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¬ Evropski dan opazovanja ptic (EuroBirdwatch '12)

Evropski dan opazovanja ptic poteka ravno v času se-
litve in je namenjen osveščanju javnosti o pticah seliv-
kah, njihovi ogroženosti in načinih varstva. Za preži-
vetje selivk so nujno potrebna postajališča na selitveni 
poti, predvsem mokrišča, kjer se lahko nahranijo in 
odpočijejo. 
Letos bomo na ta dan v Mariboru, Ljubljani in Kopru 
pripravili opazovalne točke, na katerih boste lahko 
pokukali skozi teleskop in opazovali ptice, ornitologi 
pa vam bodo povedali še kaj več o pticah in njihovih 
selitvah.

Vabimo vas, da nas v nedeljo, 7. oktobra 2012, med 9. 
in 12. uro obiščete na naslednjih točkah ter sodelujete 
pri opazovanju:
- MARIBOR, Mariborski mestni park, pred Akvari-

jem-terarijem
- LJUBLJANA, Tivolski ribnik, na betonski ploščadi z 

ograjo na južni strani ribnika
- KOPER, Naravni rezervat Škocjanski zatok, prva 

opazovalnica pri baraki (levo od parkirišča)

ORNITOFON

Nezakoniti lov na pticee
// Tanja Šumrada

Nezakoniti lov na ptice še vedno ostaja eden od velikih 
naravovarstvenih problemov, ki ponekod po svetu resno 
vpliva na preživetje populacij različnih vrst ptic. Med 
evropskimi so gotovo najbolj na udaru seleče se vrste, ki 
med vsakoletno potjo do afriških prezimovališč prečkajo 
Sredozemlje. Vzdolž Jadranske obale naj bi po nekaterih 
ocenah lovci vsako leto postrelili več kot dva milijona 
ptic. 

Za opazovanje množičnega lova, ki poteka bolj ali manj 
protizakonito, se Slovencem ni treba odpraviti daleč. 
Najbolj razvpit je gotovo primer Ormoškega jezera, prek 
katerega poteka meja z Republiko Hrvaško. Ta akumula-
cija je v 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja veljala za 
najpomembnejše območje za gosi v Sloveniji z nekaj tisoč 
prezimujočimi osebki vsako leto. V zadnjem desetletju 
pa je zaradi neprekinjenega in intenzivnega nelegalnega 
lova s strani hrvaških lovcev postalo skoraj popolnoma 
opustelo.

Kakšen lov na ptice je po veljavni 
zakonodaji v Sloveniji nezakonit?

V Sloveniji sodijo po Uredbi o določitvi divjadi in lovnih 
dob (Ur. l. RS, št. 101/2004) med divjad jerebica (Perdix  
perdix; gojeni osebki), fazan (Phasianus colchicus), mlaka-
rica (Anas platyrhynchos), šoja (Garrulus glandarius), sraka 
(Pica pica) in siva vrana (Corvus cornix). Te vrste je med 
lovno sezono, ki jo prav tako opredeljuje ta uredba, v na-
ravi dovoljeno loviti, seveda v skladu z zakonodajo. Lov-
ne sezone so datumsko natančno določene in potekajo v 
glavnem v jesenskih in zimskih mesecih. 

Omenjena Uredba je podrejena Zakonu o divjadi in lov-
stvu (Ur. l. RS, št. 16/2004). Le-ta v 35. členu določa, da 
je lovne vrste prepovedano vznemirjati v mirnih conah, 
na rastiščih, gnezdiščih in zimovališčih ter jih zalezova-
ti v neugodnih vremenskih razmerah (npr. poplave, hud 
mraz, zmrzal, visok sneg). Pomemben je tudi 44. člen, ki 
določa več prepovedi pri načinu opravljanja lova.

Vse ostale vrste ptic, razen mestnega goloba (Columba livia 
domesticus), so zaščitene po Uredbi o zavarovanih prosto 

živečih živalskih vrstah 
(Ur. l. RS, št. 46/2004). Ta 
uredba določa, da je te 
vrste prepovedano »za-
vestno poškodovati, za-
strupiti, usmrtiti, odvzeti 
iz narave, loviti, ujeti ali 
vznemirjati«.

Kaj lahko storimo, 
če opazimo 
nelegalni lov na ptice?

Če v naravi opazite kakršne koli aktivnosti, ki niso v 
skladu z zgoraj omenjeno zakonodajo, je zelo verjetno, da 
gre za krivolov. Takšen primer prijavite na Inšpektorat 
RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, lahko pa 
tudi takoj pokličete policijo. V prijavi natančno opišite 
način lova, datum, uro in lokacijo dogodka, ime in dru-
ge podatke o storilcu ter vse morebitne druge okoliščine 
lova. Na samem kraju dogodka je pomembno, da zberete 
dokaze (fotografije). Seveda pa vedno najprej poskrbite za 
lastno varnost!

Več o prijavah inšpekciji si lahko preberete na naslovu 
www.pravo-za-naravo.si. Na omenjeni strani je podrobno 
opisan postopek in predstavljenih več konkretnih prime-
rov (nelegalni lov na Ormoškem jezeru, primeri krivolo-
va ujed in kormoranov itd.).

Dodatno:
DEnaC, D., sChnEiDEr-jaCoBy, m. & ŠtumBErGEr, B. (ur.) (2010): 

Adriatic flyway – closing the gap in bird conservation. – 
Euronatur, Radolfzell.

www.pravo-za-naravo.si (članek Prijava inšpekciji).

Zakonodaja:
Uradni list RS, št. 16/2004: Zakon o divjadi in lovstvu
Uradni list RS, št. 46/2004: Uredba o zavarovanih prosto živečih 

živalskih vrstah
Uradni list RS, št. 101/2004: Uredba o določitvi divjadi in lovnih 

dob

foto: Jernej Figelj


