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POVZETEK
V poročilu so predstavljeni rezultati prve spletne ankete, ki je bila pripravljena in izvedena v
projektu LIFE ARTEMIS, v okviru pripravljalne akcije A.1.1 – Nacionalna poizvedba o odnosu
Slovencev do problematike invazivnih tujerodnih vrst. Do konca projekta sta načrtovani še dve
anketiranji, in sicer leta 2018 in 2020. V tej obliki bo mogoče spremljati razvoj javnega mnenja o
problematiki invazivnih tujerodnih vrst in sklepati o učinkih projekta v smislu osveščanja javnosti
in informiranja o projektnih rezultatih.
Poizvedba je bila opravljena kot spletno anketiranje splošne javnosti polnoletnih Slovencev s
pomočjo dveh različic vprašalnika. Celoten vzorec anketirancev (N=953) je odgovarjal na osnovno
različico vprašalnika, ki je vsebovala vprašanja o ozaveščenosti o problematiki invazivnih
tujerodnih vrst, ravni znanja o invazivnih tujerodnih vrstah in sposobnostih prepoznavanja
izbranih invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji, o poznavanju različnih ukrepov nadzora in
izkoreninjenja invazivnih tujerodnih vrst ter težavah, ki se ob tem lahko pojavljajo ter o podpori
javnosti različnim ukrepom nadzora in izkoreninjenja invazivnih tujerodnih vrst. Manjša skupina
anketirancev (N=276) je odgovarjala na razširjeno različico vprašalnika, ki je poleg navedenih
vsebinskih sklopov vsebovala tudi poskus diskretne izbire v smislu izražanja podpore različnim
»intenzitetam« ukrepov za nadzor nad invazivnimi tujerodnimi vrstami, podporo pa je bilo
mogoče izraziti v denarnih enotah oziroma pripravljenosti na plačilo.
Rezultati kažejo, da sicer Slovenci invazivne tujerodne vrste uvrščajo med najmanj pomembne
okoljske probleme, hkrati pa je zavedanje, da te vrste lahko prinašajo tudi negativne učinke,
močno. Opaziti je, da zaznavajo problematiko invazivnih tujerodnih vrst bolj perečo pretežno na
globalni ravni kot pa v okviru države in še manj kot težavo v njihovi neposredni bližini. Prav tako
je mogoče opaziti, da je veliko anketirancev seznanjenih s pojmom invazivne tujerodne vrste,
prav tako se pogosto spominjajo tudi akcij njihovega odstranjevanja (predvsem pelinolistne
ambrozije), vendar pa je sposobnost dejanskega prepoznavanja posameznih vrst šibka.
Najpomembnejša komunikacijska kanala za informacije o invazivnih tujerodnih vrstah sta
televizija in internet, hkrati pa je pomembna tudi neposredna izmenjava informacij med ljudmi.
Velika večina anketirancev podpira vzpostavitev sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje,
vendar pa je do sedaj le majhen delež tistih, ki so opazili invazivno tujerodno vrsto, to tudi
komurkoli sporočilo. Morda je razlog tudi v tem, da je poznavanje relevantnih organizacij na tem
področju slabo. Podpora javnosti ukrepom odstranjevanja in nadzora nad invazivnimi
tujerodnimi vrstami se močno nagiba v prid »ne-smrtonosnim« oblikam odstranjevanja v primeru
živalskih vrst in »mehanskim« oblikam odstranjevanja v primeru rastlin.
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EXTENDED SUMMARY
Invasive alien species (IAS) are becoming an increasingly important threat to the environment
and are one of the key drivers of biodiversity loss. These species cause numerous negative
effects on the society such as allergies, landscape deterioration, and impairment of agriculture
and forestry production. Therefore, introductions of IAS need to be controlled, and their
abundance in the environment must be monitored, which is becoming more and more difficult
as the extent of international trade is rising.
In July 2016 a four-year project LIFE ARTEMIS was launched. One of the main objectives of the
project is to establish a national early warning and rapid response system for invasive alien
species in forests. This system will enable us to detect new alien species in early stages of
invasion and to mitigate their negative effects by either eradication or at least prevention of
further spread.
Issues of IAS are being addressed in Slovenia only since recently, even though they are not
marginal. The number of registered IAS in Slovenia in the period 2000–2011 has risen by 11 % in
case of plants and by 22 % in case of animals, and moreover, possibilities for a further increase
are even improved by a recent event of ice break in 2014. Deforested areas are easily colonised
by IAS, which could sustain for a substantial period of time and weaken natural regeneration of
forests for decades.
Since a substantial part of spread of IAS is done by the general public via gardening and
ornamental greening, a wider approach needs to be adopted in addressing the issue of IAS.
Understanding public perception, involving citizen science and establishing the support for IAScontrol measures are key aspects of a successful IAS management. Thus one of the preparatory
actions of LIFE ARTEMIS project was to conduct a public survey on IAS. The survey was conducted
using on-line questionnaire, covering a range of questions on people's knowledge of IAS-related
issues, their ability to identify different IASs, their knowledge of control and eradication measures
and support for those measures. The basic version of the questionnaire comprised of only rather
simple qualitative (e.g. describing experiences) and quantitative (e.g. ranking statements)
questions, whereas the extended version included an additional willingness-to-pay assignment,
which was designed as a discrete choice experiment. The survey was administered as computerassisted web-based interviews. It was conducted by a commercial marketing company in January
2017. The sample consisted of 953 respondents (Slovenians above 18 years of age), of which 677
completed the basic questionnaire and 276 completed the extended version of the
questionnaire. The sample is representative of Slovenian population according to age, gender
ratio and regional distribution.
In general, respondents rank IAS as the least important among different environmental risks.
However, 76 % of respondents had heard of the term alien species, and 83 % think IAS are a
problem. Respondents seem to think IAS are more critical globally and not as much locally, which
is an interesting phenomenon observed in some other studies as well. More than 75 % of all
respondents have not yet have any problems with IASs personally, but more than half of those
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expect this to change in the future. Almost all respondents associate IASs with negative and not
positive effects they might have on environment and society.
Question on identification of alien species was based on eight preselected species, most of which
are related to forests. Among eight different IASs respondents have most frequently (⅔ of all
resp.) heard about common ragweed (Ambrosia artemisiifolia), a bit less than half of respondents
have heard about goldenrods (Solidago sp.), chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus), Aisan
knotweed (Fallopia japonica) and the cause of Chalara ash dieback (Hymenoscyphus fraxineus).
Less than ¼ of respondents know about cause of the Eutypella canker (Eutypella parasitica), and
only about a tenth of all have heard about tree of heaven (Ailanthus altissima) and western conifer
seed bug (Leptoglossus occidentalis). In general, actual ability to distinguish those species is lower,
as respondents faultily identified the species in the range of 10 to 28 %. The proportion of »I don't
know« answers was even higher, ranging from 19 to 60 %.
The most important sources of information on IAS are television and internet. Exchange of
information among people themselves is also important. Regarding the establishment of the
system of early warning and rapid response almost all respondents support it, and furthermore
almost all would be willing to be active in removing IAS from their gardens should they appear
there. Almost 90 % of all respondents would inform a relevant institution about the finding of IAS,
however among 85 % of those who have located an IAS ¾ did not report on this to anyone. This is
not surprising as a widely accessible system for collecting data on IAS in forests does not yet
exist. Such a system will be developed in the project LIFE ARTEMIS and high degree of willingness
to participate is encouraging.
Public support for measures to control IASs seem to express a significant pattern as stronger
support is given to non-lethal measures (e.g. sterilisation/castration, placement in shelters) in the
case of animals and mechanical removal (excavating, mowing/cutting) in the case of plants.
Chemical treatments for plant-IASs are less approved of and so is the use of poison, lethal
injections, shootings and hunting for animal-IASs.
Employing a choice experiment and estimating willingness-to-pay (ie. WTP) values for four
different measures of IAS control enabled to pinpoint economic values, attributed by latent
groups of respondents. Respondents were segmented into four groups (ie. latent classes)
according to their preferences regarding the type of IAS removal (biological, mechanical and
chemical), completeness of removal (complete, incomplete), place of removal (settlements,
forest) and establishment of the early warning and rapid response system (is established, is not
established). In case of the type of removal mechanical and biological are preferred over
chemical removal. WTP for implementing biological removal ranges from 4,1 to 40,9 EUR per
person year, and for having IAS removed by mechanical means from 6,9 up to 45,7 EUR per
person year – depending on the group of respondents. One group was indifferent about
distinguishing among these measures. In case of completeness of removal, complete removal is
preferred over incomplete in three out of four groups of respondents, with WTP for
implementing it from 2,9 to 13,4 EUR per person year. One group was indifferent over this aspect
of control of IAS. Furthermore, removal in settlements is preferred over removal in forests, but
only one group expressed a significant WTP of 6,4 EUR per person year to support it. On the
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other hand, respondents in all four groups expressed support for having early warning and rapid
response system established, with their mean WTPs varying from 1,7 to 15,1 EUR per person
year.

8

1. UVOD
V zadnjih desetletjih postajajo invazivne tujerodne vrste (ITV) vse pomembnejša okoljska grožnja
in so eno glavnih gonil izgube biotske raznovrstnosti. Hkrati povzročajo obilico neposrednih
družbenih problemov, kot so zdravstvene nevšečnosti (alergije) in spremembe podobe krajine
(izguba krajinske identitete), ter imajo negativne vplive na kmetijske kulture in rast gozdnega
drevja. Ravno zaradi teh vplivov je, oziroma naj bi bil, vnos invazivnih tujerodnih živalskih in
rastlinskih vrst pod nadzorom, kar je ob naraščajočem obsegu mednarodne trgovine in turizma
pogosto nemogoče. Nenamerni vnosi novih vrst so velikokrat neizbežni, vendar bi jih bilo mogoče
v veliki meri preprečiti z ozaveščanjem splošne javnosti ali vsaj naknadno hitro odkriti v okviru
sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja. Ravno okrepitev poznavanja ITV med splošno
javnostjo in poznavanje negativnih vplivov ITV lahko spremeni ravnanje ljudi, ki so zato bolj
pozorni na pojavljanje teh vrst v domačem okolju, so previdnejši pri nakupu okrasnih rastlin ter
postanejo bolj kritični do prenašanja rastlinskih in živalskih vrst.
Problematika ITV je bila v Sloveniji do pred kratkim precej spregledana in še pred desetletjem se
je z njimi ukvarjala le peščica raziskovalcev. Aktivnejše opozarjanje na vplive ITV se je pričelo s
projektom Tujerodne vrste – prezrta grožnja (Projekt Thuja), ki je potekal v letih 2008 in 2009.
Temu je sledilo več drugih ozaveščevalnih projektov. Med letoma 2008-2012 je potekal
raziskovalni projekt Neobiota Sloveniae, v okviru katerega je bil pripravljen katalog tujerodnih
vrst. Ta raziskava je pokazala, da so problemi, ki jih povzročajo ITV v Sloveniji, precejšnji, če ne
celo večji kot v nekaterih drugih evropskih državah. Zbirni podatki so tudi pokazali, da se število
tujerodnih vrst v Sloveniji hitro povečuje. V obdobju 2000–2011 se je število tujerodnih rastlin
povečalo za 11 %, število tujerodnih živali pa za 22 %.
Možnosti za razširjanje ITV je dodatno okrepil še žled, ki je leta 2014 močno prizadel slovenske
gozdove. Ogolele površine povečujejo potencialna rastišča ITV in jim omogočajo hitrejše
razširjanje kot sicer. Ob tem ITV s svojo, običajno hitro rastjo znatno upočasnijo naravno
pomlajevanje gozda in izrivajo samonikle rastlinske vrste ter siromašijo prehranske možnosti
živalskim vrstam.

2. ZASNOVA IN IZVEDBA JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE O
INVAZIVNIH TUJERODNIH VRSTAH
Pod-akcija »A1.1 – Nacionalna poizvedba o odnosu Slovencev do problematike ITV« je v okviru
projekta LIFE ARTEMIS del pripravljalnih akcij in prva v nizu aktivnosti »Razvoja projektnega
komunikacijskega načrta (A.1)«. Ključni del A1.1 je zasnova vprašalnika in izvedba anketiranja na
reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije. Cilj anketiranja je bil pridobiti informacije o
zaznavi problematike ITV, torej:




presečni podatek o stanju poznavanja ITV in
naklonjenost javnosti podpori različnim ukrepom nadzora nad ITV v Sloveniji.
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Oba vidika bosta kasneje služila kot ena od podlag za zasnovo projektnega komunikacijskega
načrta, ki bo določal način komunikacije in razširjanja rezultatov projekta. Rezultati anketiranja
bodo osvetlili vidike ITV, ki so v družbi bodisi spregledani, čeprav so morda pomembni, bodisi so
v očeh ljudi izjemno pomembni, a se jim v okviru politik in strategij ne namenja dovolj pozornosti.
Poleg tega je predvideno, da bodo v projektu opravljena tri anketiranja, in sicer poleg prvega, ki je
opisano v tem poročilu, še dve. Drugo anketiranje je načrtovano v letu 2018, tretje pa v letu 2020.
Tako bo mogoče spremljati tudi razvoj javnega mnenja o problematiki ITV in sklepati o učinkih
projekta LIFE ARTEMIS. Eden od ključnih ciljev projekta je namreč okrepiti ozaveščenost o ITV.

2.1 Vzorčni okvir, velikost vzorca in način vzorčenja
Vzorčni okvir anketiranja je bil, skladno s cilji akcije A1.1, populacija polnoletnih Slovencev, kar je v
času raziskave (3.–10. januar 2017) pomenilo vsaj 2.064.241 ljudi (SURS 2017). Ciljna velikost
vzorca je bila v naprej določena, in sicer vsaj 900 Slovencev, od katerih naj bi jih 250 odgovarjalo
na razširjeno različico vprašalnika, preostali pa le na osnovno. Predviden način vzorčenja je bilo
stratificirano slučajnostno vzorčenje. Predvideno je bilo, da bo vzorec reprezentativen za
populacijo polnoletnih Slovencev glede na starostno in spolno strukturo.

2.2 Zasnova vprašalnika
Vprašalnik je bil zasnovan tako, da je zajel štiri tematska področja:
(1) ozaveščenost o problematiki ITV,
(2) raven znanja o ITV in sposobnost prepoznavanja najbolj relevantnih ITV v Sloveniji,
(3) poznavanje različnih ukrepov nadzora in izkoreninjenja ITV ter težave, ki se ob tem lahko
pojavljajo, ter
(4) podpora javnosti različnim ukrepom nadzora in izkoreninjenja ITV.
Celoten anketni vprašalnik je v Prilogi 1.
Vprašanja so bila običajno kvantitativnega tipa, na katere so anketiranci odgovarjali s pomočjo
rangirnih lestvic (npr. 1–zelo, 2–srednje, 3–malo), nekaj pa je bilo tudi kvalitativnih, kjer so
anketiranci podali opisne odgovore odprtega tipa (esejska vprašanja) ali pa so izbirali med v
naprej pripravljenimi kategorijami (npr. katera ITV je na sliki). Zadnji del vprašalnika je vključeval
tudi vprašanja o socio-demografskih lastnostih anketirancev (spol, starost, dosežena raven
izobrazbe, osebni dohodek itd.)
Vprašalnik je bil pripravljen v dveh različicah:



osnovna različica z vprašanji po vseh štirih tematskih sklopih in vprašanji o sociodemografskih lastnostih anketirancev,
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razširjena različica, ki je poleg vprašanj po vseh štirih tematskih sklopih in vprašanjih o
socio-demografskih lastnostih anketirancev vsebovala tudi poskus diskretne izbire. S
pomočjo tega dela vprašalnika smo ocenili pripravljenost na plačilo za podporo
različnim ukrepom nadzora in izkoreninjenja ITV.

2.3 Izvedba anketiranja
Izvedba anketiranja je bila na podlagi povpraševanja in presoj ponudb treh različnih izvajalcev
zaupana podjetju Valicon, ki je zagotovilo želeno storitev za najbolj konkurenčno ceno. Podjetje
izvaja javnomnenjske raziskave v okviru svojega panela anketirancev.
Vprašalnik je bil pripravljen v računalniški (e-obliki), primerni za izvedbo prek spleta.
Vprašalnik je bil najprej testiran na pod-vzorcu 47 anketirancev (15 od tega je odgovarjalo na
razširjeno različico) z namenom preverjanja razumljivosti vprašanj in logičnih zank med
povezanimi vprašanji. Nato je steklo glavno anketiranje, ki je potekalo od 5. do 10. januarja 2017.
Popolno izpolnjenih je bilo 953 anketnih vprašalnikov, od tega 276 razširjenih.

3. REZULTATI JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE
3.1 Prepoznavnost projekta LIFE ARTEMIS
Na prvo vprašanje »Ste že slišali za projekt LIFE ARTEMIS?« je 15 % anketirancev odgovorilo z Da in
preostalih 85 % z Ne. To je pričakovano, saj se projekt izvaja šele od julija 2016, vsekakor pa je cilj,
da se njegova odmevnost in prepoznavnost v naslednjih štirih letih poveča.

3.2 Pogostost in namen obiskovanja gozda
Z naslednjima dvema vprašanjema smo želeli izvedeti, kakšne so navade anketirancev v smislu
obiska gozda in motivacije za obiskovanje. Na vprašanje »Kako pogosto obiščete gozd?« je več kot
četrtina odgovorila, da nekajkrat mesečno, dobra petina nekajkrat letno, medtem ko je bilo v ostale
kategorije uvrščenih manj anketirancev (Slika 1). Porazdelitev je precej običajno zvonasta, s sicer
izrazitim upadom v kategoriji enkrat mesečno. Razlog za to je verjetno v vsebinski ozkosti
kategorije, saj je malo tistih, ki gozd obiščejo natanko enkrat na mesec.

Kako pogosto obiščete gozd?

Delež anketirancev [%]

30
25
20
15
10
5
0

Vsak dan 3–6 -krat 1–2 -krat Nekajkrat Enkrat Nekajkrat Manj kot
na teden na teden mesečno mesečno letno nekajkrat
letno

Nikoli

Slika 1: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako pogosto obiščete gozd?«.
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Več kot tri četrtine anketirancev obišče gozd zaradi sprehoda, ostale aktivnosti so relevantne v
manj kot polovici primerov. Druga najbolj pogosta aktivnost je nabiranje gozdnih sadežev in gob
– skoraj polovica vprašanih (Slika 2). Najmanj pogosto gozd obiščejo z namenom lova, kar je

Delež anketirancev [%]

pričakovano, saj so lovci razmeroma majhna skupina.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Zakaj obiščete gozd?

Slika 2: Odgovori anketirancev na vprašanje »Zakaj obiščete gozd?«.

3.3 Pomembnost okoljskih problemov
V nadaljevanju so anketiranci ocenili pomembnost (1–nepomembno, 2–malo pomembno, 3–
precej pomembno, 4–zelo pomembno) enajstih različnih okoljskih problemov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Poslabšanje in izguba naravnih življenjskih okolij; gozdovi, mokrišča, travniki itd.
Zmanjševanje pestrosti in izumiranje rastlinskih in živalskih vrst
Naselitev vrst, ki pri nas niso naravno prisotne in izvirajo od drugod
Okoljske nesreče (npr. razlitja olja, industrijske nesreče)
Izguba dohodka in delovnih mest zaradi degradacije naravnega okolja (ribolov,
ekoturizem, gozdarstvo itd.)
Onesnaževanje tal, vode in ozračja (odplake, plinski izpusti, pesticidi, umetna gnojila)
Podnebne spremembe (višanje povprečne temperature in spremenjeni padavinski vzorci)
Hitro povečevanje človeške populacije
Intenzivno kmetijstvo, gozdarstvo, ribolov
Spreminjanje rabe tal v naravnih območjih (npr. širjenje urbanih območij)
Spreminjanje ali drobljenje naravnih območij z infrastrukturnimi objekti (npr. avtoceste,
jezovi).

Anketiranci so vsakemu problemu pripisali rang pomembnosti. Najbolj pereča sta se jim zdela
problema onesnaževanja tal, vode in ozračja ter okoljske nesreče. Prav tako so pomembni tudi
problemi slabšanja in izgube naravnih življenjskih okolij in zmanjševanje pestrosti in izumiranje
rastlinskih in živalskih vrst. Najmanj pomembna se anketirancem zdi ravno problematika ITV:
naselitev vrst, ki pri nas niso naravno prisotne in izvirajo od drugod. Manj kot četrtina meni, da je
to velik problem.

Kako pomembni so okoljski problemi?
Spreminjanje/drobljenje nar. območij z infrast. ...
Spreminjanje rabe tal v naravnih območjih
Intenzivno kmetijstvo, gozdarstvo, ribolov
Hitro povečevanje človeške populacije
Podnebne spremembe
Onesnaževanje tal, vode in ozračja
Izguba dohodka/del. mest zaradi degradacije …
Okoljske nesreče
Naselitev vrst, ki pri nas niso naravno prisotne …
Zmanjševanje pestrosti in izumiranje ... vrst
Poslabšanje in izguba naravnih življenjskih okolij

0%
nepomembno

malo pomembno

20%

40%
60%
80%
100%
Delež anketirancev [%]
precej pomembno
zelo pomembno

Slika 3: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako pomembni so okoljski problemi?«.
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Pri petem vprašanju »Ali ste predhodno že slišali za pojem tujerodna vrsta?« je več kot tri četrtine
(76 %) anketirancev odgovorilo z Da. Od tistih, ki so že slišali za tujerodne vrste, je 62,3 % podalo
ustrezno razlago izraza, 25,2 % pa le delno ustrezno razlago – ti so najpogosteje izraz tujerodne
vrste pripisali le rastlinam (ne pa tudi živalim) oziroma so zapisali, da so to tiste vrste, ki
povzročajo škodo (čeprav je to le del vrst, ki jih imenujemo invazivne tujerodne vrste). 7,9 %
anketirancev je podalo napačen odgovor, najpogosteje so zapisali, da so to vrste, ki pri nas ne
živijo. 4,5 % anketirancev pa je za izraz tujerodna vrsta sicer že slišalo, a niso vedeli, kaj pomeni.
Na vprašanje »Menite, da so invazivne tujerodne vrste problem?« je 83 % odgovorilo z Da, preostali
menijo, da to ni težava. Visok delež je morda presenetljiv, saj so anketiranci te vrste v četrtem
vprašanju kot zelo pomemben ali precej pomemben problem izpostavili v manj kot 65 % (vprašanje
o pomembnosti okoljskih problemov).
Z vprašanjem »Kako velik problem so po vašem mnenju invazivne tujerodne vrste?« v domačem
okolju, na ravni Slovenije in na svetovni ravni smo želeli dobiti informacije o prostorski percepciji
problematike invazivnih tujerodnih vrst.

Slika 4: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako pomemben problem predstavljajo invazivne
tujerodne vrste?«.
Opaziti je mogoče očiten vzorec, da anketiranci zaznavajo invazivne tujerodne vrste kot problem
predvsem na globalni ravni, in da je to v domačem okolju manj problematično. Kljub temu je
treba opozoriti, da so deleži odgovorov v kategoriji manj pomemben problem še vedno znatno
manjši kot v kategorijah zelo pomemben problem in pomemben problem. Deleži v kategoriji
nepomemben problem so skoraj nični. To pomeni, da ljudje invazivne tujerodne vrste zaznavajo
kot problem.

3.4 Zaznavanje vplivov invazivnih tujerodnih vrst
Pri vprašanju o vplivih invazivnih tujerodnih vrst smo odgovore razdelili na sklope: vplivi na
gozdove, vpliv na podobo krajine, vplivi na gospodarstvo in vplivi na človekovo počutje.
Anketiranci so izbirali med vnaprej pripravljenimi trditvami o vplivih in označili le tiste, ki so se jim
zdeli pomembni v povezavi s tujerodnimi vrstami. Vplivi so večinoma negativni, le nekaj je
pozitivnih.
Tako pri vplivih na gozdove kot tudi pri vplivih na podobo krajine je največ anketirancev (74 % oz.
82 %) označilo izrivanje domačih vrst, drugi najpogostejši vpliv pa je razraščanje invazivnih
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tujerodnih vrst, bodisi v gozdu bodisi po neobdelanih površinah v krajini. Preostale vplive v obeh
sklopih so anketiranci prepoznali v vsaj 50 %.
Podobno kot pri prejšnjih dveh sklopih so tudi pri vplivih na gospodarstvo anketiranci pogosto
izbrali posledice razraščanja invazivnih tujerodnih vrst: razraščanje po kmetijskih površinah in hitra
razrast ob infrastrukturi. Ostala dva vpliva, ki sta bila opredeljena kot pozitivna, so anketiranci
izbrali precej manj pogosto.
Pri vplivih na človekovo počutje so bili negativni vplivi izbrani znatno večkrat (povzročanje
alergijskih reakcij in poškodbe) kot pozitivni (nove (uporabne) vrste v okolju in nove vonjave).
Predvsem v tretjem in četrtem sklopu je mogoče opaziti, da so anketiranci invazivnim tujerodnim
vrstam precej pogosteje pripisovali negativne vplive kot pa pozitivne.

Tabela 1. Deleži odgovorov glede zaznavanja vplivov invazivnih tujerodnih vrst po sklopih.
1. VPLIV NA GOZDOVE
Izrivanje domačih rastlinskih vrst

74%

Razraščanje v gozdu

64%

Upočasnjena ali zavrta rast drevja

57%

Sušenje in odmiranje drevja v gozdu

53%

Nobenega od teh

3%

2. VPLIV NA PODOBO KRAJINE
Izrivanje domačih vrst

82%

Razraščanje na neobdelanih površinah

62%

Spreminjanje podobe krajine

57%

Pojavljanje na domačih vrtovih

56%

Nobenega od teh

2%

3. VPLIV NA GOSPODARSTVO
Razraščanje po kmetijskih površinah

77%

Hitra razrast invazivnih tujerodnih vrst ob infrastrukturi (npr. avtoceste, železnica)

61%

Na nekaterih invazivnih tujerodnih vrstah se pasejo čebele

38%

Vrste za prehrano ljudi

29%

Nobenega od teh

3%

4. VPLIV NA ČLOVEKOVO POČUTJE
Povzročanje alergijskih reakcij

82%

Poškodbe; npr. piki

66%

Nove (uporabne) vrste v okolju

30%

Nove vonjave

25%

Nobenega od teh

2%
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Na vprašanje »Ali ste že imeli nevšečnosti zaradi invazivnih tujerodnih vrst?« je več kot tri četrtine
(78 %) anketirancev odgovorilo z Da. Tisti, ki so odgovorili z Ne (22 %), so se imeli možnost
opredeliti glede možnih nevšečnosti v prihodnje. Skoraj tretjina (32 %) jih je izbrala možnost
pričakujem, da bom imel v prihodnosti tudi sam nevšečnosti, dobra četrtina (26 %) se strinja s
trditvijo, da bodo tujerodne vrste škodovale šele naslednjim generacijam, medtem ko le
dvajsetina (5 %) meni, da tujerodne vrste ne njim in ne prihodnji generaciji ne bodo povzročile
škode. Preostali (15 %) se glede vprašanja niso znali opredeliti.

3.5 Odstranjevanje tujerodnih vrst
Izkušnje anketirancev glede odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst so deljene, saj jih je 49 % že
slišalo za tovrstne aktivnosti v Sloveniji, 51 % pa ne. Več kot tretjina (35 %) vseh (oziroma 71 % od
tistih, ki so za odstranjevanje že slišali) je trdila, da se spominja, katere vrste se je odstranjevalo
(Slika 5). Največ, več kot četrtina (26,7 %) vseh anketirancev, se spominja odstranjevanja
pelinolistne ambrozije, dvanajstina (8,5 %) odstranjevanja japonskega dresnika, manj kot 5 % se
spominja odstranjevanja orjaškega dežena (3,4 %), zlate rozge (2,0 %) in školjk (1,8 %). V slednjem
primeru gre za odstranjevanje zebrastih školjk iz Blejskega jezera, kar je bilo mogoče razbrati iz
komentarjev anketirancev. Ostali primeri odstranjevanja se nanašajo na različne živalske in
rastlinske vrste, odzivov po posameznih vrstah pa je manj kot en odstotek.

Za katere vrste se je odstranjevanje izvajalo?
Delež anketirancev [%]
0,0
Pelinolistna ambrozija
Japonski dresnik
Orjaški dežen
Zlata rozga
Školjke
Lubadar
Rdečevrate želve
Veliki pajesen
Alge
Harlekinske pikapolonice
Pavlovnija
Akacija
Tigrasti komarji
Kostanjeva šiškarica
Pižmovke
Nutrije
Aronija
Divje trave
Ribe
Škotsko govedo
Bambus
Nedotika
Španski polž
Ameriška postrv
Rudbekija
Volčji bob

5,0

3,4
2,0
1,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

10,0
8,5

15,0

20,0

25,0

30,0
26,7

Slika 5: Odgovori anketirancev na vprašanje »Za katere vrste se je odstranjevanje izvajalo?«.
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3.6 Prepoznavanje invazivnih tujerodnih vrst
Vprašanje o prepoznavanju invazivnih tujerodnih vrst je bilo sestavljeno iz dveh delov, in sicer so
anketiranci najprej označili vrste, za katere so že slišali, nato pa je sledil del, kjer so morali vrsto
na sliki prepoznati in zanjo izbrati pravilno poimenovanje.
Največ, več kot dve tretjini anketirancev (68 %) je že slišalo za pelinolistno ambrozijo, skoraj
polovica (49 %) za zlato rozgo, kostanjevo šiškarico (47 %) in japonski dresnik (47 %). Nekaj manj
anketirancev (44 %) je slišalo za jesenov ožig, skoraj četrtina (24 %) za javorovega raka, okoli
desetina pa za veliki pajesen (11 %) in storževo listonožko (9 %) (
Slika 6). Ti rezultati se precej dobro ujemajo z odgovori na prejšnje vprašanje, in sicer je bilo tudi
z aktivnostmi odstranjevanja seznanjenih največ anketirancev v primerih pelinolistne ambrozije
in japonskega dresnika, precej manj pa z zlato rozgo, za katero so anketiranci sicer slišali precej
pogosto.

Za katero tujerodno vrsto sem že slišal?
100

Delež anketirancev [%]

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sem že slišal

Še nisem slišal

Slika 6: Odgovori anketirancev na vprašanje »Za katero tujerodno vrsto sem že slišal?«.
Pri naslednjem vprašanju, ki se je nanašalo na prepoznavanje vrst, smo analizirali le odgovore
tistih anketirancev, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da so za določeno vrsto že slišali.
V naslednjem delu so anketiranci na slikah največkrat (56 %) pravilno prepoznali pelinolistno
ambrozijo, in zlato rozgo (54 %), ter kostanjevo šiškarico (52 %), nekaj manj storževo listonožko (47
%). V več kot tretjini primerov so prepoznali veliki pajesen (37 %), malo manj pogosto javorov rak
(32 %) in japonski dresnik (29 %). V manj kot četrtini primerov so pravilno prepoznali jesenov ožig
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(23 %) (Slika 7). Zopet je pelinolistna ambrozija najpogosteje izpostavljena, tokrat v smislu
prepoznavanja. Očitno je torej, da je bila ta vrsta deležna največje medijske pozornosti, saj so
anketiranci najpogosteje o njej nekaj slišali in jo tudi pravilno prepoznali. Podoben vzorec velja za
zlato rozgo in kostanjevo šiškarico.

Pravilnost prepoznavanja invazivnih tujerodnih vrst
100
90

Delež anketirancev [%]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Pelinolistna Zlata rozga
ambrozija

Kostanjeva
šiškarica
Pravilno

Japonski
dresnik

Jesenov ožig Javorov rak

Napačno

Veliki
pajesen

Storževa
listonožka

Ne vem

Slika 7: Kako pravilno so anketiranci prepoznavali posamezne invazivne tujerodne vrste na
fotografijah.
Primerjali smo pogostost odgovorov »za vrsto sem že slišal« in deleže pravilnega prepoznavanja
posameznih invazivnih tujerodnih vrst1 (Slika 8) in ugotovili, da so največje razlike naslednje:



pogosteje sem že slišal in manj pogosto pravilno prepoznal pri japonskemu dresniku,
jesenovem ožigu in pelinolistni ambroziji,



manj pogosto sem že slišal in pogosteje pravilno prepoznal pri storževi listonožki.

Predvsem japonski dresnik je primer, za katerega so anketiranci slišali relativno pogosto (47 %),
hkrati pa ga precej manj zanesljivo (17 %) prepoznavajo.

1

Pri tem smo upoštevali vse, ki so vrsto pravilno prepoznali in ne le tistih, ko vrsto pravilno prepoznali in hkrati
zanjo predhodno že slišali.
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"Že slišal" VS "pravilno prepoznal"
Pravilno

Veliki pajesen

Japonski dresnik

Pelinolistna
ambrozija
70
60
50
40
30
20
10
0

Jesenov ožig

Sem že slišal

Zlata rozga

Kostanjeva šiškarica

Storževa listonožka
Javorov rak

Slika 8: Prikaz ujemanja med deležem tistih, ki so za vrsto že slišali, in deležem tistih, ki so vrsto
tudi pravilno prepoznali.
Zanimalo nas je tudi, s katerimi vrstami so anketiranci najpogosteje zamenjevali vrsto, ki se jim je
prikazovala na sliki, in sicer le za tiste anketirance, ki so za invazivne tujerodne vrste že slišali.
Ugotovili smo, da je do najpogostejšega zamenjevanja prišlo pri zlati rozgi, in sicer jo je več kot
petina (23 %) anketirancev zamenjala s pelinolistno ambrozijo. Zanimivo je tudi, da se obratno ni
dogajali pogosto, pelinolistno ambrozijo so namreč zamenjali z zlato rozgo le v 4 % (
Slika 9).
V 8 % so veliki pajesen zamenjali z japonskim dresnikom, v 7 % javorovega raka z jesenovim
ožigom in v 6 % veliki pajesen z jesenovim ožigom ter enako pogosto jesenov ožig z javorovim
rakom. Opaziti je mogoče, da so anketiranci pogosto zamenjevali javorovega raka z jesenovim
ožigom in obratno. Med drugim je vzrok to, da sta vrsti s prostim očesom neopazni oziroma je
simptome laiku izjemno težko prepoznati.
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Zlata rozga
Pelinolistna ambrozija
Kostanjeva šiškarica
Storževa listonožka
Veliki pajesen
Javorov rak
Japonski dresnik
Jesenov ožig
0%

10%
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30%
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50%

60%

70%

80%

Ne vem katera vrsta je to

Jesenov ožig

Japonski dresnik

Javorov rak

Veliki pajesen

Storževa listonožka

Kostanjeva šiškarica

Pelinolistna ambrozija

Zlata rozga

90%

100%

Slika 9: Prikaz deleža anketirancev, ki je vrsto pravilno določil oziroma zamenjal s kakšno drugo
vrsto.
Najpogostejši vir informacij o invazivnih tujerodnih vrstah je po mnenju anketirancev televizija,
malo manj pogosto uporabljajo internet, 15 % anketirancev pa je poudarilo, da so informacije
prejeli neposredno od drugih ljudi. Ostali viri so manj pogosti. Najučinkovitejši komunikacijski
kanal za doseganje splošne javnosti sta torej televizija in internet.

Kje ste izvedeli za invazivne tujerodne vrste?
Srečanja, delavnice
Letaki ali plakati
Drugo
Radio
Časnik
Revija
Neposredno od ljudi
Internet
Televizija
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Delež anketirancev
Slika 10: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kje ste izvedeli za invazivne tujerodne vrste?«.
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3.7 Podpora ukrepom za tujerodne vrste
Na vprašanje »Ali podpirate vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja?« je
velika večina (97,5 %) odgovorila z Da, kar kaže na izjemno podporo temu ukrepu. Pred
vprašanjem je bil sistem opisan, kot je navedeno v okvirju spodaj, tako da so si anketiranci lahko
ustvarili sliko, kaj to pomeni.
Pojasnilo
»Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja je mehanizem odziva pristojnih organizacij na
pojav invazivnih tujerodnih vrst. Sistem opredeljuje njihovo vlogo in postopek ukrepanja: spremljanje
razširjenosti vrst, obveščanje javnosti o možnih nevšečnostih, koordinacija njihovega odstranjevanja in
preprečevanje vnosa novih invazivnih tujerodnih vrst.«
Hkrati smo anketirancem postavili vprašanje »Ali bi bili ob morebitnem pojavu invazivne tujerodne
vrste na vašem zemljišču pripravljeni to tudi odstraniti?«. Zopet je večina (96 %) odgovorila
pritrdilno.
V nadaljevanju je bilo postavljeno vprašanje, sestavljeno iz dveh delov. Najprej so anketiranci za
vsako vrsto označili, kako pogosto jo opazijo, in nato tudi kraj, kjer jo opazijo. Anketiranci
najpogosteje opazijo zlato rozgo in pelinolistno ambrozijo (najmanjši delež kategorije nikoli) (Slika
11). Obe vrsti sta tudi tisti, za katere najpogosteje slišijo in so ju najpogosteje pravilno prepoznali.
To še posebej velja za pelinolistno ambrozijo. Hkrati je pomembno, da so ravno zlato rozgo pri
enem od predhodnih vprašanj pogosto zamenjali s pelinolistno ambrozijo, zato podatek o
zaznavi obeh vrst v okolju ni popolnoma zanesljiv. Precej manj pogosto opazijo japonski dresnik
in veliki pajesen (dve tretjini anketirancev teh vrst ne opazi nikoli), medtem ko ostalih štirih vrst
nikoli ne opazi vsaj tri četrtine anketirancev.

Kako pogosto opazite invazivne tujerodne vrste?
100

Delež anketirancev [%]
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Zlata rozga Pelinolistna
ambrozija

Japonski
dresnik

Nikoli

Veliki
pajesen

Kostanjeva Jesenov ožig Javorov rak
šiškarica

Občasno

Storževa
listonožka

Zelo pogosto

Slika 11: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako pogosto opazite invazivne tujerodne vrste?«.
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Najpogosteje anketiranci invazivne tujerodne vrste opazijo v gozdu, skoraj pol manj pogosto ob
cestah in v parkih, v drugih okoljih pa še manj pogosto (Slika 12). Kakor koli, to je močno odvisno
od vrste, o kateri govorimo. Mesta, kjer jih anketiranci opazijo, so za nekatere invazivne tujerodne
vrste zelo raznolika, kot npr. za japonski dresnik, zlato rozgo in pelinolistno ambrozijo, druge so
izrazito gozdne vrste, kot npr. kostanjeva šiškarica, storževa listonožka, javorov rak in jesenov
ožig. Na deponijah, ob cestah in železnicah anketiranci najpogosteje opazijo japonski dresnik, zlato
rozgo in pelinolistno ambrozijo. Ob vodotokih anketiranci najpogosteje opazijo japonski dresnik,
na kmetijskih površinah pa zlato rozgo ter pelinolistno ambrozijo.

Kje običajno opazite invazivne tujerodne vrste?
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Slika 12: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kje običajno opazite invazivne tujerodne vrste?«.
Na vprašanje »Ali bi bili pripravljeni najdbo invazivne tujerodne vrste sporočiti pristojni organizaciji?«
je večina (89 %) odgovorilo pritrdilno in le dobra desetina (11 %) negativno. Nato so lahko
anketiranci izbrali, komu so najdbo invazivne tujerodne vrste dejansko že sporočili, in tri četrtine
(75 %) najdbe ni sporočilo nikomur, dobra sedmina (15 %) invazivnih tujerodnih vrst sploh nikoli
ni opazila, ostali pa so najdbo objavili na socialnih omrežjih (3 %), spletni strani (1 %), nanjo
opozorili ministrstvo ali agencijo (0,5 %), obvestili radio (0,4 %), TV (0,3 %) ali časnik (0,2 %).
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V nadaljevanju so lahko anketiranci označili, kako močno podpirajo različne ukrepe
odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst živali in rastlin. Pri živalskih vrstah anketiranci najbolj
(»deloma«, »večinoma« in »popolnoma podpiram«) podpirajo sterilizacijo (92 %), nato nameščanje
v zavetišča (82 %) in lov (81 %). Več kot dve tretjini (69 %) anketirancev vsaj deloma podpira
uporabo insekticidov, manj kot dve tretjini pa streljanje (60 %) in uporabo smrtonosne injekcije
(59 %). Najmanj podpirajo uporabo strupov (52 % »ne podpiram«) (Slika 13).
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Slika 13: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako močno podpirate ukrepe odstranjevanja
invazivnih tujerodnih vrst živali?«.
V primeru rastlinskih vrst anketiranci najmočneje podpirajo izkopavanje, saj le 2 % temu
nasprotuje, najmanj pa podpirajo uporabo herbicidov, ki je ne podpira več kot tretjina (37 %)
anketirancev. Košnjo ali posek popolnoma podpirata skoraj dve tretjini anketirancev, nasprotuje
pa jima manj kot dvajsetina (4 %) anketirancev. Vnašanju naravnih sovražnikov nasprotuje dobra
desetina anketirancev (11 %), popolnoma pa to podpira 42 % anketirancev (Slika 14).
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Kako močno podpirate ukrepe odstranjevanja invazivnih
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Slika 14: Odgovori anketirancev na vprašanje »Kako močno podpirate ukrepe odstranjevanja
invazivnih tujerodnih vrst rastlin?«.

3.8 Preference (pripravljenost na plačilo) javnosti do različnih ukrepov nadzora
nad invazivnimi tujerodnimi vrstami
V razširjeno različico vprašalnika je bil vključen tudi poskus diskretne izbire, s pomočjo katerega
smo pridobili podatke o podpori oziroma preferencah javnosti do različnih ukrepov nadzora nad
invazivnimi tujerodnimi vrstami. Obravnavane ukrepe smo opisali z nizom lastnosti oziroma
»atributov« (Tabela 2), ki opisujejo posledice izvajanja ukrepov. Posledice ukrepov smo dodatno
razčlenili s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih »ravni«. Uporabili smo 4 atribute: način
odstranjevanja, temeljitost odstranjevanja, mesto odstranjevanja ter delovanje sistema
zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja. Ti opisujejo ključne vidike nadzora nad invazivnimi
tujerodnimi vrstami, za katere smo skušali z ekonomskim vrednotenjem njihovega uresničevanja
ugotoviti javno podporo za njihovo uporabo. Ekonomsko vrednotenje omogoča peti atribut –
plačilo. To je opredeljeno kot obvezno letno plačilo vsakega polnoletnega prebivalca Slovenije v
poseben sklad, iz katerega bi se črpala sredstva za izvajanje navedenih ukrepov nadzora nad
invazivnimi tujerodnimi vrstami. Vsak atribut je opredeljen z več ravnmi. Trenutno stanje opisuje
stanje atributa sedaj, alternativne ravni pa kažejo na različna možna stanja posameznega
atributa, ki bi jih bilo mogoče v prihodnje doseči z dodatnimi sredstvi prej omenjenega sklada.

24

Tabela 2. Atributi in njihove ravni v poskusu diskretne izbire
Ravni
Atributi

Trenutno stanje

Alt. stanje 1

Alt. stanje 2

Alt. stanje 3

Način odstranjevanja

Ni odstranjevanja

Mehansko

Kemično

Biološko

Temeljitost odstranjevanja

Ni odstranjevanja

Delno

Popolno

-

Mesto odstranjevanja

Ni odstranjevanja

Gozd

Naselje

-

Sistem ZOHO

Ne deluje

Deluje

Ne deluje

-

Plačilo

0

3, 6, 9, 12, 15, 17 EUR

Opombe: ZOHO – zgodnje obveščanje in hitro odzivanje, Alt. – alternativno

Informacije in ravni smo uporabili za oblikovanje poskusne zasnove. Pripravljena je bila s
programskim orodjem Ngene (2012), in sicer v obliki sekvenčne ortogonalne delne faktorske
zasnove. To je eden od statističnih pristopov oblikovanja poskusov diskretne izbire (Hensher in
sod., 2015) in je posebej primeren za »neoznačene« zasnove, hkrati pa običajno omogoča
oblikovanje manjših poskusov. Poskusna zasnova sestoji iz niza alternativ, ki predstavljajo
kombinacije ravni vseh atributov, v anketi pa vsakega posameznika prosimo, da si izbere
najljubšo alternativo. Alternative so običajno po nekaj skupaj združene v izbirne nize, kjer
anketiranec izbira le med nekaj alternativami hkrati. Za optimalno se je izkazala poskusna
zasnova s 108 alternativami, ki so bile združene v 36 izbirnih nizov s po tremi alternativami
(primer enega je podan spodaj, Slika 15).
Izbirne nize smo razdelili v tri bloke po 12, tako da je anketiranec izbiral najljubšo alternativo 12krat, – v vsakem izbirnem nizu po eno. V izbirnem nizu je ena alternativa vedno predstavljala
trenutno stanje (prva), preostali dve pa alternativni stanji, ki bi jih bilo mogoče hipotetično doseči
z izvajanjem dodatnih ukrepov.
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Slika 15: Primer izbirnega niza.
Od 953 anketirancev v vzorcu jih je na razširjeno različico vprašalnika odgovarjalo 276. Podatke o
izbirah alternativ, s katerimi so anketiranci izrazili mnenje o možnih načinih nadzora nad
invazivnimi tujerodnimi vrstami v Sloveniji oziroma izrazili, katere oblike podpirajo (so zanje
pripravljeni plačati) bolj kot druge, smo analizirali s pomočjo empiričnega modela latentnih
razredov (Hensher in sod., 2015). Model latentnih razredov je logistični regresijski model, ki
omogoča oceno mejnih koristnosti spremembe ravni posameznega atributa iz trenutnega v
alternativno stanje. Model nam torej omogoča ovrednotiti hipotetične spremembe atributov, ker
pa je eden od atributov monetarni kazalnik plačila, lahko spremembe opredelimo tudi v
ekonomskem smislu – izračunamo pripravljenost na plačilo (ang.: willingness to pay). Hkrati nam
model latentnih razredov omogoča, da anketirance razvrstimo v vsaj dva, običajno pa tudi v več
razredov. Anketiranci v razredu imajo enake preference do sprememb atributov, med razredi pa
se preference razlikujejo. V naši raziskavi smo ugotovili, da je optimalen model s 4 razredi. Pri
tem smo uporabili informacijska merila AIC, AIC3 in BIC (Andrews in Currim, 2003; Ben-Akiva in
Swait, 1986; Bozdogan, 1987; Ramaswamy in sod., 1993), ki nam omogočijo določiti optimalno
število razredov.
Model latentnih razredov smo ocenili tako, da smo uporabili spremenljivke za vse atribute iz
poskusne zasnove, hkrati pa smo uporabili tudi dodatne spremenljivke, s katerimi smo skušali
dodatno opredeliti lastnosti anketirancev v posameznih razredih. Uporabili smo le tiste, ki so se
pokazale kot statistično različne od 0, črpali pa smo jih predvsem iz anketnih vprašanj o navadah
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in socio-demografskih lastnostih anketirancev. Rezultati ocene modela so prikazni v Prilogi 2. Na
podlagi ocen parametrov modela smo v naslednjem koraku izračunali tudi ocene pripravljenosti
na plačilo (Slika 16). Ocene vrednosti pripravljenosti na plačilo s pripadajočimi statistikami so
podane v Prilogi 2.
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Slika 16: Ocene pripravljenosti na plačilo.
V prvi razred je uvrščena petina (20 %) vseh anketirancev, zanje pa je značilno, da so izrazili
pozitivne preference (pozitivno in statistično značilna pripravljenost na plačilo) do izvajanja
biološkega in mehanskega načina odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Za izvajanje
biološkega namesto kemičnega načina odstranjevanja so anketiranci v prvem razredu
pripravljeni plačati 22,3 EUR/leto, za izvajanje mehanskega odstranjevanja namesto kemičnega
pa 21,5 EUR/leto. Pozitivne preference so izrazili tudi za popolno odstranjevanje, odstranjevanje v
naseljih in delovanje sistema ZOHO. Za popolno odstranjevanje v primerjavi z le delnim so
anketiranci pripravljeni plačati 13,4 EUR/leto, za odstranjevanje v naseljih namesto v gozdu pa
6,4 EUR/leto. Za vzpostavitev in delovanje sistema ZOHO so anketiranci pripravljeni plačati
15,1 EUR/leto.
V drugem razredu je 21 % vseh anketirancev, ti pa so izrazili pozitivne preference do biološkega
in mehanskega načina odstranjevanja, do popolne odstranitve invazivnih tujerodnih vrst (glede
na intenzivnost) ter do vzpostavitve sistema ZOHO. Glede mesta odstranjevanja (naselje/gozd) so
bili anketiranci v tem razredu indiferentni. Za izvajanje mehanskega načina odstranjevanja so bili
v primerjavi s kemičnim pripravljeni prispevati 45,7 EUR/leto, za biološki način v primerjavi s
kemičnim pa 40,9 EUR/leto. Za vzpostavitev sistema ZOHO so anketiranci izrazili pripravljenost na
plačilo v višini 12,7 EUR/leto, za popolno odstranitev v primerjavi z delno pa 4,1 EUR/leto.
Tretji razred je največji, saj je bilo vanj uvrščena skoraj polovica (45 %) vseh anketirancev, ti pa so
enako kot tisti v drugem razredu izrazili pozitivne preference do biološkega in mehanskega
načina odstranjevanja, do popolne odstranitve invazivnih tujerodnih vrst ter do vzpostavitve
sistema ZOHO. Višine ocen pripravljenosti na plačilo so precej nižje kot v drugem razredu. Za
izvajanje mehanskega odstranjevanja v primerjavi s kemičnim so anketiranci pripravljeni
prispevati 6,9 EUR/leto, za biološki način odstranjevanja v primerjavi s kemičnim pa 4,1 EUR/leto.

27

Za vzpostavitev sistema ZOHO je pripravljenost na plačilo 7,1 EUR/leto, za popolno
odstranjevanje v primerjavi z delnim pa 2,9 EUR/leto.
Četrti razred je najmanjši od vseh, vanj je uvrščenih 14 % anketirancev. Ti so izrazili pozitivne
preference le do vzpostavitve in delovanja sistema ZOHO - njihova pripravljenost na plačilo za
vzpostavitev sistema je 1,7 EUR/leto. Do sprememb drugih atributov so bili indiferentni.
S pomočjo dodatnih spremenljivk lahko opišemo tudi druge lastnosti anketirancev v razredih. Te
lastnosti vedno interpretiramo tako, da razrede primerjamo z referenčnim razredom, ki je v
našem primeru zadnji, četrti razred.
V prvem razredu so bolj verjetno anketiranci z višjim dohodkom kot v četrtem razredu, hkrati pa
so pogostejši obiskovalci gozda in bolj verjetno prebivajo v mestih kot na podeželju. V drugem
razredu so v primerjavi s četrtim bolj verjetno anketiranci ženskega spola in tisti, ki živijo v mestih.
V tretjem razredu so v primerjavi s četrtim razredom bolj verjetno anketiranci, ki živijo v mestih,
hkrati pa je manj verjetno, da prebivajo v Goriški statistični regiji.
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Priloga 1: Razširjena različica vprašalnika
RAZISKAVA O MNENJU SLOVENCEV O TUJERODNIH VRSTAH
V okviru evropskega projekta LIFE ARTEMIS Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo
narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis izvajajo raziskavo javnega mnenja o
vrstah živali, rastlin in gliv, ki v Sloveniji niso naravno prisotne in so bile k nam namerno ali
nenamerno zanesene zaradi različnih človekovih dejavnosti. Te vrste imenujemo tujerodne vrste.
Z raziskavo želimo ugotoviti:
-

vašo seznanjenost s tujerodnimi vrstami,

-

vašo pripravljenost, da sami sodelujete pri ukrepih v zvezi s tujerodnimi vrstami,

-

vaše mnenje glede ukrepov v zvezi s tujerodnimi vrstami na nacionalni ravni.

Odgovori na vprašanja so anonimni, rezultati anketiranja pa bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne
namene in ne bodo posredovani tretji osebi.
1. Ste že slišali za projekt LIFE ARTEMIS? (možen je en sam odgovor)
 Da (1)
 Ne (2)
2. Kako pogosto zahajate v gozd? (možen je en sam odgovor)
 Vsak dan (1)
 3–6 -krat na teden (2)
 1–2 -krat na teden (3)
 Nekajkrat mesečno (4)
 Enkrat mesečno (5)
 Nekajkrat letno (6)
 Manj kot nekajkrat letno (7)
 Nikoli (8)
3. S katerimi nameni zahajate v gozd? (možnih je več odgovorov)
 Sprehod (1)
 Tek (2)
 Opazovanje narave (3)
 Fotografiranje (4)
 Nabiranje gozdnih sadežev in gob (5)
 Lov (6)
 Gozdarska opravila (7)
 Sprostitev z družino (9)
 Drugo: ______________________________________________________________________

4. Kako pomembni so po vašem mnenju za naravno okolje naslednji okoljski
problemi? (izberite rang pomembnosti za vsak okoljski problem)
Okoljski problem

Izberite
rang

Poslabšanje in izguba naravnih življenjskih okolij (gozdovi, mokrišča, travniki…)

1234

Zmanjševanje pestrosti in izumiranje rastlinskih in živalskih vrst

1234

Naselitev vrst, ki pri nas niso naravno prisotne in izvirajo od drugod

1234

Okoljske nesreče (npr. razlitja olja, industrijske nesreče)

1234

Izguba dohodka in delovnih mest zaradi degradacije naravnega okolja (ribolov,
eko-turizem, gozdarstvo…)
Onesnaževanje tal, vode in ozračja (odplake, plinski izpusti, pesticidi, umetna
gnojila)
Podnebne spremembe (višanje povprečne temp. in spremenjeni padavinski
vzorci)

1234
1234
1234

Hitro povečevanje človeške populacije

1234

Intenzivno kmetijstvo, gozdarstvo, ribolov

1234

Spreminjanje rabe tal v naravnih območjih (npr. širjenje urbanih območij)

1234

Spreminjanje ali drobljenje naravnih območij z infrastrukturnimi objekti (npr.
avtoceste, jezovi)

1234

Opomba: 1 – nepomembno; 2 – malo pomembno; 3 – precej pomembno; 4 – zelo pomembno
5. Ali ste že predhodno slišali za pojem »tujerodna vrsta«? (možen je en sam odgovor)
 Da (1)
 Ne (2)
6. Kaj menite, da izraz »tujerodne vrste« pomeni (opišite):
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
V nadaljevanju sledijo vprašanja o INVAZIVNIH TUJERODNIH VRSTAH.
To so rastlinske in živalske vrste ter glive, ki prihajajo iz drugih držav ali celo celin in se v Sloveniji hitro
širijo. To jim omogočajo zanje izjemno ugodni življenjski pogoji in odsotnost naravnih sovražnikov v
Sloveniji. Zato jih imenujemo invazivne tujerodne vrste.
7. Menite, da so invazivne tujerodne vrste problem, in če da, zakaj?
 Da, (1)
zakaj: _______________________________________________________________________
 Ne (2)

8. Če ste pri prejšnjem vprašanju izbrali DA, kako velik problem po vašem mnenju
predstavljajo invazivne tujerodne vrste? (za vsako možnost obkrožite pomen) (pro_dom,
pro_slo, pro_svet)





v mojem domačem okolju (zelo pomemben (1) – pomemben (2) – manj pomemben (3) –
nepomemben (4))
na ravni Slovenije (zelo pomemben (1) – pomemben (2) – manj pomemben (3) –
nepomemben (4))
na svetovni ravni (zelo pomemben (1) – pomemben (2) – manj pomemben (3) –
nepomemben (4))

9. Katere od naštetih vplivov lahko pripišemo invazivnim tujerodnim vrstam? Označite z (-),
če gre za negativen učinek ali s (+) za pozitiven učinek.
Vplivi na človekovo počutje

Označite

Vplivi na podobo krajine

Povzročanje alergijskih reakcij

Razraščanje na neobdelanih površinah

Nove (uporabne) vrste v okolju

Izrivanje domačih vrst

Nove vonjave

Spreminjanje podobe krajine

Poškodbe; npr. piki

Pojavljanje na domačih vrtovih

Vplivi na gospodarstvo

Vpliv na gozdove

Na nekaterih invazivnih

Sušenje in odmiranje drevja v gozdu

Označite

tujerodnih vrstah se pasejo
čebele
Razraščanje po kmetijskih

Razraščenje v gozdu

površinah
Hitra razrast invazivnih tujerodnih

Upočasnjena ali zavrta rast drevja

vrst ob infrastrukturi (npr.
avtoceste, železnica)
Vrste za prehrano ljudi

Izrivanje domačih rastlinskih vrst

10. Ali ste že imeli nevšečnosti zaradi invazivnih tujerodnih vrst? (možen je en sam odgovor)
 Da (1); katere: ___________________________________________________________
 Ne (2); kakšno je vaše stališče glede nevšečnosti, ki bi jih lahko povzročile invazivne

tujerodne vrste v prihodnje:





pričakujem, da bom imel v prihodnosti tudi sam nevšečnosti (1),
tujerodne vrste bodo škodovale šele naslednjim generacijam (2),
tujerodne vrste ne meni ne prihodnji generacije ne bodo povzročile škode (3),
ne vem (4).

11. Ste že slišali za aktivnosti odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji?
 Da (1)
 Ne (2)
12. Se morda spomnite, katere vrste se je odstranjevalo?
 Da (1), (navedite katere):___________________________________________________
 Ne (2)
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13. Za katere od spodaj naštetih invazivne tujerodne vrste ste že slišali in katere bi
prepoznali?
Vrsta

Že slišal

Kostanjeva šiškarica (kos_sis)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Storževa listonožka (sto_lis)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Japonski dresnik (jap_dre)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Zlata rozga (zla_roz)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Javorov rak (jav_rak)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Veliki pajesen (vel_paj)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Pelinolistna ambrozija (pel_amb)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Jesenov ožig (jes_ozi)

1-že slišal; 2-nisem slišal

Ne vem

-

prepoznavanje (slike)

14. Iz katerih virov ste izvedeli za v prejšnjem vprašanju navedene invazivne tujerodne
vrste? (možnih je več odgovorov)
Vir

Označite

Televizija
Internet
Radio
Časnik
Revija
Neposredno od ljudi
Srečanja, delavnice
Letaki ali plakati
Drugo ___________
15. Ali podpirate vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za
invazivne tujerodne vrste, kot je opredeljen spodaj?
»Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja je mehanizem odziva pristojnih organizacij na
pojav invaznih tujerodnih vrst. Sistem opredeljuje njihovo vlogo in postopek ukrepanja: spremljanje
razširjenosti vrst, obveščanje javnosti o možnih nevšečnostih, koordinacija njihovega odstranjevanja in
preprečevanje vnosa novih invazivnih tujerodnih vrst.«
 Da, podpiram. (1)
 Ne. (2)
16. Ali bi bili pripravljeni ob morebitnem pojavu invazivne tujerodne vrste na vašem
zemljišču (npr. na vrtu) to tudi sami odstraniti?
 Da (1)
 Ne (2)

17. Kako pogosto in kje običajno opazite posamezne invazivne tujerodne vrste?
Kako pogosto opazite invazivne tujerodne vrste
Kje

Nikoli

Občasno

Zelo pogosto

ob cestah (1)

1

2

3

ob vodotokih (2)

1

2

3

na vrtovih (3)

1

2

3

v parkih (4)

1

2

3

v gozdu (5)

1

2

3

na deponijah ali gradbiščih (6)

1

2

3

ob železnici (7)

1

2

3

na kmetijskih površinah (8)

1

2

3

drugo

1

2

3

Vrsta
Kostanjeva šiškarica
Storževa listonožka
Japonski dresnik
Zlata rozga
Javorov rak
Veliki pajesen
Pelinolistna ambrozija
Jesenov ožig
18. Ste morebitno najdbo komu sporočili? (možnih je več odgovorov)
 Da
(1) TV
(2) Radio
(3) Časnik
(4) Spletna stran
(5) Socialna omrežja
(6) Ministrstvo, agencija (katera: ______________________________________________________)
(7) Drugo: _________________________________________________________________________
 Ne (99)

19. Bi bili pripravljeni najdbo invazivne tujerodne vrste sporočiti pristojni organizaciji?
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Da (1)
Ne (2)

20. Kako močno bi podprli različne ukrepe odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst?
(izberite oceno pri vsakem ukrepu)
Za živalske vrste

Vaša

Za rastline

podpora

Vaša
podpora

Nastavljanje strupov

1234

Košnja/posek

1234

Smrtonosna injekcija

1234

Izkopavanje

1234

Lov

1234

Herbicidi

1234

Sterilizacija

1234

Naselitev naravnih sovražnikov

1234

Insekticidi

1234

Streljanje

1234

Namestitev v zavetišče

1234

Opomba: 1 – ne podpiram; 2 – večinoma podpiram; 3 – deloma podpiram; 4 – popolnoma
podpiram

Naslednji del vprašalnika bo bolj razgiban in zanimiv. Na prav poseben način vas bomo
povprašali po vaših preferencah o tem, na kakšen način naj se nadzor nad invazivnimi
tujerodnimi vrstami opravlja v Sloveniji.
Pokazali vam bomo dvanajst (12) različnih kombinacij režimov nadzora nad invazivnimi
tujerodnimi vrstami. Ti so opisani z2:








različnimi načini odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst
 mehansko odstranjevanje: košnja, mulčenje, lov, posek obolelega drevja
 kemično odstranjevanje: uporaba kemični preparatov (npr. škropiva, nanosi)
 biološko odstranjevanje: vnos naravnih sovražnikov invazivnih tujerodnih vrst
(npr. parazitske žuželke)
temeljitostjo njihovega odstranjevanja
 popolna odstranitev invazivnih tujerodnih vrst
 delno odstranjevanje: stalno zatiranje z namenom blaženja negativnih vplivov
mestom, kjer se odstranjevanje izvaja
 invazivne tujerodne vrste se odstranjujejo v gozdovih
 invazivne tujerodne vrste se odstranjujejo v naseljih
delovanjem sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
 deluje
 ne deluje

Nihče ne namiguje, da se bo katera od možnosti dejansko uresničila. Vsakič, ko bodo prikazane
po tri možnosti, izberite (eno) vam najljubšo. Prva vedno prikazuje trenutno stanje (brez ukrepov),
preostali dve pa možni stanji, ki bi jih bilo v prihodnje mogoče doseči z ukrepi nadzora nad
invazivnimi tujerodnimi vrstami.
Sredstva Ministrstva za okolje in prostor so omejena, zato bi morali za dodatne ukrepe, ki
omogočajo intenzivnejši nadzor nad invazivnimi tujerodnimi vrstami, neposredno prispevati tudi
državljani Slovenije. Vsaki možnosti je pripisan znesek, ki predstavlja vaš hipotetičen letni
prispevek posebni proračunski postavki ministrstva. Sredstva bi se lahko porabila izključno za

2

atributi

predlagane ukrepe. Prispevke vseh polnoletnih državljanov bi zbirali vsaj 3 leta, izvedba
programa bi bila odvisna od večinske podpore. Prispevali bi vsi ali pa nihče.
Ta del je resda hipotetične narave, vendar vas kljub temu prosimo, da izbirate karseda realno. Če
si sprememb ne želite ali zanje ne bi bili pripravljeni prispevati, izberite »trenutno stanje«. Ni
pravilnih in napačnih odgovorov, zanima nas le vaše mnenje. Pri tem upoštevajte, da denarja, ki
bi ga namenili za program, ne bi mogli porabiti v druge namene.
Primer (posameznik je pri anketiranju opravil tovrstnih 12 izbir, vsakokrat v okviru drugačne
kombinacije atributov)

SOCIO-DEMOGRAFSKE LASTNOSTI ANKETIRANCA
21. Spol:
 Ženska (2)
 moški (1)
22. Ste lastnik gozda (vi /oseba v vašem gospodinjstvu):
 Da (1)
 Ne (2)
23. Kje živite (NUTS regija)
 Pomurska (1)
 Podravska (2)
 Koroška (3)
 Savinjska (4)
 Zasavska (5)
 Spodnjeposavska (6)
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 Jugovzhodna Slovenija (7)
 Osrednjeslovenska (8)
 Gorenjska (9)
 Notranjsko‐kraška (10)
 Goriška (11)
 Obalno‐kraška (12)
24. Vaša starostna skupina:







18-25 let (1)
26-35 let (2)
36-45 let (3)
46-55 let (4)
56-65 let (5)
več kot 65 let (6)

25. Vaša stopnja dokončane izobrazbe:












nedokončana osnovna šola
osnovna šola
poklicna šola (III ali IV stopnja)
srednja šola (V stopnja)
višja ali visoka šola/bolonjska univerzitetna stopnja (VI stopnja)
univerzitetna stopnja/bolonjska magistrska stopnja (VII stopnja)
podiplomska stopnja (mag., dr.)
ne želim odgovoriti
specializacija po višji šoli
specializacija po visoki šoli
specializacija po univerzitetni izobrazbi

26. Prosimo, označite vaš neto mesečni dohodek:
Osebni dohodek

Dohodek

Število članov

(PINCOME)

gospodinjstva

gospodinjstva

(HINCOME)

(HHSIZE)

0€

1

1 do 365 € (2)

1-730 €

2

366–550 € (3)

731-1100

3

551–730 € (4)

1101-1460

4

731–920 € (5)

1461-1830

5

921–1100 € (6)

1831-2200

6

1101–1280 € (7)

2201-2500

7

1281-1460 € (8)

2501-2900

8 in več

1461-1830 (9)

2901-3300

1831-2200 (10)

3301 in več

Sem brez dohodka (1)

2201 in več (11)
Ne želim odgovoriti

27. Status aktivnosti (označite)
(1) zaposlen (pri delodajalcu)
(4) samostojni podjetnik
(7) pogodbeno delo, avtorska pogodba
(8) nezaposlen
(9) upokojenec
(11) srednješolec
(12) študent
(14) kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji
(15) gospodinja, služkinja, negovalka na domu
(17) delovno nezmožen
(97) drugo
(98) ne želim odgovoriti
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Priloga 2: Ocena modela latentnih razredov
Model s štirimi razredi anketirancev

Razred 4

Razred 3

Razred 2

Razred 1

Atributi

. .

Konstantni člen

-3.42***

1.21

-5.80

-1.04

Biološko odstranjevanje

2.35**

0.91

0.56

4.14

Mehansko odstranjevanje

2.26***

0.72

0.84

3.68

Popolno odstranjevanje

1.41***

0.37

0.69

2.14

Odstranjevanje v naseljih

0.68**

0.27

0.16

1.20

Sistem ZOHO deluje

1.59***

0.49

0.64

2.55

Letno plačilo

-0.10***

0.03

-0.17

-0.04

Konstantni člen

1.90***

0.41

1.10

2.71

Biološko odstranjevanje

3.46***

0.39

2.70

4.22

Mehansko odstranjevanje

3.87***

0.37

3.15

4.59

Popolno odstranjevanje

0.35**

0.16

0.03

0.67

Odstranjevanje v naseljih

-0.03

0.17

-0.36

0.30

Sistem ZOHO deluje

1.08***

0.21

0.67

1.49

Letno plačilo

-0.08***

0.02

-0.12

-0.05

Konstantni člen

-2.24***

0.22

-2.67

-1.80

Biološko odstranjevanje

0.26*

0.14

-0.01

0.54

Mehansko odstranjevanje

0.44***

0.15

0.14

0.74

Popolno odstranjevanje

0.18*

0.10

-0.01

0.38

Odstranjevanje v naseljih

-0.08

0.11

-0.30

0.15

Sistem ZOHO deluje

0.46***

0.10

0.27

0.64

Letno plačilo

-0.06***

0.01

-0.08

-0.05

Konstantni člen

-0.55

0.40

-1.33

0.24

Biološko odstranjevanje

0.36

0.32

-0.27

0.99

Mehansko odstranjevanje

0.27

0.33

-0.37

0.91

Popolno odstranjevanje

-0.14

0.26

-0.66

0.38

Odstranjevanje v naseljih

-0.04

0.26

-0.55

0.47

Sistem ZOHO deluje

0.55**

0.27

0.02

1.08

Letno plačilo

-0.31***

0.04

-0.39

-0.24

Razred 1

Dodatne spremenljivke

. .

Konstantni člen

0.85

1.08

-1.26

2.97

Spol (ž-1; m-0)

0.53

0.63

-0.71

1.78

Osebni mes. doh. (1-0 EUR; …; 10-vsaj 3301 EUR)

0.26**

0.11

0.05

0.48

Obisk gozda (1-vsak dan; …; 8-nikoli)

-0.33*

0.17

-0.67

0.01

Tip naselja (1-podeželje; 0-mesto)

-1.28**

0.62

-2.50

-0.06

Goriška stat. regija (1-da; 0-ne)

0.08

0.89

-1.68

1.83

Razred 2
Razred 3

Konstantni člen

1.29

0.85

-0.38

2.95

Spol (ž-1; m-0)

1.34**

0.59

0.19

2.50

Osebni mes. doh. (1-0 EUR; …; 10-vsaj 3301 EUR)

0.00

0.00

-0.00

0.00

Obisk gozda (1-vsak dan; …; 8-nikoli)

-0.13

0.16

-0.45

0.18

Tip naselja (1-podeželje; 0-mesto)

-1.89***

0.60

-3.07

-0.72

Goriška stat. regija (1-da; 0-ne)

-0.40

0.92

-2.20

1.39

Konstantni člen

1.40*

0.76

-0.08

2.89

Spol (ž-1; m-0)

0.55

0.50

-0.44

1.54

Osebni mes. doh. (1-0 EUR; …; 10-vsaj 3301 EUR)

0.00

0.00

-0.00

0.00

Obisk gozda (1-vsak dan; …; 8-nikoli)

0.13

0.14

-0.14

0.40

Tip naselja (1-podeželje; 0-mesto)

-1.24**

0.52

-2.27

-0.22

Goriška stat. regija (1-da; 0-ne)

-2.61**

1.31

-5.17

-0.04

Opombe: * (
zaupanja;

0.10); ** (

0.05); *** (

0.01); . . – standardna napaka;

– spodnja meja intervala

– zgornja meja intervala.

Ocene pripravljenosti na plačilo za spremembe posameznih atributov po razredih anketirancev
. .
Razred 1
Biološko

22,28***

6,17

10,18

34,38

21,47***

6,03

9,65

33,29

13,43***

3,35

6,86

20,00

6,44***

2,44

1,66

11,22

15,12***

3,50

8,27

21,98

40,88***

8,59

24,04

57,73

45,72***

9,50

27,11

64,34

4,15*

2,19

-0,15

8,45

-0,31

1,97

-4,17

3,55

12,75***

3,20

6,48

19,01

4,10*

2,33

-0,47

8,68

6,94**

2,72

1,61

12,27

2,87*

1,62

-0,31

6,05

-1,21

1,78

-4,69

2,28

odstranjevanje
Mehansko
odstranjevanje
Popolno
odstranjevanje
Odstranjevanje
v naseljih
Sistem ZOHO
deluje
Razred 2
Biološko
odstranjevanje
Mehansko
odstranjevanje
Popolno
odstranjevanje
Odstranjevanje
v naseljih
Sistem ZOHO
deluje
Razred 3
Biološko
odstranjevanje
Mehansko
odstranjevanje
Popolno
odstranjevanje
Odstranjevanje

40

v naseljih
Sistem ZOHO

7,12***

1,72

3,75

10,49

1,16

1,03

-0,85

3,17

0,88

1,03

-1,14

2,89

-0,44

0,85

-2,09

1,22

-0,13

0,83

-1,76

1,50

1,75***

0,84

0,10

3,41

deluje
Razred 4
Biološko
odstranjevanje
Mehansko
odstranjevanje
Popolno
odstranjevanje
Odstranjevanje
v naseljih
Sistem ZOHO
deluje
Opombe:

– pripravljenost na plačilo v EUR/oseba leto; . . – standardna napaka;

intervala zaupanja;

– zgornja meja intervala zaupanja.

– spodnja meja

