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Zadeva: invazivna živalska vrsta – nutrije  

  

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL podajam županu MOL naslednjo svetniško pobudo in 

prosim za pisno stališče. 

 

Na bregovih Ljubljanice lahko zadnjih nekaj let videvamo nutrije,  živali podobne podganam, vendar 

bistveno večje, z drugačnimi življenjskimi navadami.  Opazimo jih ne le na barjanskem delu 

Ljubljanice, pač pa imajo stalno prebivališče že v središču Ljubljane. Velikokrat jih je mogoče 

opaziti pod Mrtvaškim mostom, med Trnovim in Prulami,  pri gostilni Livada, na Dolgem mostu -

Malem grabnu, v Fužinah ter v bližini Kliničnega centra in toplarne. 

 

Nutrija je invazivna živalska vrsta, ki se hitro razmnožuje in z rovi, ki jih koplje v bregove, te 

učinkovito izpodkopava ter povzroča okoljsko in gospodarsko škodo: posedanje bregov, ki povečuje 

možnost razlivanja vodotokov, ter spodrivanja pižmovke, s katero nutrija uspešno tekmuje za 

življenjski prostor. Na Zavodu za gozdove, Oddelku za gozdne živali in lovstvo pojasnjujejo, da 

nutrije, kot invazivna tuja vrsta nutrija s svojim razmnoževanjem zanesljivo ogroža avtohtone 

živalske in rastlinske vrste. Iz evidence zadnjih let je razvidno, da je odvzema, kamor lovci 

suhoparno prištevajo ustrelitev, vsako leto več, ker se krepi tudi številnost populacije nutrij. Leta 

2009 je bilo odvzema 94 primerkov, lani že 229. 

 

Je MOL že sprejela kakšni ukrepe za omejevanje obstoječih populacij? V skladu z evropsko 

Konvencijo o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 

prostorov, nutrija ni med ogroženimi in ranljivimi živalskimi vrstami, za katere se predpisujejo 

posebni pogoji ohranitve.   Nutrija je vključena na Priporočilo št. 77 Bernske konvencije, ki priporoča 

odstranitev vrste iz narave zaradi negativnih vplivov na biotsko raznovrstnost.  

 

V predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2015 je znotraj podprograma 045193 Komunalne 

ureditve in v okviru programa Ljubljana moje mesto, postavka za urejanje javnih površin s ciljem, da 

se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva so namenjena tudi za 

postopno zmanjševanje števila golobov in vran na human način s kontracepcijo v hrani in s kontrolo 

možnosti prehranjevanja. 

 

Zanima me, kakšne ukrepe in kdaj bo sprejela MOL proti prekomernemu razmnoževanju nutrij na 

obrežjih Ljubljanice.  

 

S spoštovanjem,  

 

Nataša Sukič  l. r. 

                     mestna svetnica 


