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Širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) predstavlja čedalje večji svetovni problem.
Uspešnost nadzorovalnih programov ITV je odvisna od javne podpore, zato je
potrebno poznati ozaveščenost in stališča javnosti do ITV. V naši raziskavi smo
ugotavljali, kakšen je odnos dijakov različnih izobraževalnih programov do
problematike ITV. Raziskava je bila opravljena kot anonimno spletno anketiranje
srednješolcev z območja Novega mesta. V raziskavi je sodeloval 401 dijak, od tega
297 dijakov splošnih izobraževalnih programov in 104 dijaki srednjih strokovnih šol.
Slednji so obiskovali izobraževalna programa naravovarstveni tehnik in kmetijskopodjetniški tehnik. Dijaki so odgovarjali na preizkus znanja in anketni vprašalnik, s
katerim smo preverjali njihovo znanje o ITV in njihova stališča do te problematike ter
njihove sposobnosti pravilnega poimenovanja in prepoznavanja domorodnih in ITV.
Dijaki pojme biotska pestrost, tujerodna vrsta, ITV dobro razlikujejo. Razumevanje
pojma biodiverziteta je slabo, saj ga je pravilno opredelilo manj kot polovica dijakov.
Med dijaki različnih izobraževalnih programov ne opazimo bistvenih odstopanj v
odnosu do ITV. Dijaki se zavedajo, da ITV predstavljajo grožnjo biotski pestrosti,
zdravju ljudi in gospodarstvu. Zdi se jim smiselno izvajanje nadzorovalnih programov
in odstranjevalnih akcij ITV. Kljub temu pa se sami v podobne akcije ne bi
vključevali. Dijaki so mnenja, da nimajo dovolj znanja o ITV, vendar ne kažejo
interesa, da bi ga z lastno dejavnostjo izpopolnili. Večje razlike med šolama opazimo
v znanju dijakov. Gimnazijci so bili pri opredeljevanju vrst, ali je organizem na sliki
domoroden/ITV, uspešnejši kot dijaki strokovnih šol. Sposobnost pravilnega
poimenovanja domorodnih in ITV je šibka. Ugotavljamo, da dijaki bolje poznajo
živalske kot rastlinske vrste. Menimo, da bi bilo treba v prihodnje v raziskave
vključiti še druge srednješolske zavode s širšega območja Slovenije, in ugotoviti
splošno znanje in odnos mladostnikov do tega svetovno pomembnega okoljskega
problema.
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The spread of invasive alien species (IAS) has become an increasingly important
global issue. The success of alien control management depends on the level of public
acceptance, therefore it is good to know about awareness and attitudes towards IAS
among general public. The aim of our study was to explore the attitude of the upper
secondary school students towards IAS. An anonymous online survey was conducted.
A total of 401 students of the upper secondary schools from Novo mesto participated
in the survey. 297 students of general education programs and 104 students of
secondary vocation schools were included. The students responded to the
questionnaire, which included questions about the level of knowledge about IAS,
students' attitude and their ability to correctly name and indentify native species and
IAS. Although students distinguish terms biodiversity, non - native species and IAS
their understanding of the term biodiversity is poor. Less than half of the participants
correctly understand its meaning. No significant differences were noted between the
attitude towards the IAS among students of different educational programmes.
Students are aware of negative impact of the IAS on the biodiversity, human health
and economy. They support control management and eradication of IAS. Nevertheless
they would not engage in similar actions themselves. Although they recognize, that
their knowledge of the IAS is poor, they do not show an interest in improving it. In
our study the knowledge of the IAS significantly differ between students from
different educational programmes. Students of general education programs were more
successful than students from vocation schools in naming and defining species as
native/IAS. Students’ ability to correctly name native/IAS in general is weak. Results
show that students are better acquainted with the animal species than with the plants.
To determine the general knowledge and attitude of adolescents toward IAS we
should extend our research and include other upper secondary schools in Slovenia.
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nkomar/tigrasti

Navadni komar/tigrasti komar

nroz/kanroz
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1 UVOD
Že v vsej naši zgodovini prihaja do preseljevanja živalskih in rastlinski vrst. Vrste so se
skozi tisočletja po svetu širile z lastnim premikanjem ali so za to izkoriščale okoljske
dejavnike. Glavno oviro za njihovo neomejeno širjenje so predstavljale naravne
geološke prepreke in drugi okoljski dejavniki ter njihove lastne zmožnosti. S
preseljevanjem ljudi in prisotnostjo prevoznih sredstev so se hote ali nehote odprle nove
poti razširjanja za mnoge vrste organizmov. V zadnjem stoletju svetovna trgovina,
promet in turizem vse bolj brišejo meje naravne razširjenosti organizmov in omogočajo
prihod novih vrst na nova območja, katerih same drugače ne bi nikoli dosegle.
Širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) je postal eden najpomembnejših okoljskih,
družbenih in ekonomskih problemov po svetu. Da ITV predstavljajo veliko grožnjo za
upad biotske pestrosti, opozarjajo številne naravovarstvene organizacije. Kljub temu se
splošna javnost negativnih vplivov, ki jih imajo ITV, največkrat zave šele, ko je
ogroženo njihovo lastno zdravje ali gospodarska blaginja (Keller in sod., 2011).
Zavedanje problematike ITV v zadnjih letih narašča. K večjemu ozaveščanju javnosti so
pripomogli tudi nekateri ukrepi EU, ki so leta 2014 stopili v veljavo s sprejetjem Uredbe
(EU) št. 1143/2014. Evropska Unija s to Uredbo podpira dejavnost naravovarstvenih
društev. V zadnjem času se je tako oblikovalo veliko naravovarstvenih programov, ki si
z različnimi metodami, npr. z eradikacijo tujerodnih vrst, prizadevajo, da bi zmanjšali
oz. preprečili nadaljnje širjenje ITV. Veliko programov nadzora širjenja ITV temelji na
sodelovanju znanstvene stroke. Manj jih vključuje splošno javnost. Vendar prav
ozaveščanje javnosti največkrat pripomore, da so takšni projekti uspešni. Kadar splošna
javnost razume, zakaj so včasih drastični ukrepi nujni za naravo, je prej pripravljena
podpreti društva in organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko ITV.
Pomembno vlogo pri ozaveščanju ljudi o problematiki ITV ima tudi šolski sistem.
Profesorji v osnovnih in srednjih šolah pomembno prispevajo k oblikovanju
mladostnikovih stališč do narave in okoljskih problemov. Profesorji biologije bi si
morali prizadevati, da dijake spodbudijo k opazovanju okolice in zaznavanju sprememb,
ki se dogajajo v njihovem domačem okolju. Dijake je treba spodbujati, da s svojo lastno
aktivnostjo in udejstvovanjem, npr. da sodelujejo pri popisovanju ITV ali da sodelujejo
pri odstranjevalnih akcijah, prispevajo k ohranjanju narave in okolja, kakršnega
poznajo.
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1.1 NAMEN IN HIPOTEZE MAGISTRSKEGA DELA
V preteklih letih v Sloveniji ni bilo izvedene večje raziskave o poznavanju in stališčih
mladostnikov do ITV. Zato smo z našo raziskavo želeli ugotoviti, kakšna je raven
znanja dijakov izbranih šol na Dolenjskem o invazivnih tujerodnih vrstah. Zanimalo nas
je, ali obstajajo bistvene razlike v ravni znanja med dijaki splošnih gimnazijskih
programov ter med dijaki strokovnih izobraževalnih programov. Želeli smo ugotoviti,
ali dijaki poznajo in razumejo pojem biotska pestrost, tujerodna vrsta in invazivna vrsta.
S pomočjo slikovnega gradiva smo želeli preveriti, ali dijaki prepoznajo in razlikujejo
med domačimi vrstami ter ITV. Pri tem nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v
poznavanju rastlinskih invazivnih vrst in živalskih invazivnih vrst. Želeli smo ugotoviti,
kako dobro znajo dijaki različnih izobraževalnih programov poimenovati domorodne
vrste in ITV. Poleg znanja so nas zanimala tudi stališča mladostnikov do problematike
ITV.
Postavili smo si tri delovne hipoteze:
1. Med dijaki splošnih izobraževalnih programov in strokovnih programov se
pojavljajo razlike v znanju o ITV in odnosu do njih.
2. Dijaki razlikujejo pojme biotska pestrost, tujerodna vrsta, invazivna vrsta.
3. Dijaki na konkretnih primerih prepoznajo domorodne in ITV, vendar le najbolj
znane primere, predvsem živalskih vrst.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 OPREDELITEV POJMOV
2.1.1 Biodiverziteta
V preteklih desetletjih so številne raziskave pokazale, da prihaja do globalnega upada
biotske raznovrstnosti. Čeprav je izumiranje organizmov naravni pojav, je človek s
svojo dejavnostjo in izrazitim poseganjem v okolje bistveno pospešil izumiranje drugih
živih bitij (IUCN, 2018a). Kljub temu da nas mediji skoraj vsakodnevno obveščajo o
perečih okoljskih problemih in zmanjševanju biodiverzitete, pa kot navaja Kus
Veenvliet (2012), le malo ljudi razume, kaj izraz biotska pestrost ali biodiverziteta
dejansko pomeni.
Biodiverziteta ali biotska pestrost je raznovrstnost živih bitij v vseh ekosistemih ter
kompleksnost ekosistemov. Biodiveziteta zajema raznovrstnost znotraj vrste, medvrstno
pestrost ter pestrost ekosistemov (CBD, 1992).
2. člen Zakona o ohranjanju narave (2004) opredeljuje biotsko raznovrstnost kot
raznolikost živih organizmov, ki vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi
vrstami, gensko raznovrstnost ter raznovrstnost ekosistemov.
Leta 1992 so v Riu de Janeiru države sprejele Konvencijo o biološki raznovrstnosti
(CBD, 1992). V Sloveniji je bila ratificirana leta 1996 (Zakon o ratifikaciji Konvencije
o biološki raznovrstnosti, 1996). Danes Konvencija predstavlja glavni mednarodni
inštrument za obravnavo biotske pestrosti. Glavni namen Konvencije je ohraniti biotsko
raznovrstnost s pomočjo trajnostnega razvoja. Zavzema se tudi za ustrezno
izobraževanje, ozaveščanje ter vključevanje javnosti v dejavnosti ohranjanja biotske
pestrosti (Kus Veenvliet, 2012).
Drugo največjo grožnjo k zmanjševanju biotske pestrosti poleg degradacije ekosistemov
predstavljajo invazivne tujerodne vrste. Zaradi vse večje mednarodne trgovine, turizma
in dobrih prometnih povezav je širjenje ITV postalo bistveno hitrejše kot v preteklih
letih. ITV povzročajo ogromno in največkrat nepovratno škodo v ekosistemih. Z
nadomeščanjem domorodnih organizmov spreminjajo njihovo delovanje (Introduction
to invasive alien species, 2005). Prav zato lahko med šestimi cilji Strategije biotske
raznovrstnosti Evropske Unije (EU) za obdobje 2011-2020 zasledimo tudi cilj strožjega
nadzora na področju ITV(Kus Veenvliet, 2012).
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2.1.2 Tujerodne in domorodne vrste
Tujerodne vrste so v našem okolju že dolgo prisotne. Danes si težko predstavljamo, da
so paradižnik, koruza, fižol in mnoge druge kulturno pomembne rastline tujerodne vrste
– torej, niso naše avtohtone vrste. Z izrazom tujerodna vrsta lahko označimo viruse,
glive, mikroorganizme, rastline in živali, ki jih je človek prenesel v okolje, v katerem
prej nikoli niso bile prisotne (Kus Veeneliet in Humar, 2011).
Da lahko razumemo problematiko tujerodnih vrst, moramo najprej opredeliti in
razlikovati med pojmoma domorodna vrsta in tujerodna vrsta.
V 11. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (2014)
je domorodna vrsta definirana kot tista avtohtona živalska ali rastlinska vrsta, ki je v
določenem ekosistemu naravno prisotna. Od vrst, ki so bile iztrebljene, se za
domorodne štejejo tiste, za katere v ekosistemu še obstajajo približno enaki biotopski in
biotski dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo.
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN, 2018b) pojem domorodne vrste definira kot
vrsto, podvrsto ali nižji takson, ki živi na območju svoje običajne naravne razširjenosti,
tudi če se pojavlja le občasno. To velja tudi za območja, ki jih je vrsta lahko dosegla
sama, bodisi s hojo, letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali drugimi načini razširjenja.
Definicija tujerodne (alohtone) vrste v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
ohranjanju narave (2014) se glasi: Tujerodna živalska vrsta je tista, ki jo naseli človek in
v biocenozi določenega ekosistema pred naselitvijo ni bila prisotna; od vrst, ki so bile
iztrebljene, se za tujerodno štejejo tiste, za katere v ekosistemu ne obstajajo več
približno enaki biotopski in biotski dejavniki, kot so bili pred iztrebitvijo. Tujerodna
rastlinska vrsta je tista, ki jo je naselil človek in pred naselitvijo ni bila prisotna na
ozemlju Slovenije.
Tujerodna vrsta je vrsta, ki je bila s strani človeka namerno ali nenamerno vnesena v
novo okolje, kjer se predhodno ni pojavljala. S tem izrazom označujemo vse žive
osebke vrst, podvrst ali nižjih taksonov živali, rastlin, gliv ali mikroorganizmov ter
zajema vse dele, gamete, semena, jajca in propagule takih vrst, ki lahko preživijo in se
nato razmnožujejo (IUCN, 2018a).
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2.2 INVAZIVNE VRSTE
Vse tujerodne vrste niso invazivne vrste in v novem okolju ne povzročajo težav in
nevšečnosti. Da določen organizem v okolju postane invaziven, mora preko treh stopenj
procesa invazivnosti. Veliko tujerodnih vrst, ki pridejo v nova okolja, je podvrženih
novim okoljskim razmeram. Če želijo v tem okolju preživeti, se morajo danim
razmeram prilagoditi. Novo okolje za večino tujerodnih vrst ni primerno, ali pa je
prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje. V zadnjem obdobju se uspešnost
preživetja tujerodnih vrst na novih območjih povečuje. Vse večje poseganje ljudi v
ekosisteme, degradacija življenjskih okolij in podnebne spremembe vplivajo na
spreminjanje ekoloških razmer na danem območju (Kus Veenvliet in Humar, 2011;
Introduction to invasive alien species, 2005).
Nekatere vrste se v novem okolju ustalijo in uspešno razmnožujejo. Kadar se tujerodne
vrste v novem okolju redno razmnožujejo in se populacija vzdržuje brez posredovanja
človeka, pravimo, da je vrsta naturalizirana. Kadar se število osebkov teh vrst naglo
povečuje, se območje razširjenosti hitro širi in njena prisotnost v ekosistemu povzroča
zaznavno škodo, pravimo, da je vrsta postala invazivna. Ker v novem okolju ITV
pogosto nimajo naravnih plenilcev in zajedavcev, ki bi zmanjševali njihovo številčnost,
so v boju za iste naravne vire uspešnejše od domačih predstavnikov. ITV mnogokrat
lahko povzročajo tudi gospodarsko škodo, imajo škodljive vplive na zdravje ljudi in
zmanjšujejo biotsko raznovrstnost (Introduction to invasive alien species, 2005; Kus
Veenvliet in sod., 2009,2017b).
V literaturi lahko zasledimo različne izraze za tujerodne vrste: eksotične vrste,
neavtohtone vrste, alohtone vrste, pleveli in škodljivci. Vrste, ki jih poimenujemo s
pojmoma škodljivci in pleveli, niso nujno tujerodne ali invazivne vrste. Agronomi s
tema dvema izrazoma opredeljujejo vse organizme, ki povzročajo bolezni ali
ekonomsko škodo v kmetijstvu in živinoreji. V biologiji pa ne govorimo o škodljivih
organizmih (Introduction to invasive alien species, 2005).
Čeprav je tudi v Sloveniji problematika ITV velika, v Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (2014), ne zasledimo opredelitve tega pojma.
Invazivna tujerodna vrsta je tista tujerodna vrsta, ki uspeva in se širi izven svojega
naravnega območja razširjenosti ter pri tem ogroža in ima škodljive vplive na biotsko
raznovrstnost, ekosistem, gospodarstvo in zdravje ljudi (IUCN, 2018a).
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2.2.1 Načini širjenja
Tujerodne vrste prihajajo v nova okolja na različne načine. S človekovo pomočjo so
različni organizmi dosegli nova območja naselitve. Naglo širjenje tujerodnih vrst se je
pričelo v 60. letih prejšnjega stoletja. Povojno obdobje je prineslo veliko svetovno
izmenjavo blaga, čezoceanski transport in turizem na oddaljenih in prej nepoznanih
krajih (Introduction to invasive alien species, 2005).
Nekatere TV je človek v domače okolje prinesel namerno, da bi se pri nas tudi ustalile.
Z vnosom teh vrst si je obetal boljše življenje in korist. V naše kraje je tako prišlo
veliko kulturno pomembnih in okrasnih rastlin, tujerodnih vrst rib za ribolov ter živali
za lov (Kus Veenvliet in sod., 2009).
Številne vrste uvažamo kot okrasne rastline za gojenje na vrtovih. Med njimi je veliko
potencialno invazivnih vrst, saj so prilagojene našim podnebnim razmeram. Z naših
vrtov se razširjajo s semeni ali vegetativnimi deli. V preteklosti je bilo tudi na našem
območju veliko farm za gojenje živali za krzno. Mnoge živali so nenadzorovano ušle v
naravna okolja. Nekatere tujerodne vrste so bile k nam prinesene z namenom, da bi se
zmanjšalo število škodljivcev na kulturnih rastlinah. Tako so iz Azije k nam pripeljali
harlekinske polonice, ki se hranijo z listnimi ušmi. Kmalu se je število harlekink v
naravi zelo povečalo, kar vpliva na populacijo domačih sedempikčastih polonic
(Introduction to invasive alien species, 2005; Kus Veenvliet in sod., 2009).
Vse bolj se zavedamo nevarnosti naseljevanja tujerodnih vrst, saj ne moremo z
gotovostjo vedeti, kakšen vpliv bodo imele v ekosistemu. V Sloveniji je sicer z
Zakonom o ohranjanju narave prepovedano kakršnokoli vnašanje tujerodnih vrst.
Dovoljeno je le izjemoma in je strogo nadzorovano. Na podlagi Izvedbene uredbe
Komisije (EU) 2016/1141 je prepovedano tudi prodajanje vseh podvrst popisane
sklednice Trachemys scripta kot domačih ljubljenčkov. V preteklosti so namreč mnogi
lastniki želv, ko so se naveličali njihove družbe, živali namerno izpustili v okolje (Kus
Veenvliet, J. in Veenvliet, P., 2016).
Vse več je tudi nenamernih vnosov ITV, zlasti kot slepih potnikov. Z ladjami, letali,
vlaki in tovornjaki lahko naključno prevažamo tujerodne vrste. Zaradi velike mobilnosti
številne vrste po vnosu na novo območje neovirano prehajajo iz ene države v drugo. S
prihodom gospodarsko pomembnih rastlin in živali lahko nenamerno prinesemo tudi
njihove škodljivce in patogene. Velikokrat so ti organizmi za domače vrste še bolj
nevarni kot za tujerodne, saj naše vrste nimajo izoblikovanih obrambnih mehanizmov
(Introduction to invasive alien species, 2005).
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2.2.2 Vplivi invazivnih tujerodnih vrst
Problematika ITV v zadnjih letih narašča po vsem svetu. ITV imajo na nova okolja
lahko dramatične posledice. Vse od 17. stoletja so ITV prispevale k skoraj 40 %
izumrtju živalskih vrst (CBD, 1992). Kot primer lahko izpostavimo otok Guam v
Pacifiškem oceanu, kamor so v 50. letih prejšnjega stoletja vnesli rjavo drevesno kačo
(Boiga irregularis). Ta je povzročila izumrtje vseh domorodnih drevesnih ptičjih vrst,
izumrtje dveh sesalcev ter devetih domorodnih plazilskih vrst. V primerjavi z drugimi
ekološkimi problemi imajo ITV na okolje bistveno večji vpliv kot onesnaženje ali
požari. Dolgoročni vpliv ITV se namreč s časom ne zmanjšuje, temveč se škodljivi
vplivi na okolje povečujejo (Introduction to invasive alien species, 2005).
Vnos tujerodnih vrst v nova okolja ima lahko negativne posledice na okolje in lokalno
biodiverziteto. Negativne posledice opazimo tudi v gospodarstvu in zdravju ljudi.
Vplivi ITV so lahko posredni ali neposredni. Razdelimo jih v tri kategorije: ekološki
vplivi, ekonomski vplivi, vplivi na javno zdravje in družbo (Kus Vernvliet in Humar,
2011; Introduction to invasive alien species, 2005).
ITV s svojo prisotnostjo vplivajo na domorodne vrste. Z njimi tekmujejo za življenjski
prostor, hrano in druge pomembne življenjske vire. Prihod tujerodne vrste spremeni
prehranjevalne verige in splete. Domorodne vrste ogrožajo zaradi prekomernega
plenjenja ali objedanja rastlin. Domorodne rastlinske vrste pogosto nimajo ustreznih
obrambnih struktur za obrambo pred novimi herbivori. Na drugi strani lahko tujerodne
rastlinske vrste izločajo snovi, s katerimi odganjajo potencialne potrošnike. S prihodom
ITV lahko pridejo tudi nove patogene in parazitske vrste, za katere domorodne vrste
nimajo izoblikovanih obrambnih mehanizmov. Veliko nevarnost predstavljajo tudi
križanja med domorodnimi in alohtonimi vrstami. Čeprav končnega izida križanja ne
moremo napovedati, lahko z gotovostjo trdimo, da bo domorodna vrsta utrpela
nepopravljive posledice (Kus Vernvliet in sod., 2009; Introduction to invasive alien
species, 2005).
Sčasoma lahko ITV popolnoma izpodrinejo domorodne vrste in povzročijo njihovo
izumrtje. S svojo pojavnostjo lahko spremenijo videz pokrajine. Goste sestoje
invazivnih rastlinskih vrst lahko tudi pri nas opazimo ob cestah in vodotokih. Rečne
brežine, ki jih poseljujejo sestoji nekaterih ITV, so manj utrjene. Ker nadzemni deli ITV
v zimskem obdobju odmrejo, prihaja do hitrejšega odnašanja prsti. S spreminjanjem
medvrstnih odnosov, kroženjem snovi in s spreminjanjem fizikalnih in kemijskih
dejavnikov se postopoma spremeni delovanje celotnega ekosistema. Vplivi ITV na
naravne ekosisteme so običajno nepopravljivi (Kus Vernvliet in Humar, 2011;
Introduction to invasive alien species, 2005).
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Kako dramatične vplive imajo lahko ITV, se največkrat zavedamo šele, ko je prizadeto
naše zdravje ali gospodarstvo. Veliko škodo lahko ITV povzročijo v kmetijstvu,
gozdarstvu in ribištvu. Taki organizmi so poleg domorodnih organizmov, ki povzročajo
škodo na pridelkih, v agronomiji obravnavani kot škodljivci oziroma kot plevel. Kmetje
se že generacije in generacije soočajo s problemom zatiranja trdovratnega tujerodnega
plevela, ki je k nam prišel skupaj z agrikulturno pomembnimi vrstami. Pleveli postajajo
čedalje bolj odporni na stara in nova škropiva, zato postaja pridelava hrane čedalje
dražja. Poleg plevelov se kmetje soočajo še s problemom škodljivcev in patogenov, ki
zmanjšujejo količino pridelka. Nove bolezni in škodljivci imajo negativne vplive tudi v
ribogojništvu in gozdarstvu. Zadnje vremenske nevšečnosti (žled in veter) so v
slovenskih gozdovih povzročile veliko škode. Oslabela drevesa so močno izpostavljena
napadu žuželk in gliv. Nastalo je veliko ogolelih površin, ki predstavljajo idealno okolje
za širjenje ITV. Z njihovo širitvijo se manjša možnost uspešnega pogozdovanja (Kus
Vernvliet in sod., 2009; de Groot in sod., 2017; Introduction to invasive alien species,
2005).
Nekateri vplivi ITV na zdravje ljudi so bili v preteklosti močno medijsko izpostavljeni.
Splošna javnost tako pozna predvsem močne alergene vplive pelinolistne ambrozije.
Splošna javnost je dobro ozaveščena tudi o orjaškem deženu, ki vsebuje nevarne snovi,
ki povzročajo opekline na koži (Schindler in sod., 2015). Največjo nevarnost za ljudi
predstavljajo ITV, ki so prenašalci povzročiteljev bolezni. Najbolj znan je tigrasti
komar, ki naj bi prenašal več kot dvajset povzročiteljev bolezni, med drugim virus
rumene mrzlice, ki povzroča rumeno mrzlico in virus Zahodnega Nila. Na območje
južne Evrope se je tigrasti komar razširil z mednarodno trgovino rabljenih pnevmatik.
Projekcije, ki napovedujejo klimatske spremembe, opozarjajo, da se bo tigrasti komar
kmalu razširil tudi v severnejše predele Evrope (European Environment Agency, 2013).
Z uvozom tujerodnih živali lahko vnašamo tudi patogene, ki so nevarni za druge
organizme v našem okolju. Tako invazivna hitridna patogena gliva (Batrachochytrium
dendrobatidis) predstavlja veliko nevarnost za vse vrste dvoživk. Smrtonosna gliva
povzroča nekrozo kože, kar vodi v hitro smrt dvoživk (European Environment Agency,
2013).
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2.2.3. Nadzorovanje širjena ITV
Ob vnosu tujerodne vrste v novo okolje ne moremo z gotovostjo vedeti, kaj se bo z njo
dogajalo v ekosistemu. Določene biološke in ekološke značilnosti tujerodnih rastlin so
lahko odločilni dejavniki, da organizem postane potencialno invaziven. Najboljši
pokazatelj za dokaz invazivnosti je, če je izbrana tujerodna vrsta invazivna na drugih
območjih. Potencialno invazivne vrste so dobro prilagodljive na velik spekter okoljskih
dejavnikov. Sposobne so hitre rasti in imajo velik razmnoževalni potencial. Pogosto so
to izrazito tekmovalne vrste, ki imajo učinkovite mehanizme širjenja (Introduction to
invasive alien species, 2005).
Ko se ITV v novem okolju množično razširijo, jih pogosto ne moremo več odstraniti.
Pri takšnih vrstah je treba izvajati stalen nadzor populacij. Zaradi monitoringa jih lahko
nato omejujemo in zmanjšamo negativne vplive, ki jih povzročajo. Ker je takšno
nadzorovanje izjemno naporno in zahteva veliko denarnega vložka, se čedalje bolj
uveljavljajo preventivni ukrepi. Z njimi preprečujemo vnos tujerodnih vrst v nova
okolja. Nove smernice okoljevarstvenih organizacij stremijo k oblikovanju mehanizmov
zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste. Zgodnje odstranjevanje
ITV je enostavno, učinkovito in finančno ugodno. Številni projekti se zavzemajo za
ozaveščanje in aktivno sodelovanje laične javnosti pri odkrivanju novih mest
pojavljanja ITV (Kus Veenvliet in sod. 2009; de Groot in sod., 2017).
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2.3 STANJE INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST V EVROPI IN SLOVENIJI
2.3.1 Normativna ureditev
V Evropski Uniji je po ocenah okoli 12.000 tujerodnih vrst. Kar 10-15 % med njimi je
invazivnih tujerodnih vrst (Kus Veenvliet, J. in Veenvliet,P., 2016). Da bi se zmanjšal
vnos in širjenje ITV po Evropski Uniji, sta Evropski parlament in Svet 22.10.2014
izdala Uredbo (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladanju vnosa in širjenja
invazivnih tujerodnih vrst (v nadaljevanju: Uredba). Uredba določa pravila za
preprečevanje, čim večje zmanjšanje in ublažitev škodljivih vplivov ITV na
biodiverziteto, človekovo zdravje ter gospodarstvo. Zavzema se za vzpostavitev registra
o ITV, ki se nanašajo na Evropsko Unijo ter določajo merila za uvrstitev takšnih
organizmov na seznam. Poleg že znanih ITV, ki ogrožajo Evropo, se zavzema za
prednostno vključitev ITV, ki v Uniji sicer še niso navzoče ali pa se je njihova invazija
šele začela. Le tako bi se lahko pravočasno začeli izvajati ukrepi o preprečevanju
širjenja teh organizmov. Evropska Unija s to uredbo podpira izvajanje ciljnih in
splošnih raziskav v članicah, ki so vezane na problematiko ITV. Zavzema se, da so v
projekte vključeni tako znanstveniki kot regionalna in lokalna skupnost. Uredba podpira
tudi čezmejno sodelovanje pri reševanju problemov povezanih z ITV. Uredba
1143/2014/EU se uporablja neposredno v državah članicah in je že veljavna tudi v
Sloveniji. Začela je veljati 1.1.2015. Članice Unije morajo med drugim Evropski Uniji
poročati o ukrepih, ki so jih sprejele za obveščanje državljanov o navzočnosti ITV in o
ravnanju, ki se zahteva od državljanov.
Evropska komisija je 13. junija 2016 sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1141 o sprejetju seznama ITV, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št.
1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Veljati je začela 3. avgusta 2016. Na tem
prvem seznamu ITV, ki je bil pripravljen po ocenah tveganja, je 23 tujerodnih živali in
14 tujerodnih rastlin. Za vse vrste na seznamu veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev
vnosa in širjenja. Prepovedano jih je vnašati v Unijo, jih razmnoževati, gojiti, prevažati,
kupovati, prodajati ali izpustiti v okolje (Kus Veenvliet, J. in Veenvliet, P., 2016).
Še pred sprejemom Uredbe je bil v Sloveniji sprejet Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C; Uradni list RS, št. 46/14 z dne
26.6.2014), ki zajema problematiko ITV. Določa, kaj so TV. Praviloma prepoveduje
naselitev tujerodnih rastlin ali živali. Izjemoma se lahko dovoli naselitev rastlin ali
živali TV, če je po posebnem postopku ugotovljeno, da poseg v naravo ne bo ogrozil
življenjske pestrosti in delovanja ekosistema. Vsakršno doseljevanje rastlin in živali TV
mora biti spremljano in nadzorovano. O tem mora biti obveščeno pristojno ministrstvo,
ki lahko naselitev z odločbo tudi prepove. Naseljevanje tujerodnih vrst brez dovoljenja
se kaznuje kot prekršek z denarno globo. Kot lažji prekršek je opredeljeno tudi
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doseljevanje tujerodnih organizmov, ki jih je prepovedano doseliti, in zadrževanje TV v
ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti brez dovoljenja.
2. 3. 2 Stanje v Sloveniji
Tudi v Sloveniji tujerodne vrste predstavljajo veliko grožnjo biotski raznovrstnosti. Pri
nas je prisotnih okoli 900 tujerodnih vrst, od katerega je 120 vrst invazivnih (Kus
Veenvliet, J. in Veenvliet, P., 2016). Kljub temu je interes preučevanja ITV v primerjavi
s preučevanjem domorodnih vrst manjši. Večje zanimanje za ITV se pojavi, kadar se
pojavijo neposredne škode v kmetijstvu, gozdarstvu ali ribištvu. Poznavanje ITV, ki
nimajo neposrednega škodnega učinka za dobrobit človeka, pa je šibko (Jogan in sod.,
2012).
Po nekaterih predelih Slovenije so invazivne tujerodne rastline popolnoma spremenile
domorodne združbe in videz pokrajine. Najbolj očitno širjenje invazivnih rastlin lahko
opazimo ob vodotokih in prometnicah. Invazivne rastline predstavljajo veliko nevarnost
za gozdne robove, poplavne gozdove in travišča. Večina invazivnih rastlinskih vrst pri
nas izvira iz Severne Amerike in vzhodne Azije. Številne ITV so pri nas že tako močno
razširjene, da s preventivnimi ukrepi ne moremo zmanjšati škodljivih vplivov. Takšne
populacije omejujemo s trajnostnim nadzorom. Jogan (2009) v Priročniku za
naravovarstvenike navaja najhujše invazivke v Sloveniji. Med njimi so pelinolistna
ambrozija (Ambrosia artemisifolia L.), enoletna suholetnica (Erigeron annuus),
japonski dresnik (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.) in kanadska zlata rozga
(Solidago canadensis L.). Vse naštete vrste smo zato uporabili tudi v naši raziskavi.
Stanje invazivnih tujerodnih živali je v primerjavi s stanjem rastlinskih invazivnih vrst v
Sloveniji slabše poznano. Še največ pozornosti in beleženja stanja v naravi namenjamo
stanju tujerodnih rib ter nekaterim skupinam žuželk, med katerimi je veliko škodljivcev
rastlin (Kus Veenvliet, 2009).
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2.4 STALIŠČA LJUDI DO ITV
2.4.1 Stališča
Stališča predstavljajo nagnjenja posameznikov, da pozitivno ali negativno odgovarjajo
na neke razmere, ljudi, socialno dogajanje. So razmeroma trajna miselna, vrednostna,
čustvena in akcijska naravnanja ljudi (Musek in Pečjak, 2001).
Stališča gradijo tri komponente. Spoznavna komponenta zajema posameznikova
miselna prepričanja. Vključuje znanje in sodbe o predmetu stališča, vse podatke in
razlage za njegovo sprejetje ali odklanjanje. Znanje o določenih tematikah je pogosto
ključ za oblikovanje stališč do pomembnih družbenih vprašanj. Ljudje s premajhnim
znanjem dostikrat podležejo predsodkom (Musek in Pečjak, 2001).
Druga pomembna komponenta stališča je čustvena komponenta. Vključuje vsa čustva
posameznika, ki mu jih zbuja predmet stališča. Vedenjska komponenta stališča
predstavlja našo pripravljenost za delovanje. Od nje je odvisno, ali je oseba z nekim
stališčem tudi kaj pripravljena storiti zanj (Musek in Pečjak, 2001), npr. oseba, ki je
zaskrbljena glede širjenja ITV, se bo udeležila odstranjevalnih akcij.
Stališča oblikujemo zlasti do ljudi, dogodkov in pojavov, ki se nam zdijo pomembnejši.
Na nastanek in razvoj stališč vpliva predvsem socialno učenje. Mnoga stališča
prevzamemo iz okolja, zlasti od oseb, ki nas vzgajajo, in od oseb, po katerih se
zgledujemo. K oblikovanju stališč tako veliko prispevajo starši in drugi družinski člani,
učitelji in vrstniki. Čeprav so stališča razmeroma trajna in dosledna, se pod vplivom
določenih pogojev in okoliščin tudi spreminjajo. Spreminjamo jih na podlagi lastnih
razmišljanj in izkušenj. Pomembno vlogo pri spreminjanju našega odnosa in obnašanja
do določenih ljudi in problematike imajo čustveno pomembne in pretresljive izkušnje.
V današnjem času na spreminjanje stališč vplivajo tudi množični mediji (Musek in
Pečjak, 2001).
Na splošno se stališča ljudi do ekološke problematike oblikujejo že v zgodnji mladosti.
Velik pomen pri oblikovanju pozitivnega odnosa otrok do narave ima preživljanje in
izvajanje aktivnosti v naravi. V času pubertete mladostniki že oblikujejo svoje poglede
na ekologijo, tehnologijo in ekonomijo (Bradley in sod., 1997). Učitelji pri pouku
biologije pomembno prispevajo k oblikovanju učenčevih stališč do naravoslovnih
tematik. Stališča mladostnikov je treba poznati. To nam daje vpogled v učenčevo
dojemanje problematike in njegovo vedenje. Prav zato že zgodnje ozaveščanje
mladostnikov o vplivih invazivnih vrst prispeva k oblikovanju nove generacije, ki bo
imela bolj pozitiven in kritičen pogled na delovanje človeka in njegovo poseganje v
naravo.
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2.4.2 Ozaveščanje javnosti in odnos ljudi do ITV
Robinson in sod. (2016) opažajo, da otroci, mladostniki in odrasli v poplavi tehnoloških
inovacij izgubljajo stik z naravo. Zlasti v zahodnem svetu se zmanjšuje ekološko
znanje, v katerega sodi tudi prepoznavanje najpogostejših živalskih in rastlinskih vrst v
domačem okolju. Pomanjkanje znanja o naravi in seznanjenosti z njo je glavni razlog,
da se zmanjšuje interes ljudi za zaščito vrst ter za manjše javnomnenjsko podpiranje
naravovarstvenih društev in organizacij. Prav slabše znanje in prepoznavanje domačih
vrst prispeva k temu, da je širša javnost pogostokrat nezainteresirana za aktivno
sodelovanje v projektih, ki se zavzemajo za varovanje narave in okolja.
Številne raziskave v preteklih letih (Schreck Reis in sod., 2013; Fischer in sod., 2014;
Olszańska in sod, 2016) so pokazale, da je za uspeh pri omejevanju širjenja invazivnih
vrst ključnega pomena ozaveščanje širše množice o njeni problematiki. Za zagotavljanje
in ohranjanje biotske pestrosti je treba izvajati nadzor ter včasih tudi radikalno
odstranjevanje ITV. Taka politika naravovarstvenih programov je lahko za mnoge ljudi
kontroverzna. Mnoge interesne skupine jim celo nasprotujejo. Splošna javnost pogosto
ne podpira takih projektov ali se do njih niti ne opredeljuje. Ker nima ustreznega znanja
in ne razume, zakaj so drastični ukrepi v naravi sploh potrebni. Bremner in Park (2006)
ugotavljata, da se je podpora ljudi za projekte odstranjevanja ITV bistveno povečala, ko
je bila ta problematika javnosti bolj podrobno prikazana.
Čeprav je uspešnost nadzorovalnih programov ITV odvisna tako od uspešne metode
nadzorovanja kot od javne podpore, so v ospredju še vedno predvsem tehnične izvedbe
projektov in ne toliko poznavanje socialnih aspektov, kot so stališča ljudi do ITV,
njihovo znanje in potencialno vključenost v projekte (Olszańska in sod., 2016).
Kot navajajo številni avtorji (Schreck Reis in sod., 2013; Fischer in sod., 2014;
Olszańska in sod, 2016), večina raziskav, ki preverjajo znanje in stališča ljudi do
okoljskih problemov, med katere sodi tudi problematika invazivnih vrst, meri na
specifične kroge ljudi: znanstvenike, lovce, gozdarje, ribiče, obiskovalce parkov ali
turiste. V primerjavi s splošno javnostjo in izbranimi ciljnimi interesnimi skupinami so
mladostniki le redko ciljno vključeni v take raziskave.
Robinson in sod. (2016) ter Ansong in sod. (2015) z raziskavami, ki so preverjale
prepoznavanje domorodnih in tujerodnih vrst, ugotavljajo, da so s poimenovanjem vrst
bolj seznanjeni starejši anketiranci ter člani okoljskih in naravovarstvenih društev.
Večina mladih, ki je sodelovala v raziskavah, si želi naučiti se prepoznavanja in
poimenovanja rastlin. Sposobnost prepoznavanja ITV na domačih vrtovih in v širši
okolici je pomembna. Laični javnosti omogoča vključenost v znanstvene projekte in
svoj prispevek k raziskavam.
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2.4.3 Ozaveščanje in stališča javnosti do ITV v Sloveniji
V zadnjih letih se je tudi na slovenskem območju povečalo število raziskav, ki so
povezane s problematiko invazivnih vrst. Seznanjanje z vplivi, ki jih imajo nove
invazivne vrste, niso več omejene le na nekaj posameznih raziskovalcev. Začelo se je
aktivno obveščanje širše javnosti. Številne nevladne organizacije so organizirale
odstranjevalne akcije ITV. Eden od prvih večjih projektov je bil projekt štirih nevladnih
organizacij Tujerodne vrste – prezrta grožnja (Kus Veenvliet in sod. 2009), ki je potekal
med letoma 2008-2009. Kasneje je sledilo več ozaveščevalnih projektov javnosti,
katerih osrednji namen je bil tudi priprava katalogov, publikacij in priročnikov o
tujerodnih vrstah. Najnovejši projekt LIFE ARTEMIS, ki poteka od leta 2017-2020,
želi širšo populacijo aktivno vključiti v izvajanje projekta. Laiki z lastnim opažanjem
prispevajo k popisu invazivnih vrst v slovenskih gozdovih (Japelj in sod., 2017).
V okviru projekta LIFE ARTEMIS (Japelj in sod., 2017) so izvedli javnomnenjsko
raziskavo o ITV. Vprašalnik je med drugim vseboval tudi področje ozaveščenosti
javnosti o problematiki ITV. Preverjal je raven znanja o ITV ter sposobnost
prepoznavanja najbolj pogostih ITV v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da je 75 % ljudi
že slišalo za ITV. Več kot polovica le-teh je tudi pravilno opredelila pojem.
Raziskovalci so ugotovili, da anketiranci zaznavajo ITV kot problem predvsem na
svetovni ravni, v domačem okolju pa se jim zdi širjenje ITV manj problematično.
Večina anketirancev pozna vpliv ITV na nova okolja: da izrivajo domače vrste ter se
razraščajo po gozdovih in neobdelanih površinah.
Večina vprašanih je že slišala za pelinolistno ambrozijo, zlato rozgo in japonski dresnik.
Raziskovalci so ugotovili, da so ljudje, ki so že slišali za ambrozijo, slednjo tudi
pravilno prepoznajo. Presenetljivi rezultati so se pokazali pri prepoznavanju japonskega
dresnika. Praviloma ga je prepoznal le majhen delež ljudi, ki so za to vrsto že slišali.
Z vprašalnikom so ugotovili, da bo v prihodnosti treba več pozornosti nameniti
seznanjanju ljudi z odstranjevalnimi akcijami tujerodnih vrst. Kar polovica anketirancev
namreč še ni slišala za tovrstne akcije. Večina vprašanih, ki je za akcije že slišala, pa je
bila seznanjena z odstranjevanjem pelinolistne ambrozije ter dresnika, ki sta medijsko
najbolj izpostavljena.
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2.5 POUK BIOLOGIJE IN OBRAVNAVANJE PROBLEMATIKE ITV
Kot ugotavlja Bermudez s sodelavci (2018), je za uspešno ozaveščanje mladostnikov o
naravovarstvenih vsebinah poleg teoretične podlage nujno tudi praktično usposabljanje.
V zadnjih letih se je pokazalo, da so številni mladi slepi za svojo okolico in ne
posvečajo veliko pozornosti spremembam, ki se dogajajo v njihovem lokalnem okolju.
Poznavanje in prepoznavanje rastlinskih in živalskih vrst prispeva k učenčevemu
boljšemu dojemanju in razumevanju procesov v ekosistemih. Kljub temu so številne
raziskave (Schreck Reis in sod., 2013; Bermudez in sod., 2018) pokazale, da so učenci
za pouk sistematike in botanike nezainteresirani. To se kaže v njihovem slabem
prepoznavanju rastlin. Tudi učitelji večji del pouka namenijo živalskemu kraljestvu, kar
bi lahko vplivalo na oblikovanje napačnih predstav, da rastline nimajo pomembne vloge
v ekosistemu, in je njihovo ohranjanje zato manj pomembno. Že Waneresse in
Schussler (2001) sta opozorila na rastlinsko slepoto – nesposobnost ljudi, da v svoji
okolici zaznajo rastline. Številne domače vrste so manj barvite, imajo manjše cvetove,
zato jih le redko opazimo. Ljudje ne posvečajo pozornosti rastlinam, ki so v njihovem
okolju najbolj pogosto zastopane, ter prezrejo vpliv rastlin, ki ga imajo v vsakdanjem
življenju. Vse to se odraža v pomanjkanju izkušenj v poznavanju in prepoznavanju
rastlinskih vrst, ki so značilna za določena območja. Prav zaradi botanične slepote ljudje
mnogokrat ne opazijo prihoda novih vrst, ki za njihova okolja niso značilna. S tem
nezavedno prispevajo k širjenju invazivnih vrst in zmanjšanju biodiverzitete (Waneresse
in Schussler, 2001).
V Sloveniji imamo več srednješolskih izobraževalnih programov, kjer je število ur
biologije prisotno v različnem obsegu. Čeprav je v učnih načrtih predpisano število ur,
ki naj bi jih profesor namenil poučevanju ekologije, pa je le-to največkrat odvisno od
samega učitelja (Srednješolski izobraževalni programi, 2018).
V splošnih gimnazijskih programih je biologiji kot obveznemu predmetu namenjenih
210 ur. Kot poseben vidik biološkega izobraževanja učni načrt za gimnazije izpostavlja
ozaveščanje dijakov in dijakinj o naravi kot vrednoti in izjemni biotski pestrosti v
Sloveniji. Eden izmed glavnih ciljev pouka je tudi razvijanje sposobnosti za uporabo
biološkega znanja pri praktičnem reševanju problemov s področja trajnostne rabe
naravnih virov, ohranjanja biotske pestrosti in kakovostnega okolja. Ker
naravovarstvene in okoljevarstvene teme postajajo pomemben kompleksen problem, je
smiselna interdisciplinarna obravnava, ki profesorjem omogoča večje medpredmetno
povezovanje (Vilhar in sod., 2008).
Čeprav je v učnem načrtu ekologiji namenjeno 45 ur, lahko profesorji problematiko ITV
vključijo tudi v druga področja biologije. Kot sta zapisali že Strgulc Krajšek in Bačič
(2013), lahko npr. zgradbo rastlin spoznavamo tudi na primeru ITV. Učni načrt za
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gimnazije (2008) učiteljem kot glavni cilj zadaja, da dijaki posamezne vsebine med
seboj povezujejo. Učitelje spodbuja, naj bo v pouk vključenih čim več aktualnih tem iz
ožjega in širšega okolja ter primeri iz vsakdanjega življenja. Za boljšo predstavo dijakov
je pri obravnavanju tematike o ITV priporočljivo uporabljati konkretne primere iz
domačega okolja.
V zadnjem desetletju se je izoblikovalo več strokovnih izobraževalnih programov, ki
pokrivajo okoljsko problematiko. Zasledimo lahko izvajanje naslednjih programov:
kmetijsko-podjetniški tehnik (program izvaja 7 zavodov), naravovarstveni tehnik (6
zavodov) ter okoljevarstveni tehnik (9 ustanov). Zlasti program naravovarstveni tehnik
je namenjen ozaveščanju, ohranjanju in razvoju naravnih in kulturnih vrednot z vidiki
sonaravnega in trajnostnega razvija Slovenije. Po končanem štiriletnem programu naj bi
bili dijaki seznanjeni z zakonodajo s področja naravovarstva, sposobni reševanja
problemov v stroki in prepoznavanja vplivov dejanj človeka na naravo, okolje in
prostor. V predmetniku naravovarstvenikov in kmetijsko-podjetniških tehnikov lahko
zasledimo, da je biologiji namenjenih 70 ur. V programu okoljevarstveni tehnik je
število ur bistveno manjše, le 70. V primerjavi z ostalima programoma imajo
okoljevarstveniki tudi manj strokovnih predmetov, ki so povezani z naravo. S
problematiko ITV se v naravovarstvenem programu lahko srečajo pri biologiji in pri
strokovnem predmetu Varstvo naravnih vrednot, kmetijsko-podjetniški tehniki pa pri
pouku biologije in strokovnem predmetu Vzdrževanje in urejanje naravne krajine
(Srednješolski izobraževalni programi, 2018; Katalog znanj kmetijsko-podjetniški
tehnik; Katalog znanja naravovarstveni tehnik, 2018).
V Sloveniji v preteklosti še ni bilo večje raziskave o stališčih mladostnikov in njihovem
poznavanju ITV. V okviru diplomskih in magistrskih nalog se je izvedlo nekaj raziskav,
ki so preverjale predvsem znanja osnovnošolcev. Konec šolskega leta 2012/13 je
Piramida Maribor (Jurčevič, 2013) izvedla anketno raziskavo o poznavanju
problematike ITV med dijaki strokovnih in poklicnih šol. V anketi so sodelovali bodoči
frizerji, mesarji, peki, slaščičarji, živilsko prehranski tehniki ter tehniki grafičnega
oblikovanja. Anketirance so spraševali o poznavanju pojma ITV in njihovem lastnem
mnenju, kako dobro poznajo tematiko ITV. Z raziskavo so ugotovili, da dijakov izbrana
tema ne zanima in da nimajo izoblikovanega stališča do te problematike.
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3 MATERIAL IN METODE
3.1 KVANTITATIVNA RAZISKAVA
3.1.1 Opis vzorca
Da bi ugotovili, kako dobro dijaki poznajo invazivne tujerodne vrste pri nas ter kakšna
so njihova stališča do njih, smo v decembru 2017 in januarju 2018 izvedli raziskavo z
uporabo anketnega vprašalnika in preizkusa znanja. V raziskavo so bili vključeni dijaki
splošnih srednjih izobraževalnih programov ter srednjih strokovnih izobraževalnih
programov na območju Novega mesta. Skupno je celoten vprašalnik in preizkus znanja
izpolnil 401 dijak, od tega 297 (74,1 %) dijakov Gimnazije Novo mesto in 104 dijaki
Kmetijske šole Novo mesto – smer naravovarstveni tehnik in kmetijsko-podjetniški
tehnik (Preglednica 1). Vprašalnik so reševali dijaki vseh letnikov. Skupno je bilo
največ izpolnjenih vprašalnikov med dijaki drugih letnikov (36,4 %), najmanj pa med
dijaki četrtih letnikov (7 %). Porazdelitev dijakov glede na letnik je prikazana v
preglednici 2. Večina dijakov, ki je rešila anonimni vprašalnik, je bila ženskega spola
(67,1 %). Manj kot polovica dijakov je bilo moških.
Preglednica 1: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na izobraževalni program

Izobraževalni program
gimnazijski program
strokovni program
Skupaj

Število dijakov

Dijaki (%)

297
104
401

74,1
25,9
100

Preglednica 2: Deskriptivna statistika končnega vzorca glede na letnik izobraževanja

Letnik
izobraževanja
1.
2.
3.
4.

Gimnazijski
program (%)
29,9
25,9
15
3,2

Strokovni
program (%)
4
10,5
7,7
3,7

Skupno število
dijakov
136
146
91
28

Skupaj (%)
33,9
36,4
22,7
7
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3.1.2 Inštrument
Za preverjanje znanja in odnosa dijakov do ITV smo uporabili anketni vprašalnik in
preizkus znanja. Posebej za namen magistrske naloge je bil oblikovan anonimni spletni
vprašalnik. Vprašalnik je bil narejen v programu EnKlikANKETA in je v spletni
različici obsegal sedem strani (Priloga A).
Anketni vprašalnik lahko razdelimo na štiri dele. V prvem delu vprašalnika smo dijake
spraševali po splošnih demografskih podatkih. Vprašali smo jih tudi o njihovem
zanimanju za biološke tematike pri pouku biologije. Drugi sklop vprašalnika je
vseboval tri odprte tipe vprašanj, ki so preverjala znanje in razumevanje izrazov biotska
pestrost, tujerodna vrsta in invazivna vrsta.
Stališča dijakov do ITV smo preverjali z Likertovo lestvico stališč. Dijaki so se na
petstopenjski lestvici opredeljevali do dvajsetih trditev. Na vrednotenjski lestvici so
dijaki lahko izbrali naslednje možnosti: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 –
neopredeljen, 4 – se strinjam, 5 – se popolnoma strinjam s trditvijo. Preverjali smo tri
kategorije stališč, ki so vsebovale po pet trditev. Poleg stališč je pet trditev preverjalo
tudi znanje o ITV (Preglednica 3).
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Preglednica 3: Kategorije stališč

UČENJE O ITV
V šoli bi morali več časa nameniti problematiki invazivnih tujerodnih vrst.
Rad bi se naučil, kako odstraniti invazivne vrste iz okolja.
Rad bi se naučil uporabljati določevalne ključe za invazivne vrste.
Menim, da imam dovolj znanja o invazivnih tujerodnih vrstah.
Ko se v šoli ali kje drugje pogovarjamo o invazivnih vrstah, mi je dolgčas.
LASTNA AKTIVNOST
Rad bi sodeloval pri popisovanju invazivnih vrst v okolici šole in svojega doma.
Nikoli ne bi kupil invazivne vrste živali in jo imel v domačem okolju.
Prepovedal bi gojenje vrst na domačih vrtovih, za katere velja, da se lahko
nenadzorovano širijo v naravo.
Udeležil bi se predavanja o invazivnih vrstah.
Udeležil bi se akcij odstranjevanja invazivnih vrst iz okolja.
OKOLJSKA STALIŠČA
Znanstveniki pretiravajo z opozorili, da tujerodne invazivne vrste povzročajo škodo v
novih okoljih.
Boj proti invazivnim vrstam je kot boj z mlini na veter.
Odstranjevanje invazivnih vrst je v nasprotju z naravnimi zakoni, zato bi morali z njim
odnehati.
Ni nam treba skrbeti glede širjenja invazivnih vrst, saj bo narava sama vzpostavila
ravnotežje.
Mislim, da bi država morala nameniti več denarnih sredstev za odstranjevanje in nadzor
nad širjenjem invazivnih tujerodnih vrst.
ZNANJE
Vse tujerodne vrste so invazivne vrste.
Invazivne vrste lahko spremenijo delovanje ekosistema.
Tudi prostovoljci lahko s svojim opazovanjem prispevajo k zbiranju podatkov o
razširjenosti invazivnih vrst.
Invazivne vrste povzročajo ekonomsko škodo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribogojništvu.
S širjenjem invazivnih vrst se širijo tudi bolezni, nevarne za ljudi in živino.
Večji del vprašalnika je vseboval slikovno gradivo avtohtonih in tujerodnih invazivnih
vrst. Zastopane so bile tako rastlinske kot živalske vrste. Glavni kriterij za izbor
tujerodnih invazivnih vrst je bila seznanjenost širše množice s tujerodnimi invazivnimi
organizmi, pogostost pojavljanja v medijih in biodiverzitetni vpliv teh vrst v Sloveniji.
Na podlagi seznama invazivnih tujerodnih vrst Ministrstva za okolje in prostor
Republike Slovenije (2018) smo za namen raziskave izbrali štiri rastlinske in štiri
živalske invazivne tujerodne vrste (Preglednica 4).
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Preglednica 4: Seznam uporabljenih ITV organizmov

Rastlinske ITV
pelinolistna ambrozija
(Ambrosia artemisifolia.)
enoletna suholetnica
(Erigeron annuus)
japonski dresnik
(Fallopia japonica)
kanadska zlata rozga
(Solidago canadensis)

Živalske ITV
harlekinska polonica
(Harmonia axyridis)
nutrija
(Myocastor coypus)
rdečevratka
(Trachemys scripta elegans)
tigrasti komar
(Aedes albopictus)

Poleg tujerodnih invazivnih vrst je naša raziskava vključevala še domorodne vrste, ki
imajo podobno ekološko nišo kot izbrane invazivne vrste, oziroma so jim na pogled
podobne (Preglednica 5).
Preglednica 5: Seznam uporabljenih domorodnih organizmov

Domorodne rastlinske vrste
navadni sporiš
(Verbena officinalis)
navadna ivanjščica
(Leucanthemum ircutianum)
dobrovita
(Viburnum lantana)
navadna zlata rozga
(Solidago virgaurea)

Domorodne živalske vrste
sedempikčasta polonica
(Coccinella septempunctata)
bober
(Castor fiber)
močvirska sklednica
(Emys orbicularis)
navadni hišni komar
(Culex pipiens)

Zanimalo nas je, ali znajo dijaki po slikah prepoznati in pravilno poimenovati izbrane
organizme. Želeli smo ugotoviti, ali dijaki razlikujejo med predstavniki domorodnih
vrst in med ITV.
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3.1.3 Postopek zbiranja podatkov
Najprej smo stopili v stik s profesorji izbranih šol in jih prosili, če bi bili pripravljeni
sodelovati v naši raziskavi in odstopiti eno uro biologije za izvedbo ankete. Profesorjem
smo predhodno dali navodila za potek izpolnjevanja ankete. Anketo so dijaki
izpolnjevali samostojno pri pouku biologije. Ker smo oblikovali spletni vprašalnik, so
ga dijaki reševali na šolskih računalnikih ali tabličnih računalnikih oziroma telefonih.
Anketa je bila zasnovana tako, da so dijaki morali odgovoriti na vsa vprašanja, da so
lahko prišli do naslednjega sklopa vprašanj in konca ankete. Anketiranje je trajalo
dvajset minut.
3.1.4 Statistična obdelava podatkov
Vse surovo pridobljene podatke iz spletne ankete smo vnesli v tabelo računalniškega
programa MS Excel. Podatke smo uredili in jih prenesli v statistični program SPSS, kjer
smo izvedli statistično obdelavo podatkov v skladu s postavljenimi hipotezami.
Izdelali smo osnovno opisno statistiko vprašalnika. Ugotavljali smo razlike glede na
neodvisne spremenljivke in naredili oceno povezav med posameznimi elementi
vprašalnika. Uporabili smo naslednje teste in izračune: Mann-Whitneyev test in ꭓ2 test
za ugotavljanje razlik med izbranimi skupinami. Kjer niso bili izpolnjeni pogoji za ꭓ2
test, smo uporabili test Likelihood ratio. Phi koeficient smo uporabili za ugotavljanje
povezav med posameznimi odgovori.
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4 REZULTATI
4.1 RAZUMEVANJE IN RAZLAGA POJMOV BIODIVERZITETA, TV, ITV
Prvi del vprašalnika so predstavljala tri vprašanja odprtega tipa, kjer smo preverjali
razumevanje in poznavanje izrazov biodiverziteta, tujerodna vrsta in ITV.
Kot kriterij za pravilno opredelitev pojma biotska pestrost smo si pomagali s ciljem iz
učnega načrta za gimnazije (Vilhar in sod., 2008): »Dijaki razumejo, da je biotska
pestrost različnost med organizmi, ki vključuje znotrajvrstno pestrost (genetsko in
populacijsko), vrstno pestrost in pestrost biomov.« Med napačne odgovore smo uvrstili
tiste, ki pojma niso razložili, temveč so le zapisali njegov sinonim: biodiverziteta;
biotska raznolikost; je življenjska raznolikost živih bitij.
Preglednica 6: Pravilnost razlage pojma biotska pestrost glede na izobraževalni program.
Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104

Izobraževalni
program
gimnazija
strokovna

Pravilni
odgovor (%)
36,0
27,9

Napačni
odgovor (%)
64,0
72,1

ꭓ2 test
ꭓ2
2,278

p
0,131

Iz preglednice 6 lahko opazimo, da je več kot polovica dijakov napačno razložila pojem
biotska pestrost. Večji odstotek pravilnih odgovorov smo zasledili med gimnazijci
(36 %). Kljub temu v razlagi pojma biotska pestrost med dijaki različnih izobraževalnih
programov ne zaznamo statistično pomembnih razlik.
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Pravilne odgovore, ki so jih dijaki zapisali, lahko razdelimo v tri kategorije: veliko
različnih vrst na nekem območju; genetska raznolikost; stopnja raznolikosti živih bitij
na območju.

8%
14%

veliko različnih vrst na
nekem območju
stopnja raznolikosti živih
bitji na območju

genetska raznolikost
78%

Slika 1: Pravilne razlage pojma biodiverziteta, N = 136

Največ dijakov je biodiverziteto opredelilo kot raznolikost življenja na nivoju vrst
(78 %; Slika 1). Manj kot 10 % dijakov je vedelo, da se biotska pestrost nanaša tudi na
raznolikost genov. Znotrajvrstno pestrost na nivoju genov so dijaki opredelili kot:
»Različnost genotipov osebkov na danem območju ob istem času; Raznolikost
genetskega zapisa organizmov na določenem območju.« Zanimivo je, da nihče od
dijakov ni izpostavil raznolikosti na nivoju ekosistemov in biomov.
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Tudi napačne odgovore lahko razdelimo v več kategorij: različni organizmi, veliko vrst,
pestrost v naravi, število organizmov na določenem območju, sinonimi. Nesmiselne oz.
neresne odgovore smo uvrstili v kategorijo ne vem.

2% 1%

1%

raznolikost, različni
organizmi
ne vem

4%
5%

sinonimi
8%
veliko vrst
44%
število organizmov na
nekem območju
pestrost v naravi

11%

razširjenost vrst

24%

stopnja rasti in razvoja

domača vrsta

Slika 2: Napačne razlage pojma biodiverziteta, N = 265

Večino napačnih odgovorov so predstavljali nepopolni odgovori. Kar 44 % napačnih
odgovorov je predstavljala opredelitev, da biodiverziteta opisuje raznolikost
organizmov. Slaba četrtina dijakov pojma ni poznala. Dobra desetina dijakov je
biodiverziteto opisala s sinonimi življenjska raznolikost živih bitij; biotska raznolikost
vrst. 5 % dijakov je biodiverziteto opredelilo kot število organizmov na nekem območju
(Slika 2). Zavedati se moramo, da biodiverziteta ni samo število vrst v prostoru, saj
imata lahko dve združbi z enakim številom vrst različno biodiverziteto.
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Pri razlagi pojma tujerodna vrsta smo kot pravilne odgovore šteli tiste, ki so TV
opredelili kot vrste, ki so bila na naša območja pripeljana iz drugih, tujih krajev.
Preglednica 7: Pravilnost razlage pojma tujerodna vrsta glede na izobraževalni program.
Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104

Izobraževalni
program
gimnazija
strokovna

Pravilni
odgovor (%)
74,1
67,3

ꭓ2 test

Napačni
odgovor (%)
25,9
32,7

ꭓ2
1,762

p
0,182

Iz preglednice 7 lahko opazimo, da je več kot polovica anketirancev pravilno razložila
pojem tujerodna vrsta. Med dijaki različnih šol ne opazimo statistično pomembne
razlike v poznavanju pojma TV.

3%

1%

vrsta, ki pri nas ne uspeva/ je ni

3%

ne vem

4%

izpodriva avtohtone

6%

30%

ITV
vrste, ki niso sorodne

8%

škodljivi vplivi
razširjenost vrste

8%

endemit, značilna za neko območje
9%

18%
10%

sinonim - tuja vrsta
vrste iz vrtov
podvrsta nižje kategorije

Slika 3: Napačne razlage pojma TV, N = 111

Večino napačnih odgovorov (30 %) so predstavljali odgovori, ki so opredeljevali, da te
vrste pri nas ne uspevajo oz. jih ne najdemo. 18 % napačnih odgovorov je predstavljala
kategorija ne vem, v katero smo uvrstili tudi neresne odgovore. 10 % napačnih
odgovorov so predstavljale tiste razlage, ki so kot TV opredeljevale vrste, ki izpodrivajo
avtohtone vrste. Nekaj dijakov si je izraz tujerodnost razlagalo kot nesorodnost vrst
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(8 %). Majhen delež dijakov (4 %) pa je pojem opredelilo kot vrsto, ki je značilna le za
določeno območje (Slika 3).
Preverjali smo tudi razumevanje pojma ITV. Kot pravilne odgovore smo upoštevali
tiste, ki so ITV opredelile kot tujerodno vrsto, ki se na novem območju hitro širi in s
svojo prisotnostjo vpliva na delovanje ekosistema. Kot pravilne smo upoštevali vse
odgovore, ki so vrsto opredelili kot tujerodno in izpostavili vsaj eno lastnost invazivnih
vrst (se hitro širijo, izpodrivajo ostale vrste,...).
Med napačne odgovore smo šteli tiste, ki so ITV opredelili le kot TV. Če so napisali in
izpostavili le eno izmed lastnosti ITV (se hitro širi) in je niso opredelili kot TV,
odgovora nismo šteli kot pravilnega. Med napačne odgovore smo šteli tudi tiste, ki so
odgovorili, da pojma ne poznajo oz. ne vedo njegovega pomena ter neresne odgovore.
Preglednica 8: Pravilnost razlage pojma ITV glede na izobraževalni program.
Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104

Izobraževalni
program
gimnazija
strokovna

Pravilni
odgovor (%)
50,8
48,1

Napačni
odgovor (%)
49,2
51,9

ꭓ2 test
ꭓ2
0,236

p
0,627

Tudi pri razlagi pojma ITV ne opazimo statistično pomembne razlike med
izobraževalnima programoma (Preglednica 8). Dobra polovica gimnazijcev je na
vprašanje odgovorila pravilno, medtem ko so bili dijaki s strokovnih programov malo
manj uspešni.
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14%

TV, ki izpodriva domače

TV, ki se hitro širi

42%
19%

TV, ki se hitro širi in povzroča
opazne spremembe v ES
TV, ki ima negativen vpliv
25%

Slika 4: Pravilne razlage pojma ITV, N = 201

Največ pravilnih odgovorov so predstavljale opredelitve, da so to TV, ki izpodrivajo
domače vrste (42 %). Najpopolnejši odgovor, ki je ITV opredeljeval kot TV, ki se hitro
širi in povzroča opazne spremembe v ekosistemu, je podalo 19 % dijakov (Slika 4).

ne vem

1%
6%

4%

vrsta, ki se hitro širi
31%

13%

škodljiva/ negativni vplivi
vrsta, ki izpodriva druge

TV
13%
vrsta, ki prevladuje

13%

19%

redka vrsta/naša zavarovana
vrsta
domača vrsta

Slika 5: Napačne razlage pojma ITV, N = 200
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Večji del napačnih odgovorov (31 %) predstavlja kategorija ne vem. Slaba petina
dijakov je ITV opredelila kot vrste, ki se hitro širijo. 13 % dijakov meni, da so ITV
škodljive vrste, ki negativno vplivajo na ostale vrste in okolje, prav toliko jih meni, da
so to vrste, ki ogrožajo oz. izpodrivajo druge vrste. 13 % dijakov ITV razume kot
sopomenko za TV. Majhen delež dijakov (4 %) je menilo, da pojem opredeljuje redke in
zavarovane vrste na določenem območju (Slika 5).
V večini primerov dijaki razlikujejo med pojmi biodiverziteta, TV in ITV. Manjša
odstopanja prihajajo v razlikovanju TV, kjer je majhen delež vprašanih (9 %) TV
opredelil kot ITV. Boljše razumevanje pojmov opazimo pri razumevanju TV = 72,3 %
(p = 0,184) in razumevanju ITV = 50,1 % (p = 0,627). Razumevanje pojma biotska
pestrost je zaskrbljujoče, saj ga pravilno razume le 33,9 % dijakov (p = 0,131).
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4.2 POIMENOVANJE DOMORODNIH ORGANIZMOV IN ITV
V večjem delu anketnega vprašalnika nas je zanimalo, ali dijaki razlikujejo med
domorodnimi vrstami in ITV ter ali znajo posamezne organizme tudi pravilno
poimenovati. Dijaki so organizme najprej poimenovali do vrste natančno.
Preglednica 9: Povprečna sposobnost dijakov pravilnega poimenovanja organizmov glede na šolo.
Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka

Gimnazija

Strokovna

M

SN

M

SN

Ime vsi organizmi

3,78

0,167

3,08

Ime avtohtoni
organizmi
Ime invazivni
organizmi
Ime avtohtone
živali
Ime invazivne
živali
Ime avtohtone
rastline
Ime invazivne
rastline

1,80

0,088

1,98

Mann-Whitney U test
p vrednost

0,273

MannWhitney U
12826,000

1,35

0,11

12996,500

0,013

0,097

1,73

0,18

13284,000

0,030

1,41

0,069

1,07

0,10

13091,500

0,016

1,69

0,070

1,24

0,12

12155,000

0,001

0,40

0,034

0,28

0,04

14168,500

0,127

0,28

0,042

0,49

0,09

13549,500

0,009

0,009

Dijaki so med 16 organizmi v povprečju pravilno poimenovali 3,60 organizme
(SN = 0,143), od tega so pravilno poimenovali 1,69 avtohtono vrsto (SN = 0,072) in
1,91 invazivne vrste (SN = 0,086; Preglednica 9). Podrobnejši seznam poimenovanja
organizmov je v preglednici 10 in 12.
Med dijaki različnih izobraževalnih programov obstajajo statistično pomembne razlike
v poimenovanju vseh organizmov (p = 0,009), avtohtonih organizmov (p = 0,013), ITV
(p = 0,030), pri poimenovanju avtohtonih živali (p = 0,016) in ITV živali (p = 0,001). V
teh primerih so pravilneje odgovarjali gimnazijci kot dijaki strokovnih šol. Zanimivo je,
da so dijaki strokovnih šol pravilno poimenovali več invazivnih rastlin kot gimnazijci (p
= 0,009). Tako gimnazijci kot dijaki strokovnih šol so bolje poimenovali ITV kot
domače vrste. Pri obeh testnih skupinah lahko opazimo, da bolje poznajo imena živali,
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kjer tako med invazivnimi kot domačimi pravilno poimenujejo slabi dve živali, medtem
ko je poznavanje rastlinskih imen bistveno slabše (ITV = 0,34, domače = 0,37;
Preglednica 9).
Preglednica 10: Seznam navedb živali

ŽIVAL

SEZNAM ŽIVALI IN NAVEDB
PRAVILNE NAVEDBE
(n – navedb)

Harlekinska polonica

harlekinska polonica (37),
harlekinska pikapolonica (15),
tujerodna pikapolonica (5),
neslovenska pikapolonica (3),
ameriška pikapolonica (4), azijska
pikapolonica (9), indijska
pikapolonica (1), japonska
pikapolonica (4), kitajska
pikapolonica(4)

Sedempikčasta polonica

Sedempika pikapolonica (7),
sedempika polonica (5),
sedempikčasta pikapolonica (12),
sedempikčasta polonica (22),
domača pikapolonica (9), navadna
pikapolonica (34), avtohtona
pikapolonica (2), slovenska
pikapolonica (3), naša
pikapolonica (2)
Bober (238), navadni bober (9),
evropski bober (5), veliki bober
(1), slovenski bober (1), širokorepi
bober (1), rjavi bober (1)

Bober

Nutrija

Nutrija (78)

Rdečevratka

Rdečevratka (155), želva
rdečevratka (21), rdečevrata želva
(13), rdečeglavka (7), rdečeglava
želva (2), rdečevratničarka (2),
tujerodna želva (2), želva
rdečeušeska (1)

NAPAČNE NAVEDBE
(n – navedb)

Pikapolonica (50), pika poka (4),
žuželka (2), hrošč (2), majski hrošč
(1), strupena pikapolonica (1),
mutirana pikapolonica (1),
pikapolonica z več pikami (6),
navadna pikapolonica(1), rdečečrna
pikapolonica (1), divja pikapolonica
(1), pikapolonica, ki ne prinaša
sreče (1), čudne vrste pikapolonica
(1), nesmiselni odgovori(3) ne vem
(244)
Ne vem (115), pikapolonica(166),
pika poka (10), harlekinska
pikapolonica(1), japonska
pikapolonica (1), oranžna
pikapolonica (1), pikapolonica z
malo pikami (5), žuželka (2), rdeča
pikapolonica (2), prava
pikapolonica (2)
Vidra (11), nutrija (5), svizec (4),
tujerodni bober (3), glodavec (3),
sesalec (2), pižmovka (2), podgana
(1), veverica (1), volk (1),
nesmiselni odgovori (8), ne vem
(104)
Bober (51), vidra (45), pižmovka
(13), svizec (6), sesalec (4),
podgana (1), rakun (1), vombat (1),
miš (1), krt (1), glodavec (1),
nesmisel (7), ne vem (191)
Želva (60), kopenska želva (6),
močvirska sklednica (5), navadna
želva (2), vodna želva (2), dvoživka
(2), plazilec (1), divja želva (1),
rumenovratka (1), franček (1), ne
vem (117)
Se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 10
ŽIVAL

SEZNAM ŽIVALI IN NAVEDB
PRAVILNE NAVEDBE
(n – navedb)

Močvirska sklednica

Močvirska sklednica (59),
sklednica (13), želva sklednica (2),
navadna sklednica (2), skledarica
(2), domača želva (2), slovenska
želva (1)

Navadni komar

Navadni komar (62), domač hišni
komar (25), domač komar (7), naš
komar (1), normalni komar (1)

Tigrasti komar

Tigrasti komar (264), črtasti komar
(2), progasti komar (1), malarijski
komar (1), invazivni komar (1)

NAPAČNE NAVEDBE
(n – navedb)

Želva (70), rumenovratka (15),
navadna želva (8), rumenovrata
želva (7), vodna želva (6), kopenska
želva (3), želvica (3), dvoživka (2),
rdečevratka (1), franček (1), ne vem
(204)
Komar (140), tigrasti komar (15),
žuželka (3), mrčes (2), sredozemski
komar (1), pizdun (1), zzz (1), ne
vem (142)
Komar (44), navadni komar (3),
mrčes (2), žuželka (1), ne vem (82)

Preglednica 10 prikazuje seznam imen živali, ki so jih pri posameznem organizmu
navedli dijaki. Kot pravilna poimenovanja organizmov smo šteli tiste odgovore, ki so
najbolj natančno opredelila posamezen organizem. Med napačne odgovore smo tako
uvrstili sicer pravilno poimenovane višje taksonomske kategorije (npr. sesalec,
glodavec, žuželka, plazilec). Prav tako smo kot napačne odgovore upoštevali tiste, ki so
predstavljala splošna imena živali (želva, komar). Večino napačnih odgovor pri vseh
organizmih je predstavljala kategorija ne vem.
Pri poimenovanju posameznih živali so si dijaki velikokrat pomagali z opisovanjem
živali: pikapolonica z veliko pikami, progasti komar, širokorepi bober. Pri nekaterih
poimenovanjih so dijaki poleg imena zapisali tudi svoje občutke, ki so se jim porajali ob
gledanju slike. Tako smo pri rdečevratki in močvirski sklednici zaznali občutke
naklonjenosti (iii, želvica), pri komarju pa občutke neodobravanja in sovraštva
(nadležen mrčes, pizdun).
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Preglednica 11: Pravilnost poimenovanja živali glede na šolo. Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104

Harlekinska
polonica
Sedempikčasta
polonica
Bober
Nutrija
Rdečevratka
Močvirska
sklednica
Navadni
komar
Tigrasti komar

ꭓ2 test
p

Gimnazija
Strokovna
Napačno Pravilno Napačno Pravilno
(%)
(%)
(%)
(%)
76,4
23,6
88,5
11,5

6,853

0,009

72,7

27,3

85,6

14,4

6,985

0,008

35,0
80,1
47,1
80,1

65,0
19,9
52,9
19,9

39,4
81,7
55,8
78,8

60,6
18,3
44,2
21,2

0,648
0,125
2,296
0,079

0,421
0,723
0,130
0,778

71,4

28,6

89,4

10,6

13,771

<0,001

26,9

73,1

50,0

50,0

18,556

<0,001

ꭓ2

Iz preglednice 11 lahko razberemo, da je med gimnazijci največ dijakov pravilno
poimenovalo tigrastega komarja (73,1 %) ter bobra (65 %). Dijaki strokovnih šol so
največkrat pravilno poimenovali bobra (60,6 %), polovica dijakov je pravilno
poimenovala tigrastega komarja. Več kot polovica gimnazijcev (52,9 %) je pravilno
poimenovala tudi rdečevratko. Manj kot polovico pravilnih odgovorov smo zasledili pri
vseh ostalih živalih. Pri gimnazijcih je bilo največ napačnih poimenovanj pri nutriji
(80,1 %) ter pri močvirski sklednici (80,1 %), medtem ko so dijaki strokovnih šol
največkrat napačno poimenovali navadnega komarja (89,4 %), harlekinsko polonico
(88,5 %) ter sedempikčasto polonico (85,6 %).
Statistično pomembne razlike v poimenovanju organizmov glede na šolo obstajajo pri
poimenovanju harlekinske polonice (p = 0,009), sedempikčasti polonici (p = 0,008) ter
pri poimenovanju komarja in tigrastega komarja (p < 0,001).
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Preglednica 12: Seznam navedb rastlin

RASTLINA
Dobrovita

Japonski dresnik

Ambrozija

Sporiš

Ivanjščica

Enoletna
suholetnica

Kanadska zlata
rozga

Navadna zlata
rozga

SEZNAM RASTLIN IN NAVEDB
PRAVILNE NAVEDBE (n –
NAPAČNE NAVEDBE (n – navedb)
navedb)
Dobrovita (2)
Bezeg (72), navadni bezeg (4), japonski dresnik
(4)ozkolistni dresnik (3), roža (3), bel bezeg (2),
dren (2), rastlina (2), ambrozija (1), rman (1),
šmarnica (1), šipek (1), španski bezeg (1),
grmičevje (1) , ne vem (300)
Japonski dresnik (30), dresnik Bezeg (19), akacija (3), rastlina (2), fejk bezeg (2),
(2)
španski bezeg (2), kostanj (2), lipa (2), veliki jesen
(1), strupen bezeg (1), navadni bezeg (1), črni
bezeg (1), divji bezeg (1), japonski dežen (1),
hrast (1), ambrozija (1), kopriva (1), grmičevje
(1), ne vem (237)
Ambrozija (51), penolistna
Kislica (3), plevel (3), rastlina (2), sirek (2),
ambrozija (5)
smreka (2), jelka (1), kaktus (1), preslica (1),
potočni dresnik (1), praprot (1), zlata rozga (1),
slanuša (1), trava (1), šavje (1), ne vem (324)
Sporiš (2)
Jetičnik (7), ambrozija (6), plevel (4), ameriški
slamnik (3),vodna ambrozija (2), trava (1), kislica
(1), mleček (1), travniška roža (1), rastlina (1), ne
vem (372)
Ivanjščica (114), travniška
Marjetica (117), navadna marjetica (12), travniška
ivanjščica (4), navadna
marjetica (9), velika marjetica (6), enoletna
ivanjščica (3)
suholetnica (5), kamilica (3), visokogorska
marjetica (2), roža (2), poljska cvetlica (1),
tujerodna marjetica (1), ne vem (121)
Enoletna suholetnica (17),
Marjetica (37), ivanjščica (13), kamilica (14), fejk
suholetnica (11),
marjetica (3), roža (2), anti marjetica (1), gorska
suhoenoletnica (1)
ivanjščica (1), planika (1), travniška marjetica (1),
strupena marjetica (1), avtohtona marjetica (1),
ozkolistna marjetica (1), ne vem (295)
Kanadska zlata rozga (17),
Ambrozija (25), zlata rozga (17), konoplja (6),
Solidago canadensis (1)
rumena rastlina (5), rozga (4), japonski dresnik
(2), oljna repica (2), akacija (1), navadni hmelj
(1), praprot (1), repica (1), trava (1), travniška
zlatica (1), rastlina (1), ne vem (313)
Navadna zlata rozga (9), naša
Zlatica (56), šentjanževka (4), rumena rastlina (3),
rozga (5), slovenska rozga (4), roža (3), ripeča zlatica (2), oljna repica (2), ognjič
zlata rozga (3)
(2), ivanjščica (1), tavžnt roža (1), rman (1),
mnogocvetna ljulka (1), ne vem (303)

Preglednica 12 predstavlja seznam imen rastlin, ki so jih pri posameznem organizmu
navedli dijaki. Pri pravilnem poimenovanju rastlin so bili dijaki manj uspešni kot pri
poimenovanju živali. Večino napačnih odgovorov je predstavljala kategorija ne vem.
Dobrovito in dresnik so dijaki največkrat zamenjali za bezeg. Enoletna suholetnica kot
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tudi ivanjščica sta največkrat postali marjetica. Med napačnim poimenovanjem
kanadske zlate rozge lahko opazimo tudi ambrozijo. Tako kot pri poimenovanju živali
so tudi pri rastlinskem poimenovanju nekateri dijaki negativno dojemali nekatere
rastline (šavje, plevel), medtem ko čustveno pozitivnih dodatkov k poimenovanjem ne
najdemo.
Preglednica 13: Pravilnost poimenovanja rastlin glede na šolo. Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104; *Pogoji
za ꭓ2 test niso bili izpolnjeni, uporabili test Likelihood ratio (df = 1).

Dobrovita
Japonski dresnik
Ambrozija
Sporiš
Ivanjščica
Enoletna
suholetnica
Kanadska zlata
rozga
Navadna zlata
rozga

Gimnazija
Napačno Pravilno
(%)
(%)
99,3
0,7
93,3
6,7
88,6
11,4
99,3
0,7
68,4
31,6
95,3
4,7

Strokovna
Napačno Pravilno
(%)
(%)
100
0
88,5
11,5
78,8
21,2
100
0
74,0
26,0
85,6
14,4

ꭓ2 test
ꭓ2

p

1,204*
2,421
6,040
1,204*
1,183
10,823

0,272*
0,120
0,014
0,272*
0,277
0,001

94,6

5,4

98,1

1,9

2,544*

0,111*

93,3

6,7

98,1

1,9

3,438

0,064

Iz preglednice 13 razberemo, da je manj kot četrtina dijakov pravilno poimenovala
rastlinske vrste. Največ gimnazijcev je pravilno poimenovalo ivanjščico (31,6 %),
pravilno poimenovanje vseh ostalih rastlin je bilo manj kot 20 %.Več dijakov
strokovnih šol kot gimnazijcev je pravilno poimenovalo ambrozijo (21,2 %), enoletno
suholetnico (14,4 %) in japonski dresnik (11,5 %). Kanadsko zlato rozgo, navadno zlato
rozgo, dobrovito in sporiš je pravilno poimenovalo manj kot 2 % dijakov strokovnih šol.
Med dijaki srednjih strokovnih šol in med gimnazijci obstajajo dve statistično
pomembni razliki v pravilnem poimenovanju rastlin. To sta poimenovanji ambrozije
(p = 0,014) ter enoletne suholetnice (p = 0,001).
Pri poimenovanju organizmov nas je zanimalo še, koliko dijakov je hkrati oba
organizma v paru pravilno poimenovalo, koliko jih je pravilno poimenovalo le enega v
paru ter koliko dijakov je oba organizma poimenovalo narobe. Izvedli smo Phi
statistični test, test močne povezanosti (Slika 6, Slika 7).
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7pika/harlek Bober/nutrij
nkomar/tigr
Skledn/rdeč
inka
a
asti

Vrednosti Phi testa močne povezanosti nam povedo, kakšna je povezanost med
odgovori: od -1,0 do -0,7 močna negativna povezanost odgovorov, od -0,7 do -0,3 šibka
negativna povezanost, od -0,3 do +0,3 ni povezanosti; od 0,3 do 0,7 šibka pozitivna
povezanost odgovorov, od 0,7 do 1 močna pozitivna povezanost odgovorov.

strok*

50

gim*

25,9

0

1

strok*

10,6

45,5

55,8

gim*

39,4
27,6
0

45,8

23,1

1,3

21,2

34,3

18,5

0/0
1/0

strok*

39,4

gim*

42,3

34,3

45,8

strok*

0

18,3

0,7

19,2

81,7

gim*
10%

20%

30%

40%

1/1

6,7 3,8 7,7

65,7
0%

0/1

50%

60%

10,8

7,1

70%

80%

16,5
90% 100%

Slika 6: Pravilno poimenovanje parov živali glede na šolo. Legenda: *Šibka pozitivna povezanost med odgovori; p
< 0,001. 0/0 obe vrst poimenovani napačno; 1/0 pravilno poimenovana domorodna vrsta; 0/1 pravilno poimenovana
ITV, 1/1 pravilno poimenovani obe vrst.

Slika 6 prikazuje, kako so dijaki hkrati pravilno poimenovali posamezne živali. 0/0
pomeni, da so dijaki oba organizma v paru poimenovali napačno. 1/0 pomeni, da so
dijaki pravilno poimenovali domorodno vrsto (navadni komar, močvirska sklednica,
bober, sedempikčasta polonica) in napačno poimenovali ITV. 0/1 pomeni, da so dijaki
napačno poimenovali domorodno vrsto in pravilno poimenovali ITV (tigrasti komar,
rdečevratka, nutrija, harlekinska polonica). 1/1 pomeni, da so dijaki oba organizma v
paru poimenovali pravilno.
Pri gimnazijcih in dijakih strokovnih šol opazimo šibko pozitivno povezanost
odgovorov, ki se navezujejo na živali.
Največ gimnazijcev je hkrati pravilno poimenovali navadnega in tigrastega komarja
(27,6 %), medtem ko je ta par hkrati pravilno poimenovalo le 10,6 % dijakov strokovnih
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Dobr/jdresnik Sporiš/ambr

Ivanjščica/suh
Nroz/kanroz
o

šol. Opazno razliko opazimo tudi pri poimenovanju para polonic, kjer je oba organizma
pravilno poimenovalo 16,5 % gimnazijcev in le 7,7 % dijakov strokovnih šol. Dijaki
strokovnih šol so bili od gimnazijcev boljši v poimenovanju para želv (21,2 %).

strok***

1,9
1,9

96,2

gim*

2
3,4 3,4

91,2

strok***

64,4

gim***

64,3

21,2

9,6 4,8
4 0,7

31

0/0
1/0

strok**

78,8

21,2

0/1
1/1

gim****

88,6

10,8 0,7

strok**

88,5

11,5

gim*

93,3
0%

20%

40%

6,1 0,7
60%

80%

100%

Slika 7: Pravilno poimenovanje parov rastlin glede na šolo. Legenda: *Šibka pozitivna povezanost med odgovori;
p < 0,001.**Phi vrednosti ni mogoče podati. ***Ni povezanosti, p > 0,001. ****Ni povezanosti, p < 0,001. 0/0 obe
vrst poimenovani napačno; 1/0 pravilno poimenovana domorodna vrsta; 0/1 pravilno poimenovana ITV, 1/1 pravilno
poimenovani obe vrst.

Slika 7 prikazuje, kako so dijaki hkrati pravilno poimenovali posamezne rastline. 0/0
pomeni, da so dijaki oba organizma v paru poimenovali napačno. 1/0 pomeni, da so
dijaki pravilno poimenovali domorodno vrsto (navadna zlata rozga, ivanjščica, sporiš,
dobrovita) in napačno ITV. 0/1 pomeni, da so dijaki napačno poimenovali domorodno
vrsto in pravilno poimenovali ITV (kanadska zlata rozga, enoletna suholetnica,
ambrozija, japonski dresnik). 1/1 pomeni, da so dijaki oba organizma v paru
poimenovali pravilno.
Pri gimnazijcih opazimo šibko pozitivno povezanost odgovorov pri paru
dobrovita/dresnik ter navadna rozga/kanadska zlata rozga. Pri parih sporiš/ambrozija in
ivanjščica/enoletna suholetnica ne opazimo povezanosti med odgovoroma. Pri
odgovorih dijakov strokovnih šol povezave med odgovori ne opazimo.
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Pravilno poimenovanje obeh rastlinskih vrst v paru je bilo bistveno slabše kot
poimenovanje živalskih parov. Obe rastlinski vrsti sta bili hkrati pravilno poimenovani
pri manj kot 5 % dijakov. Najuspešnejši par je bil par ivanjščica/enoletna suholetnica,
katerega je pravilno poimenovalo 4,8 % dijakov strokovnih šol, medtem ko ga je
pravilno poimenovalo manj kot 1 % gimnazijcev.
V splošnem so bili pri poimenovanju ITV rastlin dvakrat bolj uspešni dijaki srednjih
strokovnih šol. To bi lahko pomenilo, da so se v času svojega izobraževanja s temi
rastlinami večkrat srečali kot njihovi vrstniki, ki obiskujejo splošni izobraževalni
program.
4.3 PREPOZNAVA DOMORODNIH VRST IN ITV
V drugem sklopu slikovnih vprašanj so se dijaki odločali, ali je posamezna vrsta
domorodna ali ITV.
Preglednica 14: Povprečna sposobnost dijakov pravilnega določanja domorodnih vrst in ITV glede na šolo.
Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka

Gimnazija
M
SN
Vsi
organizmi
Avtohtoni
organizmi
Invazivni
organizmi
Avtohtone
živali
Invazivne
živali
Avtohtone
rastline
Invazivne
rastline

Strokovna
M
SN

Mann-Whitney U test
Mannp
Whitney U
13573,50
0,065

8,25

0,237

7,32

0,40

4,06

0,127

3,25

0,20

12164,0

0,001

4,19

0,127

4,07

0,25

14935,50

0,614

2,43

0,074

1,97

0,13

12483,0

0,003

2,56

0,0069

2,25

0,13

13479,0

0,046

1,63

0,076

1,28

0,11

13182,0

0,022

1,63

0,080

1,82

0,15

14391,50

0,289

Iz preglednice 14 lahko razberemo, da so dijaki v povprečju pravilno kot invazivne oz.
domače vrste opredelili 7-8 organizmov. Gimnazijci so med šestnajstimi organizmi v
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povprečju pravilno kot domorodno/invazivno vrsto prepoznali 8,25 organizmov, dijaki
strokovnih programov pa v povprečju 7,32. Vsi dijaki so malenkostno bolje
prepoznavali ITV kot domače vrste. Gimnazijci so med štirimi ITV živalmi pravilno
prepoznali 2,56, dijaki strokovnih šol pa 2,25. Dijaki strokovnih šol so bili boljši v
prepoznavanju invazivnih rastlin. Statistično pomembne razlike med gimnazijci in
strokovno šolo opazimo pri prepoznavanju in opredeljevanju organizmov kot
domorodnih (p = 0,001), pri opredeljevanju avtohtonih živali (p = 0,003) in ITV živali
(p = 0,046) ter pri opredeljevanju avtohtonih rastlin (p = 0,022).
Preglednica 15: Pravilnost opredeljevanja organizmov kot domača/ITV glede na šolo.
Legenda: df = 1; Ngim = 297, Nstrok = 104; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka

Harlekinska
polonica
Sedempikčasta
polonica
Bober
Nutrija
Rdečevratka
Močvirska
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Največ gimnazijcev je kot invazivno vrsto pravilno prepoznalo tigrastega komarja
(80,8 %) ter harlekinsko polonico (73,7 %). Skoraj tri četrtine gimnazijcev je kot
domačo vrsto prepoznalo sedempikčasto polonico. Te tri organizme so v nekoliko nižjih
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odstotkih pravilno poimenovali tudi dijaki strokovnih programov. Polovica gimnazijcev
(54,5 %) in dijakov strokovnih šol (59,6 %) je za domorodno vrsto opredelilo nutrijo
(Preglednica 15).
Dijaki so se pri opredeljevanju ali je določena rastlina domorodna ali invazivna bistveno
večkrat odločali napačno kot pri opredeljevanju živali. Kar 89,4 % dijakov strokovnih
šol in 77,4 % gimnazijcev je menilo, da je sporiš invazivna vrsta in le 43,3 % dijakov
strokovnih šol in 30,3 % gimnazijcev je opredelilo, da je ambrozija invazivna vrsta.
Podobno odločitev dijakov lahko opazimo tudi pri opredeljevanju dobrovite in dresnika.
Tri četrtine dijakov strokovnih šol in dobrih 65 % gimnazijcev je dobrovito opredelilo
kot invazivno vrsto, medtem ko je manj kot polovica dijakov pravilno kot ITV
opredelila japonski dresnik. V večini primerov so dijaki domorodne rastline opredelili
kot invazivne, medtem ko so ITV rastlin opredelili kot domače. Edina izjema je bila
ivanjščica, kjer se je dobrih 60% dijakov pravilno odločilo, da gre za domorodno vrsto.
Med dijaki strokovnih programov in med gimnazijci obstaja pet statistično pomembnih
razlik v opredeljevanju organizmov kot avtohtonih/invazivnih. Razlike obstajajo pri
opredeljevanju harlekinske polonice (p = 0,033), navadnega komarja (p = 0,000) in
tigrastega komarja (p = 0,024), pri opredeljevanju sporiša (p = 0,008) in ambrozije
(p = 0,016).
Pri prepoznavanju in opredeljevanju organizmov kot domorodnih oz. invazivnih nas je
zanimalo še, koliko dijakov je hkrati pravilno opredelilo oba organizma v paru. Izvedli
smo Phi statistični test, test močne povezanosti (Slika 8 in 9).
Vrednosti Phi testa močne povezanosti nam povedo, kakšna je povezanost med
odgovori: od -1,0 do -0,7 močna negativna povezanost odgovorov, od -0,7 do -0,3 šibka
negativna povezanost, od -0,3 do +0,3 ni povezanosti; od 0,3 do 0,7 šibka pozitivna
povezanost odgovorov, od 0,7 do 1 močna pozitivna povezanost odgovorov.
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Slika 8: Pravilno opredeljevanje živali kot domorodne/ITV glede na šolo. Legenda: *Šibka pozitivna povezanost
med odgovori; p < 0,001. 0/0 obe vrsti opredeljeni napačno; 1/0 pravilno opredeljena domorodna vrsta; 0/1 pravilno
opredeljena ITV, 1/1 obe vrsti pravilno opredeljeni.

Slika 8 prikazuje, kako so dijaki hkrati pravilno opredelili posamezne živali. 0/0
pomeni, da so dijaki oba organizma v paru opredelili napačno. 1/0 pomeni, da so dijaki
pravilno opredelili domorodne vrste (navadni komar, močvirska sklednica, bober,
sedempikčasta polonica) in napačno ITV. 0/1 pomeni, da so dijaki napačno opredelili
domorodne vrste in pravilno opredelili ITV (tigrasti komar, rdečevratka, nutrija,
harlekinska polonica). 1/1 pomeni, da so dijaki pravilno opredelili obe vrsti v paru.
Pri gimnazijcih in dijakih strokovnih programov lahko pri vseh živalskih parih opazimo
šibko povezanost med odgovori.
Največ gimnazijcev (67,0 %) in dijakov strokovnih programov (54,8 %) je hkrati
pravilno opredelilo sedempikčasto polonico kot domačo vrsto in harlekinko kot ITV.
Več kot polovica gimnazijcev je pravilno opredelilo tudi par navadni komar/tigrasti
komar (57,9 %).
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Slika 9: Pravilno opredeljevanje rastlin kot domorodne vrste/ ITV glede na šolo. Legenda: *Šibka pozitivna
povezanost med odgovori; p < 0,001.**Ni povezanosti med odgovori, p < 0,05.***Ni povezanosti med odgovori,
p > 0,05. 0/0 obe vrsti opredeljeni napačno; 1/0 pravilno opredeljena domorodna vrsta; 0/1 pravilno opredeljena ITV,
1/1 obe vrsti pravilno opredeljeni.

Slika 9 prikazuje, kako so dijaki hkrati pravilno opredelili posamezne rastline. 0/0
pomeni, da so dijaki oba organizma v paru opredelili napačno. 1/0 pomeni, da so dijaki
pravilno opredelili domorodno vrsto (navadna zlata rozga, ivanjščica, sporiš, dobrovita)
in napačno ITV. 0/1 pomeni, da so dijaki narobe opredelili domorodne vrste in pravilno
opredelili ITV (kanadska zlata rozga, enoletna suholetnica, ambrozija, japonski
dresnik). 1/1 pomeni, da so dijaki pravilno opredelili obe vrsti v paru.
Pri gimnazijcih lahko pri vseh rastlinskih parih opazimo šibko povezanost med
odgovori. Pri odgovorih dijakov strokovnih šol povezave ni. Med rastlinskimi pari je
največ dijakov pravilno opredelilo par ivanjščica/suholetnica (gimnazijci 43,1 %; dijaki
strokovnih šol 34,6 %). Več kot polovico gimnazijcev je napačno opredelilo par
sporiš/ambrozija (64,0 %) in dobrovita/japonski dresnik (52,9 %).
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4.4 STALIŠČA IN ZNANJE DIJAKOV DO ITV
Stališča dijakov do ITV smo preverjali z Likertovo lestvico stališč. Dijaki so se na
petstopenjski lestvici opredeljevali do dvajsetih trditev. Če se dijaki s trditvijo niso
strinjali, so obkrožili 1, če so se s trditvijo popolnoma strinjali, pa 5.
Preverjali smo tri kategorije stališč, v vsaki kategoriji je bilo pet trditev. Zanimalo nas
je, kakšna so stališča dijakov do učenja o ITV, ali so se pripravljeni udejstvovati v
aktivnostih, ki so povezana z reševanjem problematike ITV ter kakšen je njihov odnos
do okoljskih vprašanj, povezanih z ITV. Poleg stališč je pet trditev preverjalo tudi
dijakovo znanje o ITV. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v odnosu do ITV med
dijaki različnih izobraževalnih programov ter med spoloma.
Preglednica 16: Stališča dijakov do učenja o ITV glede na šolo. Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104; M =
povprečna vrednost; SN = standardna napaka
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V večini primerov so dijaki neopredeljeni do učenja glede ITV (Preglednica 16). Dijaki
ne kažejo pretiranega zanimanja, da bi se naučili uporabljati določevalne ključe za ITV
ter da bi se naučili njihovega odstranjevanja. Opazimo lahko dve statistično pomembni
razliki v stališču do učenja o ITV glede na šolo. Prvo razliko opazimo v trditvi »Menim,
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da imam dovolj znanja o ITV,« (p = 0,001). Več gimnazijcev kot dijakov strokovnih
programov se s to trditvijo ne strinja. Prav tako se v primerjavi z dijaki strokovnih
programov manj gimnazijcev dolgočasi, ko se v šoli pogovarjajo o ITV (p = 0,008),
kljub temu pa so oboji v območju neopredeljenosti.
Preglednica 17: Stališča dijakov do učenja o ITV glede na spol. Legenda: df = 1; N fantje = 132; N dekleta = 269; M =
povprečna vrednost; SN = standardna napaka
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Tako kot med šolama tudi med spoloma opazimo dve statistično pomembni razliki v
odnosu dijakov do učenja o ITV (Preglednica 17). Dekleta bolj kot fantje menijo, da
nimajo dovolj znanja o ITV (p < 0,000) ter se pri pouku manj dolgočasijo kot fantje
(p = 0,021).
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Preglednica 18: Stališča dijakov o aktivnostih, ki so povezana z reševanjem problematike ITV glede na šolo.
Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka
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vrst na domačih vrtovih,
za katere velja, da se
lahko nenadzorovano
širijo v naravo.
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o invazivnih vrstah.
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odstranjevanja invazivnih
vrst iz okolja.
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Dijaki ne čutijo potrebe, da bi svoje znanje o ITV izboljšali z lastnim učenjem in se tudi
ne bi udeleževali aktivnosti, kjer bi sami pripomogli k boju proti širjenju ITV
(Preglednica 18). Dijaki ne bi radi sodelovali pri popisovanju ITV v okolici svojega
doma in šole. Zanimivo je, da jih širjenje ITV organizmov pretirano ne skrbi. Dijaki bi
kupili ITV živali in jo imeli v domačem okolju. Tudi v zvezi s širjenjem ITV rastlin z
vrtov v veliki meri ne bi naredili ničesar.
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Preglednica 19: Stališča dijakov o aktivnostih, ki so povezana z reševanjem problematike ITV glede na spol.
Legenda: df = 1; N fantje = 132; N dekleta = 269; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka
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Niti dekleta niti fantje ne bi sodelovali pri popisovanju ITV v okolici domov in šol
(Preglednica 19). Fantje se ne bi udeležili predavanj o ITV, medtem ko so dekleta do te
trditve neopredeljena. Obratno se dekleta ne bi udeležila odstranjevalnih akcij ITV okoli
šole, medtem ko so fantje neopredeljeni. Zlasti pri dekletih lahko opazimo, da bi
podprla preventivni ukrep prepovedi gojenja vrst na domačih vrtovih, za katere velja, da
se lahko nenadzorovano širijo v naravo. Še vedno pa bi ITV živali kupovale kot domače
ljubljenčke.
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Preglednica 20: Odnos dijakov do okoljskih vprašanj glede ITV, glede na šolo. Legenda: df = 1; Ngim = 297;
Nstrok = 104; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka

Trditev
Znanstveniki pretiravajo z
opozorili, da tujerodne
invazivne vrste povzročajo
škodo v novih okoljih.
Boj proti invazivnim
vrstam je kot boj z mlini
na veter.
Odstranjevanje invazivnih
vrst je v nasprotju z
naravnimi zakoni, zato bi
morali z njim odnehati.
Ni nam treba skrbeti glede
širjenja invazivnih vrst, saj
bo narava sama
vzpostavila ravnotežje.
Mislim, da bi država
morala nameniti več
denarnih sredstev za
odstranjevanje in nadzor
nad širjenjem invazivnih
tujerodnih vrst.
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Dijaki imajo do okoljskih vprašanj povezanih z ITV bolj oblikovana stališča kot v
prejšnjih dveh kategorijah (Preglednica 20). Čeprav so prejšnji rezultati pokazali, da se
dijaki sami v večini primerov ne bi udeleževali odstranjevalnih akcij ITV, pa so mnenja,
da narava sama ne bo vzpostavila ravnotežja in zato podpirajo idejo o odstranjevanju
ITV. Glede državnega financiranja za nadzor in odstranjevanje ITV so dijaki
neopredeljeni. Statistično pomembno razliko med dijaki različnih šol opazimo v trditvi:
»Znanstveniki pretiravajo z opozorili, da tujerodne invazivne vrste povzročajo škodo v
novih okoljih,« (p < 0,001). Več gimnazijcev je mnenja, da znanstveniki z opozorili ne
pretiravajo. Drugo statistično pomembno razliko opazimo v trditvi: »Ni nam treba
skrbeti glede širjenja invazivnih vrst, saj bo narava sama vzpostavila ravnotežje,«
(p=0,009).
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Preglednica 21: Odnos dijakov do okoljskih vprašanj glede ITV, glede na spol. Legenda: df = 1; N fantje = 132;
N dekleta = 269; M = povprečna vrednost; SN = standardna napaka

Trditev
Znanstveniki pretiravajo
z opozorili, da tujerodne
invazivne vrste
povzročajo škodo v
novih okoljih.
Boj proti invazivnim
vrstam je kot boj z mlini
na veter.
Odstranjevanje
invazivnih vrst je v
nasprotju z naravnimi
zakoni, zato bi morali z
njim odnehati.
Ni nam treba skrbeti
glede širjenja invazivnih
vrst, saj bo narava sama
vzpostavila ravnotežje.
Mislim, da bi država
morala nameniti več
denarnih sredstev za
odstranjevanje in nadzor
nad širjenjem invazivnih
tujerodnih vrst.

Fantje
M
SN

Dekleta
M
SN

Mann-Whitney U test
z vrednost
p
vrednost

2,62

0,087

2,53

0,059

-0,929

0,353

2,95

0,079

2,98

0,051

-0,478

0,632

2,55

0,088

2,54

0,056

-0,048

0,961

2,53

0,091

2,32

0,052

-1,958

0,050

3,38

0,086

3,41

0,051

-0,040

0,968

Večjih razlik v odnosu do okoljskih vprašanj glede na spol ne opazimo (Preglednica
21).
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Preglednica 22: Znanje o ITV glede na šolo. Legenda: df = 1; Ngim = 297; Nstrok = 104; M = povprečna vrednost;
SN = standardna napaka

Trditev
Vse tujerodne vrste so
invazivne vrste.
Invazivne vrste lahko
spremenijo delovanje
ekosistema.
Tudi prostovoljci lahko s
svojim opazovanjem
prispevajo k zbiranju
podatkov o razširjenosti
invazivnih vrst.
Invazivne vrste
povzročajo ekonomsko
škodo v kmetijstvu,
gozdarstvu in
ribogojništvu.
S širjenjem invazivnih
vrst se širijo tudi bolezni,
nevarne za ljudi in
živino.

Gimnazija
M
SN

Strokovna
M
SN

Mann-Whitney U test
z vrednost
p
vrednost

2,10

0,050

2,62

0,095

-4,834

<0,001

4,19

0,042

3,81

0,081

-4,183

<0,001

3,92

0,042

3,52

0,093

-4,049

<0,001

3,73

0,049

3,71

0,094

-0,032

0,974

3,69

0,044

3,74

0,086

-0,670

0,503

Med dijaki strokovnih šol in gimnazijci obstajajo tri statistično pomembne razlike v
znanju o ITV (Preglednica 22). Največ dijakov se strinja, da ITV lahko spremenijo
delovanje ekosistema (p < 0,001). Gimnazijci se bolj kot dijaki strokovnih šol ne
strinjajo s trditvijo, da so vse tujerodne vrste tudi invazivne (p < 0,001). Statistično
pomembno razliko med šolama opazimo še pri trditvi »Tudi prostovoljci lahko s svojim
opazovanjem prispevajo k zbiranju podatkov o razširjenosti invazivnih vrst,« (p <
0,001).
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Preglednica 23: Znanje o ITV glede na spol. Legenda: df = 1; N fantje = 132; N dekleta = 269; M = povprečna
vrednost; SN = standardna napaka

Trditev
Vse tujerodne vrste so
invazivne vrste.
Invazivne vrste lahko
spremenijo delovanje
ekosistema.
Tudi prostovoljci lahko s
svojim opazovanjem
prispevajo k zbiranju
podatkov o razširjenosti
invazivnih vrst.
Invazivne vrste
povzročajo ekonomsko
škodo v kmetijstvu,
gozdarstvu in
ribogojništvu.
S širjenjem invazivnih
vrst se širijo tudi bolezni,
nevarne za ljudi in
živino.

Fantje
M
SN

Dekleta
M
SN

Mann-Whitney U test
z vrednost
p
vrednost

2,35

0,085

2,18

0,054

-1,715

0,086

4,07

0,068

4,10

0,046

-0,350

0,727

3,68

0,083

3,88

0,043

-1,941

0,052

3,73

0,083

3,73

0,051

-0,474

0,636

3,68

0,072

3,71

0,048

-0,074

0,941

Med dekleti in fanti ne opazimo statistično pomembnih razlik v znanju o ITV
(Preglednica 23).
V splošnem lahko zaključimo, da se odnos dijakov do ITV glede na šolo bistveno ne
razlikuje. V večini svojih stališč do problematike ITV so dijaki neopredeljeni. Čeprav
podpirajo dejavnosti, ki bi pripomogle k nadzorovanju širjenja ITV, se sami v takšne
projekte ne bi vključevali. Tudi med spoloma večjih razlik v odnosu do ITV ne
opazimo.
Med šolama se pojavljajo statistično pomembne razlike v znanju. Na trditve so bolje
odgovarjali gimnazijci kot dijaki poklicnih šol. Zanimivo je, da je več gimnazijcev kot
dijakov strokovnih šol menilo, da nimajo dovolj znanja o ITV. Čeprav se zavedajo, da
bi bilo potrebno svoje znanje o problematiki ITV izboljšati, pa dijaki ne kažejo potrebe,
da bi pri šolskem pouku več časa namenili tej problematiki.
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5 RAZPRAVA
Naša raziskava kaže, da bi bilo treba tako v gimnazijske kot strokovne srednješolske
programe vpeljati več tematike o problematiki ITV. Čeprav dobra polovica dijakov
razume, kaj pojem ITV pomeni ter kakšne vplive imajo ITV v novih okoljih, je
prepoznavanje in razlikovanje ITV od domorodnih vrst med dijaki slabo.
Kot opozarja Kus Veenvliet (2012), ne moremo biti zadovoljni z izobraževanjem o
biotski raznovrstnosti. Čeprav dijaki v večini primerov pravilno razumejo in razlikujejo
pojma TV in ITV, je razumevanje pojma biodiverziteta ali biotska pestrost alarmantno.
Pojem pravilno razume le 36 % gimnazijcev in 27,9 % dijakov strokovnih šol. Naši
rezultati bistveno ne odstopajo od rezultatov anketiranja splošne javnosti v letih 2007 in
2010 (Kus Veenvliet, 2012). Takrat je le 27 % oz. 24 % vprašanih vedelo, kaj pomeni
izraz biodiverziteta. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se trend nepoznavanja izraza bistveno
ne izboljšuje. Čeprav učni načrt za Naravoslovje že v 7. razredu osnovne šole
predvideva poznavanje in razumevanje pojma biodiverziteta (Vilhar in sod., 2011), je
priporočljivo, da srednješolski učitelji poudarijo in še enkrat dobro razložijo pojem, saj
se čedalje več okoljskih vprašanj pojavlja v vsakodnevnem življenju.
Tako kot za nemške in čilenske najstnike ugotavljata Menzel in Bogeholz (2008), tudi
slovenski dijaki pojem biodiverziteta največkrat (78 %) razumejo kot vrstno pestrost raznolikost rastlinskih in živalskih vrst na določenem območju. Menzel in Bogeholz
opažata, da nekateri dijaki z biodiverziteto povezujejo tudi raznolikost ekosistemov,
medtem ko genetsko raznolikost poznajo le trije dijaki izmed štiriindvajsetih. Naši
dijaki se v tem pogledu razlikujejo od nemških in čilenskih. 8% dijakov je
biodiverziteto razumelo kot raznolikost genov: »Biotska pestrost pomeni, da je na svetu
veliko genetsko različnih osebkov.« Nihče izmed naših dijakov pa kot biotske pestrosti
ni izpostavil raznolikosti ekosistemov. Nekaj dijakov je biodiverziteto le posredno
opredelilo kot raznolikost ekosistemov: »Je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v
nekem okolju, bodisi ekosistemu, biomu ali celotni Zemlji.« V manjši meri (5 %) so
med napačnimi odgovori dijaki izpostavili, da biodiverziteta pomeni število organizmov
na nekem območju. Zdi se nam, da bi profesorji morali pri razlagi pojma bolj
izpostaviti, da biodiverziteta ni samo število vrst v prostoru, temveč so pomembne
interakcije med vrstami. Dve združbi z enakim številom vrst imata lahko namreč
različni biotski pestrosti.
Veliko študij se je že ukvarjalo s preučevanjem poznavanja pojma biotska pestrost med
laično javnostjo (Hunter in Brehm, 2003; Buijs, 2008). Vsi raziskovalci ugotavljajo, da
splošna javnost pojem pozna, vendar ga v veliki meri ne razume. Buijs (2008)
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ugotavlja, da njihovo razumevanje pojma ni v skladu/ni povezano z znanstvenimi
definicijami, temveč si posamezniki sami izoblikujejo svojo predstavo glede na lastne
izkušnje, ki jih doživijo v naravi. Prav zato bi bilo dobrodošlo, da srednješolski učitelji
predstavijo znanstvene razlage ekoloških pojmov, a hkrati spodbujajo dijake k
razmisleku, da na podlagi svojih lastnih izkušenj oblikujejo svojo definicijo pojma, ga
razumejo in se poskušajo približati znanstveni teoriji.
V primerjavi s poznavanjem pojma biotska pestrost dijaki dobro razumejo pojma TV in
ITV. Da je poznavanje in razumevanje pojma TV v Sloveniji dobro, nakazuje raziskava
projekta LIFE ARTEMIS (Japelj in sod., 2017), kjer je 62,3 % vprašanih odgovorilo
pravilno. Tudi v naši raziskavi je pojem pravilno opredelilo 74,1 % gimnazijcev in
67,3 % dijakov srednjih strokovnih šol. Vsi vprašani, ki so na zastavljeno vprašanje
odgovorili pravilno, so zapisali, da so TV tiste, ki so bile na naša območja pripeljane iz
drugih, tujih krajev. Večino napačnih odgovorov so predstavljale razlage, da so TV
tiste, ki pri nas ne živijo ali izpodrivajo domače vrste: »Vrsta, ki ni značilna za naše
kraje.« Tudi pri tem lahko opazimo podobnosti med odgovori raziskave LIFE
ARTEMIS (Japelj in sod., 2017). Nekaj dijakov (8 %) je pojem TV napačno razumelo
kot nesorodnost vrst: »Vrsta, ki neki drugi vrsti ni rodna ali sorodna; Vrsti sta si tuji (po
vrsti/rodu).«
Dobra polovica dijakov v naši raziskavi je pravilno opredelila pojem ITV. Največ
pravilnih odgovorov (42 %) so predstavljale opredelitve ITV kot TV, ki izpodriva
domače vrste. Dijaki se zavedajo, da ITV vplivajo na nova okolja in lahko spremenijo
delovanje združbe in ekosistema: »To pomeni, da je tudi tujerodna, na tistem območju,
kjer je invazivna, nima naravnih plenilcev in tam povzroča škodo - zatira domače vrste
in jim zavzema prostor, ali pa povzroča izumiranje vrst.« Večino napačnih odgovorov
so predstavljale nepopolne razlage. 13 % dijakov je ITV razumelo kot sinonim za
tujerodno vrsto: »Sopomenka za tujerodno vrsto.« Zanimivo pa je majhen delež dijakov
(4 %) ITV razumelo kot redko ali zavarovano vrsto določenega območja: »Ogrožena
vrsta; Vrsta, ki je redka.«
Dijaki so v sklopu vprašanj, kjer so vrste iz slik poimenovali in prepoznavali kot
domorodne/ITV, bolje opredeljevali živalske kot rastlinske vrste. Z našo raziskavo smo
ugotovili, da je prepoznavanje in ločevanje organizmov na domače vrste in ITV
zadovoljivo. Dijaki so pravilno prepoznali polovico organizmov. V primerjavi s
prepoznavanjem organizmov pa je njihovo poimenovanje slabo. Izmed 16 organizmov
so dijaki v povprečju pravilno poimenovali le tri. Pravilneje so poimenovali ITV kot
domače vrste.
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García-Llorente in sod. (2008) so ugotovili, da so anketiranci pri prepoznavanju
tujerodnih vrst najbolj uspešno prepoznavali rastline (44 %), sledili so vretenčarji
(32 %) in nevretenčarji (24 %). Pri naši raziskavi je trend drugačen, saj so dijaki
pravilneje poimenovali več živalskih kot rastlinskih vrst.
Za namen raziskave smo izbrali štiri rastlinske ITV, ki po mnenju Jogana (2009) v
Sloveniji predstavljajo najhujše invazivke. Kljub temu so dijaki kot ITV prepoznali le
eno rastlino. Naše ugotovitve kažejo podobne smernice kot raziskava na Portugalskem,
ki so jo izvedli med mladostniki starimi 13-15 let (Schreck Reis in sod., 2013). Tudi oni
so ugotovili, da je znanje, prepoznavanje in razlikovanje domorodnih in ITV rastlinskih
vrst med mladostniki na splošno slabo. Le majhen delež mladostnikov na Portugalskem
je pravilno poimenovalo rastlinske vrste, pravilneje so poimenovali domorodne vrste
kot invazivne. Tudi Robinson in sod. (2016) ugotavljajo, da je splošna javnost boljša pri
poimenovanju domorodnih kot ITV rastlin. V naši raziskavi so gimnazijci pravilneje
poimenovali domorodne vrste, medtem ko so dijaki strokovnih šol večkrat pravilneje
poimenovali ITV.
Čeprav je japonski dresnik pri nas močno razširjen in predstavlja eno izmed večjih
groženj, ga je kot ITV rastlino prepoznalo manj kot polovica dijakov. Pri prepoznavi so
bili boljši dijaki strokovnih šol (40,4 %) kot gimnazijci (35,4 %). V primerjavi z
anketiranci v Angliji (Robinson in sod., 2016), kjer so vsi anketiranci japonski dresnik
prepoznali kot ITV, pa pri poimenovanju te vrste opazimo podobnosti. Tako v Angliji
kot v naši raziskavi je manj kot 20 % vprašanih vrsto pravilno poimenovalo. Tako kot
pri prepoznavi so bili tudi pri poimenovanju uspešnejši dijaki strokovnih šol (11,5 %)
kot gimnazijci (6,7 %).
Zanimivo je, da je bil japonski dresnik med dijaki največkrat zamenjan za bezeg. V
Sloveniji poleg japonskega dresnika uspevata še tujerodni sahalinski dresnik (Fallopia
sachalinensis) in križanec med obema vrstama, češki dresnik (Fallopia x bohemica)
(Strgulc Krajšek, 2013). Pri odgovorih dijakov nismo zasledili nobene zamenjave s
tema dvema vrstama.
Japonski dresnik so dijaki večkrat pravilno poimenovali kot domorodno vrsto dobrovito.
To rastlinsko vrsto so napačno poimenovali vsi dijaki strokovnih šol in 99,3 %
gimnazijcev. Tako kot dresnik so tudi dobrovito največkrat poimenovali bezeg.
Za ambrozijo, ki so ji mediji v zadnjem času namenili veliko pozornosti, je že slišalo
68 % anketirancev raziskave projekta LIFE ARTEMIS (Japelj in sod., 2017), več kot
polovica vprašanih je vrsto s slik tudi pravilno prepoznala (56 %). V primerjavi s
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splošno javnostjo dijaki to rastlinsko vrsto poznajo slabše, saj je manj kot polovica
dijakov ambrozijo pravilno opredelila kot ITV. Med šolama obstaja statistično
pomembna razlika v opredeljevanju vrste kot ITV (p = 0,016) in pri poimenovanju te
vrste (p = 0,014). Dijaki ambrozije največkrat niso znali poimenovati. Pravilno jo je
poimenovalo 21,2 % dijakov poklicnih šol in le 11,4 % gimnazijcev. Nekajkrat so jo
zamenjali za kislico ali pa so jo preprosto označili za plevel. Še slabše kot ambrozijo so
dijaki prepoznavali sporiš kot domačo vrsto (p = 0,008). Večina dijakov vrste ni znala
poimenovati.
Največkrat pravilno poimenovana in prepoznana kot domača vrsta med dijaki je bila
ivanjščica, medtem ko je bila enoletna suholetnica med dijaki bolje prepoznana kot ITV
in slabše pravilno poimenovana. Čeprav je enoletna suholetnica v zadnjem času postala
pogosta predstavnica travišč (Kus Veenvliet in sod., 2009), jo dijaki v veliki meri
zamenjujejo za marjetico, ivanjščico in tudi kamilico. Večkrat so jo pravilneje
poimenovali kmetijsko-podjetniški tehniki in naravovarstveniki (14,4 %, p = 0,001), kar
bi lahko pripisali dejstvu, da se z enoletno suholetnico v svojem izobraževanju
najverjetneje večkrat srečajo kot gimnazijci.
Tudi kanadska zlata rozga je ITV, ki je na naših tleh močno razširjena (Kus Veenvliet in
sod., 2009). Skoraj polovica splošne javnosti (49 %) je v raziskavi LIFE ARTEMIS
(Japelj in sod., 2017) že slišala za zlato rozgo, 54 % jo je tudi pravilno prepoznalo. V
naši raziskavi je dobra polovica dijakov kanadsko zlato rozgo prepoznala kot ITV,
vendar jo je pravilno poimenovalo manj kot 10 %. Največkrat so dijaki kanadsko zlato
rozgo zamenjali za ambrozijo. Do podobnih zaključkov so prišli tudi raziskovalci
raziskave LIFE ARTEMIS (Japelj in sod., 2017), kjer je več kot petina anketirancev
zlato rozgo zamenjala z ambrozijo. To lahko pripišemo napačnemu poročanju v
medijih, kjer so ambrozijo predstavljali s sliko kanadske oz. orjaške zlate rozge.
Zanimivo so dijaki navadno zlato rozgo največkrat zamenjali za zlatico.
Največ dijakov (80,8 % gimnazijcev in 70,2 % dijakov strokovnih srednjih šol) je kot
ITV žival prepoznalo tigrastega komarja. Statistično pomembni razliki med gimnazijci
in dijaki strokovnih srednjih šol opazimo pri opredelitvi organizma kot ITV (p < 0,001)
in poimenovanju tega organizma (p = 0,024). Polovica dijakov strokovnih šol je
tigrastega komarja napačno poimenovala. Tako kot ugotavlja Bonanno (2016), večino
študij o ITV preučuje vplive ITV na zdravje ljudi. Ker tudi mediji opozarjajo na
negativne posledice, ki jih imajo ITV na zdravje ljudi, ni presenetljivo, da so nekateri
dijaki tigrastega komarja poimenovali malarijski komar, prenašalec. Nekateri dijaki so
pri poimenovanju tigrastega ali navadnega komarja dopisali tudi svoj negativen odnos
do te žuželke: »Tigrasti komar, treba ga je iztrebt; navdn nadležn šit k leti okol; Neumn
komar, proklet mrčes, pizdun.«
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Statistično pomembno razliko med dijaki različnih šol opazimo pri poimenovanju
harlekinske polonice (p = 0,009) in njenem opredeljevanju organizmov kot ITV
(p = 0,033). Polonico je pravilno poimenovalo manj kot četrtina dijakov. Da gre za
tujerodno vrsto, so dijaki opredelili s pridevniki vrst, ki kažejo na njen izvor: »azijska
pikapolonica, indijska pikapolonica, japonska pikapolonica, kitajska pikapolonica.«
Bober je bil med dijaki kot domorodna vrsta večkrat pravilneje prepoznan kot ITV
nutrija. Pri njihovem opredeljevanju so bili uspešnejši gimnazijci kot dijaki strokovnih
šol. Več kot polovica dijakov (65 % gimnazijcev in 60,6 % dijakov strokovnih šol) je
bobra tudi pravilno poimenovalo, medtem ko je nutrijo pravilno poimenovala manj kot
petina dijakov. Najpogosteje so dijaki nutrijo zamenjali za bobra in vidro. Zanimivo je
tudi, da se je obratno redko zgodilo, da bi bobra opredelili kot nutrijo.
Pri opredeljevanju in poimenovanju želv so bili dijaki uspešnejši z ITV rdečevratko kot
z domorodno močvirsko sklednico. Dobra polovica dijakov je rdečevratko pravilno
poimenovala. Pri poimenovanju so si pomagali z razpoznavno rdečo liso, ki jo imajo
rdečevratke na vratu. Poleg rdečevratke smo tako lahko zasledili tudi poimenovanja:
»rdečeglavka; rdečevratničarka; želva rdečeušeska.« Le petina dijakov pa je pravilno
poimenovala domorodno vrsto. Močvirska sklednica je bila največkrat nepopolno
opredeljena le kot želva. Nekaj dijakov jo je zamenjalo za rumenovratko. Če smo pri
poimenovanju komarja lahko opazili sovražen odnos dijakov do organizma, smo pri
poimenovanju želv naleteli na občutke naklonjenost: »iii želvica, franček.«
Statistično pomembne razlike v znanju dijakov različnih izobraževalnih programov
opazimo pri treh trditvah. Gimnazijci se bolj kot dijaki strokovnih šol ne strinjajo s
trditvijo, da so vse TV tudi invazivne (p < 0,001). S trditvama: »ITV lahko spremenijo
delovanje ekosistema,« in »Tudi prostovoljci lahko s svojim opazovanjem prispevajo k
zbiranju podatkov o razširjenosti invazivnih vrst,« so se bolj strinjali gimnazijci kot
dijaki strokovnih šol (p < 0,001).
Poznavanje dijakovega znanja, razumevanja in stališč o problematiki ITV je za učitelje
pomembno, saj tako lahko oblikujejo in prilagodijo izvajanje šolskih ur. Z raziskavo
smo želeli ugotoviti, kakšna so stališča dijakov do izvajanja ukrepov za zmanjševanje
populacij ITV. V nasprotju z zaključki Bremner in Park (2007) se v naši raziskavi ni
pokazalo, da ima spol vpliv na oblikovanje stališč o odstranjevanju ITV. Tako dekleta
kot fantje so precej neopredeljeni do nadzorovalnih programov. Opaznejše razlike ne
opazimo niti med dijaki različnih izobraževalnih programov. Verjetno bi drugačne
rezultate dobili, če bi dijake povprašali o podpori konkretnim odstranjevalnim

55
Škedelj B. Odnos dijakov do invazivnih tujerodnih vrst
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Študij Biološkega izobraževanja, 2018

programom, npr. podpora košnji, lovu, uporabi herbicidov, insekticidov, kot so to storile
druge raziskave (Bremner in Park, 2007; Olszańska in sod., 2016, Japelj in sod., 2017).
Kot enega izmed ukrepov za preprečevanje širjenja ITV smo dijakom ponudili trditev:
»Prepovedal bi gojenje vrst na domačih vrtovih, za katere velja, da se lahko
nenadzorovano širijo v naravo.« Zanimivo je, da bi dijaki, zlasti dekleta, ta ukrep, ki se
nanaša na ITV rastline, v večini izvajali, medtem ko bi ITV živali kot domače
ljubljenčke še vedno kupovali.
Raziskave, ki so preverjale javno podporo programom za preprečevanje širjenja ITV
(Ansong in Pickering. 2015; Olszańska in sod., 2016; Japelj in sod., 2017), ugotavljajo,
da javnost podpira takšne projekte in jih je pripravljena tudi finančno podpreti. Tudi
našim dijakom se zdi pomembno izvajanje nadzorovalnih programov, saj se večina
vprašanih ni strinjala s trditvijo: »Odstranjevanje ITV je v nasprotju z naravnimi zakoni,
zato bi morali z njimi odnehati.« Glede državnega financiranja za nadzor in
odstranjevanje ITV pa so dijaki neopredeljeni.
Poimenovanje in poznavanje domačih vrst in ITV med dijaki je slabo. Dijaki se s tem
strinjajo in se zavedajo, da nimajo dovolj znanja na področju ITV. Statistično
pomembne razlike pri stališču o lastnem znanju o ITV lahko opazimo tako na nivoju šol
kot med spoloma. Dijaki strokovnih šol ter fantje so bolj prepričani, da imajo dovolj
znanja o tej tematiki kot gimnazijci ali dekleta. Presenetljivo pa dijaki ne kažejo
pretiranega zanimanja, da bi svoje znanje na tem področju izboljšali. Večina dijakov je
neopredeljena do porabe več časa za problematiko ITV v šoli. Robinson in sod. (2016)
ugotavljajo, da imajo anketiranci željo in motivacijo po učenju pravilnega določevanja
in poimenovanja rastlin. Večina je bila mnenja, da je otroke treba naučiti poimenovanja
rastlin. V naši raziskavi pa smo ugotovili, da dijaki ne kažejo pretirane želje, da bi se
naučili uporabljati določevalne ključe za ITV. Dijaki kažejo mlačnost tudi v odnosu do
lastnega udejstvovanja na področju sodelovanja pri popisovanju ITV ter njihovem
odstranjevanju. Nepripravljenost dijakov, da bi sodelovali pri takšnih preventivnih
ukrepih, je zaskrbljujoča. Še zlasti skrb zbujajoča je nezainteresiranost dijakov
programa naravovarstveni tehnik, ki naj bi v svojem izobraževanju razvili čut
odgovornosti do okolja. Do podobnih zaključkov o nezainteresiranosti dijakov
strokovnih in poklicnih šol je prišla tudi Jurčevič (2013).
Za večjo angažiranost dijakov na tem področju lahko poskrbijo tudi profesorji. Kot
predlagata Strgulc Krajšek in Bačič (2013), lahko problematiko ITV osnovnošolcem in
srednješolcem približamo s praktičnim terenskim delom. S popisovanjem ITV v okolici
šole bi se dijaki seznanili z glavnimi vrstami ITV. Širše razumevanje in poznavanje
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problematike ITV lahko profesorji povežejo tudi z ostalimi predmeti (geografijo,
zgodovino, sociologijo,..), kar spodbujajo tudi učni načrti.
Izboljšanje poznavanja ITV in njene problematike med dijaki bi lahko dosegli tudi z
organiziranjem delavnic na to tematiko. Da takšne delavnice prispevajo k ozaveščanju
mladostnikov, so ugotovili na Portugalskem (Schreck Reis in sod., 2013). Mladostniki
so skozi izvajanje praktičnih nalog v obliki igranja iger vlog, udeleženci so odigrali
vlogo domorodne vrste, ITV, vlogo biologa, spoznali problematiko ITV z več zornih
kotov.
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6 SKLEPI
Učitelji v gimnaziji imajo možnost obravnave problematike ITV v okviru ur biologije.
V naravovarstvenih strokovnih izobraževalnih programih se lahko te tematike dotaknejo
tudi pri strokovnih predmetih. Ker ITV predstavljajo širši družbeni problem, bi bilo to
vsebino smiselno povezovati tudi z drugimi šolskimi predmeti.
Z našo raziskavo smo želeli spoznati stališča mladostnikov o ITV. Na hipoteze, ki smo
jih postavili v raziskavi lahko odgovorimo sledeče:
1. Med dijaki splošnih izobraževalnih programov in strokovnih programov se
pojavljajo razlike v znanju o ITV in odnosu do njih;
Hipotezo lahko delno potrdimo. Z raziskavo smo ugotovili, da se med dijaki različnih
izobraževalnih programov pojavljajo razlike v znanju o ITV. Čeprav dobra polovica
tako gimnazijcev kot dijakov strokovnih šol razume pojem ITV, opazimo razlike v
znanju pri ostalih nalogah. Gimnazijci so bili v večini primerov boljši pri poimenovanju
in opredeljevanju vrst kot domorodne/ITV. Ugotovili smo, da različni izobraževalni
programi bistveno ne vplivajo na stališča mladostnikov. Dijaki imajo zelo podoben
odnos do ITV. V večini primerov so dijaki do problematike ITV neopredeljeni. Čeprav
se zavedajo, da so različne nadzorovalne in odstranjevalne akcije ITV pomembne za
zmanjševanje širjenja ITV, sami pri tem ne bi pomagali. Kljub temu da so mnenja, da
na področju ITV nimajo dovolj znanja, nimajo želje in interesa, da bi o tej problematiki
sami pridobili nova znanja.
2. Dijaki razlikujejo pojme biotska pestrost, tujerodna vrsta, invazivna vrsta;
To hipotezo lahko v celoti potrdimo. V večini primerov dijaki razlikujejo med temi
tremi pojmi. Manjša odstopanja v razlikovanju pojma tujerodna vrsta opazimo pri
majhnem deležu dijakov (9 %). Ti so tujerodno vrsto opredelili kot ITV. Čeprav dijaki
pojme med seboj razlikujejo, je zaskrbljujoče, da pojem biotska pestrost pravilno
razume manj kot polovica dijakov. Razumevanje ostalih dveh pojmov je med
srednješolsko populacijo dobro.
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3. Dijaki na konkretnih primerih prepoznajo domorodne in ITV, vendar le
najbolj znane primere, predvsem živalskih vrst;
Tretjo hipotezo lahko v celoti potrdimo. Več kot polovica dijakov je na podlagi slik
pravilno opredelila večino živalskih vrst kot domorodne ali ITV, izjemo predstavlja le
nutrija. Čeprav smo za izbrane rastline izbrali dobro poznane ITV v Sloveniji, je bilo
njihovo opredeljevanje kot ITV med dijaki bistveno slabše kot opredeljevanje ITV
živali. Velika večina dijakov je napačno določila domorodne rastline. Še najbolj je bila
prepoznana ivanjščica. Izpostaviti je treba, da sta dve medijsko najbolj izpostavljeni
vrsti – ambrozija in japonski dresnik, med dijaki izjemno slabo prepoznani in pravilno
poimenovani.
Našo raziskavo o poznavanju stališč dijakov do ITV smo izvedli na zelo majhnem
slovenskem območju, le na območju Novega mesta. V prihodnje bi bilo dobro raziskavo
razširiti in izvesti še po drugih izobraževalnih ustanovah po Sloveniji. Tako bi lahko
oblikovali širšo sliko, kakšen je odnos dijakov različnih šol in splošno stanje poznavanja
problematike o ITV.
Profesorji v veliki meri na dijake dobro prenesejo znanje o ITV. Dijaki se zavedajo, da
ITV vplivajo na biotsko pestrost, na zdravje ljudi in na ekonomsko blaginjo ljudi. Večji
izziv za profesorje tako predstavlja, kako dijake spodbuditi, da bi bili pri reševanju
okoljskih problemov bolj zagnani ter da bi imeli več veselja do spoznavanja
organizmov. Profesorji morajo najti način, kako dijake navdušiti, da bi ti s svojo lastno
dejavnostjo pomagali pri nadzorovanju širjenja ITV in tako prispevali, da bo Slovenija
ostala vroča točka biotske pestrosti.
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7 POVZETEK
V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšen je odnos dijakov različnih izobraževalnih
programov do problematike ITV. Poleg stališč dijakov nas je zanimalo, ali med dijaki
različnih šol obstajajo razlike v znanju o ITV.
Raziskava je bila opravljena kot anonimno spletno anketiranje srednješolcev z območja
Novega mesta. V raziskavi je sodeloval 401 dijak, od tega 297 dijakov splošnih
izobraževalnih programov in 104 dijaki strokovnih srednjih šol. Slednji so obiskovali
izobraževalna programa naravovarstveni tehnik in kmetijsko-podjetniški tehnik. Dijaki
so odgovarjali na preizkus znanja in anketni vprašalnik, s katerim smo preverjali
njihovo znanje o ITV in njihova stališčih do te problematike ter njihove sposobnosti
pravilnega poimenovanja in prepoznavanja domorodnih in ITV.
Rezultati o razlikovanju med pojmi biotska pestrost, TV, ITV, ki smo jih prejeli z
odprtim tipom vprašanj, se bistveno niso razlikovali od primerljivih študij. Dijaki pojme
dobro razlikujejo. Tako kot druge raziskave tudi mi ugotavljamo, da je razumevanje
pojma biodiverziteta slabo. Pojem je pravilno opredelila manj kot polovica gimnazijcev
in dijakov strokovnih šol.
Med dijaki različnih izobraževalnih programov ne opazimo bistvenih odstopanj v
odnosu do ITV. Dijaki se zavedajo, da ITV predstavljajo grožnjo biotski pestrosti,
zdravju ljudi in gospodarstvu. Prav tako se jim zdi smiselno izvajanje nadzorovalnih
programov in odstranjevalnih akcij ITV. Kljub temu pa se sami v podobne akcije ne bi
vključevali in v njih sodelovali. Dijaki so mnenja, da nimajo dovolj znanja o ITV,
vendar ne kažejo interesa, da bi svoje znanje z lastno dejavnostjo izpopolnili.
Večje razlike med šolama opazimo v znanju dijakov. Gimnazijci so bili pri
opredeljevanju vrst, ali je organizem na sliki domoroden/ITV, uspešnejši kot njihovi
vrstniki s strokovnih šol. Sposobnost pravilnega poimenovanja domorodnih in ITV je
šibka. Tako kot ugotavljajo primerljive raziskave, so dijaki uspešneje poimenovali in
kot domorodne/ITV pravilneje opredeljevali živalske vrste kot rastlinske. Večino
domorodnih vrst so dijaki označili za ITV, medtem ko je več kot polovica dijakov
ambrozijo in japonski dresnik opredelilo kot domorodno vrsto. Če so bili v večini
primerov gimnazijci boljši v poimenovanju organizmov kot dijaki strokovnih šol, lahko
izpostavimo, da so bili slednji uspešnejši pri poimenovanju ITV rastlin.
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Menimo, da bi bilo treba v prihodnje v raziskave vključiti še druge srednješolske
zavode s širšega območja Slovenije, in ugotoviti splošno zanimanje, znanje in odnos
mladostnikov do tega svetovno pomembnega okoljskega problema.
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