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SUMMARY
A proposal of a rapid response plan for the racoon dog (Nyctereutes procyonoides) was prepared in
the project LIFE ARTEMIS. The racoon dog is an invasive alien species which is on the priority list of
the IAS EU legislation 1143/2014. In the proposal the EWRR system is described for the finding and
the rapid response for the racoon dog. First findings of the racoon dog will be submitted to the
information system »Invazivke«. When the data is checked it will be send to the coordinating
governmental body Slovenian Environment Agency (ARSO) within two days.
During the rapid response process, two tactical meetings will be organised. First ARSO will inform
The Ministry of the Environment and Spatial Planning (MOP) about the finding. On the first tactical
meeting the coordinator for the rapid response actions will be determined. The Slovenia Forest
Service (ZGS) will coordinate the rapid response actions and will prepare a first survey in which the
status of the population will be determined. Furthermore, all inform hunters, general public,
landowners and local communities in the invaded area. Within two days after the submission of
the survey report, the second tactical meeting will be held. During this meeting the possible
eradication actions will be discussed and the tasks will be divided. After that ZGS will prepare the
final plan of eradication.
ZGS will take action for the eradication. Information on the eradication action are written in the
report. After that it will be checked whether the eradication was successful and in case it was not,
more eradication actions will take place. If it will be successful, the area will be monitored for the
further 10 years to be sure that the species is really eradicated. All information will be send to
ARSO, who will inform MOP. MOP will inform the European commission and the member states.
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1. UVOD
Rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides) izvira iz območja vzhodne Azije (vzhodna Sibirija, severna
Kitajska, Severni Vietnam, Koreja in Japonska), kjer poseljuje predvsem svetle listnate in mešane
gozdove z gosto gozdno podrastjo in območja v bližini vodnih virov. V evropski del nekdanje
Sovjetske zveze je bil naseljen iz vzhodnih delov Azije med letoma 1925 in 1955 z namenom
povečanja števila vrst divjadi za proizvodnjo krzna. Od takrat se je hitro razširil po celotni Evropi,
kjer predstavlja potencialno grožnjo za domorodne vrste (predvsem za redke vrste ptic talnih
gnezdilk in dvoživk) ter ogroža zdravje ljudi in živali.
Predvsem v severnoevropskih državah je rakunasti pes zelo razširjen ter povzroča veliko okoljsko
in gospodarsko škodo. Bolezni, ki jih lahko prenaša, so nevarne tudi za ljudi (npr. steklina).
Rakunasti pes je bil julija 2017 uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo 1,
vendar je bilo določeno daljše prehodno obdobje in je uvrstitev na seznam stopila v veljavo šele 2.
februarja 2019. Skladno z Uredbo EU 1143/2014 2 zanj veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa
in širjenja. Invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, je prepovedano: vnašati v Unijo,
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.
Namen načrta za hitro odzivanje ob najdbi rakunastega psa je zagotoviti čim hitrejše in učinkovito
ukrepanje ob odkritju te potencialno invazivne tujerodne vrste živali. Predlog načrta sledi shemi
sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (sistem ZOHO), ki je bil zasnovan v okviru
projekta LIFE ARTEMIS 3. V tem načrtu je opredeljen način dela od potrditve najdbe do končne
odstranitve (shema v Prilogi 1) oziroma določitve trajnih ukrepov za preprečitev širjenja vrste.
Načrt opredeljuje tudi način sodelovanja med posameznimi institucijami ter načine obveščanja
javnosti, pristojnih organov Evropske komisije in drugih držav članic.
Načrt hitrega odzivanja za rakunastega psa 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
1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih
vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št.
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=SL
2
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
3
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.tujerodnevrste.info/projekt-life-artemis/publikacije-porocila/predlog-sistema-ZOHO
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uradnim institucijam pri dokončni zakonski in institucionalni ureditvi področja hitrega odzivanja na
tujerodne vrste.
V Sloveniji smo v preteklosti zabeležili pojavljanje le posameznih osebkov rakunastega psa,
opažanja pa so razpršena, tako, da ga lahko pričakujemo v katerem koli delu Slovenije.
Rakunastemu psu je podoben tudi rakun (Procyon lotor), ki je od leta 2016 prav tako uvrščen na
seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo. Tudi rakun je v Sloveniji redka vrsta
in zabeleženih je bilo le nekaj opažanj. Za razliko od rakunastega psa pa rakun po predpisih s
področja lovstva ni uvrščen med divjad. V primeru najdbe rakuna bi se lahko postopalo po tem
protokolu za hitro odzivanje, a bi ga bilo treba prej uvrstiti med divjad. Sicer gre za podobno vrsto
in bi bil tudi način ukrepanja enak.

2. SPLOŠNI PODATKI O VRSTI
2.1 Kratek opis rakunastega psa
Rakunasti pes je razmeroma majhen predstavnik iz družine psov, ki je domoroden v vzhodni Aziji.
Po velikosti je manjši od lisice. Tehta lahko med 4 in 10 kg. V višino meri med 38 in 50 cm, dolžina
trupa brez repa pa je med 50 in 68 cm. Rep je kratek (13–25 cm) in košat. Ima gost in mehek kožuh,
ki je rumenkasto rjave barve s temnejšimi črnimi dlakami po hrbtu, ramenih in vzdolžno po repu.
Po prsih, vratu, nogah in tačkah je črnorjav. Zimski kožuh je gostejši in temnejši kot poletni. Preko
obraza in oči ima dve temni lisi, ki ustvarjata značilno obrazno masko 4.
Rakunasti psi spolno dozorijo med 9 in 11 mesecem. So monogamni, pari pa se oblikujejo pred
začetkom zime. Parjenje poteka enkrat letno, med januarjem in aprilom, odvisno od geografske
lege. Brejost traja med 59 in 64 dnevi. V leglu je povprečno med 5 in 7 mladičev. Mladiči so po
skotitvi slepi in imajo mehko temno dlako, ter tehtajo 60 do 115 g. Velikost manjšega odraslega
osebka mladiči dosežejo pri starosti 80–85 dni. Življenjska doba v divjini po razpoložljivih podatkih
znaša med 5,5 in 7,5 let, v ujetništvu pa lahko dočakajo več kot 14 let. Disperzija mladih osebkov
poteka pri starosti 4–5 mesecev (od avgusta do oktobra). Povprečna razdalja disperzije v območjih
z veliko gostoto populacije znaša manj kot 20 km, v izrednih primerih, pa lahko znaša tudi 700 km
in več, kar pojasnjuje tudi uspešno širjenje rakunastega psa v Evropi 5.
Za rakunastega psa je značilna hibernacija, ki pa ni nujno potrebna, saj v nekaterih delih
razširjenosti (predvsem v južnih) ne hibernirajo. Kot je razvidno iz posameznih opažanj, so
samotarji, čeprav telemetrijske raziskave kažejo na to, da živijo in lovijo v parih ali pa v manjših
družinskih skupnostih. Aktivni so predvsem ponoči in v mraku. Za sporazumevanje uporabljajo t.i.
latrine oz. mesta, kjer urinirajo in puščajo iztrebke. Poleg tega se sporazumevajo tudi z različnimi
zvoki.
Na območjih, od koder izvira, poseljuje predvsem svetle listnate in mešane gozdove z gosto gozdno
podrastjo. Ustrezajo mu predvsem tista območja, kjer je dovolj goste vegetacije in podrasti, ki mu

4

Animal diversity web https://animaldiversity.org/accounts/Nyctereutes_procyonoides/
Kowalczyk, R. 2014: NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet – Nyctereutes procyonoides. – From: Online
Database of the European Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.nobanis.org, 20.4.2020.
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nudi kritje. Pogosto se naseli oz. zadržuje na bregovih rek, potokov, jezer in drugih vodnih virov.
Skoplje si brlog ali pa zasede opuščeno jazbino ali lisičino 6.
Rakunasti psi so oportunisti in vsejedi. Lahko plenijo različne vrste žuželk, male glodavce, dvoživke,
kuščarje, ptice in ptičja jajca. V vodnih virih lahko lovijo ribe in druge vodne živali. Prehranjujejo se
lahko z mrhovino in hrano antropogenega izvora, uživajo pa lahko tudi hrano rastlinskega izvora 7.

2.2 Vplivi rakunastega psa
Kot vsejed predstavnik zveri lahko rakunasti pes predstavlja potencialnega prehranskega tekmeca
nekaterim domorodnim vrstam zveri, kot sta lisica (Vulpes vulpes) in jazbec (Meles meles). Je
oportunistični vsejed, njegova prehranska niša pa je sicer dosti večja, kot prehranska niša ostalih
predstavnikov zveri 8. Sestava prehrane se spreminja glede na geografsko lego in je v največji meri
odvisna od razpoložljivih virov hrane 9. Kot plenilec ogroža različne vrste domorodnih živali. Vpliva
lahko na populacije različnih vrst ptic, predvsem vrste vodnih ptic, saj pleni njihova gnezda. Iz
nekaterih območij poročajo tudi o vplivu na populacije žab in njihovem lokalnem izumrtju 10.
Negativen vpliv lahko rakunasti pes predstavlja tudi z vidika ogrožanja zdravja ljudi. Je namreč eden
izmed glavnih prenašalcev stekline v Evropi. V 90. letih je bilo na Poljskem in v Baltskih državah 7–
16 % vseh primerov stekline odkritih pri rakunastih psih. V Estoniji je bilo leta 2004 več kot 50 %
primerov stekline pri prostoživečih živalih odkritih pri rakunastih psih. Na Finskem je bilo v poznih
80. letih 77 % stekline potrjenih pri rakunastih psih 11. Poleg stekline lahko rakunasti psi prenašajo
tudi druge vrste bolezni, med drugim zajedavca Echinococcus multilocularis (pasja trakulja), ki je
prav tako nevaren za človeka 12,13.

2.3 Stanje v Sloveniji in Evropi
Rakunasti pes je bil med leti 1929 in 1955 naseljen na območje evropskega dela nekdanje Sovjetske
zveze. Prvotno naseljene živali so izvirale iz regij Amur in Ussuri, iz nekdanje Sovjetske zveze,
kasneje pa so bile živali ujete na območjih, kjer so že ustvarile trdne populacije in prenesene na

6

Kryštufek, B. 1991. Sesalci Slovenije
Sutor, A., Kauhala, K. and Ansorge, H. 2010. Diet of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) – a canid with
an opportunistic foraging strategy. Acta Theriologica. 55:165-176.
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Kauhala, K., Laukkanen, P. and Von Rege, I. 1998. Summer food composition and food niche overlap of the
raccoon dog, red fox and badger in Finland. Ecography. 21:457-463.
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Sutor, A., Kauhala K. and Ansorge H. 2010. Diet of the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) – a canid with an
opportunistic foraging strategy. Acta Theriologica. 55:165-176.
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Kauhala, K., Kowalczyk, R. 2011. Invasion of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides in Europe: History of
colonization, features behind its success, and threats to native fauna. Current Zoology. 57 (5): 584−598
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Thiess, A., Schuster R., Nockler K. And Mix H. 2001. Helminth findings in indigenous raccoon dogs Nyctereutes
procyonoides (Gray, 1843). Berl. Münch. Tierärzlt. Wschr. 114:273-276.
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nova območja 14. Nekatere populacije so verjetno nastale iz živali, ki so pobegnile iz
kožuhovinarskih farm in iz ujetništva 15. V obdobju med letoma 1935 in 1984 je tako rakunasti pes
v Evropi poselil površino 1,4 milijona km2.
Na življenje v habitatih Vzhodne Evrope se je zelo dobro prilagodil in se posledično hitro začel širiti
še proti severu in zahodu. Hitro širjenje je posledica njegove prilagodljivosti na različne klimatske
in okoljske razmere, sposobnosti hibernacije v zimskem času, velike razmnoževalne sposobnosti
in sposobnosti, da migrira na druga območja. Trenutno je pogost in splošno razširjen na Finskem,
Poljskem, v Belorusiji, Latviji, Litvi, Estoniji, Ukrajini, v zahodnem delu Rusije in v Nemčiji. Na
Finskem in v Baltskih državah je rakunasti pes najpogostejši predstavnik zveri. Redkejši je na
Švedskem in na Danskem, a tudi tam številčnost narašča. Pojavlja se tudi na Češkem, Slovaškem,
Madžarskem, v Bolgariji, Srbiji, Moldaviji in v Romuniji. Občasno se pojavlja tudi v Avstriji, Bosni,
Franciji, na Norveškem in v Švici 16, 17. Posamezni osebki so bili opaženi tudi v Italiji (vzhodne Alpe) 18.
Predvideva se, da se bo rakunasti pes v Evropi širil še naprej, in da se bo njegova številčnost na
območjih, kjer je že vzpostavil trdne populacije, še povečala. K širjenju rakunastega psa
pripomorejo tudi podnebne spremembe in posledično segrevanje ozračja. Nasprotno, lahko
širjenje rakunastega psa omejujejo dolge zime.
V Sloveniji so bila do zdaj zabeležena le štiri opažanja posameznih osebkov na različnih območjih.
Prvi zanesljivi podatek o rakunastem psu v Sloveniji se nanaša na osebek, ki je bil 25. 12. 1980
odstreljen v lovišču LD Gaberk-Divača. V začetku 80-ih let naj bi se sicer po nepreverjenih podatkih
vrsta pojavljala na Nanosu in Kočevskem 19. Drugi zabeležen osebek je bil uplenjen 26. 12. 2004 v
Murskem gozdu pri Petišovcih 20. Kasneje so poročali o opažanju rakunastega psa še 19. 8. 1998 na
Krimu blizu vrha Kamenica 21 in 27. 6. 2012 na Dravskem polju 22. Po nekaterih predvidevanjih, glede
na stanje v Avstriji, je nekoliko večja verjetnost pojava rakunastega psa v Prekmurju 23.
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3. ZGODNJE OBVEŠČANJE
Iz do zdaj znanih podatkov o razširjenosti rakunastega psa v Evropi lahko sklepamo, da bi se vrsta
lahko naselila tudi v slovenskih gozdovih. Pojavljanje rakunastega psa pričakujemo kjer koli po
celotni državi.
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 in se za zdaj pri nas še ne pojavljajo ali pa so njihove populacije
maloštevilne. V aplikacijo je vključen rakunasti pes ter tudi podobna vrsta rakun. V času od
vzpostavitve aplikacije Invazivke (maj 2017) je bilo v sistem sporočeno le eno opažanje rakuna. Šlo
naj bi za povožen osebek, vendar po opisu opazovalca ni bilo gotovo ali je šlo res za rakuna, kadavra
ob cesti pa ob terenskem ogledu nismo več našli.
Najpreprostejša pot za posredovanje podatkov je vnos v aplikacijo Invazivke. V času projekta LIFE
ARTEMIS sporočene podatke na podlagi fotografij redno pregledujejo izvedenci Gozdarskega
inštituta Slovenije in Zavoda Symbiosis. Ko je v sistem sporočen podatek o najdbi/opažanju
rakunastega psa, pravilnost potrdi eden od izvedencev. Če iz fotografij ni mogoče izvesti
preverjanja, lahko prosi osebo, ki je sporočila najdbo, za dodatne fotografije ali opravi preverjanje
na terenu. Rakunastega psa je od blizu sicer preprosto ločiti od domorodnega jazbeca, a se lahko
na daleč, ob mraku in slabši vidljivosti vrsti tudi zamenja. Podobno je lahko težavno ločevanje med
rakunastim psom in rakunom, vendar se slednji tudi še ne pojavlja pogosto pri nas. Ker je tudi
rakun vključen med invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo Unijo, je potek ravnanja enak in se lahko
določitev vrste opravi na terenu. Če je iz fotografij razvidno, da gre za napačno določitev, izvedenec
o tem obvesti najditelja in postopek zaključi.
Če izvedenec na fotografijah prepozna rakunastega psa, pa se postopek nadaljuje. Preden se
sprožijo ukrepi hitrega odzivanja, mora izvedenec najdbo/opažanje skušati preveriti na terenu, saj
ne moremo z gotovostjo potrditi avtentičnosti fotografij in je treba izključiti možnost lažne prijave.
Preveritev najdbe na terenu opravi izvedenec, najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu
informacije. Prav tako je dobro, da izvedenec stopi v stik z opazovalcem, ga preveri, dobro izpraša
o opažanju in na podlagi tega oceni, če je bilo opažanje resnično. Če je najdba na terenu potrjena,
izvedenec izpolni Obvestilo o najdbi tujerodne vrste (Priloga 2) in ga najkasneje v dveh 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/opažanje rakunastega psa ni vneseno v sistem Invazivke, temveč
najditelj sporoči podatek kakšni drugi raziskovalni instituciji, nevladni organizaciji ali celo medijem.
Organizacija, ki prejme podatek, lahko najditelja napoti, da o najdbi obvesti GIS, oziroma da
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podatek sam sporoči v aplikacijo Invazivke. Ko je podatek sporočen v aplikacijo Invazivke, oziroma
je o sumu na prisotnost obveščen GIS, postopek poteka enako, kot je opisano zgoraj.

4. NAČRT ZA HITRO ODZIVANJE
4.1 Prvi taktični sestanek
Izvajanje načrta za hitro odzivanje se začne s prvim taktičnim sestankom pristojnih institucij
(koordinacijska skupina), ki ga najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu Obvestila o najdbi
tujerodne vrste skliče Agencija RS za okolje. Na tem sestanku se dogovorijo vsi nadaljnji koraki
načrta za hitro odzivanje in se natančno določijo nosilci posameznih nalog ter roki za njihovo
izvedbo (ocena stanja, način ukrepanja, nadzor nad izvedbo ukrepov, izvajalec, financer,
komunikacijski načrt, ipd).
Na sestanku morajo biti prisotni najmanj: predstavnik ARSO, izvedenec, ki je najdbo potrdil na
terenu/oziroma je preveril opazovalca, izvedenec, ki pozna biologijo vrste, predstavnik Zavoda za
gozdove Slovenije, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave, predstavnik Ministrstva za okolje in
prostor, predstavnik občine, na območju katere se nahaja tujerodna vrsta. Če je območje najdbe
na lovni površini, se na sestanek povabi predstavnika Območnega združenja upravljavcev lovišč
(OZUL) in lovske družine. Če je najdba na zavarovanem območju ali bližnji okolici, se sestanka
udeleži tudi predstavnik upravljavca zavarovanega območja.
Najbolje je, da se taktični sestanek izvede v bližini območja prisotnosti sive veverice 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. Oceno stanja in koordinacijo
ukrepov na vseh površinah vodi Zavod za gozdove (ZGS). V primeru, da je siva veverica najdena na
zavarovanem območju, upravljavec zavarovanega območja sodeluje pri oceni stanja. Predhodno
mora biti dogovorjeno financiranje organizacij, vključenih v izvajanje ukrepov hitrega odzivanja (več
v poglavju 4).
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/mesta opažanja rakunastega psa in o tem pripravi kratko Poročilo o
oceni stanja na širšem območju najdbe tujerodne vrste, ki ga posreduje ARSO.

–

Na podlagi Poročila o oceni stanja, če je potrebno, pripravi predlog Načrta odstranitve.

ARSO na osnovi komunikacijskega načrta (Priloga 3) izvede aktivnosti za informiranje in
obveščanje. Najprej o najdbi obvesti ZGS, ki obvestijo pristojne OZUL-e na območju najdbe,
lastnika/-e zemljišča, nato pa lokalne prebivalce in prek medijev tudi splošno javnost ter jih pozove
k sporočanju morebitnih novih opažanj rakunastega psa. Vsa ustrezna soglasja pridobi ZGS.

4.2 Ogled terena in ocena stanja na širšem območju
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Za ustrezno načrtovanje ukrepov je treba ugotoviti, na kakšnem območju se pojavlja rakunasti pes,
in oceniti velikost populacije. Površina pregledanega območja se določi na prvem taktičnem
sestanku na predlog izvedenca, pri čemer se upošteva ustreznost habitata za rakunastega psa v
neposredni okolici ter morebitne strukture, ki bi lahko omejile širjenje. Glede na terenske razmere
in pogostnost znakov prisotnosti rakunastega psa izvedenec tudi predlaga najprimernejšo metodo
ugotavljanja prisotnosti.
Izvajalec ocene stanja pripravi Poročilo o oceni stanja na širšem območju najdbe tujerodne vrste,
v katerem mora biti jasno navedena približna ocena števila/gostote osebkov in območje
razširjenosti. Vsa območja je treba natančno prostorsko določiti ter 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 24. Tudi če trajna odstranitev rakunastega
psa ni mogoča, mora država skladno z 19. členom Uredbe (EU) 1143/2014 sprejeti ukrepe za
obvladovanje tujerodne vrste. V poročilu se poda tudi okvirno finančno oceno stroškov za
odstranitev oziroma obvladovanje tujerodne vrste in časovni okvir izvajanja ukrepov.
Izvajalec ocene stanja tudi pripravi osnutek Načrta za odstranitev rakunastega psa (Priloga 4),
ki ga skupaj s Poročilom o oceni stanja na širšem območju pošlje Agenciji RS za okolje.. Ta gradivo
posreduje vsem udeležencem prvega taktičnega sestanka in v roku dveh delovnih dni po prejemu
poročila skliče drugi taktični sestanek.
Če gre za najdbo mrtvega osebka in ob pregledu na terenu ni odkritih živih osebkov rakunastega
psa, se postopek na tej točki zaključi. Lokalne revirne gozdarje in upravljavce lovišč se opozori na
najdbo rakunastega psa in naj bodo v prihodnje pozorni na morebitne znake prisotnosti stalne
populacije.

4.3 Drugi taktični sestanek
Drugi taktični sestanek se lahko izvede tudi kot korespondenčni sestanek. Če so območja
prisotnosti 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).
Kjer je to smiselno, se lastnike zemljišč oz. predstavnike lastnikov povabi že na prvi sestanek.
24

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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Na tem sestanku izvajalec ocene stanja predstavi ugotovitve stanja na terenu, pregleda se osnutek
Načrta za odstranitev rakunastega psa, nato pa se natančno določijo nadaljnji ukrepi za trajno
odstranitev vrste ali njeno obvladovanje. Koordinacijsko funkcijo tudi v tej fazi vodi ARSO, izvedbo
ukrepov odstranitve pa vodi ZGS..
Po drugem taktičnem sestanku ima ZGS predvsem naslednje naloge:
Pripravi dokončni Načrt za odstranitev rakunastega psa.
•

Določi izvajalca odstranitve in vir in način financiranja izvedbe ukrepov. Z upravljavci
lovišč in lovišč s posebnim namenom se dogovori, da rakunastega psa odstranijo ter
jim pri tem nudi strokovno pomoč. Kadar to ni mogoče, oziroma se rakunasti pes
pojavlja na nelovni površini, koordinator aktivnosti sam z lastnimi kadri, zunanjimi
izvajalci ali z lastniki zemljišča (npr. občina) 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.

•

Spremlja učinkovitost ukrepov po odstranitvi ter po potrebi posodobi načrt ukrepov.

•

O izvedenih aktivnostih redno poroča Agenciji RS za okolje.

Ministrstvo za okolje in prostor informacije o izvedbi ukrepov za hitro odzivanje posreduje Evropski
komisiji in drugim državam članicam EU prek sistema NOTSYS.

4.4 Izvedba aktivnosti za odstranitev rakunastega psa
Če se rakunasti pes pojavlja v gozdu, na lovnih površinah, kjer je mogoča uporaba strelnega orožja,
lahko usposobljene osebe izvajajo odstrel. To je tudi skladno z Uredbo o določitvi divjadi in lovnih
dob (Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14), po kateri se rakunasti pes šteje za divjad.
Poleg odstrela z orožjem je mogoča tudi uporaba različnih pasti. Uporaba pasti je primerna na
nelovnih površinah, v urbanih območjih oziroma kjer koli bi bila uporaba orožja nemogoča zaradi
varnostnih in drugih razlogov.
Uporaba pasti dvigalk, s katerimi pri nas po veljavni zakonodaji 25 lahko lovimo lisico, kuno zlatico
in kuno belico, pižmovko, nutrijo in polha, bi bila primerna tudi za lov na rakunastega psa. Problem
te pasti je, da ni selektivna in se poleg rakunastega psa vanjo lahko ujamejo tudi druge, npr.
zavarovane vrste. Zaradi tega je treba biti pri uporabi teh pasti še posebej previden in se pred
namestitvijo dobro prepričati, da so možnosti, da se v past ujame druga vrsta, čim manjše.
Mogoča je tudi uporaba pasti lovk, v katerih se živali, ki zaidejo vanje, zadržijo žive in
nepoškodovane. Tak način lova je primeren za urbana območja in zavarovana območja. V primeru,
da se namesto rakunastega psa ujame druga žival, se le-to lahko nepoškodovano izpusti nazaj v
naravo. Ujete žive rakunaste pse se usmrti na etičen način.
25

Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3478
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Pri odstranitvi rakunastega psa ali ob najdbi poginulega rakunastega psa se odvzame vzorec tkiva
za nadaljnje analize. Ker rakunasti psi lahko predstavljajo rezervoar bolezni, ki ogrožajo druge
živalske vrste in tudi človeka, se odvzame vzorec za izvedbo analiz prisotnosti stekline in drugih
bolezni. Vzorec tkiva se odvzame tudi za namene izvedbe genetskih analiz, s pomočjo katerih lahko
natančno določimo, na kakšen način je rakunasti pes prišel do mesta najdbe. Določimo lahko, ali
je prišel npr. iz sosednje države ali pa je bil morda kako drugače prinesen oz. izpuščen v naravo.
Voditi je treba evidenco vseh odstranjenihi rakunastih psov s pripadajočimi podatki o načinu
odstranitve ter datumu in lokaciji odstranitve.
V načrtu za odstranitev rakunastega psa je treba predvideti tudi način uničenja kadavrov
rakunastih psov. Z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi, je zelo
pomembno, da se kadavre odstrani, saj se z odvozom odstrani vir potencialne okužbe. Prav tako
je to pomembno z vidika varovanja okolja, saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečimo
onesnaževanje voda, tal in krme. Za odvoz poginjenih živali v zbiralnico kadavrov, je pristojna
Veterinarsko higienska služba.
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
zbiralnica kadavrov. V zbiralnici se izvaja neškodljivo uničenje kadavrov.

4.5 Monitoring
Priporočeno je, da monitoring učinkovitosti izvedenih ukrepov izvaja tista organizacija, ki je
koordinirala ukrepe za hitro odzivanje, saj lahko hkrati preverja učinkovitost ukrepov in po potrebi
predlaga nadaljnje ukrepe.
Kot najustreznejšo metodo za monitoring rakunastega psa se svetuje uporaba foto pasti, ki se jih
namesti na območju, na katerem predvidevamo, da se rakunasti pes nahaja
Spremljanje stanja izvedbe ukrepov in dolgoročen monitoring se podrobneje določita v Načrtu za
odstranitev rakunastega psa.

5. FINANCIRANJE UKREPOV HITREGA ODZIVANJA
Pri oblikovanju predloga aktivnosti za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje ob pojavu rakunastega
psa smo izhajali iz splošnega okvira sistema ZOHO, ki je predstavljen v ločenem dokumentu 26. V
primeru rakunastega psa, smo v sistem vključili institucije glede na njihove trenutne glavne naloge,

26

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. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod
Symbiosis.

13

vendar podarjamo, da izvajanje nalog na področju tujerodnih vrst sistemsko ni naloženo nobeni
instituciji 27. 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.
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 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«.

27

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;

14

6. PRILOGE
Priloga 1 – Shema sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za rakunastega psa
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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 dveh 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 rakunastega psa
Komunikacijski načrt je osnova za pripravo in izvedbo komunikacijskih aktivnosti ob dejanski najdbi/opažanju
rakunastega psa. Namenjen je organizaciji, ki bo določena na prvem taktičnem sestanku in bo prevzela nalogo
ocene stanja in obveščanja.
Komunikacijski cilji:
1.

Obvestiti območna združenja upravljavcev lovišč (OZUL), lokalno skupnost in splošno javnost o
najdbi/opažanju rakunastega psa, potencialno invazivne tujerodne vrste.

2.

Pozvati OZUL-e, 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,

4.

Po sprejemu Načrta za odstranitev rakunastega psa OZUL-e, lokalno skupnost in lastnike zemljišč

ki zadevajo Unijo.
obvestiti tudi o načinih odstranjevanja.
Ciljne skupine:
•

Lastniki, upravljavci in uporabniki zemljišč, na katerih je potrjena prisotnost rakunastega psa

•

Prebivalci lokalnih skupnosti na širšem območju najdbe in OZUL-i.

•

Splošna javnost.

Ključna komunikacijska sporočila:
1.

V Sloveniji je bilo do zdaj potrjenih le nekaj osamljenih primerov rakunastega psa. Predvsem v
severnoevropskih državah je rakunasti pes zelo razširjen ter povzroča veliko okoljsko in gospodarsko
škodo. Bolezni, ki jih lahko prenaša, so nevarne tudi za ljudi.

2.

Rakunasti pes je razmeroma majhen predstavnik iz družine psov, ki je domoroden v vzhodni Aziji. V
Evropski del nekdanje Sovjetske zveze je bil naseljen med leti 1925 in1955 in se je od takrat zelo hitro
razširil po celotni Evropi, kjer predstavlja potencialno grožnjo za obstoječo biodiverziteto, ter ogroža
zdravje ljudi in živali.

3.

Zaradi plenjenja ogroža različne vrste domorodnih živali, predvsem ptic, saj pleni njihova gnezda.
Vpliva lahko tudi na avtohtone vrste plenilcev, kot sta jazbec in lisica, saj zavzema njihov življenjski
prostor in z njimi tekmuje za prehranske vire.

4.

Kot potencialni prenašalec nevarnih bolezni, predvsem stekline, prestavlja nevarnost tako za druge

5.

Zaradi potencialno velikih negativnih vplivov na okolje je rakunasti pes uvrščen med invazivne

vrste prostoživečih živali ter tudi za človeka.
tujerodne vrste, 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. Zato je Slovenija zavezana izvesti ukrepe odstranjevanja oziroma zatiranja za
preprečevanje širjenja.
6.

Izvajanje potrebnih ukrepov koordinira ZGS, za samo izvedbo je zadolžen_______. Ukrepanje bo
potekalo predvidoma v času________.

7.

Če kje opazite rakunastega psa, to nemudoma sporočite v sistem Invazivke (www.invazivke.si). Na
videz in po velikosti je dokaj podoben rakunu. Kožuh je rumenkasto ali rdečkasto siv s temnejšimi
črnimi dlakami po hrbtu, ramenih in vzdolžno po repu. Po prsih, vratu, nogah in tačkah je črnorjav.
Podobno kot rakun ima tudi rakunasti pes temno obrazno masko preko oči, rep pa je pri tej vrsti
enake barve kot ostali kožuh.

8. Več informacij lahko pridobite____________________.
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Priloga 4 - Okvirna vsebina Načrta za odstranitev rakunastega psa
1. Uvod
2. Območje odstranitve rakunastega psa
1.1. Opis stanja na območju (seznam vseh območij prisotnosti z oceno velikosti površine,
na kateri se nahaja rakunasti pes, 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
3. Načrt ukrepov za odstranitev rakunastega psa
3.1. Opis načinov odstranitve, 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 kadavrov
4.1. Način uničenja kadavrov (določi se centre za zbiranje in neškodljivo uničenje
kadavrov – zbiralnice kadavrov)
4.2. Napotki za transport kadavrov (določi se pristojne službe, ki so zadolžene za odvoz
kadavrov do zbiralnice)
5. Spremljanje učinkovitosti ukrepov
6. Poročanje izvajalca odstranitve Ministrstvu za okolje in prostor
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, stroški službenih poti in dnevnic, stroški
odvoza, stroški spremljanja stanja)
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