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Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst
• Preprečevanje
• Zgodnje odkrivanje in hiter odziv
• Hitra odstranitev
• Obvladovanje močno razširjenih ITV

Uredba (EU) št. 1143/2014 – seznam invazivnih tujerodnih vrst
• Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o
sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z
Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta - veljavnost od
3. avgusta 2016
• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 o posodobitvi seznama
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št.
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta - veljavnost od 2. avgusta 2017
• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1262 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) 2016/1141 z namenom posodobitve seznama invazivnih
tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo - veljavnost od 15. avgusta 2019
• Na trenutno veljavnem seznamu je 66 vrst (30 tujerodnih živali in 36
tujerodnih rastlin)

foto: Arhiv Zavod Symbiosis

foto: Arhiv Zavod Symbiosis

Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo
V Sloveniji - seznam (37 vrst) - v veljavo stopil 3. 8. 2016
• 10 vrst že zaznanih v naravi
• 4 močno razširjene (Myocastor coypus, Pacifastacus leniusculus,
Pseudorasbora parva, Trachemys scripta)

(foto vse: Arhiv Zavod Symbiosis)

• 3 z lokalnimi populacijami (Orconectes limosus, Procambarus clarkii??,
Pueraria montana)
• 1 se pojavlja občasno (Procyon lotor)
• 2 odstranjeni (Lithobates (Rana) catesbeianus, Lysichiton americanus)

Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo
V Sloveniji - prva dopolnitev seznama (12 vrst) - v veljavo stopil 2. 8. 2017
• 7 vrst že zaznanih v naravi
• 2 močno razširjeni (Impatiens glandulifera,
Ondatra zibethicus)
• 2 razširjeni, v začetni fazi invazije (Asclepias syriaca,
Elodea nuttallii)

• 1 z lokalnimi populacijami (Heracleum mantegazzianum)
• 2 se pojavljata občasno (Alopochen aegyptiacus,
Nyctereutes procyonoides)
foto: Arhiv Zavod Symbiosis

foto: A. Bibič

(foto: Paul Veenvliet)

Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo
V Sloveniji - druga dopolnitev seznama (18 vrst) - v veljavo stopil
15. 8. 2019
• 2 vrst že prisotnih v naravi
• 2 močno razširjeni (Ailanthus altissima, Lepomis gibbosus )

foto: Arhiv Zavod Symbiosis

• Skupaj v Sloveniji v naravi zaznanih že 19 invazivnih tujerodnih
vrst, ki zadevajo Unijo od tega 3 po uvrstitvi na seznam EU

Aktivnosti v Sloveniji
Pregled prisotnosti tujerodnih vrst v Sloveniji
• Pregled literaturnih virov (CRP -Neobiota – BF, ITV v SI – KIS)
• Monitoring in popisi v okviru različnih načrtov, programov, naročil in projektov
• Spremljanje razširjenosti na zavarovanih območjih
• Občine (APPLAUSE, Rokavice gor…)
• Ljudska znanost (ARTEMIS, Ujemite naravo!, …)
Osveščanje
• Projekti (Thuja, ARTEMIS, Invazivke nikoli ne počivajo… )
• Spletna stran MOP, MKGP, javni zavodi
• Tiskani materiali
• Predstavitve kodeksov ravnanj
• Delavnice za upravljavce zelenih površin, usposabljanje kmetijskih svetovalcev,
naslavljanje drugih stanovskih organizacij
• Društva, Občine, Mediji (nacionalni, lokalni, tematski…)

Aktivnosti v Sloveniji
Odkrivanje, odstranjevanje in obvladovanje
• Zgodnje odkrivanje in hitra odstranitev (Lithobates (Rana) catesbeianus,
Lysichiton americanus, Procambarus clarkii, Pueraria montana)
– (javne inštitucije, projekti, društva, eksperti…)

foto: JZ KPLB
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Aktivnosti v Sloveniji
•

Obvladovanje (Heracleum mantegazzianum, Myocastor coypus,
Orconectes limosus, Trachemys scripta ….)
– Programi, načrti
– Projekti
– Prostovoljne akcije
(javne inštitucije, društva, občine, posamezniki…)

Analiza poti vnosa in širjenja
• Strokovne inštitucije, projekti

foto: Gregor Šubic

Vzpostavljanje sistema zgodnjega odkrivanja in hitrega odziva
• Life – ARTEMIS
Nadzor
• Naselitev tujerodnih vrst (ZON)
• Posedovanje invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo
• Kaznivo dejanje

(foto: Arhiv Zavod Symbiosis)

Priprava nacionalnega pravnega okvirja (1)
•

Novela Zakona o ohranjanju narave (ZON )(v javni objavi maja 2019):
dopolnitev z določbami, ki so nujno potrebne za zakonsko ureditev
preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV)
ter ureditev način izvajanja Uredbe 1143/2014:
• uskladitev pojmov (tujerodna vrsta, invazivna tujerodna vrsta)
• določitev ukrepov proti ITV:
• „razdelitev“ dela med obstoječe službe in resorje. Opredelitev
krovne pristojnosti resorjev za pripravo in izvajanje ukrepov proti
ITV v okviru izvajanja resornih ukrepov (lovstvo, ribištvo,
gozdarstvo, kmetijstvo, ohranjanje narave, varstvo voda, …);
• opredelitev načrtovanja ukrepov
• opredelitev obveznosti lastnikov in imetnikov pravic pri izvajanju
ukrepov proti ITV
• interventna skupina za izvajanje ukrepov hitre odstranitve in
nujnih ukrepov v javnem interesu
• pravna podlaga za vzpostavitev seznama ITV, ki zadevajo RS. Za
njih se uporabljajo določbe Uredbe 1143/2014 EU
• Ureditev prevzema in obdelave in odstranitev ostankov ITV

Priprava nacionalnega pravnega okvirja (2)
•

Novela Zakona o ohranjanju narave (ZON )(v javni objavi maja 2019)
• odstranitev ITV v zgodnji fazi invazije
• ureditev izdajanja in pridobitve dovoljenj za odstopanje od omejitev
• drugo

•

Podrobnejše izvajanje Uredbe 1143/2014 EU se uredi v Uredbi za njeno izvajanje
(pripravljena na nivoju osnutka)

