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SUMMARY
Early warning and rapid response (EWRR) is beside prevention the most effective means of
controlling invasive species. The EWRR framework determines institutions' roles and mandates,
aiming at finding, identifying and systematically eradicating or controlling invasive species to
prevent their further spread.
In the LIFE ARTEMIS project, we developed a proposal of the EWRR framework for invasive alien
species which pose a threat to biodiversity. Besides the overall framework, which is presented in a
separate document, we also prepared examples of rapid response plans for five alien species.
These documents provide a more detailed course of action in the case of a finding of an invasive
alien species.
In this rapid response plan, we provide a plan of actions in the case of a finding of Kudzu (Pueraria
montana var. lobata). This is a fast-growing climbing plant, native to East Asia. Outside of its native
range Kudzu is often highly invasive and can overgrow vertical or horizontal structures (e.g. trees,
riverbanks, light posts, fences, fields) and entirely change the habitat. So far, Kudzu is not common
in Europe; however, smaller localised populations were already found in Italy, Switzerland,
Slovenia, Croatia, and Bosnia and Herzegovina. Populations in Balkan countries are probably
remnants of the past growing or intentional planting with an aim to prevent soil erosion. In Slovenia
Kudzu was first found in the vicinity of the town of Strunjan, and after this finding, two citizens
reported a second larger site at the town of Dekani. Kudzu is since 2016 listed as an invasive alien
species of Union concern and falls under the EU Regulation 1143/2014 on the prevention and
management of the introduction and spread of invasive alien species. On both sites, eradication
actions were initiated, and with lessons learnt, we have also refined this rapid response plan. With
this proposed rapid response plan, we provide a more detailed plan on which institutions should
respond and the steps that should be taken to initiate eradication activities in the case of new
findings of Kudzu in Slovenia.
Findings of Kudzu could be reported to the »Invazivke« app or directly to any of the institutions,
involved in the invasive alien species management. We encourage the observation to be entered
to the »Invazivke« information system, where it can be easily verified. Verification is first carried
out based on a photograph, and then, as soon as possible, also in the field. If the identification is
confirmed, the verifier informs the Slovenian Environment Agency, for which we propose to take
over the role of central authority. The Slovenian Environment Agency is then calling the first tactical
meeting, where it is decided who will perform the first detailed survey of the site and prepare a
draft eradication plan. These tasks should be carried out by the Institute of the Republic of Slovenia
for Nature Conservation unless the finding is in a managed protected area. In that case, these tasks
are carried out by the management authority of a protected area. After the first tactical meeting,
the landowners, local communities and the general public should be informed about the finding.
At the second tactical meeting, a clear plan should be made regarding eradication. Kudzu does not
pose any health risk for humans. On some smaller sites, landowners could eradicate plants on
their own. However, larger populations could be difficult to manage by individuals as numerous
plants have to be dug out with the upper part of roots. Eradication actions and/or monitoring of
the site should be maintained for at least five years after the last plants have been seen.
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1. UVOD
Kudzu (Pueraria montana var. lobata) je rastlina, ki izvira iz vzhodne Azije. Je vzpenjavka, ki zelo hitro
raste in se vzpenja po drevesih, drogovih in objektih, kadar teh ni, pa se plazeče razrašča po tleh.
V Združenih državah Amerike kudzu velja za eno najbolj invazivnih tujerodnih rastlin. V preteklem
stoletju so ga množično sadili, sprva kot okrasno rastlino, nato pa kot rastlino za preprečevanje
erozije ter kot krmno rastlino. Kudzu je prekril velike površine in v jugovzhodnih državah ZDA
prekriva najmanj 919 km2 (227.000 akrov) 1 gozdov, še bolj razširjen pa je ob cestah in na opuščenih
kmetijskih površinah.
Na podlagi izkušenj iz ZDA je bil kudzu julija 2016 uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki
zadevajo Unijo 2. Skladno z Uredbo EU 1143/2014 3 zanj veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa
in širjenja. Invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, je prepovedano: v Unijo vnašati,
razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih
izpustiti v okolje. Države članice EU morajo skladno s 14. členom Uredbe (EU) 1143/2014 za
invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, vzpostaviti sistem nadzora oziroma jih vključiti v že
obstoječi sistem. V primeru zgodnjega odkritja invazivne tujerodne vrste, ki zadeva Unijo, mora
država članica o tem brez odlašanja obvestiti Evropsko komisijo in najkasneje v treh mesecih po
priglasitvi pričeti z izvedbo ukrepov za trajno odstranitev tujerodne vrste iz narave. Če trajna
odstranitev ni več mogoča, mora država članica izvajati trajne ukrepe za preprečitev širjenja
tujerodne vrste.
Kudzu je uvrščen tudi na seznam A2 Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO), na katerem so
vrste, ki so lokalno že prisotne na območju, ki ga pokriva EPPO. Za te škodljive organizme je
državam pogodbenicam priporočeno, da jih obravnavajo kot karantenske škodljivce 4.
Namen načrta za hitro odzivanje ob najdbi kudzuja je zagotoviti čim hitrejše in učinkovito ukrepanje
ob odkritju te potencialno invazivne tujerodne rastline. Predlog načrta sledi shemi sistema
zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (sistem ZOHO), ki je bil zasnovan v okviru projekta LIFE
ARTEMIS 5. V tem predlogu je opredeljen način dela od potrditve najdbe do končne odstranitve
kudzuja (shema v Prilogi 1). Načrt opredeljuje tudi način sodelovanja med posameznimi
institucijami ter načine obveščanja javnosti, pristojnih organov Evropske komisije in drugih držav
članic.

1

Finch, B. 2015. The True Story of Kudzu, the Vine That Never Truly Ate the South. Smithsonian Magazine, september 2015.

Pridobljeno na: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/true-story-kudzu-vine-ate-south-180956325/
2

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z

Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=en
3

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju

vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=SL
4

EPPO A2 List of pests recommended for regulation as quarantine pests. Verzija z dne 2017-09. Pridobljeno od:

https://www.eppo.int/ACTIVITIES/plant_quarantine/A2_list
5

Kus Veenvliet, J., D. Jurc, M. de Groot 2019. Predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne

tujerodne vrste v gozdovih. Projekt LIFE ARTEMIS, izdelek akcije A2. https://www.tujerodne-vrste.info/projekt-lifeartemis/publikacije-porocila/predlog-sistema-ZOHO
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Načrt hitrega odzivanja za kudzu je izdelan za celotno območje Republike Slovenije. Nacionalni
podzakonski akt, ki bo podrobneje urejal področje ravnanja s tujerodnimi vrstami, do zaključka
tega dokumenta še ni bil sprejet, zato je načrt pripravljen kot predlog, ki bo v pomoč uradnim
institucijam pri dokončni zakonski in institucionalni ureditvi področja hitrega odzivanja na
tujerodne vrste. Po sprejetju nacionalnih predpisov bodo projektni partnerji v okviru po-projektnih
aktivnosti projekta LIFE ARTEMIS načrt za hitro odzivanje posodobili in ga uskladili z novimi
zakonskimi podlagami.

2. Splošni podatki o vrsti
2.1

Kratek opis kudzuja

Kudzu (Pueraria montana var. lobata) je rastlina iz družine metuljnic, domorodna na območju
vzhodne Azije. Je trajnica, ki se vzpenja po drevesih ali drugih vertikalnih strukturah, kjer teh ni, pa
se razrašča po tleh. Listi so lihopernato sestavljeni iz 3 lističev, ki so dolgi 8–20 cm in široki 5–19
cm. Lističi so ovalni do okrogli, nedeljeni do trikrpi. Na zgornji strani so svetlozeleni, spodaj pa
svetlo ali sivkasto zeleni. Listi in listni peclji so pokriti z dlačicami, ki pa so pri senčnih listih manj
izrazite. Kudzu cveti od julija do septembra. Cvetovi so vijoličaste ali modre barve z rumeno
liso/pego na dnu zgornjega venčnega lista. Cvetovi so združeni v nerazvejana, 10–25 cm dolga,
pokončna socvetja. Semena se razvijajo v sploščenih, podolgovatih strokih, dolgih 4–13 cm in
širokih 0,6–1,3 cm, ki jih poraščajo zlate do rjave dlačice. Semena so jajčasta (dolžina 4–5 mm, širina
4 mm) in nekoliko sploščena (debelina 2 mm), rdečkasto rjava, s črnim marmornatim vzorcem na
površini. Kudzu ima obsežen podzemni koreninski sistem z velikimi gomolji, ki so lahko dolgi tudi
do 2 m in debeli do 45 cm. Pri starejših rastlinah lahko posamezen gomolj tehta do 180 kg. Veje so
debele 0,6–2,5 cm in dosegajo v dolžino do 30 metrov 6, glavno deblo starejših rastlin pa lahko meri
v premeru tudi do 25 cm. Iz prereza stebla ne moremo ugotavljati starosti rastline, saj je rast lesa
drugačna in ni letnic 7. Rastlina se zelo učinkovito vegetativno razrašča s tvorbo novih korenin v
nodijih, s katerimi se rastline pritrdijo v tla 8.

2.2

Vplivi kudzuja na okolje

Kudzu raste izjemno hitro. V ZDA po nekaterih podatkih v idealnih razmerah zraste tudi do 30 cm
na dan, v eni rastni sezoni pa zraste v dolžino 18 do 30 metre 9. V Švici, kjer je kudzu ustaljen že na
več lokacijah, so izmerili, da kudzu zraste do 26 cm na dan ter do 11 m na leto 10.

6

van Maesen, L J. G., 2002. Pueraria: botanical characteristics. In: Keung, W.M. (ed). The genus Pueraria. New York: Taylor

and Francis Inc.
Frye, M, no year. Lessons learned from six years of kudzu research, New York State IPM Program, Cornell University

7

https://nysipm.cornell.edu/sites/nysipm.cornell.edu/files/shared/documents/kudzu.pdf
8

van Maesen, L J. G., 2002. Pueraria: botanical characteristics. In: Keung, W.M. (ed). The genus Pueraria. New York: Taylor

and Francis Inc.
9

van Maesen, L J. G., 2002. Pueraria: botanical characteristics. In: Keung, W.M. (ed). The genus Pueraria. New York: Taylor

and Francis Inc.
10

Gigon, A, S. Pron & S. Buholzer, 2014. Ecology and distribution of the Southeast Asian invasive liana Kudzu, Pueraria lobata

(Fabaceae), in Southern Switzerland. EPPO Bulletin 44 (3): 490-501.
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Največ podatkov o vplivih kudzuja je iz ZDA, saj je rastlina na jugovzhodu zelo invazivna in prerašča
velike površine kmetijskih zemljišč, opuščenih zemljišč, cestnih robov in gozdov. Čeprav se kudzu
zunaj območja naravne razširjenosti razmeroma slabo širi s semeni, se zelo hitro vegetativno
razrašča ter popolnoma preraste in zaduši okoliške rastline. Preraste lahko tudi objekte in različno
infrastrukturo (npr. drogove, žice, električne in telefonske napeljave) in stavbe, s čimer povzroča
veliko gospodarsko škodo. Po vnosu v določeno okolje je kudzu zelo težko izkoreniniti, še posebej
v gozdovih in na gozdnih robovih.
Kudzu je kot metuljnica fiksator dušika, zato spreminja kemizem v tleh. Raziskave kažejo, da se na
območjih, preraslih s kudzujem, v ozračje iz tal sproščajo večje količine dušikovega oksida (NO), kar
povečuje število dni s povečano koncentracijo ozona (O3) v spodnjih plasteh ozračja 11. To lahko pri
ljudeh povzroči vnetje dihalnih poti, pri dolgotrajnejši izpostavljenosti pa vodi v počasen propad
pljučnega tkiva in s tem v upad pljučne funkcije ter slabšo zmogljivost pljuč 12.

2.3

Stanje v Evropi in v Sloveniji

Poznane so tri varietete vrste Pueraria montana, vendar je v ZDA kot invazivna poznana le Pueraria
montana var. lobata. Najverjetneje je to tudi edina varieteta, ki je bila zanesena v Evropo. Leta 1878
je bila rastlina poslana v Francijo, kjer so prepoznali njeno vrednost kot okrasno rastlino pa tudi
kot potencialni vir škroba in surovine za izdelavo papirja. Iz Francije so jo nato zanesli v Nemčijo,
kjer so jo propagirali predvsem kot okrasno rastlino 13.
V Sloveniji do leta 2018 ni bilo javno objavljenih podatkov o pojavljanju kudzuja. Avgusta 2018 ga
je izkušen opazovalec našel ob cesti v bližini Strunjana in najdbo sporočil v informacijski sistem
Invazivke. Po objavi sporočila v medijih o prvi najdbi te vrste v Sloveniji sta dva občana sporočila,
da vrsta že več let uspeva tudi v Dekanih 14,15. Na obeh lokacijah je rastlina prisotna že daljše
obdobje, na prvi lokaciji sodeč po premeru koreninskega vratu verjetno že okoli 30 let (Kermavnar,
pisna informacija). Pregled starih arhivskih zapisov Zavoda za gozdove Slovenije je razkril, da so
kudzu v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Primorju načrtno sadili za ozelenitev in
protierozijsko utrjevanje flišnih brežin 16.
Na lokacijah v Strunjanu in Dekanih so, skladno z navodili 17, ki so bila pripravljena v okviru projekta
LIFE ARTEMIS, stekle aktivnosti za izkoreninjenje vrste. V Strunjanu je bila prisotna le ena zelo velika
11

Hickman JE, Wu S, Mickley LJ, Lerdau MT, 2010. Kudzu (Pueraria montana) invasion doubles emissions of nitric oxide and

increases ozone pollution. Proc Natl Acad Sci USA. 10115–10119
12

Tager, I. B., J. Balmes, F. Lurmann, L. Ngo, S. Alcorn &, N. Künzli. 2005. Effects of chronic exposure to ambient ozone on

lung function in young adults. Epidemiology. 16(6): 751–759.
13

Bodner C.C. & T. Hymowitz, 2002. Ethnobotany of Pueraria species. In: Keung, W.M. (ed). The genus Pueraria. New York:

Taylor and Francis Inc.
14

Kermavnar, J., L. Kutnar, A. Marinšek. 2018. Pojavljanje invazivne tujerodne rastlinske vrste kudzu (Pueraria montana var.

lobata) v Sloveniji. Hladnikia 42: 30–42.
15

Kermavnar, J., Kutnar, L., Marinšek, A., Kus Veenvliet, J., de Groot M., 2019. Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu

(Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove; Gozdarski vestnik 77 (2): 55–72.
16

Gabrec, S. 1958. Specifičnost gozdno vzgojnih nalog na ožjem flišnem področju Kopra. Arhivsko gradivo Zavoda za

gozdove Slovenije.
17

de Groot, M., A. Marinšek, J. Kus Veenvliet. 2018. Navodila za odstranitev invazivne tujerodne rastlinske vrste kudzu

(Pueraria montana var. lobata) na območju Strunjana. Projekt LIFE ARTEMIS, izdelek akcije C.2.1. Dostopno na:
https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2020/01/LIFE-ARTEMIS_kudzu_navodila-zaodstranjevanje_Strunjan.pdf

7

rastlina, ki se po izkopavanju ni več obnovila iz korenin. Na obsežnejšem žarišču v Dekanih pa so
bile rastline v začetku leta 2019 odstranjene z mehanizacijo, v drugi polovici leta 2019 pa je potekalo
ročno izkopavanje rastlin 18. Aktivnosti so se nadaljevale tudi v letu 2020 in do popolne odstranitve
na tej lokaciji bo preteklo še nekaj let.

Legenda:
kudzu je še prisoten, izvajajo se ukrepi za
izkoreninjenje
kudzu je verjetno izkoreninjen, poteka
spremljanje stanja

Slika 1. Lokacije kudzuja (Pueraria lobata var. montana) v Sloveniji (stanje september 2020) (Risba:
Paul Veenvliet).

V drugih evropskih državah je po javno dostopnih podatkih kudzu naturaliziran v Švici in Italiji. V
Švici je prisoten že najmanj 20 let, kljub aktivnostim za odstranjevanje pa se površina, ki jo prerašča
kudzu, v zadnjih letih povečuje 19. Iz starih virov smo ugotovili, da so sredi preteklega stoletja kudzu
namerno sadili tudi na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini 20. Kot posledica teh naselitev kudzu še
vedno uspeva v okolici Mostarja 21. Na Hrvaškem je znano pojavljanje v okolici Splita 22, nedavno pa
je bil najden tudi na otoku Krk 23.

18

Kus Veenvliet, J. & P. Veenvliet, 2019. Poročilo o odstranjevanju invazivne tujerodne rastline kudzu (Pueraria montana var.

lobata) v Dekanih
19

Morisoli, R., M. Bertossa & M. Rossinelli, 2013. Pueraria lobata (Willd.) Owhi nella Svizzera italiana: presenza sul territorio

e potenziale invasivo. Bollettino della Società ticinese di scienze naturali – 101: 93–97.
20

Beltram, V. 1954. Opuncija kao stočna hrana u dalmatinskom Primorju. Šumarski list 9–10: 527.

21

Maslo, S., 2014. The urban flora of the city of Mostar (Bosnia and Herzegovina). Nat. Croat. 23(1): 65–109.

22

Flora Croatica Database, https://hirc.botanic.hr, pod imenom Pueraria thunbergiana. Izpis z dne 5-9-2018

23

de Groot, M., ustna informacija 2018.
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3. ZGODNJE OBVEŠČANJE
Ker se je v preteklosti kudzu v Sloveniji uporabljal za protierozijsko utrjevanje na pobočjih, se
morda pojavlja tudi na drugih lokacijah na Primorskem. Tudi model potencialne razširjenosti
kudzuja je za območje Primorske predvidel visoko verjetnost ustalitve te vrste 24. Glede na
spreminjanje podnebja pa ne moremo izključiti pojavljanja kudzuja tudi v drugih delih države.

3.1

Prejem podatka o opažanju kudzuja

V okviru projekta LIFE ARTEMIS je bil vzpostavljen informacijski sistem Invazivke, v katerega lahko
vsak registriran uporabnik prek mobilne ali spletne aplikacije sporoča podatke o pojavljanju
invazivnih tujerodnih vrst. Sistem Invazivke je bil razvit prav za namene zgodnjega obveščanja, zato
so v izbirne sezname vključene predvsem tiste tujerodne vrste, ki so bile uvrščene na opozorilni
seznam tujerodnih vrst v Sloveniji 25 in se za zdaj pri nas še ne pojavljajo ali pa so njihove populacije
maloštevilne. V aplikacijo je vključen tudi kudzu.
Najpreprostejša pot za posredovanje podatka je vnos v aplikacijo Invazivke. V času trajanja projekta
LIFE ARTEMIS sporočene podatke na podlagi fotografij redno pregledujejo izvedenci Gozdarskega
inštituta Slovenije. Ko je v sistem sporočen podatek o najdbi kudzuja, pravilnost potrdi eden od
izvedencev. Kudzu je razmeroma lahko prepoznavna rastlina, tako, da je običajno že na podlagi
fotografij mogoče potrditi pravilnost določitve. Če je iz fotografij razvidno, da gre za napačno
določitev, izvedenec o tem obvesti najditelja in postopek zaključi. Če izvedenec na fotografijah
prepozna kudzu, pa se postopek nadaljuje. Preden se sprožijo ukrepi hitrega odzivanja, mora
izvedenec najdbo preveriti na terenu, saj ne moremo z gotovostjo potrditi avtentičnosti fotografij
in je treba izključiti možnost lažne prijave. Preveritev najdbe na terenu opravi izvedenec
Gozdarskega inštituta Slovenije, najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu informacije. Če je
najdba na terenu potrjena, izvedenec izpolni Obvestilo o najdbi tujerodne vrste (Priloga 2) in ga
najkasneje v petih delovnih dneh posreduje na centralni elektronski naslov Agencije RS za okolje
(gp.arso@gov.si), ki deluje kot osrednji organ za področje tujerodnih vrst.. Izvedenec podatke o
najditelju shrani v svoji evidenci, vendar jih zaradi varstva osebnih podatkov ne vključi v obvestilo
in jih ne posreduje drugim osebam, razen če je to nujno in je od najditelja pridobil pisno soglasje.
Obstaja tudi možnost, da najdba kudzuja ni vnesena v sistem Invazivke, temveč najditelj sporoči
podatek kakšni drugi raziskovalni instituciji, nevladni organizaciji ali celo medijem. Organizacija, ki
prejme podatek, lahko najditelja napoti, da podatek sam sporoči v aplikacijo Invazivke. Če najditelj
tega ne želi ali ne more storiti, pa lahko to opravi tudi predstavnik te organizacije, vendar mora v
tem primeru od najditelja dobiti najmanj eno fotografijo (zadošča tudi MMS fotografija prek
telefona), saj brez te ni mogoče posredovati podatka v aplikacijo Invazivke. Ko je podatek sporočen
v aplikacijo Invazivke, postopek poteka enako, kot je opisano zgoraj.

24

Follak, S., 2011. Potential distribution and environmental threat of Pueraria lobata. Central European Journal of Biology

6(3): 457–469.
25

de Groot, M., L. Kutnar, D. Jurc, N. Ogris, A. Kavčič, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, A. Verlič. 2017. Opozorilni seznam

potencialno invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in možne poti vnosa teh vrst. Novice iz varstva gozdov št. 10:
8–15.
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4. NAČRT ZA HITRO ODZIVANJE
4.1

Prvi taktični sestanek

Izvajanje načrta za hitro odzivanje se začne s prvim taktičnim sestankom pristojnih institucij, ki ga
najkasneje v 10 delovnih dneh po prejemu Obvestila o najdbi tujerodne vrste skliče Agencija RS za
okolje (ARSO). Na tem sestanku se dogovori vse nadaljnje korake načrta za hitro odzivanje ter se
natančno določijo nosilci posameznih nalog ter roki za njihovo izvedbo.
Na sestanku morajo biti prisotni najmanj predstavnik ARSO, izvedenec, ki je najdbo potrdil na
terenu in predstavnik Zavoda RS za varstvo narave, lahko pa tudi predstavnik Sektorja za
ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor ter predstavnik občine, na območju katere se
nahaja kudzu. Če je najdba na zavarovanem območju ali bližnji okolici, se sestanka udeleži tudi
predstavnik upravljavca zavarovanega območja. Če je območje najdbe gozd ali gozdno zemljišče,
se na sestanek povabi še predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, če gre za vodno zemljišče, pa
predstavnika Direkcije RS za vode.
Najbolje je, da se taktični sestanek izvede v bližini najdbe in si prisotni tudi ogledajo lokacijo.
Koordinacijo aktivnosti v vseh fazah sistema ZOHO vodi ARSO. Na prvem taktičnem sestanku se
določi organizacijo, ki izvede oceno stanja. Če je žarišče zunaj zavarovanega območja ali pa je na
zavarovanem območju, ki nima določenega upravljavca, izvede oceno stanja Zavod RS za varstvo
narave. Če je žarišče na zavarovanem območju, ki ima določenega upravljavca, izvede oceno stanja
upravljavec.
Organizacija, ki izvede oceno stanja, po prvem taktičnem sestanku:
-

izvede (z lastnimi kadri ali z zunanjim izvajalcem) podroben terenski ogled na širšem
območju okoli najdbe kudzuja in o tem pripravi Poročilo o oceni stanja na širšem
območju najdbe tujerodne vrste, ki ga posreduje ARSO.

–

na podlagi Poročila o oceni stanja pripravi predlog Načrta za odstranitev.

–

na osnovi komunikacijskega načrta (Priloga 3) izvede informiranje in obveščanje. Najprej o
najdbi obvesti lastnika/-e zemljišča, nato pa lokalne prebivalce in prek medijev tudi splošno
javnost, ki se jih pozove k sporočanju morebitnih novih žarišč.

4.2

Ogled terena in ocena stanja na širšem območju

Za ustrezno načrtovanje ukrepov je treba ugotoviti, na kakšni površini se kudzu pojavlja in če so v
bližini še kakšna druga žarišča. Površina pregledanega območja se določi na prvem taktičnem
sestanku na predlog izvedenca, pri čemer se upošteva ustreznost habitata za kudzu v neposredni
okolici ter morebitne strukture, ki lahko prispevajo k razširjanju vrste (ceste, vodotoki, gozdni rob).
Glede na teren izvedenec tudi predlaga najprimernejšo metodo pregledovanja. Območja, ki so
gosto prerasla z drevesi in grmičevjem in so težko prehodna, se lahko pregleda z brezpilotnimi
letalniki (droni). Pri načrtovanju terenskega dela je treba upoštevati, da kudzuju po prvi zmrzali
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odpadejo listi in je rastlina v zimskem času težje razpoznavna 26, še posebej, če so žarišča manjša.
Tudi spomladi rastline odženejo razmeroma pozno, zato ocena stanja, izvedena pred začetkom
junija, morda ne bo povsem realna.
Izvajalec ocene stanja pripravi Poročilo o oceni stanja na širšem območju najdbe tujerodne
vrste, v katerem mora biti jasno navedeno število žarišč in njihova površina. Vsa žarišča je treba
natančno prostorsko določiti in ugotoviti dejansko rabo in lastništvo zemljišč. Izvajalec se v oceni
stanja tudi opredeli, ali je možno izvesti trajno odstranitev tujerodne vrste, skladno s 17. členom
Uredbe (EU) 1143/2014. Če izvajalec oceni, da to ni mogoče, mora za to navesti razloge, s katerimi
bo država uveljavila odstopanje od obveznosti hitre odstranitve, skladno z 18. členom Uredbe (EU)
1143/2014 27. Tudi če trajna odstranitev kudzuja ni mogoča, mora država skladno z 19. členom
Uredbe (EU) 1143/2014 sprejeti ukrepe za obvladovanje tujerodne vrste. V poročilu se poda tudi
okvirna finančna ocena stroškov za odstranitev/obvladovanje tujerodne vrste in časovni okvir
izvajanja ukrepov.
Izvajalec ocene stanja pripravi tudi osnutek Načrta za odstranitev kudzuja (Priloga 4), ki ga
skupaj s Poročilom o oceni stanja na širšem območju pošlje ARSO. Ta gradivo posreduje vsem
udeležencem prvega taktičnega sestanka in v roku 10 delovnih dni po prejemu poročila skliče drugi
taktični sestanek.

4.3

Drugi taktični sestanek

Ta sestanek se lahko izvede tudi kot korespondenčni sestanek, če je smiselno, se lahko v okviru
tega sestanka izvede tudi skupen ogled lokacije na terenu, kjer se preverijo možnosti za izvedbo
različnih ukrepov. Če je najdba na zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije, se na sestanek
pozovejo tudi institucije, ki imajo zemljišče v upravljanju (npr. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov,
Slovenski državni gozdovi, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Slovenske železnice, Direkcija
za vode oz. koncesionar).
Na tem sestanku izvajalec terenskega ogleda predstavi ugotovitve stanja na terenu, pregleda se
osnutek Načrta za odstranitev kudzuja, nato pa se natančno določijo nadaljnji ukrepi za trajno
odstranitev vrste ali njeno obvladovanje.
Na tem sestanku izvajalec ocene stanja predstavi ugotovitve stanja na terenu, pregleda se osnutek
Načrta za odstranitev kudzuja, nato pa se natančno določijo nadaljnji ukrepi za trajno odstranitev
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Peters, F., 2016. Analyzing the phenologic dynamics of kudzu (Pueraria montana) infestations using remote

sensing and the normalized difference vegetation index. Department of Geography and Geosciences
University of Louisville, Louisville, KY
27

Država lahko uveljavi odstopanja od obveznosti hitre odstranitve v dveh mesecih od priglasitve najdbe, če

je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev (18. člen Uredbe (EU) 1143/2014):
(a) da dokaže, da odstranitev ni tehnično izvedljiva, ker razpoložljivih metod za odstranitev ni mogoče
uporabiti v okolju, v katerem je invazivna tujerodna vrsta naseljena;
(b) da analiza stroškov in koristi na podlagi razpoložljivih podatkov s precejšnjo gotovostjo kaže, da bodo
stroški dolgoročno izjemno visoki in nesorazmerni s koristmi odstranitve;
(c) da metod za odstranitev ni na voljo ali pa imajo metode, ki so na voljo, zelo resne škodljive vplive na
človekovo zdravje, okolje ali druge vrste.
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vrste ali njeno obvladovanje. Koordinacijsko funkcijo tudi v tej fazi vodi ARSO, izvedbo ukrepov
odstranjevanja pa prevzame organizacija, predvidoma tista, ki je pristojna za največji delež žarišča
glede na namensko rabo. To pomeni, da če se organizacije ne dogovorijo drugače, aktivnosti
hitrega ukrepanja prevzame:
-

na gozdnih površinah Zavod za gozdove Slovenije,

-

na vodnih in obvodnih površinah Direkcija Republike Slovenije za vode oziroma
koncesionar, ki izvaja javno gospodarsko službo na področju urejanja voda

-

na cestnih in obcestnih površinah upravljavci cest, ob železnicah pa upravljavci železnic.

-

na vseh ostalih površinah Zavod RS za varstvo narave.

Po drugem taktičnem sestanku ima organizacija, ki vodi ukrepe hitrega odzivanja predvsem
naslednje naloge:
–

pripravi dokončni Načrt za odstranitev kudzuja

–

se z lastniki oziroma uporabniki zemljišč dogovori, da kudzu odstranijo ter jim pri tem
nudi strokovno pomoč. Kadar to ni mogoče, pa koordinator aktivnosti sam z lastnimi
kadri ali zunanjimi izvajalci izvede ukrepe odstranjevanja. Če višina sredstev, potrebnih za
zagotovitev izvedbe presega sredstva, ki jih imajo za to na razpolago organizacije, se
preučijo možnosti za naročilo izvedbe aktivnosti s strani pristojnih ministrstev. Če
odstranitve ne more izvesti lastnik oziroma uporabnik zemljišča, je naloga organizacije
tudi, da od lastnikov dobi pisna soglasja za izvedbo ukrepov (vzorec je v Prilogi 5).

–

spremlja učinkovitost ukrepov po odstranitvi ter po potrebi posodobi načrt ukrepov

–

o izvedenih aktivnostih redno poroča ARSO.

4.4

Izvedba aktivnosti za odstranitev

V Sloveniji imamo za zdaj malo praktičnih izkušenj z odstranjevanjem kudzuja, zato se lahko pri
izbiri metod opiramo predvsem na izkušnje iz drugih držav, predvsem iz Združenih držav Amerike.
Na voljo so različni mehanski ukrepi ter zatiranje s herbicidi. V ZDA uvajajo tudi biološko zatiranje
z bakterijami 28 in glivami 29, ki pa je smiselno le ob pojavu na večjih površinah.
Kot pri številnih drugih invazivnih tujerodnih rastlinah, je tudi pri kudzuju največja težava, da
rastlina po odstranjevanju ponovno odganja iz podzemnih delov, natančneje iz koreninskega vratu.
Rastline je treba izčrpati ali pa mehansko oziroma kemično uničiti njene podzemne dele, iz katerih
bi lahko rastlina ponovno odgnala. Izbira prave metode odstranjevanja je odvisna od različnih
dejavnikov, vključno s starostjo in vitalnostjo rastlin, vrsto terena, bližine vodotokov in drugih
vodnih teles ter vrednosti drugih rastlinskih kultur ali dreves na žarišču.

4.4.1 Mehansko odstranjevanje

28

J. Yong-Ho , C. Sung-Pae , K. Sang-Gyu , K.Young-Ho, 2006. Jeon, Y.-H., S.-P- Chang, S.-G. Kim, Y. H. Kim 2006. Halo Blight

of Kudzu Vine Caused by Pseudomonas syringae pv. phaseolicola in Korea The plant pathology journal 22(2): 119–124.
29

Boyette CD, Abbas HK, Walker HL, 2001. Control of kudzu with a fungal pathogen derived from Myrothecium verrucaria.

U.S. patent No. 6,274,534 B1, Aug. 14, 2001:1–6.
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Manjša žarišča kudzuja lahko odstranimo z intenzivno košnjo, ki se izvaja mesečno čez celotno
vegetacijsko sezono. Po podatkih iz literature naj bi bil ukrep učinkovit predvsem na ravnih in
odprtih površinah, kjer lahko s košnjo v dveh vegetacijskih sezonah učinkovito izčrpamo rastline,
da prenehajo odganjati 30. Na večjih žariščih lahko rastline izčrpamo tudi z večletno pašo govedi,
prašičev, konjev ali koz 31. V tem primeru je treba površino ograditi ter zagotoviti dovolj veliko število
pašnih živali, napajališča in reden nadzor.
Še bolj učinkovita mehanska metoda kot košnja je ročno odstranjevanje zgornjega dela korenin.
Kudzu ima zelo globok in razvejan koreninski sistem, a če korenini odstranimo koreninski vrat
(vlaknasto tkivo med korenino in steblom), iz nje rastlina ne more več odgnati. Kljub vsemu je na
žariščih, kjer je rastlina prisotna že več let, to lahko časovno dolgotrajen postopek, saj je lahko na
enem kvadratnem metru tudi več kot 10 korenin. Rastline moramo najprej pokositi, nato pa zelo
podrobno pregledati tla in identificirati vsa mesta, kjer se rastlina ukoreninja v tla, odkopati zgornji
del korenin ter jih odžagati nekaj centimetrov pod zemljo. Dobro je, da mesta odstranjenih korenin
označimo (npr. z barvnimi zastavicami), saj lahko tako spremljamo učinkovitost ukrepov.

32

Nadzorovano požiganje lahko uporabimo za začetno odstranitev kudzuja, vendar s tem rastlin
trajno ne uničimo, saj toplota ne seže dovolj globoko v tla 33. Požiganje je primerno predvsem za
negozdnata območja, kjer z vidika ohranjanja narave ni sporno, če odstranimo vse rastline. Pri
izvedbi ukrepa moramo zagotoviti nadzor s strani usposobljenih gasilcev.
V Načrtu za odstranitev kudzuja je potrebno predvideti tudi način uničenja rastlinskega materiala.
Rastlinski material sežgemo na mestu odstranitve. Lahko jih tudi pustimo na mestu odstranitve,
vendar je treba preprečiti stik viabilnih delov rastlin s tlemi (odložimo jih lahko npr. na veje ali iz
desk izdelan podest). Sprejemljivo je tudi, da se rastlinski material na mestu odstranitve uporabi
kot krma za živali, ne sme pa se materiala prevažati za krmo na druga območja.
Če rastlinskega materiala na mestu odstranitve ni mogoče uničiti in jih moramo prepeljati na drugo
lokacijo, moramo to predvideti že v Načrtu za odstranjevanje kudzuja. Skladno s 7. členom Uredbe
EU 1143/2014 je transport invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, prepovedan. Izjemoma je
dovoljen le transport do objektov za odstranitev, ki se lahko smatra kot center za zbiranje
odpadkov ali pa druga primerna lokacija, kjer lahko rastlinski material sežgemo. Ker nimamo
podatkov o morebitnem preživetju viabilnih delov v procesu kompostiranja, priporočamo, da se
tudi v objektu za odstranitev rastlinski material sežge in se ga ne kompostira.

4.4.2 Kemično odstranjevanje
Navadno odstranjevanje s herbicidi uporabljamo zatem, ko smo rastline z mehanskimi ukrepi že
nekoliko izčrpali in sta rast in razmnoževanje upočasnjena. Kemično odstranjevanje zahteva

30

Ball D.M., R.H. Walker, R. Dickens, 1979. Kudzu in Alabama - Uses and control. Forage Production Fact Sheet. Alabama

Cooperative Extension Service, Auburn University, Auburn, Alabama Circ., ANR-65: 1–5.
https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_everest001.pdf
31

Rhoden E.G., A. Woldeghebriel, T. Small, 1991. Kudzu as a feed for Angora goats. Tuskegee Horizons, 2: 23.

32

The Coalition To Control Kudzu Without Herbicides, Surgical Crown Removal.

http://www.kokudzu.com/SurgicalRemoval.html
33

https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/vine/puemonl/all.html#FIRE%20EFFECTS
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ponavljajočo uporabo herbicidov v obdobju 4 do 10 let 34. Pri kemičnem odstranjevanju kudzuja je
pomembna tudi starost osebkov. Površine z osebki, ki so stari več kot 10 let, zahtevajo dvakrat več
herbicida kot površine z mlajšimi osebki 35.
V Sloveniji imamo razmeroma stroga pravila glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Če je na
konkretnem zemljišču njihova uporaba dovoljena, lahko uporabimo sistemski herbicid, ki vsebuje
učinkovino glifosat, triclopir ali pikloram. Nanesemo takoj potem, ko smo rastline požagali na
zgornjo ploskev odžaganih delov debel. S tem se herbicid po žilah prenese v koreninski sistem.
Priporočene količine so objavljene v različnih ameriških protokolih za obvladovanje kudzuja

4.5

36, 37

.

Monitoring

Priporočeno je, da monitoring izvaja tista organizacija, ki je koordinirala ukrepe za hitro odzivanje,
saj lahko hkrati preverja učinkovitost ukrepov in po potrebi predlaga nadaljnje ukrepe za
odstranjevanje.
Čeprav se kudzu razmeroma slabo razširja s semeni, so ta kaljiva več let 38. Ker na območju žarišč
intenzivno odstranjujemo rastline in posledično zmanjšujemo zastiranje tal, se s tem lahko
povečajo možnosti za kalitev kudzuja iz semen. Zato predlagamo, da se območje spremlja še
najmanj 5 let po tem, ko je bila odstranjena zadnja rastlina.
Podrobneje se spremljanje stanja izvedbe ukrepov in dolgoročen monitoring določi v Načrtu za
odstranitev kudzuja.

5. FINANCIRANJE SISTEMA ZOHO
Pri oblikovanju predloga načrta za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za kudzu smo izhajali iz
splošnega okvira sistema ZOHO, ki je predstavljen v ločenem dokumentu 39. V primeru kudzuja,
smo v sistem vključili institucije glede na njihove trenutne glavne naloge, vendar podarjamo, da
izvajanje nalog na področju tujerodnih vrst sistemsko ni specifično naloženo nobeni instituciji 40. Za
uspešno uveljavitev predlaganega sistema ZOHO je tako nujno sprejeti ustrezne zakonske podlage
ter zagotoviti sredstva za kadrovsko krepitev in materialne stroške, ki bodo nastali z dodelitvijo
nalog.
34

Miller, J.H., 1985. Testing Herbicides for Kudzu Eradication on a Piedmont Site. Southern Journal of Applied Forestry

9(2):128–132.
35
36

Miller J.H., 1991. Control kudzu on your land. Forest Farmer, 51:7–11.
Miller, J.H., 2008. Kudzu eradication and management. USDA Forest Service, Southern Research Station,

Auburn

University, Alabama. http://www.kokudzu.com/Shared/PDF/JimMiller_KudzuManagement.pdf
37

Kudzu Control in Forests, Rights-of-Way & Natural Areas. http://southernforesthealth.net/plants/kudzu/kudzu-control-

in-forests-rights-of-way-natural-areas/at_download/file
38
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https://www.texasinvasives.org/professionals/management_detail.php?symbol=PUMOL
Kus Veenvliet, J., D. Jurc, M. de Groot. 2020. Predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne

tujerodne vrste v gozdovih. Projekt LIFE ARTEMIS, izdelek akcije A2. https://www.tujerodne-vrste.info/projekt-lifeartemis/publikacije-porocila/LUFEARTEMIS-predlog-sistema-ZOHO
40

Izjema je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, kateremu je z Uredbo o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko

barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C) dana tudi naloga preprečevanja širjenja tujerodnih, še zlasti invazivnih
rastlinskih in živalskih vrst;
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Aplikacija Invazivke, ki je bila izdelana v projektu LIFE ARTEMIS, se je izkazala za učinkovito orodje
za sporočanje podatkov o tujerodnih vrstah. Ker uporabniki ob opažanju posredujejo tudi
fotografijo, to precej zmanjšuje stroške, saj se prvo preverjanje pravilnosti določitve opravi na
podlagi fotografije. Vseeno so za tehnično vzdrževanje sistema ter za redno preverjanje opažanj
potrebna določena sredstva, ki jih je po koncu projektnega financiranja treba zagotoviti iz drugih
virov.
Vsaka organizacija, ki je vključena v sistem ZOHO, mora imeti na voljo osnovna finančna sredstva,
da izvede oceno stanja in/ali v manjšem obsegu tudi ukrepe hitrega odzivanja. Finančna sredstva
za izvajanje ukrepov za odstranjevanje, ki se ne izvedejo v okviru delovanja javnih služb,
upravljavcev ali lastnikov zemljišč, zagotovi pristojno ministrstvo. Sredstva javnim zavodom glede
na potrebe in dejansko vlogo v ukrepih za hitro odzivanje zagotovijo pristojna ministrstva v okviru
financiranja letnih programov dela. V primeru odkritja žarišč večjega obsega, kjer stroški presegajo
programsko dodeljena sredstva, morajo dodatna sredstva za izvajanje ukrepov odstranjevanja
zagotoviti pristojna ministrstva. Če se v postopku preverjanja na terenu izkaže, da je šlo za
namerno naselitev in je mogoče odkriti povzročitelja, se sprožijo ustrezni postopki za ugotavljanje
odgovornosti skladno s predpisi. Za povrnitev stroškov se uporablja tudi načelo »povzročitelj
plača«.
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6. PRILOGE
Priloga 1 – Shema sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za kudzu
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Priloga 2 - Obvestilo o najdbi tujerodne vrste
Ta obrazec se uporablja za obveščanje o najdbi invazivne tujerodne vrste, za katero so skladno z Uredbo EU
1143/2014 predvideni ukrepi hitrega odzivanja. Poročilo izpolni izvedenec, ki je potrdil pravilnost določitve,
najprej na podlagi fotografije in nato še s preveritvijo na terenu. Izvedenec pošlje obvestilo na centralni naslov
Agencije RS za okolje (gp.arso@gov.si) najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu podatka o najdbi tujerodne
vrste.

1. PODATKI O TUJERODNI VRSTI
Slovensko in/ali znanstveno ime tujerodne vrste:
Je najditelj posredoval fotografije?  da (posredujte jih skupaj s sporočilom)  ne
Datum in ura opazovanja:
Lokacija najdbe (koordinate Google zemljevidi):
Opis lokacije najdbe:
Kako številčna je vrsta na lokaciji?:

PODATKI O IZVEDENCU
Ime in priimek izvedenca, ki je potrdil identiteto vrste vrsto:
Ime institucije, kjer je zaposlen izvedenec:
Telefon izvedenca:
E-naslov izvedenca:
Datum ogleda in določitve vrste na terenu:

2. PODATKI O POSREDOVALCU*:
*Izpolni se, če je najditelj podatek sporočil kakšni drugi organizaciji in ne neposredno v sistem Invazivke

Ime institucije:
Ime in priimek posredovalca:
Telefon posredovalca:
E-naslov posredovalca:
Podpis izvedenca
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Priloga 3 - Komunikacijski načrt ob najdbi kudzuja
Komunikacijski načrt je osnova za pripravo in izvedbo komunikacijskih aktivnosti ob dejanski najdbi
kudzuja. Namenjen je organizaciji, ki bo določena na prvem taktičnem sestanku in bo prevzela
nalogo ocene stanja in obveščanja.
Komunikacijski cilji:
1. Obvestiti lokalno skupnost in splošno javnost o najdbi kudzuja, potencialno invazivne
tujerodne vrste.
2. Pozvati lokalno skupnost in splošno javnost k sporočanju morebitnih novih najdb v sistem
Invazivke.
3. Informirati splošno javnost o določbah Uredbe EU 1143/2014, ki veljajo za invazivne
tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo.
4. Po sprejemu Načrta za odstranjevanje kudzuja se lokalno skupnost in lastnike zemljišč
obvešča tudi o ukrepih odstranjevanja.
Ciljne skupine:
–

Lastniki in uporabniki zemljišč, na katerih je najden kudzu.

–

Prebivalci lokalnih skupnosti na širšem območju najdbe.

–

Splošna javnost.

Ključna komunikacijska sporočila:
1. Kudzu je ovijalka, ki se lahko vzpenja po drevesih, če teh ni, pa se plazeče razrašča po tleh.
V ugodnih pogojih se bujno razrašča in popolnoma prekrije druge rastline. Zunaj območja
naravne razširjenosti se lahko kudzu zelo hitro širi in povzroča velike negativne vplive na
okolje, zato ga obravnavamo kot invazivno tujerodno vrsto.
2. Kudzu je v Evropi sicer redka tujerodna rastlina, v ZDA pa je zelo razširjen in povzroča veliko
okoljsko in gospodarsko škodo.
3. Zaradi potencialno velikih negativnih vplivov na okolje je kudzu uvrščen med invazivne
tujerodne vrste, ki za katere veljajo določila Uredbe EU 1143/2014. Te vrste je prepovedano:
vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati,
posedovati ali jih izpustiti v okolje.
4. Če kje opazite kudzu, to nemudoma sporočite v sistem Invazivke (www.invazivke.si). Kudzu
je lahko prepoznavna rastlina. Listi so sestavljeni iz treh dvo- ali trokrpih lističev, podobni
fižolovim. Listni peclji in lističi so pokriti z dlačicami. Od julija do septembra se postopoma
razvijajo vijoličasti do modri cvetovi z rumeno liso v sredini, ki so urejeni v pokončna
socvetja. Plodovi so stroki, ki so na zunanji površini močno dlakavi. Semena so podobna
drobnim fižolom.
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Priloga 4 - Okvirna vsebina Načrta za odstranitev kudzuja
1. Uvod
2. Območje aktivnosti za odstranitev kudzuja
1.1. Opis stanja kudzuja na območju (seznam vseh žarišč z oceno površine, ki jo prekriva
kudzu, parcelne številke in podatki o lastnikih – te podatke se v dokumentu, ki se
posreduje drugim, zaradi varstva osebnih podatkov zakrije)
1.2. Opis habitata in rabe zemljišč ter možnosti dostopa do zemljišč z vozili ali delovnimi
stroji
3. Načrt ukrepov za odstranitev kudzuja
3.1. Opis metod odstranjevanja, vključno s časovnim potekom izvajanja ukrepov
3.2. Potrebna oprema
3.3. Izvajalci ukrepov (navedejo se vsi izvajalci, ocenijo se kadrovske potrebe za izvedbo
ukrepov)
4. Načrt uničenja odstranjenih rastlin
4.1. Način transporta do mesta uničenja (vključijo se napotki, na kaj vse morajo biti
pozorni izvajalci pri zbiranju transportu rastlin, da se prepreči razširjanje)
4.2. Mesto in metode uničenja rastlin (določi se center za zbiranje odpadkov, kamor bo
prepeljan material ali zemljišče, kjer bo material zažgan oz. prepuščen naravnemu
razkroju)
5. Spremljanje učinkovitosti ukrepov
6. Poročanje izvajalca ukrepov odstranjevanja Agenciji RS za okolje
7. Komunikacija z lastniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi
8.

Finančni načrt za izvedbo ukrepov (opredelijo se stroški dela koordinatorja, izvajalcev
ukrepov, opreme ter drugih materialnih stroškov, stroške službenih poti in dnevnic,
stroške odvoza, stroške spremljanja stanja)
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Priloga 5 - Vzorec soglasja za izvedbo ukrepov odstranitve tujerodnih vrst

Soglasje za odstranitev tujerodnih vrst

Spodaj podpisani _________________________, stanujoč na/v ___________________________,

(so-)lastnik

parcele številka _______________, k.o. _____________________________________, izjavljam, da soglašam, da
[vpiši ime in naslov organizacije, ki koordinira ukrepe odstranjevanja]

, v sodelovanju

z zunanjimi izvajalci na zgoraj navedenih parcelah odstrani invazivno tujerodno vrsto [vpisati
slovensko in znanstveno ime vrste].

Soglasje dajem za čas od [vpisati predviden datum začetka aktivnosti] ter do trajne odstranitve
rastlin. Izvajalcu ukrepov dovoljujem, da sam ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci na zemljiščih
opravlja naloge spremljanja stanja še 5 let po zaključku ukrepov odstranjevanja.

Stroške ukrepov odstranjevanja bo v celoti pokril koordinator ukrepov.

Odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin dovoljujem pod naslednjimi pogoji (prosimo, dopišite, če
zahtevate upoštevanje dodatnih pogojev):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum: ______________

20

Podpis: __________________

