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10.11 Tujerodne vrste sesalcev (Mammalia) v Sloveniji  

Ivan KOS, Hubert POTO�NIK 
Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta 

10.11.1 Problematika pojavljanja tujerodnih vrst sesalcev 

Sesalci so ve�inoma ve�je živali, mnoge vrste pa imajo izrazit karizmati�en status v današnji družbi. 
Pri ugotavljanju tujerodnosti je zelo uporabno dejstvo, da se njihovo okostje dobro mineralizira in 
fosilizira. To nam omogo�a dobro rekonstrukcijo pojavljanja posameznih vrst v razli�nih obdobjih v 
preteklosti. Zaradi karizmati�nosti obstajajo za zadnja obdobja tudi pisno dokumentirana mesta 
pojavljanja. Tako imamo dobro sliko o stanju sesal�je favne tako v pleistocenskem kakor tudi v 
celotnem holocenskem obdobju. Ugotavljamo lahko, da je na pojavljanje sesalcev na našem ozemlju 
odlo�ilno vplival �lovek. �lovek je na populacije vplival neposredno z lovom in prenašanjem 
osebkov. Seveda pa je bil še ve�ji vpliv posledica �lovekove rabe prostora tako s kmetijsko, gozdarsko 
kot tudi urbanisti�no aktivnostjo. Tako imamo na eni strani izginjanje vrst s posameznih obmo�ij (npr. 
na slovenskem svizec (Marmota marmota), los (Alces alces), zober (Bison bonasus)) in celo 
izumiranje (npr. tur (Bos primigenius). Na drugi strani pa imamo naseljevanje in širjenje posameznih 
vrst (npr. muflon (Ovis ammon).  

Primerjalno z nekaterimi drugimi skupinami živih organizmov, je tako tujerodnost pri sesalcih dobro 
prepoznana. Nekatere vrste, ki imajo invazivne zna�ilnosti, so pogosto v ospredju zanimanja in so tako 
tudi primeri, preko katerih se širša lai�na in strokovna javnost seznanja s problemi tujerodnosti in 
invazivnosti (Sharp & al. 2011). Pojav invazivnosti sesalcev se je za�el že v neolitiku. S selitvami 
ljudi in ustvarjanjem antropogenega okolja, so jim sesalci kot komenzali sledili ter kolonizirali nova 
obmo�ja. Med bolj znanimi primeri teh starih invazivnih vrst sta vsekakor �rna podgana (Rattus 
rattus) in hišna miš (Mus musculus). 

V Evropi se je v zadnjem obdobju pojavljalo 88 tujerodnih vrst, med temi je 64 vrst tujerodnih na 
nivoju kontinenta. V Evropi je tako 33 tujerodnih vrst z oblikovanimi samostojnimi populacijami. 
Ve�ina (29 %) tujerodnih vrst v Evropi ima palearkti�ni izvor (izven evropskega dela palearktike), 
sledijo nearkti�ne vrste (22 %), indomalajske (16 %) ter neotropske (14 %). Med tujerodnimi sesalci 
prevladujejo glodavci (30 vrst) in parkljarji (24 vrst), 12 vrst pa pripada zverem. 

10.11.2 Problematika v Sloveniji 

Tujerodne sesal�je vrste v Sloveniji predstavljajo manjši del tujerodne favne. Izvor in razlogi 
pojavljanja so podobni kot na evropskem nivoju. V zadnjem stoletnem obdobju je znano pojavljanje 
15 vrst sesalcev (Glej tabelo v prilogi). Med tujerodnimi vrstami lahko poleg gojenih oblik 
izpostavimo lovne vrste: divjad (npr. damjak (Dama dama), muflon, nutrija (Myocastor coypus) in 
pižmovka (Ondatra zibethicus)), s katerimi se na�rtno upravlja in za katere obstaja tudi najve� 
podatkov (glej poglavje Kutner & �as).  

Drugo skupino predstavljajo vrste, ki se pojavljajo drugod po Evropi v oblikovanih populacijah, pa so 
pri nas registrirani le posamezni osebki (npr. rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides) in rakun 
(Procyon lotor)). Med potencialno najbolj invazivnimi sesalci pri nas so vsekakor glodalci (npr. �rna 
(Rattus rattus) in siva podgana (Rattus norvegica), ki sta predstavnici naše arheobiote. 
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Posebno vrsto predstavlja šakal (Canis aureus), ki je v Slovenijo prišel z difuzno disperzijo v zadnjih 
50 letih. Pojavljanje in širjenje šakala na Balkanskem polotoku pripisujejo redukciji volka, s katerim 
se deloma prekrivata v prehranjevalni niši, med njima pa naj bi bila prisotna tudi neposredna 
(interferen�na) kompeticija oziroma znotrajcehovsko plenjenje. V zadnjih letih se stalno pojavlja v 
Poso�ju in na Ljubljanskem barju, kjer se tudi razmnožuje. Sicer pa je prisotnost šakala možno 
pri�akovati po vsej Sloveniji. Glede na trend po vsej Evropi lahko tudi pri nas brez antropogene 
smrtnosti pri�akujemo njegovo števil�no rast.  

Pri obravnavi problematike tujerodnih vrst sesalcev v Evropi, pa tudi v Sloveniji ne moremo mimo 
problema hibridizacije med razli�nimi podvrstami oziroma genetskimi populacijami. Kot vzor�ni 
problem ogrožanja avtohtone favne lahko tako obravnavamo primer divje ma�ke (Felis silvestris), ki 
se na našem prostoru pojavlja v dveh oblikah in sicer kot avtohtona evropska divja ma�ka (Felis 
silvestris silvestris) ter kot gojena oz. domestificirana oblika doma�a ma�ka (Felis silvestris catus). 
Doma�a ma�ka izvira iz numibijske divje ma�ke (Felis silvestris lybica). Doma�o ma�ko ljudje 
predvsem gojijo, se pa v mnogih državah Evrope osebki pojavljajo in razmnožujejo tudi izven naselij. 
Za naravno okolje doma�a ma�ka predstavlja predvsem dve grožnji, in sicer je plenilec vreten�arjev 
(predvsem malih sesalcev, ptic, plazilcev in dvoživk) in lahko pomembno vpliva na njihove populacije 
(Patronek 1998) ter ogroža obstoj evropske divje ma�ke. Zaradi usmerjene selekcije, velikih gostot in 
ugodnih prehranskih pogojev so doma�e ma�ke prekužene z razli�nimi patogeni, na katere pa so 
naravni felidi (pri nas ris in divja ma�ka) izredno ob�utljivi (Kos & al. 2005, Ra�nik & al. 2008). 
Okužba risa oz. divje ma�ke npr. z virusom ma�je panlevkopenije, pa tudi virusom ma�jega kužnega 
peritonitisa se obi�ajno kon�a s smrtjo. Naslednja grožnja obstoju divje ma�ke je v hibridizaciji, saj v 
pretežnem delu areala obstaja znatna introgresija alelov doma�e ma�ke. V Sloveniji je bilo 
odstranjevanje doma�ih ma�k iz naravnega okolja zelo intenzivno z upravljanjem z loviš�i. Sedaj 
odstrel doma�ih ma�k ni dovoljen. V nadaljevanju podajamo kot vzor�ni primer podrobnejšo študijo 
ogroženosti divje ma�ke zaradi invazivne oblike doma�e ma�ke. 

10.11.3 Glavni vektorji vnosa in širjenja 

Ve�ina vseh evropskih tujerodnih sesalcev izvira iz izpustov oziroma pobegov gojenih živali v 
ujetništvu. Razlogi gojitve so razli�ni; tako živali izvirajo iz namena lova (21 %); iz gojenja 
kožuharjev (15 %), iz izpustov oziroma pobegov hišnih živali (10 %) ter iz živalskih vrtov (6 %). 
Pogosto so bili izpusti tudi pod krinko bogatitve vrstne sestave lokalne favne. Zanimivi so tudi primeri 
izpustov tujerodnih vrst pri akcijah ponovnih naselitev. Tako so npr. pri naseljevanju bobra ponekod v 
Evropi naseljevali kanadskega bobra (Castor canadensis) namesto avtohtonega evropskega (Castor 
fiber). 

10.11.4 Ogroženost naravnih habitatnih tipov 

Med petnajstimi tujerodnimi vrstami sesalcev v Sloveniji se ve�ina vrst, �e izvzamemo sivo podgano 
(Rattus norvegicus) in hišno miš (Mus musculus), pojavlja posami�no ali v prostorsko omejenih 
manjših populacijah. Med njimi imajo v nekaterih evropskih državah status invazivne vrste le tri: 
rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides), nutrija (Myocastor coypus), in pižmovka (Ondatra 
zibethicus). Prvi dve, zlasti pa rakunsti pes, zaradi svoje redkosti ne morejo imeti znatnega vpliva na 
naravne habitatne tipe. Pižmovka se lahko lokalno, oziroma v posameznih letih pojavlja v ve�jih 
populacijskih gostotah. Je precej vezana na bregove ve�jih vodotokov, stoje�ih voda in mo�virij ter 
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barij v nižinah do 650 m n.m. Pižmovke se hranijo predvsem na rastlinah združb trsti�evja (Pietsch 
1982, Krauss 1990, Diemer 1996), zlasti na koreninah navadnega trsta (Phragmites australis). Po 
Burghause (1988), je posamezna žival sposobna objesti do 1,5 m2 trsti�evja na no�. Poleg tega se 
pogosto hrani tudi z gomolji topinamburja (Helianthus tuberosus), neofitske vrste zna�ilne za obrežno 
vegetacijo ve�jih rek. V Sloveniji se pižmovka pojavlja predvsem ob že spremenjenih bregovih ve�jih 
rek, kjer je trsti�evje redko. Tako ni podatkov, da bi imela ta vrsta ve�ji vpliv na razširjenost in obseg 
trsti�evja, kljub temu pa z objedanjem rastlinja nedvomno prispeva k spreminjanju habitatnih tipov 
vezanih na obrežja vodnih teles. Podobno velja tudi za nutrijo, ki je v nekaterih predelih Evrope 
pomembna invazivna vrsta z velikim negativnim vplivom tako na naravne habitate kakor tudi 
neposredno na posamezne domorodne vrste. 

10.11.5 Ogroženost zavarovanih obmo�ij 

Tujerodne vrste siva in �rna podgana, hišna miš in pižmovka, ki so v Sloveniji najštevil�nejše, so 
ve�inoma vezane na antropogeno spremenjena urbana in ruralna okolja, zato pri�akujemo, da je njihov 
vpliv na zavarovana obmo�ja majhen. Še najve�ji potencialni vpliv na zavarovana obmo�ja, zlasti 
obrežnih biotopov, mokriš� in barij bi lahko imela pižmovka v �asu populacijskih viškov. Za ostale 
tujerodne vrste trenutno ocenjujemo, da zaradi njihove nizke števil�nosti oziroma lokalne razširjenosti 
nimajo ve�jega vpliva na zavarovana obmo�ja. Širjenje nekaterih vrst, kot je šakal (Canis aureus), še 
ni kon�ano in se bo populacija verjetno še pove�ala in prostorsko razširila. V tem primeru lahko s 
tekmovanjem za hrano oziroma življenjski prostor vplivajo tudi na vrste oziroma zgradbo ekosistemov 
v zavarovanih obmo�jih. 

10.11.6 Možnosti monitoring in nadzora 

Za tujerodne vrste, ki so v Sloveniji opredeljene kot lovne vrste (damjek, muflon, pižmovka, nutrija, 
kozorog, rakunasti pes), poteka monitoring v okviru priprav in izvajanja letnih in dolgoro�nih lovsko-
upravljalskih na�rtov. Pri tem se zbira vse podatke o registrirani antropogeni in naravni smrtnosti 
posameznih vrst, ki je razmeroma dober pokazatelj trendov števil�nosti in razširjenosti njihovih 
populacij v Sloveniji. Hkrati se z izvajanjem lova na te vrste omejuje njihovo prostorsko in števil�no 
širjenje/ve�anje. Za tujerodne male sesalce v Sloveniji nimamo posebnih oblik monitoringa, zaradi 
njihove vezanosti na urbana in ruralna okolja pa se njihovo števil�nost pogosto uravnava s pomo�jo 
razli�nih deratizacijskih ukrepov. V nobeno izmed teh dveh skupin ne moremo uvrstiti šakala, za 
katerega  trenutno ni sistemati�nega monitoringa pojavljanja v Sloveniji. Zaradi njegove teritorialne 
narave, oziroma specifi�nega teritorialnega odziva (oglašanja) pa obstajajo dobre možnosti za 
izvajanje monitoringa njegove razširjenosti oziroma dinamike širjenja in posledi�no dolo�anje 
varstvenega statusa ter sprejemanje ustreznih upravljalskih ukrepov za upravljenje z njihovo 
populacijo. 

10.11.7 Ekonomski vidik tujerodnih vrst 

Tujerodne vrste sesalcev imajo v Sloveniji neznan ekonomski vpliv, saj se razen za lovne vrste ne 
ugotavljajo oz. vodijo evidence prepoznanih ekonomskih škod. Najve�ji neposreden vpliv na našo 
ekonomijo imajo stare tujerodne vrste, predvsem obe podgani ter hišna miš. Kot predvsem sinantropno 
žive�i glodavci imajo negativen ekonomski vpliv predvsem v skladiš�ih živil. Posredno je bil in je še 
tudi velik negativni vpliv na zdravje doma�ih živali in �loveka, saj so pogosto vir oz. prenašalci 



Neobiota Slovenije  256 
 

CRP Neobiota Slovenije– kon�no poro�ilo  2012 

patogenov. Zaradi negativnih vplivov je njihovo omejevanje intenzivno, tako s splošno deratizacijo 
kakor tudi z individualnim lovom oziroma zastrupljanjem. 

V nekaterih predelih Evrope je negativni ekonomski u�inek nutrije, pa tudi pižmovke pomemben. 
Tako je ocenjena vrednost škod v Italiji po nutriji v letih 1995-2000 na re�nih bregovih presegala 
10000 000 evrov, škod na kmetijskih rastlinah pa še dodatno skoraj 1 000 000 evrov (DAISIE 2009).   

V Sloveniji se nutrija pojavlja v ve�jem številu ob Ljubljanici, posami� pa tudi ob drugih ve�jih 
slovenskih rekah (npr. Sava, Mura, Drava). 

Nekatere lovne vrste imajo lokalno velik socioekonomski pomen, saj predstavljajo pomembne lovne 
vrste za nekatere upravljavce loviš�. 
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