega cikla. Starejši dijaki so 

manj zainteresirani za odstranjevanje invazivnih tujerodnih živali iz okolja. Šola goriške regije 

podpira manj agresivne oblike odstranjevanja, kot sta prekinitev razvojnega cikla in biotično 

zatiranje, medtem ko osrednjeslovenski dijaki bolj podpirajo usmrtitev odraslih osebkov.  

Pri podpori mehaničnemu in kemičnemu načinu odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin 

smo prišli do podobnih ugotovitev kot domači (Japelj idr., 2017) in tuji (Bremner in Park, 2007; 

Olszańska idr., 2016) avtorji. Študije so si enotne in ugotavljamo, da tudi večina dijakov podpira 

mehanično in se ne strinja s kemičnim odstranjevanjem rastlin. Glede na njihova pojasnila 

dijaki ocenjujejo, da so mehanične metode najbolj »naravne« in okolju manj škodljive kot 

kemično odstranjevanje, ki ima negativne vplive na človeka in preostale dele ekosistemov.  

Analize razlik med spoloma so pokazale, da dekleta bolj podpirajo mehanično in biotično 

zatiranje, fantje pa izkazujejo več podpore kemičnim načinom odstranjevanja rastlin. Za 

kemično zatiranje so bolj zainteresirani tudi mlajši dijaki in dijaki osrednjeslovenske regije.  

Pri obeh taksonomskih skupinah smo prišli do enakih zaključkov glede biotičnega zatiranja. 

Poleg neenotnosti in skeptičnosti o vnašanju novih organizmov za zatiranje ITV, so nekateri 

dijaki na splošno utemeljevali, da jim je za problematiko vseeno in jih ne zanima ali pa da o 

področju nimajo dovolj znanja, da bi se lahko ustrezno odločali.  

 

5.2 Povezanost poznavanja živalskih in rastlinskih ITV z odnosom do 

odstranitve in načinom njihove odstranitve 

Največ dijakov trdi, da med navedenimi ITV poznajo oziroma so že slišali za pelinolistno 

žvrkljo, japonski dresnik, harlekinsko polonico in sivo veverico. Pomanjkljivost vprašanja o 

poznavanju posameznih ITV je bila, da v nadaljevanju nismo s sklopom vprašanj preverjali, ali 

dijaki prepoznajo ITV s fotografije in jo ločijo od ostalih vrst. Rezultati ne temeljijo na 

dejanskem prepoznavanju ITV, temveč le dijakovem mnenju o tem, ali vrsto pozna oziroma je 

zanjo že slišal. Japelj idr. (2017) so v javnomnenjski raziskavi ugotovili, da so tudi polnoletni 

Slovenci največkrat slišali za pelinolistno žvrkljo (ambrozijo), japonski dresnik in zlato rozgo, 

a so s podvprašanji o prepoznavanju vrst dognali, da jih je kar petina zlato rozgo zamenjala za 

pelinolistno žvrkljo. Vse tri ITV rastlin so pri nas že razširjene po celotni Sloveniji (Jogan, Eler 

in Novak, 2012), zato je velika verjetnost, da so tudi naši dijaki slišali zanje in z njimi že imeli 

izkušnje. Bile so med prvimi invazivnimi tujerodnimi organizmi, na katere je opozarjala 

slovenska stroka (Veenvliet idr., 2012). Z uporabo pristopa prepoznave ITV iz javnomnenjske 

raziskave bi lahko razvozlali visoke odstotke pri poznavanju sive veverice in harlekinske 

polonice med dijaki. Siva veverica pri nas še ni razširjena in je potencialno invazivna vrsta. O 

njej in njenih vplivih se zato v medijih ni razglabljalo, primer naselitve v Italiji pa je bolj poznan 

stroki. Predvidevamo, da so dijaki zamenjali sivo veverico za našo domorodno rdečo veverico, 

ki je pogosta v slovenskih gozdovih. Na drugi strani je bila harlekinska polonica pogosteje 

omenjena v medijih tudi kot azijska pikapolonica. Z njo so lahko imeli tudi sami izkušnje, saj 

prezimuje tudi v človeških bivališčih. Ne izključujemo tudi možnosti, da je na izbiro dijakov 

vplivala slika, ki je bila na prvi pogled podobna sedempikčasti polonici (Coccinella 

septempunctata) in ni prikazovala variacij osebkov. Kljub odmevnim in medijsko podprtim 
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akcijam odstranjevanja potujoče trikotničarke iz blejskega jezera je majhen odstotek slišalo za 

školjko, ki so jo v medijih predstavljali pod imenom zebrasta školjka, zato smo izraz dodali v 

anketni vprašalnik poleg strokovnega imena.  

Da poznavanje vrste vpliva na stopnjo podpore, ne moremo z gotovostjo trditi. Pri živalih imajo 

večji učinek na anketiranca značilnosti taksonomske skupine živali, saj so bili dijaki dokaj 

enotni in z izjemo potujoče trikotničarke so pri vseh ITV živali za odstranjevanje in vse tri 

načine odstranjevanja izkazali večjo podporo dijaki, ki posameznih ITV živali niso poznali 

oziroma zanje še niso slišali. Pri rastlinah imajo večji učinek na anketiranca vplivi, ki jih ima 

ITV rastline na človeka. Iz rezultatov lahko razberemo, da so dijaki, ki so za posamezno ITV 

rastlino že slišali, bolj zainteresirani za odstranjevanje pelinolistne žvrklje, japonskega 

dresnika, račje zeli in orjaške zlate rozge. Z izjemo zlate rozge so imele vse ITV pripisane 

pozitivne in negativne vplive. Podoben trend se kaže tudi pri različnih načinih odstranjevanja. 

Dijaki, ki menijo, da posamezno ITV poznajo, so pripravljeni podpreti mehanično 

odstranjevanje pelinolistne žvrklje, japonskega dresnika in račje zeli ter kemično in biotično 

zatiranje pelinolistne žvrklje in račje zeli. Dijaki, ki za navedene ITV rastlin še niso slišali, bolj 

podpirajo kakršenkoli način odstranjevanja človeku koristnih ITV, kot sta v našem primeru 

orjaška zlata rozga in navadna robinija, ki pa sta imeli navedene le pozitivne vplive na človeka. 

Pri orjaški zlati rozgi so bile razlike med dijaki, ki zlato rozgo poznajo, in tistimi, ki zanjo še 

niso slišali, majhne in statistično nepomembne tako za splošno odstranjevanje kot vse navedene 

načine odstranjevanja. Statistično pomembne razlike Mann-Whitney testa pa so bile zaznane 

pri splošnem odstranjevanju, mehaničnem in biotičnem zatiranju navadne robinije. To lahko 

verjetno pripišemo velikemu odstotku neodločenih dijakov, nepoznavanju problematike ITV in 

morda tudi nezainteresiranosti posameznih dijakov v anketi.  

 

5.3 Razlike v odnosu dijakov do odstranjevanja ITV samo s pozitivnimi in 

s pozitivnimi ter negativnimi vplivi na človeka 

Iz povprečja štirih ITV s pozitivnimi vplivi na človeka, smo izračunali, da več kot polovica 

anketiranih dijakov ne podpira odstranjevanja človeku koristnih ITV. Medtem ko zatiranje ITV 

s pozitivnimi in negativnimi vplivi na človeka glede na povprečje šestih ITV podpira ena 

tretjina sodelujočih v raziskavi. Pri teh so rezultati bolj razpršeni in izstopajo le določene vrste. 

Največjo podporo odstranjevanju so srednješolci izkazali pelinolistni žvrklji in račji zeli. Iz 

pelinolistne žvrklje lahko sicer naredimo antimikrobno eterično olje, a to očitno ne odtehta vseh 

preostalih negativnih vplivov. Pelod pelinolistne žvrklje je alergen in povzroča seneni nahod, 

kar je verjetno eden od glavnih vzrokov, zakaj dijaki množično podpirajo njeno odstranitev. Za 

izboljšanje kakovosti vode se račjo zel uporablja v akvarijih in umetnih ribnikih, v naravi pa 

lahko vpliva na zmanjšanje vodnega pretoka, kar se posledično odraža na gospodarski in 

rekreativni rabi vode. Zakaj so dijaki množično podprli njeno odstranjevanje, bi bilo smiselno 

dodatno vprašanje odprtega tipa v vprašalniku ali intervju z anketiranci, kjer bi sodelujoči lahko 

utemeljili svoje odločitve. Predvidevamo lahko, da v kombinaciji z gospodarsko škodo, ki jo 

lahko povzroči, njen manj privlačen izgled tudi vpliva na stopnjo podpore odstranitvi. 

Lindemann-Matthies (2016) se je v svoji študiji osredotočila na dojemanje tujerodnih in ITV 

rastlin splošne javnosti. Ugotovila je, da so anketiranci manj pripravljeni podpreti odstranitev 

okrasnih rastlin kot pa s strani javnosti opisane grde in nezaželjene pelinolistne žvrklje. 

Podobno sta Remmele in Lindemann-Matthies (2020) ugotovila tudi pri invazivnih tujerodnih 

živalih. Bodoči učitelji so med najlepše in najbolj zaželjene uvrščali sesalce kot so siva 

veverica, rakun in rakunasti pes. Od navedenih nevretenčarjev je bila najbolj priljubljena 

harlekinska polonica. Kljub temu, da je bil del anketirancev seznanjen z njihovim invazivnim 
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značajem, so ti manj podpore izkazali prav odstranjevanju sesalcev in ptic. Zanimivo bi bilo 

podrobneje raziskati pozitivne in negativne vplive, ki jih imajo ITV, in katere so tiste značilnosti 

vrst, ki imajo na anketiranca najmočnejši učinek, da podpre zatiranje. Študije (Rozman idr., 

2013; Schüttler idr., 2011) so že nakazale, da ljudje manj podpirajo odstranjevanje koristnih 

ITV in so bolj zainteresirani za zatiranje ITV, ki povzročajo gospodarsko škodo oziroma imajo 

negativen vpliv na človeka (Bardsley in Edward-Jones, 2006; Bremner in Park, 2007; Schüttler 

idr., 2011). Manj pomembno se anketirancem zdi odstranjevanje ITV za ohranjanje 

ekosistemov in biotske pestrosti (Lindemann-Matthies, 2016; Remmele in Lindemann-

Matthies, 2020; Olszańska idr., 2016).  

 

5.4 Razlike v odnosu dijakov do odstranjevanja ITV živali in rastlin 

Pričakovano ugotovimo, da so dijaki manj pripravljeni odstranjevati ITV živali od ITV rastlin. 

V povprečju slaba polovica dijakov ni zainteresiranih za ostranitev ITV živali iz okolja, med 

njimi najmanj podpore izkazujejo zatiranju vretenčarjev. S primerjavo odstotkov iz začetka 

anketnega vprašalnika, ko smo dijake na splošno povprašali o podpori različnih načinov 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih živali, in povprečij o podpori odstranjevanju petih ITV 

živali smo zaznali manjše razlike. Ugotovili smo, da so bili pri konkretnih primerih invazivk 

dijaki odločnejši. Odstotek neodločenih je bil manjši. Večji delež dijakov bi podprlo 

odstranjevanje na splošno in tudi kakršenkoli način odstranjevanja, kar samo potrdi, da 

osveščanje in izobraževanje o tematiki ITV pozitivno vpliva na odnos do odstranjevanj.  

Predvidevamo, da so na splošno podporo odstranjevanju ITV rastlin močno vplivali opisi 

rastlin. Velika večina dijakov podpira odstranjevanje pelinolistne žvrklje in račje zeli, ki sta 

imeli poleg pozitivnih navedene tudi negativne vplive na človeka. Nasprotno so navadno 

robinijo prepoznali kot zelo koristno, saj ima precej pozitivnih lastnosti, zato je le majhen 

odstotek dijakov podprl njeno zatiranje. Glede na povprečje petih ITV rastlin so za razliko od 

ITV živali dijaki manj zainteresirani za odstranjevanje, kadar imajo pred seboj konkretne vrste 

rastlin. Zavedati pa se moramo, da pri taki vrsti analize igra veliko vlogo izbira ITV in navajanje 

njenih vplivov na človeka.   
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6 SKLEPI 

Na osnovi rezultatov raziskave smo v sklopu prvega raziskovalnega vprašanja spoznali, da 

velika večina dijakov podpira manj agresivne in po njihovem mnenju bolj »humane« načine 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih živali, kot sta prekinitev razvojnega cikla in biotično 

zatiranje, medtem ko se v večji meri ne strinjajo z usmrtitvijo odraslih osebkov. Usmrtitev 

odraslih osebkov bolj podpirajo fantje kot dekleta. Pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih 

rastlin večina dijakov podpira mehanične metode in se ne strinjajo s kemičnim odstranjevanjem.  

Na splošno je več kot tretjina dijakov neodločena glede načinov odstranjevanj, največ v primeru 

biotičnega zatiranja. Pri analizi utemeljitev dijakov ugotavljamo, da imajo dijaki različne 

poglede na biotično zatiranje. Na eni strani je zanje to bolj human način odstranjevanja, a se 

jim na drugi strani porajajo pomisleki glede vplivov, ki jih imajo lahko vneseni organizmi za 

zatiranje ITV na okolje. Nekateri dijaki tudi pojasnjujejo, da ne vedo dovolj o ITV, da bi se 

lahko opredelili, medtem ko drugi izpostavljajo nezanimanje za problematiko.  

Dijaki menijo, da so že slišali za pelinolistno žvrkljo, japonski dresnik, orjaško zlato rozgo, sivo 

veverico in harlekinsko polonico, kar pa ne moremo z gotovostjo trditi, saj poglobljeno 

njihovega poznavanja nismo preverjali in rezultati temeljijo le na mnenju dijakov. Pri drugem 

raziskovalnem vprašanju smo ugotovili tudi, da imajo pri živalih večji učinek na sodelujoče 

dijake značilnost skupine živali. Z izjemo potujoče trikotničarke so dijaki, ki živalskih ITV niso 

poznali, bolj podpirali splošno odstranjevanje in vse načine njihovega zatiranja. Pri izbranih 

rastlinskih vrstah so opazni večji učinki vplivov, ki jih imajo ITV rastline na človeka. 

Gimnazijci, ki poznajo posamezne vrste ITV, so bolj zainteresirani za odstranjevanje tistih ITV, 

ki so imele na anketnem vprašalniku pripisane pozitivne in negativne vplive (pelinolistna 

žvrklja, japonski dresnik, račja zel), medtem ko z izjemo japonskega dresnika nepoznavalci 

posameznih ITV bolj podpirajo odstranjevanje človeku koristnih ITV (orjaška zlata rozga, 

navadna robinija). Pri tem raziskovalnem vprašanju  ne moremo trditi, da bodo dijaki, ki 

določene ITV poznajo, na splošno bolj podpirali odstranjevanje in različne načine zatiranja vseh 

ITV.  

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja smo ugotovili, da se pojavljajo razlike v odnosu 

dijakov do odstranjevanja ITV glede na zapisane vplive, ki jih imajo vrste na človeka. Več kot 

polovica srednješolcev ne podpira odstranjevanja človeku koristnih ITV oziroma tistih, ki imajo 

na človeka le pozitivne vplive. Podpora zatiranju ITV, ki imajo poleg pozitivnih še negativne 

vplive na človeka, se v povprečju razdeli na tretjine med dijaki, ki zatiranje podpirajo, ne 

podpirajo in dijaki, ki ostajajo neodločeni. Izstopajo pa posamezne vrste. Največjo podporo so 

dijaki izkazali odstranjevanju pelinolistne žvrklje in račje zeli, najmanjšo pa sivi veverici.  

Pričakovano lahko pri četrtem raziskovalnem vprašanju zaključimo, da se pojavljajo razlike 

v podpori odstranjevanju ITV živali in rastlin ter da so dijaki manj zainteresirani za 

odstranjevanje ITV živali kot ITV rastlin. Izmed živali najmanj podpirajo zatiranje 

vretenčarjev.  

Pri zaključkih magistrskega dela moramo upoštevati določene omejitve posploševanja 

rezultatov v raziskavi. Izsledke o odnosu dijakov do ITV lahko sklenemo le na izbranih vrstah, 

saj je lahko naša izbira desetih ITV vplivala na rezultate statističnih obdelav in posledično tudi 

na ugotovitve raziskave. Zaradi vzorčenja, ki je bilo omejeno na dijake splošnih gimnazij, 

dognanj ne moremo posplošiti na celotno populacijo slovenskih dijakov. Prav tako velja tudi 

za posploševanje na statistične regije, saj so vsako statistično regijo predstavljali le dijaki ene 

šole iz regije.  
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Zaradi novih tujerodnih vrst, ki lahko postanejo invazivne in različnih načinov odstranjevanja, 

je prostora za raziskave še veliko. V našem primeru bi lahko raziskali odnos do različnih 

načinov odstranjevanja še podrobneje in anketirancem ponudili, da se odločijo za podporo 

posameznim metodam (na primer streljanje, zastrupljanje, uporaba pasti itd.), saj smo pri analizi 

rezultatov prvega raziskovalnega vprašanja zasledili razliko v dojemanju humanih načinov 

odstranjevanja. Na ta način bi lahko še natančneje za posamezno vrsto predvideli odzive ljudi 

in se ognili nepotrebnim nesoglasjem. Smiselno bi bilo raziskati tudi poznavanje in odnos do 

odstranjevanja ITV sedanjih in bodočih učiteljev, saj imajo ti možnost strnjenega osveščanja 

učencev in dijakov o problematiki v okviru formalnega izobraževanja. 

S poznavanjem stališč in odnosa javnosti do problematike vnosa tujerodnih vrst ter širjenja ITV 

lahko stroka predvideva odziv javnosti in spozna, na katerih področjih upravljanja z ITV bi 

lahko prišlo do konfliktov in nestrinjanj z javnostjo, znanje pa uporabi za ustrezen in specifičen 

način informiranja ter aktivno vključitev javnosti v upravljanje z ITV. Upamo, da smo  z 

izvedbo raziskave tudi sami prispevali majhen del k poznavanju problematike ITV med dijaki. 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2004-01-4233?sop=2004-01-4233
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-2568?sop=2006-01-2568
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1736
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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8 PRILOGE  

Priloga 1: Anketni vprašalnik za dijake 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljen/a dijak/inja!  

Sem študentka Pedagoške fakultete in v okviru magistrskega dela raziskujem odnos dijakov do 

zatiranja in različnih načinov odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Prosila bi te, da na spodnja 

vprašanja odgovoriš iskreno. Anketa je anonimna in bo uporabljena zgolj v raziskovalne namene 

magistrskega dela.  

Zahvaljujem se ti za sodelovanje. 

Alenka Medved 

 

Obkroži: 

Spol:                                                        Letnik:                                                                                                                  

   

 

Nekatere tujerodne vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel na nova območja, 
so prešle v naravo in so se v novem okolju ustalile. Te vrste s hitrim in nenadzorovanim 
širjenjem ogrožajo ekosisteme, habitate ali domorodne vrste in jih imenujemo invazivne 
tujerodne vrste. Nekatere izmed njih vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje ljudi. 

Slovenija je kot podpisnica Konvencije o biološki raznovrstnosti dolžna, da te invazivne vrste 
prepreči oz. jih nadzoruje ali odstrani iz okolja. Invazivne vrste spadajo v različne skupine živih 
bitij (rastline, živali, glive) in se zato med seboj razlikujejo tudi po tehnikah odstranjevanja iz 
okolja. 

Odstranjevanje posamezne vrste iz okolja je odvisno tudi od tega, kateri način bi bil v dani 
situaciji najučinkovitejši, vendar so to običajno za vrsto smrtonosne metode v obliki humanega 
ubijanja.  

 

Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a sledeče načine odstranitve invazivnih ŽIVALI iz okolja: 

 Usmrtitev odraslih osebkov (odstrel, zastrupljanje, ulov itd.) 

Ne podpiram Niti podpiram, niti ne podpiram Podpiram 

   

 Prekinitev razvojnega cikla (sterilizacija, uničenje jajc, ličink itd.) 

Ne podpiram Niti podpiram, niti ne podpiram Podpiram 

 

1. 2. 3. M Ž 
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 Biotično zatiranje (tj. načrtovan vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto, npr. plenilske, zajedavske 

vrste, virusi itd.) 

Ne podpiram Niti podpiram, niti ne podpiram Podpiram 

 

Na kratko utemelji, zakaj si se tako odločil/a.  

 

 

 

 

Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a sledeče načine odstranitve invazivnih RASTLIN iz okolja: 

 

  Mehanično odstranjevanje (košnja, paša, puljenje, žaganje, izkopavanje itd.) 

Ne podpiram Niti podpiram, niti ne podpiram Podpiram 

 

 Kemično odstranjevanje (uporaba herbicidov) 

Ne podpiram Niti podpiram, niti ne podpiram Podpiram 

 

 Biotično zatiranje (tj. načrtovan vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto npr. plenilske, zajedavske 

vrste, virusi itd.) 

Ne podpiram Niti podpiram, niti ne podpiram Podpiram 

 

Na kratko utemelji, zakaj si se tako odločil/a.  

 

 

 

 

V nadaljevanju imaš pred seboj primere invazivnih in potencialno invazivnih vrst, ki so že 

prisotne v Slovenji ali pa lahko pričakujemo njihovo ustalitev v prihodnjem obdobju. Vse 

invazivne vrste imajo negativen vpliv na ekosisteme in/ali domorodne vrste in ogrožajo 

biotsko raznovrstnost. Poleg tega pa imajo nekatere še direkten ali posreden vpliv na človeka.  

Ob fotografiji vsake vrste imaš v alinejah zapisane njene vplive na človeka. S pomočjo teh 

informacij nato odgovori na spodnja vprašanja. V tabelah na 5-stopenjski Likertovi lestvici 

označi, v kolikšni meri bi podprl/a določene načine odstranjevanja vrste iz okolja. 

 



Medved, A., Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Magistrsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

62 
 

1-ITV. Pelinolistna žvrklja (ambrozija) in njeni vplivi na človeka 

 

 

 Zaradi vsebnosti protibakterijskih in protiglivičnih učinkovin lahko 
eterično olje te rastline uporabimo kot antimikrobno sredstvo. 

 Pelod je alergen in pri nekaterih ljudeh povzroča jesensko obliko 
senenega nahoda. 

 Zmanjšuje pridelek poljščin, na travnikih in pašnikih pa močno 
zmanjšuje kakovost krme, saj je živina ne mara. 

 Slabša kakovost mlečnih proizvodov pridobljenih iz mleka goveda, 
ki se hrani s to rastlino. 

 

1. Ali navedeno rastlinsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                                      

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Mehanično odstranjevanje 
(košnja, paša, puljenje, žaganje, 
izkopavanje itd.) 

1 2 3 4 5 

Kemično odstranjevanje 
(uporaba herbicidov) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno 
vrsto npr. plenilske, zajedavske 
vrste, virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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2-ITV. Volovska žaba in njeni vplivi na človeka 

 

 

 Gojenje za prehrano ljudi. 

 Priljubljeni hišni ljubljenčki za popestritev umetnih 
ribnikov. 

 

1. Ali navedeno živalsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                         

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Usmrtitev odraslih osebkov 
(odstrel, zastrupljanje, ulov itd.) 

1 2 3 4 5 

Prekinitev razvojnega cikla 
(sterilizacija, uničenje jajc, ličink 
itd.) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto 
npr. plenilske, zajedavske vrste, 
virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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1. Ali navedeno rastlinsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.      

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Mehanično odstranjevanje 
(košnja, paša, puljenje, žaganje, 
izkopavanje itd.) 

1 2 3 4 5 

Kemično odstranjevanje 
(uporaba herbicidov) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno 
vrsto npr. plenilske, zajedavske 
vrste, virusi itd.) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-ITV. Japonski dresnik in njegovi vplivi na človeka 

  

 Zaradi velikega števila socvetij bogatih z medičino in 
cvetnim prahom posledično vpliva tudi na večjo 
proizvodnjo medu. 

 Zaradi velikih belih socvetij predstavljajo popestritev 
okolice človekovih bivališč (vrtov, gredic …) 

 Korenike lahko prodrejo skozi debele plasti asfalta in 
betona ter poškodujejo stavbe, infrastrukturo itd. 

Fo
to

: J
a

n
a

 K
u

s 
V

ee
n

vl
ie

t 



Medved, A., Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Magistrsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

65 
 

4-ITV. Sončni ostriž in njegovi vplivi na človeka 

 

 

 Zaradi hitrega prijemanja na vabo in življenjskega 
prostora blizu obale je primeren za športni ribolov.  

 Priljubljena okrasna riba za akvarije in ribnike. 

1. Ali navedeno živalsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                 

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Usmrtitev odraslih osebkov 
(odstrel, zastrupljanje, ulov itd.) 

1 2 3 4 5 

Prekinitev razvojnega cikla 
(sterilizacija, uničenje jajc, ličink 
itd.) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto 
npr. plenilske, zajedavske vrste, 
virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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5-ITV. Račja zel (vodna kuga) in njeni vplivi na človeka 

 

 

 Okrasna rastlina, ki pripomore k boljši kakovosti vode v akvarijih 
in umetnih ribnikih ter njihovim prebivalcem zagotavlja življenjski 
prostor.  

 Močno zaraščanje vpliva na zmanjšanje vodnega pretoka, 
zamašitev vodnih kanalov na rečnih jezovih in hidroelektrarnah 
ter tako povzroči škodo pri gospodarski rabi vode. 

 Lahko onemogoča izvajanje vodnih športov in ribolov. 

1. Ali navedeno rastlinsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a?  Obkroži.             

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Mehanično odstranjevanje 
(košnja, paša, puljenje, žaganje, 
izkopavanje itd.) 

1 2 3 4 5 

Kemično odstranjevanje 
(uporaba herbicidov) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno 
vrsto npr. plenilske, zajedavske 
vrste, virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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6-ITV. Siva veverica in njeni vplivi na človeka 

 

 

 Po Evropi so jih ponekod prodajali kot hišnega 
ljubljenčka in nato večkrat namerno naselili v naravo za 
popestritev okolice.  

 S strganjem drevesnega lubja izpostavljajo drevesa 
škodljivcem in glivam, kar zmanjšuje kakovost lesa.  

 Prehranjujejo se tudi s kmetijskimi pridelki, predvsem 
koruzo.  

1. Ali navedeno živalsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                     

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Usmrtitev odraslih osebkov 
(odstrel, zastrupljanje, ulov itd.) 

1 2 3 4 5 

Prekinitev razvojnega cikla 
(sterilizacija, uničenje jajc, ličink 
itd.) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto 
npr. plenilske, zajedavske vrste, 
virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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7-ITV. Orjaška zlata rozga in njeni vplivi na človeka 

  

 Zaradi velikih rumenih socvetij predstavljajo 
popestritev okolice človekovih bivališč (vrtov, gredic 
…). 

 Zaradi velikega števila cvetov, bogatih z medičino in 
cvetnim prahom posledično vpliva tudi na večjo 
proizvodnjo medu. 

1. Ali navedeno rastlinsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                          

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Mehanično odstranjevanje 
(košnja, paša, puljenje, žaganje, 
izkopavanje itd.) 

1 2 3 4 5 

Kemično odstranjevanje 
(uporaba herbicidov) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno 
vrsto npr. plenilske, zajedavske 
vrste, virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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8-ITV. Harlekinska polonica in njeni vplivi na človeka 

  

 Vnesena v rastlinjake, sadovnjake in vrte kot organizem za 
zmanjševanje populacij uši. 

 V večjih skupinah prezimujejo v človeških bivališčih, zato 
lahko njihov smrdeč izloček umaže stene, pohištvo in 
preproge ter oblačila.  

 Naseljuje nasade vinske trte, se prehranjuje in poškoduje 
s sladkorjem bogate grozde. 

1. Ali navedeno živalsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.   

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Usmrtitev odraslih osebkov 
(odstrel, zastrupljanje, ulov itd.) 

1 2 3 4 5 

Prekinitev razvojnega cikla 
(sterilizacija, uničenje jajc, ličink 
itd.) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto 
npr. plenilske, zajedavske vrste, 
virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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9-ITV. Navadna robinija (neprava akacija) in njeni vplivi na človeka 

  Zaradi velikih barvnih cvetov predstavljajo popestritev 
okolice človekovih bivališč (vrtov, gredic …). 

 Ker dobro prenaša onesnažen zrak, je primerno okrasno 
drevo v mestih. 

 Predstavlja bogato pašo za čebele in posledično večjo 
proizvodnjo medu.  

 Zaradi trdega lesa je uporabna za izdelavo 
vinogradniškega kolje, zaboje, ograje, gradnjo čolnov, 
železniške pragove itd.  

 

1. Ali navedeno rastlinsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                               

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Mehanično odstranjevanje 
(košnja, paša, puljenje, žaganje, 
izkopavanje itd.) 

1 2 3 4 5 

Kemično odstranjevanje 
(uporaba herbicidov) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno 
vrsto npr. plenilske, zajedavske 
vrste, virusi itd.) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: NaturaWiki 
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10-ITV. Potujoča trikotničarka (zebrasta školjka) in njeni vplivi na človeka 

 
 
 

 

 Zaradi občutljivosti na človekove posege v naravo je 
školjka pomemben bioindikator kakovosti vode. 

 Zdrobljene lupine školjk predstavljajo uporabno gnojilo in 
krmo za perutnino. 

 Školjke so primerne ribiške vabe ali predelavo v moko za 
prehrano akvarijskih rib. 

 Pri kopalcih lahko zaradi ostrih robov lupine pride do 
ureznin. 

 Hitro prerastejo vodne objekte, plavajoče konstrukcije in 
celo notranjosti cevi. 

 

1. Ali navedeno živalsko vrsto poznaš oz. si zanjo že slišal/a? Obkroži.                       

 

2. Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a  odstranitev te invazivne vrste iz okolja. 

Sploh ne podpiram Ne podpiram 
Niti podpiram,  

niti ne podpiram 
Podpiram Popolnoma podpiram 

 

3. Na lestvici od 1 do 5 obkroži številko glede na to, v kolikšni meri bi podprl/a v tabeli zapisane 

načine odstranjevanja te invazivne vrste, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 

»popolnoma podpiram«. 

 
Sploh ne 

podpiram 
Ne 

podpiram 
Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Popolnoma 
podpiram 

Usmrtitev odraslih osebkov 
(odstrel, zastrupljanje, ulov itd.) 

1 2 3 4 5 

Prekinitev razvojnega cikla 
(sterilizacija, uničenje jajc, ličink 
itd.) 

1 2 3 4 5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan 

vnos vrste, ki zatira invazivno vrsto 
npr. plenilske, zajedavske vrste, 
virusi itd.) 

1 2 3 4 5 
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Priloga 2: Rezultati anketnega vprašalnika 

Rezultati o odnosu dijakov do podanih načinov odstranjevanja ITV živali in 

rastlin 

 vprašanje: Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a sledeče načine odstranitve invazivnih 

ŽIVALI iz okolja. 

Preglednica 15: Podpora navedenim načinom odstranitve invazivnih tujerodnih živali iz okolja. Delež 

dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki so izrazili svojo podporo določenim 

načinom odstranitve invazivnih tujerodnih živali iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici (N = 228). 

 
Ne 

podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Usmrtitev odraslih osebkov (odstrel, 

zastrupljanje, ulov itd.) 
48,3 39,0 12,7 

Prekinitev razvojnega cikla 

(sterilizacija, uničenje jajc, ličink itd.) 
23,7 33,8 42,5 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan vnos 

vrste, ki zatira invazivno vrsto npr. 

plenilske, zajedavske vrste, virusi itd.) 

29,8 40,8 29,4 

 

Preglednica 16: Utemeljitve in odgovori dijakov o podpori različnim načinom odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih živali. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki so izrazili 

svojo podporo določenim načinom odstranitve invazivnih tujerodnih živali iz okolja (A – usmrtitev 

odraslih osebkov, B – prekinitev razvojnega cikla, C – biotično zatiranje) in utemeljili svoje izbire, pri 

čemer velja 1 – ne podpiram, 2 – niti podpiram niti ne podpiram in 3 – podpiram (N= 168). 

Št. 

anket. 

Utemeljitev izbire Odgovori 

A B C 

1 Če ima poseg dolgotrajno pozitivne učinke, potem se seveda s tem strinjam. 3 3 2 

2 Razvoj mora biti.  2 1 2 

3 Ker jih je treba odstraniti. 3 3 3 

4 Spodbujam, da se v naravi sami zmenijo.  2 1 2 

5 Ker je potrebno odstraniti živali iz okolja, ki delajo škodo.  3 3 2 

6 Ker uničujejo ekosistem.  3 3 2 

8 
Ne bi bilo pametno, da v okolje damo zajedavske vrste itd., ker bi potem 

prešle na domače vrste. 
2 2 1 

9 Nihče nima pravice odločati o življenju 2 1 1 

10 Usmrtitev podpiram v primeru, da je osebek zelo bolan.  2 1 1 

11 Zato ker z enimi se strinjam, z nekaterimi pa ne. 1 2 2 

14 Ker ne podpiram, da se človek vtika v naravo 1 1 1 

15 Ker nočem, da umirajo živali. 1 1 1 

16 Ker nočem, da jih doleti smrt. 1 1 1 

17 Ker se mi zdi po mojih občutkih najbolje.  1 3 3 

18 
Ker nimam zadostne izobrazbe in ne poznam točnih posledic zatiranja oz. 

prevelikega razmnoževanja. Sem za 'uravnoteženo` število živali.  
2 2 2 
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20 Umetna selekcija je dobra ideja.  3 3 3 

24 Se mi zdi moralno. 1 2 3 

25 Zaradi moje morale.  1 2 3 

29 
Tako sem se odločila, ker vem, da to ni najboljši postopek, a je to še vedno 

potrebno za nadaljnje raziskave.  
1 1 2 

30 Ker mi je tko pasal. 2 3 2 

31 Ker mi je tako prav. 1 1 2 

33 Ni dobro za okolje in evolucijo. 1 1 1 

35 Ker mi je tako pasalo.  1 2 2 

37 Ker sem nevtralnega mnenja.  2 2 2 

38 cuz I love dem animals. 1 2 1 

39 Poseganje v naravo je riskantno in nepremišljeno. 2 3 1 

41 Zaradi kontrole ekosistemov, ki se lahko zaradi malomarnosti spremenijo.  2 3 3 

42 
Ne podpiram ubijanja, podpiram prekinitev razmnoževanja, saj s tem ne 

naredimo ´škode´živalim/vrstam. Ne vem pa kako biotično zatiranje vpliva. 
1 3 2 

46 Vseeno mi je. 1 2 2 

47 Škoduje bio. razvoju okolja (sveta). 1 1 1 

50 
Ker moramo ohranjati "domorodne" vrste, se moramo znebiti tujerodnih, 

ampak če to naredimo z vnosom druge vrste lahko dobimo še hujšo težavo. 
3 3 1 

51 Ne podpiram usmrtitev živali. 1 2 2 

53 Ne vem dovolj o teh stvareh, da bi se opredelila. 2 3 2 

54 Za opredelitev ne vem dovolj o teh stvareh. 2 2 2 

55 Rada imam živali. 1 3 1 

58 Vsi organizmi so živa bitja. 1 2 2 

61 
Odvisno od situacije. Prekinitev razvojnega cikla se mi zdi še najbolj human 

način. 
2 3 2 

62 Odvisno katero vrsto želijo odstraniti in kakšna je škodljivost živali.  2 2 2 

63 
Če pride do prevelike populacije jo je treba zmanjšati oz. če je z osebki kaj 

narobe, da njihovo razmnoževanje zaustavimo.  
2 3 2 

65 Zato sem se odločil, ker imam tako mnenje. 2 2 3 

67 Ker verjamem, da obstajajo boljši načini za to.  1 2 3 

68 Zato, ker s tem ljudje velikokrat uničujejo živali in jih ne spoštujejo. 1 1 1 

69 
Mislim, da odraslih živali ne bi smeli ubijati, ker je to nehumano. Biotično 

zatiranje bi lahko vplivalo na druge organizme. 
1 3 1 

70 
Biotično zatiranje bi lahko prav tako povzročilo spremembe, vpliv na okolje, 

ki bi lahko bil slab za druge osebke. 
3 3 2 

71 Ker se ne bi smeli vtikati v naravo. 1 1 1 

72 

Zato, ker so to vseeno živa bitja. Tudi ljudje škodujejo ekosistemu in nihče 

ne naredi nekaj glede tega. Obstajajo tudi drugi načini, ki ne povzročijo 

zmanjšanje/izumrtje posamezne vrste.  

1 1 1 

73 Odstranitev določenih živalskih vrst, bi imelo posledice. 1 1 2 

74 
Ker bi lahko virusi preskočili, so nevarni, se hitro razmnožujejo. Bolj mučna 

smrt biotičnega zatiranja.  
3 3 2 

75 Ni dobro ubijati.  1 1 1 

76 

Podpiram, da če vrsta ogroža domače vrste, da ji nekako preprečimo 

razmnoževanje, nikakor pa z odstrelom ali ulovom, to je preveč kruto, da če 

ni druge možnosti to podpiram. 

2 3 3 

84 Ker so tudi živali živa bitja, ki čutijo.  2 2 1 

85 Ker ne maram živali. 3 3 2 
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86 Ker imam rad živali.  2 2 2 

87 Ker se mi zdi, da so te stvari potrebne. 2 3 3 

88 Ker ne poznam dobro, kakšen bi to imel vpliv na okolje. 2 2 3 

90 Ker vsako živo bitje je prišlo na svet, da živi, ne da se jih odstrani. 1 2 1 

91 Vsaka vrsta mora imeti pravico do življenja. 1 1 1 

92 Ker so to nečloveški načini.  1 2 2 

93 Naravno odstranimo invazivno vrsto. 2 3 3 

94 
Če je odstranitev živali resnično potrebna, je to najbolje narediti na čim 

cenejši in tem lažji način, ki ne škoduje okolju. 
2 3 3 

96 
Če gre za škodljivo vrsto, ki uničuje habitat podpiram vse vrste 

odstranjevanja, dokler so te nadzorovane. 
3 3 2 

97 
Saj nimaš pravice vzeti življenja nikomur, tudi rastlini, živali … Pa ne morš 

kr nekomu ubit otrok? WTF 
1 1 3 

98 S prekinitvijo razvojnega cikla bi organizmi najmanj trpeli. 1 3 2 

99 Če je na svetu, ni na človeku, da odloča. 1 1 1 

100 Bolje, da ubijejo še nerazvito žival, kot da je že odrasla. 1 3 2 

101 
Ker usmrtitev je kruta, biotično zatiranje pa lahko pripelje do prevelikega 

razvoja vnesene vrste. 
1 3 2 

102 Ne podpiram nasilja.  1 3 3 

103 Ni pravilno ubijati živali. 1 2 1 

104 
Z biotičnim zatiranjem se lahko te vrste še prehranjujejo z njo in jo hkrati 

uničijo.  
2 1 3 

105 
Menim, da če s tem iztrebimo vrsto, ki je težavna, in nam nova vrsta ne 

povzroča težav, potem to podpiram. 
2 2 3 

106 
Ker menim, da je vseeno malo kruta usmrtitev odraslih osebkov, razen če je 

to način biotičnega zatiranja. 
2 3 3 

107 Mislim, da se mora stroka odločiti, kaj je najbolje narediti. 2 2 2 

108 
Z usmrtitvijo ne bi dosegli nič. Pobili bi živali, ki se tako kot mi borijo za 

življenje. 
1 2 2 

110 

Podpiram biotično zatiranje, ker se mi zdi najmanj nasilno in najbolj 

naravno. Problem lahko nastane, ko ti plenilci, virusi ipd. škodijo tukajšnjim 

vrstam. Glede usmrtitve odraslih osebkov nimam mnenja, ker nimam dovolj 

informacij.  

2 3 3 

111 
Ne podpiram usmrtitve, saj je za to potrebno žival ubiti. Prekinitev cikla in 

biotično zatiranje se mi zdi primernejše. 
1 3 3 

112 Ker je to najbolj naraven način za zatiranje invazivnih vrst. 1 1 3 

113 Ker se s tem ne ukvarjam in me to ne zanima. 2 2 2 

114 Ker je te vrste treba odstraniti. 3 3 2 

115 
Ker se mi ne zdi v redu ubijati že obstoječe osebke. Če se še niso razvili, 

skotili/rodili, je  v redu. 
2 3 3 

118 Ker je za nekaj dobro. 3 3 3 

119 Ker invazivne vrste ne spadajo v tuje okolje. 2 3 3 

120 Ker se lahko. 2 2 2 

121 Ker te vrste ogrožajo ekosisteme, habitate itd. in jih je treba odstraniti. 2 3 3 

123 

Podpiram le usmrtitve odraslih osebkov, ki so nevarni za nas. Prekinitev raz. 

cikla ne podpiram, saj če bi to naredili pri živalih, katere jemo bi lahko 

umrli tudi mi oz. druge živali, ki se prehranjujejo z njimi. 

2 1 1 

124 
Ker se ne spoznam na to najbolje in se s tem tudi ne ukvarjam, ampak 

vseeno mi ni prav, da se to dela. 
2 2 2 
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126 
Ne podpiram popolnoma, da bi usmrtili živali, razen pri biotičnem zatiranju, 

ki je bolj prijazno.  
2 2 3 

127 Ker se mi zdi, da če neko bitje že živi, ni humano, da ga ubijemo! 1 3 3 

128 Ker ne vem veliko o tem. 1 3 2 

129 Ker ne vem veliko o tem. 1 3 2 

131 
Mislim, da ljudje ne smemo tako posegati v življenja drugih živih bitij, če pa 

vnesemo plenilsko vrsto pa deluje naravna selekcija, kar je sprejemljivo. 
1 1 2 

132 Mislim, da je prav, da se ljudje ne vtikajo v naravni sistem živih bitij. 1 1 2 

133 
Ker so nekatere vrste za nas res nevarne in bi bilo potrebno ukrepati, ampak 

ne podpiram zastrupljanja ali vnosa virusov, saj bi na ta način trpele. 
3 3 1 

134 

Nekatere živalske vrste res ogrožajo obstoj drugih, zato sicer v nekaterih 

primerih odstranjevanje podpiram, vendar na čimbolj human način in brez 

zastrupljanja in brez virusov. 

2 3 2 

136 Usmrtitev mora biti hitra. 3 2 1 

137 Ker nam škodujejo. 2 3 3 

138 
Usmrtitev ne pride v poštev že zaradi same empatije in humanega odnosa do 

živih bitij. Ostali dve rešitvi pa sta bistveno bolj humani. 
1 3 2 

139 
Sem proti ubijanju živali!!! Mislim pa, da bi bila sterilizacija najboljša 

izbira! 
1 3 2 

140 I like animals. 1 3 2 

141 Ker ne podpiram odstranitve živali. 1 1 1 

143 
Preprečitev razmnoževanja bi posredno odstranilo tujo vrsto, je 

najprimernejše. 
2 3 3 

144 Če morajo biti odstranjevanja iz okolja, naj ne bodo na krut način. 1 2 3 

145 prekinitev razvojnega cikla - ker tako ne škodujemo že živečih. 2 3 2 

146 Populacija človeštva se mora zmanjšati. 1 1 1 

147 
Ker je potrebno malo omejiti razmnoževanje, da ne vplivajo negativno na 

okolje, habitate …  
2 2 1 

151 
Ker lahko virusi škodujejo tudi katerim drugim vrstam, porušijo ekosistem 

tistega območja ... 
2 3 1 

152 

Usmrtitev odraslih osebkov se mi ne zdi smiselna, ker so nekatere živali 

koristne. Prekinitev razvojnega cikla pri večini (polžih (rdečih), insektih) ne 

bi bila učinkovita. Biotično zatiranje - lahko bi virusi itd. škodili tudi 

drugim. 

2 1 1 

153 
Z dodajanjem vrst se spremeni okolje, lahko uidejo izpod nadzora, če pa le 

krčimo število določene vrste, nimamo tako velikega vpliva v naravo.  
3 3 1 

155 
Menim, da živali ne bi smeli kar tako odstranjevati, saj so živa bitja tako kot 

ljudje.  
1 2 1 

156 Ubijanje živali se mi ne zdi pravično, tudi če je "invazivna" vrsta. 1 2 1 

158 

Z bio. zatiranjem porušimo ekosisteme ter ga prevesimo. Dobimo nov 

problem. (primer: Vnos rdečeperke v Cerkniško jezero kot hrana za ščuke, 

danes je rdečeperka gmotno prenaseljena v omenjenem habitatu. <- ni 

primer bio. zatiranja, ampak je vseeno poseg v ekosistem.  

2 3 1 

159 

Zato ker če vnesemo nov tujek, lahko ta postane invaziven + ne podpiram 

uboja, ker niso same krive, da živijo na tem mestu. 2. metoda (prekinitev 

razv. cikla) je najbolj humana. 

1 3 1 

160 
Menim, da je treba invazivne vrste iz našega okolja iztrebiti, a ob tem 

zagotoviti nemoteno rast in razvoj našim vrstam. 
3 3 2 

161 Ne zdi se mi, da bi morali nekoga iztrebljati. 2 2 3 

162 Ne podpiram, da bi vrste zaradi človeka postale ogrožene.  1 1 1 

163 Ne vem dovolj o tem in ne vem ali je to dobro ali ne. 2 1 2 
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164 Ne zdi se mi vredu, da bi uničevali živalske vrste. 1 2 2 

166 O tem nimam nekega mnenja. 2 2 2 

169 Ne podpiram, saj to je nehumano. 1 1 1 

170 
Biotično zatiranje - ne podpiram, ker bi lahko ta vrsta začela predstavljati 

nadaljnji problem.  
2 3 1 

172 

Usmrtitev: Prenos osebkov nazaj v njihovo okolje? Prekinitev razvojnega 

cikla: Primerno. Biotično zatiranje: Lahko, da bi tudi te vrste postale 

invazivne. 

2 3 2 

173 Ker je prekinitev razvojnega cikla najbolj miroljubna oblika.  1 3 2 

177 Pobijanje se mi zdi kruto 1 2 2 

178 
Vrsta, ki zatira invazivno vrsto, bi lahko pustila posledice tudi na drugih 

živalskih vrstah. 
3 3 2 

179 Invazivne vrste je treba odstraniti, preden povzročijo škodo.  3 3 3 

181 

Saj bi pri biotičnem zatiranju lahko živali ratale odporne ali pa bi se 

preselile drugam. Nekaterih odraslih osebkov pri živalih ne bi mogli uloviti 

in jih odstraniti, saj so lahko živali tudi manjše. 

2 2 2 

182 Tako lahko pride do izumrtja določene vrste.  2 1 1 

183 

Predvsem se ne strinjam z biotičnim zatiranjem, saj se je v preteklosti že 

zgodilo, da se je vrsta, ki je bila vnesena za zatiranje prekomerno 

razmnožila in spet povzročila biološko neravnovesje.  

2 3 1 

184 
Mislim, da usmrtitev oz. odstrel (množični) ni humano dejanje. 2. postopek 

ne kroji življenja posameznega osebka.  
2 3 2 

185 
Ker se mi zdi, da je naravno biotično zatiranje neke vrste najbolj primerno, 

saj sam človek ne bi smel direktno ubijati. 
2 2 3 

186 Nisem izrecno proti oz. za.  2 2 2 

187 
Ker se mi ne zdi prav, da se živali pobija, saj so tudi drugi načini, da jih 

odstranimo iz okolja.  
1 2 2 

189 

Pri prvi odločitvi, ker se strinjam le z ulovom, ne pa z usmrtitvijo, saj imajo 

pravico živeti, s tem, če bi bilo prekomerno, bi lahko povzročili, da je vrsta 

ogrožena. 

2 3 3 

190 

Prekinitev razvojnega cikla omogoči živali življenje in je lahko še zmeraj v 

prid drugim. Medtem ko je odstrel neetičen, lahko pride do nenadzorovanih 

količin. Biotično zatiranje invazivnih vrst lahko prinese do nenadzorovanega 

povečanja števila vnesene vrste, ki lahko prevlada in povzroča škodo drugje. 

2 3 1 

191 
Podpiram prekinitev razvojnega cikla in biotično zatiranje, ker bi tako vrsto 

počasi odstranili iz ekosistema in ne bi bil prevelik šok.  
2 3 3 

192 
Zdi se mi, da obstajajo boljši in manj kruti načini odstranjevanja kot 

pobivanje.  
1 3 3 

193 
Menim, da si odrasle živali ne zaslužijo usmrtitve, ostala dva vidika se mi 

zdita boljša ideja. 
2 3 3 

194 Sem proti pobijanju živali, ne glede na to ali je žival tujerodna ali ne.  1 2 2 

195 

Usmrtitev se mi zdi zelo nehumana, drugo podpiram, ker ne bo vplivalo na 

kakovost življenja odrasle živali. Tretje ne podpiram, ker je lahko ogrožena 

tako zajedavska kot druga vrsta živali. 

1 3 2 

196 
Enostavno mislim, da človek ne bi smel situacije reševati z ubijanjem, 

temveč na bolj human način.  
1 2 2 

197 

Usmrtitev je po navadi kruta, preveč skrajna oblika. S sterilizacijo pa bi 

živali mirno lahko živele naprej. Če bi jih biotično zatrli, bi se moralo 

poskrbeti, da se ne bi mučile. 

1 2 2 

198 Vnos vrste lahko povzroči preveliko namnožitev te vrste. 2 2 1 

199 Prekinitev razvojnega cikla verjetno ni najbolj učinkovito. 3 2 3 
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200 Usmrtitev odraslih osebkov je nehumano.  1 2 2 

201 Biotično zatiranje - tak način je bolj human. 2 2 3 

202 Zdi se mi, da odraslih osebkov ne bi smeli usmrtiti.  1 2 2 

203 Ubiti živo odraslo žival se mi zdi nesprejemljivo.  1 2 2 

204 Menim, da bi s tem podrli naravno selekcijo. 2 1 1 

205 Tako se mi zdi prav. 3 3 1 

206 Strinjam se s prekinitvijo razvojnega cikla, saj je še najmanj škodljivo/kruto. 1 3 1 

207 
Ne podpiram usmrtitve kakršnih koli živali (domorodne, tujerodne); za 

prekinitev razvojnega cikla in biotično zatiranje se nisem opredelila. 
1 2 2 

208 

Menim, da naravo poskrbi sama zase (naravni izbor) in da nima pomena 

delati preveč na ohranitvi nekaterih vrst, če se ne prilagodijo spremembam 

okolja. 

1 1 3 

209 Nesmiselno, da človek preveč posega v naravo. 2 1 3 

210 

Ker bi morali ohranjati avtohtone vrste, biotičnega zatiranja pa ne 

podpiram, ker se problema ne bi znebili, če bi vnesli neko drugo invazivno 

vrsto. 

3 3 1 

211 

Odločila sem se zato tako, ker menim, da bi moralo nekaterih živali biti 

manj kot drugih, vendar sem pa tudi ne strinja popolnoma s tem, ker tudi 

ubijanje živali ni primerno. 

2 2 2 

212 Ubijanje se mi zdi prekruto. Ostala načina sta bolj humana. 1 3 3 

213 Podpiram prekinitev razvojnega cikla, ker ne ubijamo odraslih živih bitij.  1 3 1 

215 Ker je etično sporno, da človek ubija živali. 1 3 2 

216 
Vnos nove vrste ima lahko še hujše posledice za okolje kot le invazivna 

vrsta. Nad usmrtitvijo in uničenjem jajčec pa nisem preveč navdušen. 
2 2 1 

217 
Ker lahko gre tako biotično zatiranje v napačno smer s prekomerno širitvijo 

vnesene vrste. 
2 3 1 

218 

Če se žival sterilizira, tako ne ubijemo nikogar. Strinjam se tudi s tem, da 

tujerodno žival zatre neka druga žival in ne človek, ki je do sedaj storil že 

dovolj škode in uničil naravo. 

1 3 3 

219 
Ubijanja ne podpiram, pri biotičnem zatiranju pa se lahko preveč razširi ta 

nova vrsta, ki naj bi prejšnjo zatrla.  
1 3 1 

220 
Prekinitev razvojnega cikla se mi zdi najbolj primeren način za odstranitev 

tujerodne vrste. 
2 3 1 

221 
Na splošno ne podpiram ubijanja živali. Za zadnja dva odgovora pa je 

odvisno od primera.  
1 2 2 

222 Ker živali povzročajo ljudem veliko manj škode kot pa mi njim. 1 1 1 

225 

Usmrtitve odraslih živali ne podpiram, saj to dojemam kot umor nekega 

živega bitja. Podpiram sterilizacijo, saj se mi zdi, da je prav, da preprečimo 

skotitev preveč živali, ki bi kasneje umrle. 

1 2 1 

226 Bolj moramo paziti oz. zavarovati naše vrste. 2 3 3 

227 Ker se mi zdi najbolj human način. 1 1 3 

228 Menim, da se nobene živali ne bi smelo ubiti. 1 1 1 
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 vprašanje: Obkroži, v kolikšni meri bi podprl/a sledeče načine odstranitve invazivnih 

RASTLIN iz okolja: 

Preglednica 17: Podpora navedenim načinom odstranitve invazivnih tujerodnih rastlin iz okolja. Delež 

dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki so izrazili svojo podporo določenim 

načinom odstranitve invazivnih tujerodnih rastlin iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici (N = 228). 

 
Ne 

podpiram 

Niti podpiram, 

niti ne podpiram 
Podpiram 

Mehanično odstranjevanje (košnja, 

paša, puljenje, žaganje, izkopavanje itd.) 
7,5 27,1 65,4 

Kemično odstranjevanje (uporaba 

herbicidov) 
61,8 28,1 10,1 

Biotično zatiranje (tj. načrtovan vnos 

vrste, ki zatira invazivno vrsto npr. 

plenilske, zajedavske vrste, virusi itd.) 

21,9 42,1 36,0 

 

Preglednica 18: Utemeljitve in odgovori dijakov o podpori različnim načinom odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih rastlin. Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije, ki so izrazili 

svojo podporo določenim načinom odstranitve invazivnih tujerodnih rastlin iz okolja (A – mehanično 

odstranjevanje, B – kemično odstranjevanje, C – biotično zatiranje) in utemeljili svoje izbire, pri čemer 

velja 1 – ne podpiram, 2 – niti podpiram niti ne podpiram in 3 – podpiram (N= 161). 

Št. 

anket. 
Utemeljitev izbire 

Odgovori 

A B C 

1 Ker gre za okolju prijazen poseg. 3 1 3 

2 Kemično odstranjevanje ni dobro za okolje. 2 1 1 

3 Ne podpiram, ker lahko škodujejo okolju. 3 1 3 

4 Mehanično ni problem, za vse ostale (agresivne) oblike pa nisem za. 3 1 1 

5 
Rastline je potrebno odstraniti, ampak se mi zdi, da herbicidi potem slabo 

vplivajo na okolje.  
3 2 3 

6 Ker uničujejo ekosistem. 3 2 2 

8 
Mehanično odstranjevanje bi bilo preveč zamudno, biotično zatiranje pa 

zaradi istega vzroka kot pri živalih.  
1 3 1 

9 Nihče nima pravice odločati o življenju.  2 2 2 

14 Kemično odstranjevanje je lahko škodljivo tudi za nas 2 1 2 

15 Ne podpiram umorov. 1 1 1 

16 Živali morajo od nečesa živeti, zato podpiram pašo. 3 1 1 

17 Ker tako lahko ohranimo vrste zdrave.  1 1 3 

18 
Ker nimam zadostne izobrazbe in ne poznam točnih posledic zatiranja oz. 

prevelikega razmnoževanja. Sem za 'uravnoteženo` število rastlin.  
2 2 2 

25 Ne vem veliko o temu. 2 2 3 

29 Zaščita. 3 1 3 

30 Ker bi na lep način odstranil, ne da bi škodil drugim.  3 1 2 

31 Ker se mi tako zdi prav. 2 2 2 

33 Ni dobro za okolje in evolucijo. 3 1 1 



Medved, A., Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Magistrsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

79 
 

35 Tako se mi zdi prav. 3 1 2 

37 Ker ne podpiram rastlin. 3 3 3 

38 cuz I hate dem plants. 3 3 3 

39 Uporaba kem. snovi je škodljiva. 3 1 1 

40 Uporaba kem. spojin škoduje okolju. 3 1 3 

41 Kemično odstranjevanje uničuje zemljo. 3 1 3 

42 

Podpiram mehanično odstranjevanje, saj ne naredimo škode, herbicidi pa jo 

lahko in ne vplivajo dobro na okolje, ne vem kako bi biotično zatiranje 

vplivalo na to, ali bi virusi škodovali ipd.  

3 1 2 

46 Lahko oblikujemo, dokler ne škodi. 2 1 2 

47 Rastline so vse enako pomembne. 1 1 1 

51 Naravo moramo pustiti pri miru.  2 1 2 

53 Ne vem dovolj, da bi se opredelila. 3 2 2 

54 Ne vem dovolj za opredelitev. 3 2 2 

55 Herbicidi lahko škodujejo drugemu okolju. 2 1 3 

58 Vsi organizmi so živa bitja. 3 2 2 

61 Odvisno glede na situacijo in vplive, ki jih ima določena metoda na okolje.  3 1 2 

62 
mehanično - brez slabih posledic odstranijo nekaj škodljivega; kemično - 

slabo vpliva na okolje; biotično - ni slabega vpliva na okolje.  
3 2 3 

63 
Mehanična odstranitev se mi zdi še dokaj naraven način, ki ne poškoduje 

ostalih rastlin. Uporaba herbicidov pa poškoduje zemljo in ostale vrste.  
2 1 2 

65 Ker imam tako mnenje. 3 1 3 

67 Ker ni lepo uničevati. 2 1 3 

68 Zato ker s tem ljudje velikokrat negativno posegajo v naravo. 1 1 1 

69 
Kemičnega odstranjevanja ne bi podprla, ker lahko vpliva tudi na druge 

rastline, živali … Biotično zatiranje bi lahko vplivalo na druge organizme. 
3 1 2 

70 
Uporaba herbicidov ni dobra za okolje, zemljo, zato se s tem ne strinjam, saj 

lahko herbicidi pomorijo tudi druge rastline. 
3 1 2 

71 Ker se ne bi smeli vikati v naravo. 1 1 1 

72 Ne podpiram uničevanja posameznih vrst. 1 1 1 

73 Odstranitev določenih rastlin bi imelo posledice.  3 2 2 

74 Lahko poruši ekosistem. 3 3 2 

76 

Kemično odstranjevanje lahko škoduje, ne samo določeni vrsti, ampak 

celotnemu sistemu, kemikalije gredo tudi v podtalnico, ki je vir vode, ki jo 

pijemo.  

3 2 3 

85 Ker ne maram rastlin. 1 3 2 

86 Ker ne maram rastlin. 3 3 3 

87 Ker je biotično najbolj učinkovito.  1 2 3 

88 Misliti moramo na tisto, kar je dobro za okolje. 3 1 3 

90 Ker vsako živo bitje je prišlo na svet, da živi, ne da se jih odstrani. 3 3 1 

91 Nekatere rastline bi bilo v redu odstraniti, vendar le biološko. 1 1 2 

92 Dobro je le biološko odstranjevanje. 3 1 3 

93 Naravno odstranimo invazivno vrsto. 3 1 3 

94 Dokler način ne škoduje okolju, je v redu. 3 3 3 

96 
Kemično in biotično odstranjevanje škodi tudi drugim rastlinam in živalim 

(predvsem kemično). 
3 1 2 

97 
Saj kemični izdelki škodujejo zemlji in bi na dolgi čas povzročili velike 

probleme.  
3 1 3 
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98 
Mehanično odstranjevanje je najbolj učinkovito in hkrati ne bi vplivalo na 

okolico kot kemično. 
3 1 2 

101 Biotično zatiranje lahko pripelje do prevelikega razvoja vnesene vrste. 3 3 2 

104 Biotično zatiranje je milejši način odstranjevanja rastlin iz okolja.  2 1 3 

105 
Menim, da če s tem iztrebimo vrsto, ki je težavna, in nam nova vrsta ne 

povzroča težav, potem to podpiram. 
3 2 3 

106 Ker ne vem, kakšni so lahko stranski učinki kemičnega odstranjevanja. 3 2 3 

107 
Mislim, da kemično ne bi smeli odstranjevati, saj bi tako lahko poškodovali 

zemljo.  
2 1 2 

108 
Z usmrtitvijo ne bi dosegli nič. Pobili bi rastline, ki se tako kot mi borijo za 

življenje. 
3 1 2 

110 
Ponovno lahko nastane problem, če zatiranje tujerodnih vrst škoduje 

tukajšnjim. 
3 3 3 

111 
Kemično odstranjevanje se mi zdi najmanj primerno, saj rastline 

"zastrupimo". 
3 2 3 

112 Ker sta to (mehanično in biotično) še najmanj škodljiva načina.  3 1 3 

113 ker se s tem ne ukvarjam in me to ne zanima.  2 2 2 

114 Ker je te vrste treba odstraniti. 3 3 2 

115 Ne podpiram kemičnih vnosov, ki bi škodovali drugim rastlinam.  3 2 3 

118 Ker se mi zdi v redu. 2 1 3 

119 Ker invazivne vrste ne spadajo v tuje okolje. 3 2 3 

120 Ker se lahko. 2 2 2 

121 Ker te vrste ogrožajo ekosisteme, habitate itd. in jih je treba odstraniti. 3 2 3 

123 Kemično se mi zdi najbolj škodljivo. 3 2 3 

124 
Ker se ne spoznam na to najbolje in se s tem tudi ne ukvarjam, ampak 

vseeno mi ni prav, da se to dela. 
2 2 2 

126 Pri kemičnem odstranjevanju ni tako naravno. 3 2 3 

127 Ker ni ravno v redu, če uporabimo pesticide in podobno. 3 1 3 

128 Ker ne vem veliko o tem. 2 2 3 

129 Ker ne vem veliko o tem. 2 1 3 

131 
Z mehaničnim odstranjevanjem najmanj posegamo v okolje- kemično je 

preveč nevarno za okolje. 
3 1 2 

132 Mislim, da je prav, da se ljudje ne vtikajo v naravni sistem živih bitij. 1 1 2 

133 Ponovno, virusov in herbicidov ne podpiram! 3 1 3 

134 
Kemičnega odstranjevanja ne podpiram, saj pogosto povzroča zastrupljanje 

okolja. Prav tako ne podpiram vnosa virusov.  
3 1 2 

135 Odstranjevanje vrste, ki je škodljiva, je potrebna, a ne s pomočjo kemikalij. 3 1 2 

136 Škoda okolja za poseg s herbicidi. 3 1 2 

137 Ker kemično se mi ne zdi ekološko, ker ni v redu za naravo. 3 1 2 

138 

Mehanično odstranjevanje podpiram, ker ni nevarnosti zastrupitve 

podtalnice (kot npr. pri herbicidih) ali da bi se vnesene vrste (biotično 

zatiranje) prekomerno namnožile.  

3 1 2 

139 
Tradicionalen način (mehanično) se mi zdi najboljši, saj bi s herbicidi 

zastrupili še vsa ostala živa bitja. 
3 1 1 

140 Kemija uničuje življenja.  3 1 3 

143 Kemično odstranjevanje uniči tudi domače vrste. 3 1 3 

144 Odstranitev naj ne škoduje okolju. 3 1 2 

145 Herbicidi niso kul. 3 1 3 

146 Ker onesnažuje okolje.  2 1 1 
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147 
Ker je potrebno omejiti razmnoževanje teh rastlin, a menim, da kemično ali 

biotično zatiranje ni ok, zato ker vpliva na zemljo, onesnažuje … 
2 1 1 

148 mehanično, biotično - podpiram, ker ne škodi okolju. 3 1 3 

149 Podpiram mehanično, ker ni škodljivo. 3 1 1 

150 kemično je nezdravo za okolje; biotično zatiranje lahko uide iz pod nadzora.  3 1 2 

151 
Ker lahko virusi škodujejo tudi katerim drugim vrstam, porušijo ekosistem 

tistega območja …; kemično ne podpiram, ker onesnažuje prst in vodo  
3 1 1 

152 
Podpiram naravno iztrebljanje, saj s kemičnim odstranjevanjem naredimo 

škodo tudi drugim, onesnažuje vode in okolje.  
3 1 1 

153 
Kemija v naravi velikokrat ni najboljša rešitev, velikokrat pa tudi je; zopet 

novih vrst ne bi dodajal, odstraniš pa jih lahko.  
3 2 1 

155 Menim, da bi kemično odstranjevanje onesnaževalo okolje.  3 1 3 

156 
Mislim, da ni dobro spuščati strupenih snovi v rastline in posledično v 

zemljo, v kateri gojimo hrano.  
3 1 1 

157 Kemijske snovi uničijo prst. 3 1 1 

158 
Kemično odstranjevanje lahko vpliva na druge vrste (tudi pri invazivnih 

živalskih vrstah). 
3 1 1 

159 
Zadnji dve sta kruti (kemično in biotično), herbicidi lahko škodijo tudi 

domačim vrstam.  
2 1 1 

160 
Menim, da je treba invazivne vrste iz našega okolja iztrebiti, a ob tem 

zagotoviti nemoteno rast in razvoj našim vrstam. 
3 2 2 

161 Čim bolj naravi prijazno. 3 1 3 

162 Podpiram samo košnjo, ker mislim, da ne škoduje, ampak kvečjemu pomaga.  3 1 1 

163 Mislim, da je tako najboljše. 3 1 2 

164 Ne podpiram uničevanja, razen tistih rastlin, ki zelo škodujejo pridelku. 2 1 2 

166 Nimam mnenja. 2 2 2 

169 Ker ne bi smeli uničevati rastlin, saj nam one omogočajo tudi kisik. 1 1 2 

170 Kemično - škodljivo do okolja, mehanično podpiram - nekaj običajnega.  3 1 1 

172 Biotično zatiranje: Lahko, da bi tudi te vrste postale invazivne. 3 3 2 

173 Mehanično odstranjevanje ne onesnažuje okolja.  3 2 2 

177 Herbicidi lahko hudo škodijo okolju. 2 1 2 

178 Uporaba herbicidov zastrupi tudi rastline, ki živijo v okolici. 3 1 2 

179 
Tudi invazivne rastline je potrebno zatreti, a ne s kemičnimi sredstvi, ki bi 

lahko pustile posledice na okolju. 
3 1 3 

181 
Podpiram kemično odstranjevanje samo v primeru, da mehanično 

odstranjevanje in biotično zatiranje ne bi pomagalo.  
3 3 3 

182 S tem vplivamo na ekosistem in njegov prvotni pomen. 3 1 1 

183 
Biotično zatiranje : isti razlog kot prej. Pri kemičnem odstranjevanju pa gre 

spet za vpliv na ostale organizme in nenazadnje tudi na človeka.  
3 2 1 

184 Zdi se mi smiselno. 2 3 2 

185 
V naravo ne smemo vnašati umetnih snovi (herbicidi) in se bi tega raje lotili 

sami.  
3 1 3 

186 Podpiram kemično odstranjevanje, ker se mi zdi smiselno. 2 3 2 

187 Ker je prav, da se škodljive vrste odstrani iz okolja.  3 2 3 

188 Menim, da bi uporaba herbicidov vplivala tudi na druge, neinvazivne vrste. 3 1 2 

189 
Mehanično - da, ker lahko dobi živina potrebno hrano, rastline pa znova 

zrastejo.  
3 1 1 

190 
Mehanično je najbolj varno, ampak je časovno obsežno. Kemično 

onesnažuje okolje (podtalnica …).  Biotično zatiranje invazivnih vrst lahko 
3 2 1 
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prinese do nenadzorovanega povečanja števila vnesene vrste, ki lahko 

prevlada in povzroča škodo drugje. 

191 
Podpiram biotično zatiranje, ker je to najučinkovitejša metoda (časovno in 

denarno) in ker bi herbicidi vplivali na druge organizme.  
1 1 3 

192 Ker rastline ne občutijo stvari, kot jih živali, lahko uporabljamo te metode.  3 3 3 

193 
Ne zdi se mi smiselno kemično odstranjevanje, ravno tako biotično zatiranje, 

menim, da se rastlino da odstraniti le na mehaničen način. 
3 1 2 

194 

Če bo puljenje oz. izkopavanje rastlin pripomoglo k zdravju in 

gospodarstvu, se strinjam. Kemičnega odstranjevanja pa ne podpiram, ker 

se s kemičnimi sredstvi prav tako lahko zastruplja okolje.  

3 1 2 

195 
Gledati je treba na okolje in živali v naravi, na kar herbicidi ne vplivajo 

dobro.  
3 1 3 

196 Menim, da bi kemijska sredstva na svoj način prav tako škodila okolju.  2 1 3 

197 
Mehanično odstranjevanje je prisotno od vedno in je pomembno. Kemično 

odstranjevanje pa ima škodljive stranske učinke.  
3 1 2 

198 Mehanično odstranjevanje ne more škodovati okolju.  3 1 1 

199 Mehanično ni najbolj učinkovito. Kemično lahko škoduje drugim vrstam. 2 1 3 

200 Kemikalije imajo negativen vpliv na okolje.  3 1 3 

201 Mehanično odstranjevanje  - tak način ne škoduje okolju.  3 1 2 

202 Uporaba herbicidov škoduje okolju. 3 1 2 

204 
Mehanično odstranjevanje se mi zdi še najbolj primerno, saj ne škoduje 

okolju. 
3 1 2 

205 Ker se mi zdi tako prav. 3 1 1 

206 
Ne podpiram kemičnega, saj je škodljivo in biotičnega, saj bi se lahko nova 

vrsta preveč razširila. 
3 1 1 

207 
Kemično odstranjevanje je lahko škodljivo za okolje, medtem ko mehanično 

odstranjevanje ni. Za biotično zatiranje se nisem opredelila. 
3 1 2 

208 Naj narava sama poskrbi zase ter naj "zmaga" najboljši.  2 1 3 

209 Nesmiselno, da človek preveč posega v naravo. 2 2 2 

210 
Isti razlogi kot pri prejšnjem odgovoru, razen v kemičnemu odstranjevanju 

sem neodločen. 
3 2 1 

211 
Menim, da vsako kakršnokoli odstranjevanje rastlin lahko škoduje našemu 

svetu in na splošno ne bi bilo več tako čistega zraka. 
2 1 1 

212 
Podpiram vse, vendar se mi zdi, da bi herbicidi bolj škodovali okolju kot na 

novo vnesene vrste (biotično). 
3 2 3 

213 
Podpiram mehanično odstranjevanje, ker je najmanj škodljiva metoda za 

okolje.  
3 1 1 

215 
Uporaba herbicidov bi onesnažila tudi prst, podtalno vodo … z uporabo 

mehanskega odstranjevanja ne bi škodili okolju.  
3 1 3 

216 

Z mehaničnim odstranjevanjem le malo posegamo v okolje in odstranimo le 

želeno rastlino, medtem ko lahko biotično zatiranje povzroči dodatne 

zaplete. S kemičnim odstranjevanjem škodujemo tudi sebi, saj strup pronica 

tudi v reke.  

3 1 1 

217 
Kemično odstranjevanje vpliva na nas v negativni smeri. Pri biotičnem pa se 

lahko, tako kot pri živalih, vnesena vrsta prekomerno širi. 
3 1 1 

218 
Rastline naj se odstranjuje na naraven način, ki bo za okolje čim manj 

škodljiv.  
3 1 3 

219 
Mislim, da je najboljši način mehanično odstranjevanje, čeprav gre tudi v 

tem primeru za neke vrste pomor. 
3 1 2 

220 Uporaba herbicidov se mi ne zdi najboljša rešitev, saj onesnažuje okolje. 3 2 1 

221 Za 1. in 3. odgovor je odvisno od primera. Kemije na rastlinah ne podpiram. 2 1 2 
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225 Druge ne podpiram, ker je to kemičen način. 3 1 3 

226 Uporaba herbicidov lahko škoduje tudi drugim rastlinam. 3 1 2 

227 Kemično lahko vpliva na nas in nas zastrupi. 2 1 3 

228 Le če tujerodna rastlina škodi ostalim rastlinam, jo je potrebno odstraniti. 2 1 1 

 

Rezultati o poznavanju posameznih ITV in odnosu dijakov do njihovega 

odstranjevanja iz okolja 

 

1-ITV. Pelinolistna žvrklja (ambrozija) (Ambrosia artemisiifolia) 

Preglednica 19: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za pelinolistno 

žvrkljo (Ambrosia artemisiifolia). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske 

regije (N = 228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki rastlino 

poznajo in dijaki, ki zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 

119 121,17 

5692,000 0,068 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

109 107,22 

Mehanično 

odstranjevanje 

(mo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 

119 120,83 

5732,000 0,056 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

109 107,59 

Kemično 

odstranjevanje 

(ko) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 

119 119,49 

5891,500 0,153 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

109 109,05 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 

119 113,70 

6390,000 0,838 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

109 115,38 

 

Preglednica 20: Podpora dijakov odstranjevanju pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

pelinolistne žvrklje in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Število dijakov 12 29 78 119 
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Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Delež skupine ITVp (%) 10,1 % 24,4 % 65,5 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
50,0 % 42,0 % 57,8 % 52,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 5,3 %  12,7 % 34,2 % 52,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 12 40 57 109 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
11,0 % 36,7 % 52,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
50,0 % 58,0 % 42,2 % 47,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 5,3 % 17,5 % 25,0 % 47,8 % 

Skupaj 
Število dijakov 24 69 135 228 

Delež vseh dijakov (%) 10,5 % 30,3 % 59,2 % 100,0 % 

 

Preglednica 21: Podpora dijakov mehaničnemu odstranjevanju pelinolistne žvrklje (Ambrosia 

artemisiifolia). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) 

glede na njihovo poznavanje pelinolistne žvrklje in stopnjo podpore mehaničnemu odstranjevanju vrste 

na 3-stopenjski Likertovi lestvici.  

 Mehanično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 9 18 92 119 

Delež skupine ITVp (%) 7,6 % 15,1 % 77,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
47,4 % 39,1 % 56,4 % 52,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 3,9 % 7,9 % 40,4 % 52,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 10 28 71 109 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
9,2 % 25,7 % 65,1 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
52,6 % 60,9 % 43,6 % 47,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 4,4 % 12,3 % 31,1 % 47,8 % 

Skupaj 
Število dijakov 19 46 163 228 

Delež vseh dijakov (%) 8,3 % 20,2 % 71,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 22: Podpora dijakov kemičnemu odstranjevanju pelinolistne žvrklje (Ambrosia 

artemisiifolia). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) 

glede na njihovo poznavanje pelinolistne žvrklje in stopnjo podpore kemičnemu odstranjevanju vrste na 

3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Kemično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 75 21 23 119 

Delež skupine ITVp (%) 63,0 % 17,6 % 19,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
49,7 % 47,7 % 69,7 % 52,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 32,9 % 9,2 % 10,1 % 52,2 % 
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Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 76 23 10 109 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
69,7 % 21,1 % 9,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
50,3 % 52,3 % 30,3 % 47,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 33,3 % 10,1 % 4,4 % 47,8 % 

Skupaj Število dijakov 151 44 33 228 

Delež vseh dijakov (%) 66,2 % 19,3 % 14,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 23: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje pelinolistne žvrklje in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 34 44 41 119 

Delež skupine ITVp (%) 28,6 % 37,0 % 34,5 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
55,7 % 48,9 % 53,2 % 52,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 14,9 % 19,3 % 18,0 % 52,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 27 46 36 109 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
24,8 % 42,2 % 33,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
44,3 % 51,1 % 46,8 % 47,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 11,8 % 20,2 % 15,8 % 47,8 % 

Skupaj Število dijakov 61 90 77 228 

Delež vseh dijakov (%) 26,8 % 39,5 % 33,8 % 100,0 % 

 

2-ITV. Volovska žaba (Lithobates (Rana) catesbeianus) 

 

Preglednica 24: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za volovsko žabo 

(Lithobates (Rana) catesbeianus). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske 

regije (N = 228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki žival poznajo 

in dijaki, ki zanjo še niso slišali.  

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
97 105,28 

5459,500 0,049* 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
131 121,32 
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Usmrtitev 

odraslih 

osebkov (uoo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
97 106,58 

5585,000 0,071 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
131 120,37 

Prekinitev 

razvojnega 

cikla (prc) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
97 103,54 

5290,000 0,021* 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
131 122,62 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
97 110,35 

5950,500 0,375 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
131 117,58 

 

Preglednica 25: Podpora dijakov odstranjevanju volovske žabe (Lithobates (Rana) catesbeianus). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje volovske žabe in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici.  

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 52 32 13 97 

Delež skupine ITVp (%) 53,6 % 33,0 % 13,4 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
49,1 % 39,0 % 32,5 % 42,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 22,8 % 14,0 % 5,7 % 42,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 54 50 27 131 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
41,2 % 38,2 % 20,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
50,9 % 61,0 % 67,5 % 57,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 23,7 % 21,9 % 11,8 % 57,5 % 

Skupaj Število dijakov 106 82 40 228 

Delež vseh dijakov (%) 46,5 % 36,0 % 17,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 26: Podpora dijakov usmrtitvi odraslih osebkov volovske žabe (Lithobates (Rana) 

catesbeianus). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede 

na njihovo poznavanje volovske žabe in stopnjo podpore usmrtitvi odraslih osebkov vrste na 3-

stopenjski Likertovi lestvici. 

 Usmrtitev odraslih osebkov ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 68 16 13 97 

Delež skupine ITVp (%) 70,1 % 16,5 % 13,4 % 100,0 % 
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Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
48,2 % 27,6 % 44,8 % 42,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 29,8 % 7,0 %  5,7 % 42,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 73 42 16 131 

Delež skupine ITVnp (%) 55,7 % 32,1 % 12,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
51,8 % 72,4 % 55,2 % 57,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 32,0 % 18,4 % 7,0 % 57,5 % 

Skupaj 
Število dijakov 141 58 29 228 

Delež vseh dijakov (%) 61,8 % 25,4 % 12,7 % 100,0 % 

 

Preglednica 27: Podpora dijakov prekinitvi razvojnega cikla volovske žabe (Lithobates (Rana) 

catesbeianus). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede 

na njihovo poznavanje volovske žabe in stopnjo podpore prekinitvi razvojnega cikla vrste na 3-

stopenjski Likertovi lestvici. 

 Prekinitev razvojnega cikla ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 50 24 23 97 

Delež skupine ITVp (%) 51,5 % 24,7 % 23,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
51,5 % 37,5 % 34,3 % 42,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 21,9 % 10,5 % 10,1 % 42,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 47 40 44 131 

Delež skupine ITVnp (%) 35,9 % 30,5 % 33,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
48,5 % 62,5 % 65,7 % 57,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 20,6 % 17,5 % 19,3 % 57,5 % 

Skupaj Število dijakov 97 64 67 228 

Delež vseh dijakov (%) 42,5 % 28,1 % 29,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 28: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju volovske žabe (Lithobates (Rana) catesbeianus). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje volovske žabe in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 49 30 18 97 

Delež skupine ITVp (%) 50,5 % 30,9 % 18,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
46,2 % 38,5 % 40,9 % 42,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 21,5 % 13,2 % 7,9 % 42,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

Število dijakov 57 48 26 131 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
43,5 % 36,6 % 19,8 % 100,0 % 
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poznajo 

(ITVnp) 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
53,8 % 61,5 % 59,1 % 57,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 25,0 % 21,1 % 11,4 % 57,5 % 

Skupaj Število dijakov 106 78 44 228 

Delež vseh dijakov (%) 46,5 % 34,2 % 19,3 % 100,0 % 

 

 

3-ITV. Japonski dresnik (Fallopia japonica) 

Preglednica 29: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za japonski dresnik 

(Fallopia japonica). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228). 

Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki rastlino poznajo in dijaki, ki 

zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann – Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
99 119,10 

5930,000 0,326 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
129 110,97 

Mehanično 

odstranjevanje 

(mo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
99 116,94 

6143,500 0,596 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
129 112,62 

Kemično 

odstranjevanje 

(ko) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
99 112,16 

6153,500 0,585 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
129 116,30 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
99 113,28 

6264,500 0,792 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
129 115,44 

 

Preglednica 30: Podpora dijakov odstranjevanju japonskega dresnika (Fallopia japonica). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

japonskega dresnika in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 40 23 36 99 

Delež skupine ITVp (%) 40,4 % 23,2 % 36,4 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
46,0 % 29,1 % 58,1 % 43,4 % 
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Delež vseh dijakov (%) 17,5 % 10,1 % 15,8 % 43,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 47 56 26 129 

Delež skupine ITVnp (%) 36,4 % 43,4 % 20,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
54,0 % 70,9 % 41,9 % 56,6 % 

Delež vseh dijakov (%) 20,6 % 24,6 % 11,4 % 56,6 % 

Skupaj Število dijakov 87 79 62 228 

Delež vseh dijakov (%) 38,2 % 34,6 % 27,2 % 100,0 % 

 

Preglednica 31: Podpora dijakov mehaničnemu odstranjevanju japonskega dresnika (Fallopia 

japonica). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na 

njihovo poznavanje japonskega dresnika in stopnjo podpore mehaničnemu odstranjevanju vrste na 3-

stopenjski Likertovi lestvici. 

 Mehanično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 27 20 52 99 

Delež skupine ITVp (%) 27,3 % 20,2 % 52,5 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
48,2 % 31,7 % 47,7 % 43,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 11,8 % 8,8 %  22,8 % 43,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 29 43 57 129 

Delež skupine ITVnp (%) 22,5 % 33,3 % 44,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
51,8 % 68,3 % 52,3 % 56,6 % 

Delež vseh dijakov (%) 12,7 % 18,9 % 25,0 % 56,6 % 

Skupaj Število dijakov 56 63 109 228 

Delež vseh dijakov (%) 24,6 % 27,6 % 47,8 % 100,0 % 

 

Preglednica 32: Podpora dijakov kemičnemu odstranjevanju japonskega dresnika (Fallopia japonica). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje japonskega dresnika in stopnjo podpore kemičnemu odstranjevanju vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Kemično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 64 24 11 99 

Delež skupine ITVp (%) 64,6 % 24,2 % 11,1 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
45,7 % 35,3 % 55,0 % 43,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 28,1 % 10,5 % 4,8 % 43,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 76 44 9 129 

Delež skupine ITVnp (%) 58,9 % 34,1 % 7,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
54,3 % 64,7 % 45,0 % 56,6 % 
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Delež vseh dijakov (%) 33,3 % 19,3 % 3,9 % 56,6 % 

Skupaj Število dijakov 140 68 20 228 

Delež vseh dijakov (%) 61,4 % 29,8 % 8,8 % 100,0 % 

 

Preglednica 33: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju japonskega dresnika (Fallopia japonica). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

japonskega dresnika  in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 46 27 26 99 

Delež skupine ITVp (%) 46,5 % 27,3 % 26,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
48,9 % 31,4 % 54,2 % 43,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 20,2 % 11,8 % 11,4 % 43,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 48 59 22 129 

Delež skupine ITVnp (%) 37,2 % 45,7 % 17,1 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
51,1 % 68,6 % 45,8 % 56,6 % 

Delež vseh dijakov (%) 21,1 % 25,9 % 9,6 % 56,6 % 

Skupaj Število dijakov 94 86 48 228 

Delež vseh dijakov (%) 41,2 % 37,7 % 21,1 % 100,0 % 

 

 

4-ITV. Sončni ostriž (Lepomis gibbosus) 

Preglednica 34: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za sončnega ostriža 

(Lepomis gibbosus). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228). 

Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki žival poznajo in dijaki, ki 

zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
78 100,40 

4750,000 0,009** 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
150 121,83 

Usmrtitev 

odraslih 

osebkov (uoo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
78 98,88 

4632,000 0,002** 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
150 122,62 

Prekinitev 

razvojnega 

cikla (prc) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
78 105,33 5134,500 0,095 
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Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
150 119,27 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
78 104,43 

5064,500 0,062 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
150 119,74 

 

Preglednica 35: Podpora dijakov odstranjevanju sončnega ostriža (Lepomis gibbosus). Število in deleži 

dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

sončnega ostriža in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 54 16 8 78 

Delež skupine ITVp (%) 69,2 % 20,5 % 10,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
42,2 % 22,2 % 28,6 % 34,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 23,7 % 7,0 % 3,5 % 34,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 74 56 20 150 

Delež skupine ITVnp (%) 49,3 % 37,3 % 13,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
57,8 % 77,8 % 71,4 % 65,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 32,5 % 24,6 % 8,8 % 65,8 % 

Skupaj Število dijakov 128 72 28 228 

Delež vseh dijakov (%) 56,1 % 31,6 % 12,3 % 100,0 % 

 

Preglednica 36: Podpora dijakov usmrtitvi odraslih osebkov sončnega ostriža (Lepomis gibbosus). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje sončnega ostriža in stopnjo podpore usmrtitvi odraslih osebkov vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Usmrtitev odraslih osebkov ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 62 13 3 78 

Delež skupine ITVp (%) 79,5 % 16,7 % 3,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
40,8 % 25,0 % 12,5 % 34,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 27,2 % 5,7 % 1,3 % 34,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 90 39 21 150 

Delež skupine ITVnp (%) 60,0 % 26,0 % 14,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
59,2 % 75,0 % 87,5 % 65,8 % 



Medved, A., Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Magistrsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020 

92 
 

Delež vseh dijakov (%) 39,5 % 17,1 % 9,2 % 65,8 % 

Skupaj 
Število dijakov 152 52 24 228 

Delež vseh dijakov (%) 66,7 % 22,8 % 10,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 37: Podpora dijakov prekinitvi razvojnega cikla sončnega ostriža (Lepomis gibbosus). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje sončnega ostriža in stopnjo podpore prekinitvi razvojnega cikla vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Prekinitev razvojnega cikla ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne 

podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 48 15 15 78 

Delež skupine ITVp 

(%) 
61,5 % 19,2 % 19,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
39,7 % 26,8 % 29,4 % 34,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 21,1 % 6,6 % 6,6 % 34,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 73  41 36 150 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
48,7 % 27,3 % 24,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
60,3 % 73,2 % 70,6 % 65,8 %  

Delež vseh dijakov (%) 32,0 % 18,0 % 15,8 % 65,8 % 

Skupaj Število dijakov 121 56 51 228 

Delež vseh dijakov (%) 53,1 % 24,6 % 22,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 38: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju sončnega ostriža (Lepomis gibbosus). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

sončnega ostriža in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 50 21 7 78 

Delež skupine ITVp (%) 64,1 % 26,9 % 9,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
39,4 % 28,8 % 25,0 % 34,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 21,9 % 9,2 % 3,1 %  34,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 77 52 21 150 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
51,3 % 34,7 % 14,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
60,6 % 71,2 % 75,0 % 65,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 33,8 % 22,8 % 9,2 % 65,8 % 

Skupaj 
Število dijakov 127 73 28 228 

Delež vseh dijakov (%) 55,7 % 32,0 % 12,3 % 100,0 % 
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5-ITV. Račja zel (vodna kuga) (Elodea canadensis) 

 

Preglednica 39: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za račjo zel (Elodea 

canadensis). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228). 

Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki rastlino poznajo in dijaki, ki 

zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
51 124,69 

3994,000 0,175 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
177 111,56 

Mehanično 

odstranjevanje 

(mo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
51 112,98 

4436,000 0,836 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
177 114,94 

Kemično 

odstranjevanje 

(ko) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
51 123,33 

4063,000 0,220 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
177 111,95 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
51 122,74 

4093,500 0,281 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
177 112,13 

 

Preglednica 40: Podpora dijakov odstranjevanju račje zeli (Elodea canadensis). Število in deleži dijakov 

1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje račje zeli in 

stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 7 18 26 51 

Delež skupine ITVp (%) 13,7 % 35,3 % 51,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
17,9 % 19,6 % 26,8 % 22,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 3,1% 7,9 % 11,4 % 22,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 32 74 71 177 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
18,1% 41,8 % 40,1% 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
82,1% 80,4 % 73,2 % 77,6 % 
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Delež vseh dijakov (%) 14,0 % 32,5 % 31,1% 77,6 % 

Skupaj 
Število dijakov 39 92 97 228 

Delež vseh dijakov (%) 17,1% 40,4 % 42,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 41: Podpora dijakov mehaničnemu odstranjevanju račje zeli (Elodea canadensis). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje račje zeli in stopnjo podpore mehaničnemu odstranjevanju vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Mehanično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 6 19 26 51 

Delež skupine ITVp (%) 11,8 % 37,3 % 51,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
19,4 % 25,3 % 21,3 % 22,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 2,6 % 8,3 % 11,4 % 22,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 25 56 96 177 

Delež skupine ITVnp (%) 14,1% 31,6 % 54,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
80,6 % 74,7 % 78,7 % 77,6 % 

Delež vseh dijakov (%) 11,0 % 24,6 % 42,1% 77,6 % 

Skupaj Število dijakov 31 75 122 228 

Delež vseh dijakov (%) 13,6 % 32,9 % 53,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 42: Podpora dijakov kemičnemu odstranjevanju račje zeli (Elodea canadensis). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

račje zeli in stopnjo podpore kemičnemu odstranjevanju vrste na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Kemično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 26 16 9 51 

Delež skupine ITVp (%) 51,0 % 31,4 % 17,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
19,8 % 23,5 % 31,0 % 22,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 11,4 % 7,0 % 3,9 % 22,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 105 52 20 177 

Delež skupine ITVnp (%) 59,3 % 29,4 % 11,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
80,2 % 76,5 % 69,0 % 77,6 % 

Delež vseh dijakov (%) 46,1 % 22,8 % 8,8 % 77,6 % 

Skupaj 
Število dijakov 131 68 29 228 

Delež vseh dijakov (%) 57,5 % 29,8 % 12,7 % 100,0 % 
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Preglednica 43: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju račje zeli (Elodea canadensis). Število in deleži 

dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje račje 

zeli in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 11 24 16 51 

Delež skupine ITVp (%) 21,6 % 47,1 % 31,4 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
16,2 % 25,8 % 23,9 % 22,4 % 

Delež vseh dijakov (%) 4,8 % 10,5 % 7,0 % 22,4 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 57 69 51 177 

Delež skupine ITVnp (%) 32,2 % 39,0 % 28,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
83,8 % 74,2 % 76,1 % 77,6 % 

Delež vseh dijakov (%) 25,0 % 30,3 % 22,4 % 77,6 % 

Skupaj 
Število dijakov 68 93 67 228 

Delež vseh dijakov (%) 29,8 % 40,8 % 29,4 % 100,0 % 

 

 

6-ITV. Siva veverica (Sciurus carolinensis) 

 

Preglednica 44: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za sivo veverico 

(Sciurus carolinensis). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 

228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki žival poznajo in dijaki, 

ki zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
204 111,23 

1781,000 0,013* 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
24 142,29 

Usmrtitev 

odraslih 

osebkov (uoo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
204 112,61 

2063,000 0,102 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
24 130,54 

Prekinitev 

razvojnega 

cikla (prc) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
204 111,68 1872,500 0,033* 
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Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
24 138,48 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
204 113,27 

2198,000 0,340 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
24 124,92 

 

Preglednica 45: Podpora dijakov odstranjevanju sive veverice (Sciurus carolinensis). Število in deleži 

dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje sive 

veverice in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 126 50 28 204 

Delež skupine ITVp (%) 61,8 % 24,5 % 13,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
94,0 % 82,0 % 84,8 % 89,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 55,3 % 21,9 % 12,3 % 89,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 8 11 5 24 

Delež skupine ITVnp (%) 33,3 % 45,8 % 20,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
6,0 % 18,0 % 15,2 % 10,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 3,5 % 4,8 % 2,2 % 10,5 % 

Skupaj Število dijakov 134 61 33 228 

Delež vseh dijakov (%) 58,8 % 26,8 % 14,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 46: Podpora dijakov usmrtitvi odraslih osebkov sive veverice (Sciurus carolinensis). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje sive veverice in stopnjo podpore usmrtitvi odraslih osebkov vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Usmrtitev odraslih osebkov ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 154 33 17 204 

Delež skupine ITVp (%) 75,5 % 16,2 % 8,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
91,7 % 80,5 % 89,5 % 89,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 67,5 % 14,5 % 7,5 % 89,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 14 8 2 24 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
58,3 % 33,3 % 8,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
8,3 % 19,5 % 10,5 % 10,5 % 
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Delež vseh dijakov (%) 6,1 % 3,5 % 0,9 % 10,5 % 

Skupaj 
Število dijakov 168 41 19 228 

Delež vseh dijakov (%) 73,7 % 18,0 % 8,3 % 100,0 % 

 

Preglednica 47: Podpora dijakov prekinitvi razvojnega cikla sive veverice (Sciurus carolinensis). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje sive veverice in stopnjo podpore prekinitvi razvojnega cikla vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Prekinitev razvojnega cikla ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne 

podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 125 36 43 204 

Delež skupine ITVp (%) 61,3 % 17,6 % 21,1 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
93,3 % 83,7 % 84,3 % 89,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 54,8 % 15,8 % 18,9 % 89,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 9 7 8 24 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
37,5 % 29,2 % 33,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
6,7 % 16,3 % 15,7 % 10,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 3,9 % 3,1 % 3,5 % 10,5 % 

Skupaj 
Število dijakov 134 43 51 228 

Delež vseh dijakov (%) 58,8 % 18,9 % 22,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 48: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju sive veverice (Sciurus carolinensis). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

sive veverice in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 130 50 24 204 

Delež skupine ITVp (%) 63,7 % 24,5 % 11,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
90,9 % 87,7 % 85,7 % 89,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 57,0 % 21,9 % 10,5 % 89,5 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 13 7 4 24 

Delež skupine ITVnp (%) 54,2 % 29,2 % 16,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
9,1 % 12,3 % 14,3 % 10,5 % 

Delež vseh dijakov (%) 5,7 % 3,1 % 1,8 % 10,5 % 

Skupaj 
Število dijakov 143 57 28 228 
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Delež vseh dijakov (%) 62,7 % 25,0 % 12,3 % 100,0 % 

 

7-ITV. Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) 

 

Preglednica 49: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za orjaško zlato 

rozgo (Solidago gigantea). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N 

= 228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki rastlino poznajo in 

dijaki, ki zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV(od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
89 119,67 

5725,500 0,301 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
139 111,19 

Mehanično 

odstranjevanje 

(mo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
89 113,04 

6056,000 0,777 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
139 115,43 

Kemično 

odstranjevanje 

(ko) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
89 113,17 

6067,000 0,760 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
139 115,35 

Biotično 

zatiranje (bz) 
 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
89 113,88 

6130,000 0,900 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
139 114,90 

 

Preglednica 50: Podpora dijakov odstranjevanju orjaške zlate rozge (Solidago gigantea). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

orjaške zlate rozge in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 44 21 24 89 

Delež skupine ITVp (%) 49,4 % 23,6 % 27,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
39,3 % 27,6 % 60,0 % 39,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 19,3 % 9,2 % 10,5 % 39,0 % 

Število dijakov 68 55 16 139 
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Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Delež skupine ITVnp (%) 48,9 % 39,6 % 11,5 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
60,7 % 72,4 % 40,0 % 61,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 29,8 % 24,1 % 7,0 % 61,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 112 76 40 228 

Delež vseh dijakov (%) 49,1 % 33,3 % 17,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 51: Podpora dijakov mehaničnemu odstranjevanju orjaške zlate rozge (Solidago gigantea). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje orjaške zlate rozge in stopnjo podpore mehaničnemu odstranjevanju vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Mehanično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 35 24 30 89 

Delež skupine ITVp (%) 39,3 % 27,0 % 33,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
44,3 % 30,4 % 42,9 % 39,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 15,4 % 10,5 % 13,2 % 39,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 44 55 40 139 

Delež skupine ITVnp (%) 31,7 % 39,6 % 28,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
55,7 % 69,6 % 57,1 % 61,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 19,3 % 24,1 % 17,5 % 61,0 % 

Skupaj Število dijakov 79 79 70 228 

Delež vseh dijakov (%) 34,6 % 34,6 % 30,7 % 100,0 % 

 

Preglednica 52: Podpora dijakov kemičnemu odstranjevanju orjaške zlate rozge (Solidago gigantea). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje orjaške zlate rozge in stopnjo podpore kemičnemu odstranjevanju vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Kemično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 64 20 5 89 

Delež skupine ITVp (%) 71,9 % 22,5 % 5,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
40,0 % 33,9 % 55,6 % 39,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 28,1 % 8,8 % 2,2 % 39,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 96 39 4 139 

Delež skupine ITVnp (%) 69,1 % 28,1 % 2,9 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
60,0 % 66,1 % 44,4 % 61,0 % 
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Delež vseh dijakov (%) 42,1 % 17,1 % 1,8 % 61,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 160 59 9 228 

Delež vseh dijakov (%) 70,2 % 25,9 % 3,9 % 100,0 % 

 

Preglednica 53: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju orjaške zlate rozge (Solidago gigantea). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje orjaške zlate rozge in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 46 29 14 89 

Delež skupine ITVp (%) 51,7 % 32,6 % 15,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
40,7 % 34,1 % 46,7 % 39,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 20,2 % 12,7 % 6,1 % 39,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 67 56 16 139 

Delež skupine ITVnp (%) 48,2 % 40,3 % 11,5 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
59,3 % 65,9 % 53,3 % 61,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 29,4 % 24,6 % 7,0 % 61,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 113 85 30 228 

Delež vseh dijakov (%) 49,6 % 37,3 % 13,2 % 100,0 % 

 

 

8-ITV. Harlekinska polonica (Harmonia axyridis) 

 

Preglednica 54: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za harlekinsko 

polonico (Harmonia axyridis). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije 

(N = 228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki žival poznajo in 

dijaki, ki zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
180 111,33 

3750,000 0,136 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
48 126,38 

Usmrtitev 

odraslih 

osebkov (uoo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
180 110,51 3602,500 0,051* 
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Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
48 129,45 

Prekinitev 

razvojnega 

cikla (prc) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
180 114,60 

4301,500 0,961 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
48 114,11 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
180 112,88 

4028,000 0,442 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
48 120,58 

 

Preglednica 55: Podpora dijakov odstranjevanju harlekinske polonice (Harmonia axyridis). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

harlekinske polonice in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici.  

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 66 57 57 180 

Delež skupine ITVp (%) 36,7 % 31,7 % 31,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
86,8 % 73,1 % 77,0 % 78,9 % 

Delež vseh dijakov (%) 28,9 % 25,0 % 25,0 % 78,9 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 10 21 17 48 

Delež skupine ITVnp (%) 20,8 % 43,8 % 35,4 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
13,2 % 26,9 % 23,0 % 21,1 % 

Delež vseh dijakov (%) 4,4 % 9,2 % 7,5 % 21,1 % 

Skupaj 
Število dijakov 76 78 74 228 

Delež vseh dijakov (%) 33,3 % 34,2 % 32,5 % 100,0 % 

 

Preglednica 56: Podpora dijakov usmrtitvi odraslih osebkov harlekinske polonice (Harmonia axyridis). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje harlekinske polonice in stopnjo podpore usmrtitvi odraslih osebkov vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Usmrtitev odraslih osebkov ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 102 47 31 180 

Delež skupine ITVp (%) 56,7 % 26,1 % 17,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
84,3 % 72,3 % 73,8 % 78,9 % 
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Delež vseh dijakov (%) 44,7 % 20,6 % 13,6 % 78,9 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 19 18 11 48 

Delež skupine ITVnp (%) 39,6 % 37,5 % 22,9 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
15,7 % 27,7 % 26,2 % 21,1 % 

Delež vseh dijakov (%) 8,3 % 7,9 % 4,8 % 21,1 % 

Skupaj 
Število dijakov 121 65 42 228 

Delež vseh dijakov (%) 53,1 % 28,5 % 18,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 57: Podpora dijakov prekinitvi razvojnega cikla harlekinske polonice (Harmonia 

axyridis). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na 

njihovo poznavanje harlekinske polonice in stopnjo podpore prekinitvi razvojnega cikla vrste na 3-

stopenjski Likertovi lestvici. 

 Prekinitev razvojnega cikla ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne 

podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 74 49 57 180 

Delež skupine ITVp 

(%) 
41,1 % 27,2 % 31,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
79,6 % 76,6 % 80,3 % 78,9 % 

Delež vseh dijakov (%) 32,5 % 21,5 % 25,0 % 78,9 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 19 15 14 48 

Delež skupine ITVnp 

(%) 
39,6 % 31,3 % 29,2 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
20,4 % 23,4 % 19,7 % 21,1 % 

Delež vseh dijakov (%) 8,3 % 6,6 % 6,1 % 21,1 % 

Skupaj Število dijakov 93 64 71 228 

Delež vseh dijakov (%) 40,8 % 28,1 % 31,1 % 100,0 % 

 

Preglednica 58: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju harlekinske polonice (Harmonia axyridis). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje harlekinske polonice in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 79 55 46 180 

Delež skupine ITVp (%) 43,9 % 30,6 % 25,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
84,0 % 70,5 % 82,1 % 78,9 % 

Delež vseh dijakov (%) 34,6 % 24,1 % 20,2 % 78,9 % 
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Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 15 23 10 48 

Delež skupine ITVnp (%) 31,3 % 47,9 % 20,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
16,0 % 29,5 % 17,9 % 21,1 % 

Delež vseh dijakov (%) 6,6 % 10,1 % 4,4 % 21,1 % 

Skupaj 
Število dijakov 94 78 56 228 

Delež vseh dijakov (%) 41,2 % 34,2 % 24,6 % 100,0 % 

 

 

9-ITV. Navadna robinija (neprava akacija) (Robinia pseudoacacia) 

 

Preglednica 59: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za navadno robinijo 

(Robinia pseudoacacia). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 

228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med dijaki, ki rastlino poznajo in dijaki, 

ki zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
82 103,89 

5116,000 0,037* 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
146 120,46 

Mehanično 

odstranjevanje 

(mo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
82 103,40 

5075,500 0,040* 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
146 120,74 

Kemično 

odstranjevanje 

(ko) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
82 111,24 

5719,000 0,448 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
146 116,33 

Biotično 

zatiranje (bz) 
 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
82 102,42 

4995,500 0,019* 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
146 121,28 

 

Preglednica 60: Podpora dijakov odstranjevanju navadne robinije (Robinia pseudoacacia). Število in 

deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo poznavanje 

navadne robinije in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV Skupaj 
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Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 56 20 6 82 

Delež skupine ITVp (%) 68,3 % 24,4 % 7,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
41,2 % 30,3 % 23,1 % 36,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 24,6 % 8,8 % 2,6 % 36,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 80 46 20 146 

Delež skupine ITVnp (%) 54,8 % 31,5 % 13,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
58,8 % 69,7 % 76,9 % 64,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 35,1 % 20,2 % 8,8 % 64,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 136 66 26 228 

Delež vseh dijakov (%) 59,6 % 28,9 % 11,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 61: Podpora dijakov mehaničnemu odstranjevanju navadne robinije (Robinia 

pseudoacacia). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) 

glede na njihovo poznavanje navadne robinije in stopnjo podpore mehaničnemu odstranjevanju vrste na 

3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Mehanično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 45 23 14 82 

Delež skupine ITVp (%) 54,9 % 28,0 % 17,1 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
42,5 % 33,3 % 26,4 % 36,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 19,7 % 10,1 % 6,1 % 36,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 61 46 39 146 

Delež skupine ITVnp (%) 41,8 % 31,5 % 26,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
57,5 % 66,7 % 73,6 % 64,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 26,8 % 20,2 % 17,1 % 64,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 106 69 53 228 

Delež vseh dijakov (%) 46,5 % 30,3 % 23,2 % 100,0 % 

 

Preglednica 62: Podpora dijakov kemičnemu odstranjevanju navadne robinije (Robinia pseudoacacia). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje navadne robinije in stopnjo podpore kemičnemu odstranjevanju vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Kemično odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 
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Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 65 15 2 82 

Delež skupine ITVp (%) 79,3 % 18,3 % 2,4 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
37,1 % 34,9 % 20,0 % 36,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 28,5 % 6,6 % 0,9 % 36,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 110 28 8 146 

Delež skupine ITVnp (%) 75,3 % 19,2 % 5,5 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
62,9 % 65,1 % 80,0 % 64,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 48,2 % 12,3 % 3,5 % 64,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 175 43 10 228 

Delež vseh dijakov (%) 76,8 % 18,9 % 4,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 63: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju navadne robinije (Robinia pseudoacacia). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje navadne robinije in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski Likertovi 

lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 57 16 9 82 

Delež skupine ITVp (%) 69,5 % 19,5 % 11,0 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
43,5 % 21,9 % 37,5 % 36,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 25,0 % 7,0 % 3,9 % 36,0 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 74 57 15 146 

Delež skupine ITVnp (%) 50,7 % 39,0 % 10,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
56,5 % 78,1 % 62,5 % 64,0 % 

Delež vseh dijakov (%) 32,5 % 25,0 % 6,6 % 64,0 % 

Skupaj 
Število dijakov 131 73 24 228 

Delež vseh dijakov (%) 57,5 % 32,0 % 10,5 % 100,0 % 

 

 

10-ITV. Potujoča trikotničarka (zebrasta školjka) (Dreissena polymorpha) 

 

Preglednica 64: Vrednosti Mann-Whitney testa odstranjevanja in načinov zatiranja za potujočo 

trikotničarko (Dreissena polymorpha). Vključeni so bili dijaki 1.–3. letnika  goriške in 
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osrednjeslovenske regije (N = 228). Primerjava v podpori posameznemu načinu odstranjevanja med 

dijaki, ki žival poznajo in dijaki, ki zanjo še niso slišali. 

 Poznavanje 

ITV 

Število 

dijakov (N) 

Povprečni 

rang (�̅�) 

Mann-Whitney test 

U α 

Odstranjevanje 

ITV (od) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
53 124,77 

4093,000 0,164 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
175 111,39 

Usmrtitev 

odraslih 

osebkov (uoo) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
53 110,30 

4415,000 0,564 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
175 115,77 

Prekinitev 

razvojnega 

cikla (prc) 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
53 117,71 

4467,500 0,667 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
175 113,53 

Biotično 

zatiranje (bz) 

 

Dijaki, ki 

ITV 

poznajo 
53 116,67 

4522,500 0,768 
Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 
175 113,84 

 

Preglednica 65: Podpora dijakov odstranjevanju potujoče trikotničarke (Dreissena polymorpha). Število 

in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 

poznavanje potujoče trikotničarke in stopnjo podpore odstranjevanju vrste iz okolja na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Odstranjevanje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 20 13 20 53 

Delež skupine ITVp (%) 37,7 % 24,5 % 37,7 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
24,4 % 13,4 % 40,8 % 23,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 8,8 % 5,7 % 8,8 % 23,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 62 84 29 175 

Delež skupine ITVnp (%) 35,4 % 48,0 % 16,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
75,6 % 86,6 % 59,2 % 76,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 27,2 % 36,8 % 12,7 % 76,8 % 

Skupaj Število dijakov 82 97 49 228 

Delež vseh dijakov (%) 36,0 % 42,5 % 21,5 % 100,0 % 
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Preglednica 66: Podpora dijakov usmrtitvi odraslih osebkov potujoče trikotničarke (Dreissena 

polymorpha). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede 

na njihovo poznavanje potujoče trikotničarke in stopnjo podpore usmrtitvi odraslih osebkov vrste na 3-

stopenjski Likertovi lestvici. 

 Usmrtitev odraslih osebkov ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 30 11 12 53 

Delež skupine ITVp (%) 56,6 % 20,8 % 22,6 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
27,3 % 13,6 % 32,4 % 23,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 13,2 % 4,8 % 5,3 % 23,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 80 70 25 175 

Delež skupine ITVnp (%) 45,7 % 40,0 % 14,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
72,7 % 86,4 % 67,6 % 76,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 35,1 % 30,7 % 11,0 % 76,8 % 

Skupaj 
Število dijakov 110 81 37 228 

Delež vseh dijakov (%) 48,2 % 35,5 % 16,2 % 100,0 % 

 

Preglednica 67: Podpora dijakov prekinitvi razvojnega cikla potujoče trikotničarke (Dreissena 

polymorpha). Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede 

na njihovo poznavanje potujoče trikotničarke in stopnjo podpore prekinitvi razvojnega cikla vrste na 

3-stopenjski Likertovi lestvici. 

 Prekinitev razvojnega cikla ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 23 11 19 53 

Delež skupine ITVp (%) 43,4 % 20,8 % 35,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
26,1 % 13,4 % 32,8 % 23,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 10,1 % 4,8 % 8,3 % 23,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 65 71 39 175 

Delež skupine ITVnp (%) 37,1 % 40,6 % 22,3 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
73,9 % 86,6 % 67,2 % 76,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 28,5 % 31,1 % 17,1 % 76,8 % 

Skupaj Število dijakov 88 82 58 228 

Delež vseh dijakov (%) 38,6 % 36,0 % 25,4 % 100,0 % 

 

Preglednica 68: Podpora dijakov biotičnemu zatiranju potujoče trikotničarke (Dreissena polymorpha). 

Število in deleži dijakov 1.–3. letnika  goriške in osrednjeslovenske regije (N = 228) glede na njihovo 
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poznavanje potujoče trikotničarke in stopnjo podpore biotičnemu zatiranju vrste na 3-stopenjski 

Likertovi lestvici. 

 Biotično zatiranje ITV 

Skupaj Ne podpiram 

Niti podpiram 

niti ne podpiram Podpiram 

Dijaki, ki 

ITV poznajo 

(ITVp) 

Število dijakov 21 21 11 53 

Delež skupine ITVp (%) 39,6 % 39,6 % 20,8 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
23,1 % 21,9 % 26,8 % 23,2 % 

Delež vseh dijakov (%) 9,2 % 9,2 % 4,8 % 23,2 % 

Dijaki, ki 

ITV ne 

poznajo 

(ITVnp) 

Število dijakov 70 75 30 175 

Delež skupine ITVnp (%) 40,0 % 42,9 % 17,1 % 100,0 % 

Delež pripadajoče 

odločitvene skupine (%) 
76,9 % 78,1 % 73,2 % 76,8 % 

Delež vseh dijakov (%) 30,7 % 32,9 % 13,2 % 76,8 % 

Skupaj 
Število dijakov 91 96 41 228 

Delež vseh dijakov (%) 39,9 % 42,1 % 18,0 % 100,0 % 

 


