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Projekt:  Mesec širjenja uporabe e-gradiv – 2.URA 

2. letnik – Poglavja iz ekologije / Tujerodne vrste - delovni list 

 

1. Kaj so tujerodne vrste? 

 

 

2. S kakšnimi ovirami se srečujejo v novo okolje vnešene tujerodne vrste? 

 

 

 

3. Katere od naštetih tujerodnih vrst povzročajo zaznavne spremembe v okolju?(obkroži) 

a. prehodna tujerodna vrsta 

b. naturalizirana vrsta 

c. invazivna tujerodna vrsta 

4. Naštej glavne načine vnosa tujerodnih vrst in pri vsaki navedi primer. 

 

 

 

 

5. Naštej glavne načine nenamernega prenosa tujerodnih vrst v okolje. Razmisli in navedi 

nekaj rešitev, kako bi se lahko temu izognili? 
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6. Kako tujerodne vrste vplivajo na domorodne vrste? 

 

 

 

 

7. Zakaj je soška postrv na robu izumrtja? Kako so se v Sloveniji spopadli s tem problemom? 

 

 

 

 

 

8. Razloži vplive vnosa tujerodnih vrst na ekosisteme? 

 

 

 

 

9. Kako pelinolistna žvrklja vpliva na zdravje ljudi? 

 

 

10. Razloži vpliv vnosa tujerodnih vrst na gospodarstvo. 
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Nutrija

Tujerodne živali

 

Splošni podatki

� Ime: nutrija ali bobrovka (lat. Myocastor 
coypus)

� Lastnosti vrste: - glodalec
- telo dolgo 40-60 cm
- rep dolg 30-45 cm
- rjavo obarvan kožuh
- podoben bobru
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Življenjski prostor

� Naravna razširjenost: J Brazilija, Paragvaj, 
Urugvaj, Argentina, Čile

� Poti vnosa: Gojenje na farmah(krzno v 19.st.) 
od tam pobegnile v naravo.

� Pojavljanje v Slo: Prvi podatki iz leta 1937, 
danes ob reki Savi, Ljubljanici, Muri in Rižani

� Značilnosti: Rovi v brežinah stoječih voda. 
Aktivne cel dan, hrano iščejo med 
potapljanjem(hrana rastlinska in občasno 
školjke)

 

Vplivi

� Na biotsko raznovrstnost: Lahko uničijo 
obvodno rastlinje(hranjenje), poveča 
erozija, kar spreminja podobo 
habitata(rovi).

� Na ljudi: Večje možnosti poplav.
� Na gospodarstvo:Povečevanje erozijo 
zato večja možnost poplav, škoda na 
pridelku.
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Ukrepi

� Preventivni ukrepi: Omejevanje populacije 
(nadzorujejo jih lovske družine).

� Nadzor: Obstaja nadzor po Bernski konvekciji, 
ki priporoča odstranitev vrste, če ima ta 
negativen vpliv. Uvrščena med lovne vrste ( 
2007 odstreljenih 49 nutrij, pojavljajo na 
upravnih območjih Notranjske, Primorske in 
Zasavske.)

� Ozaveščanje: Zaradi vidne škode in njihove 
neplašnosti jih je lahko opazovati in je dober 
primer ozaveščanja o vplivih tujerodne vrste.

 


