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Nezakonitega ubijanja ptic je v Sloveniji več, kot smo mislili doslej
S štiriletnim projektom »Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti«, ki ga podpira
nemška naravovarstvena fundacija EURONATUR, bodo v DOPPSu poskušali pticam zagotoviti
varnejšo selitev. A že prvi podatki po le nekaj tednih dela kažejo, da je stanje pri nas precej slabše,
kot se je verjelo doslej.
To poletje na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije začenjajo nov štiriletni projekt, v
katerem bodo preučili razsežnost nezakonitega lova in ubijanja ptic v Sloveniji. Namen projekta je
tudi vzpostaviti aktivno sodelovanje s službami pristojnimi za preganjanje tovrstnega kriminala in
vzpostaviti mrežo volonterjev, ki bo pomagala odkrivati in preganjati IKB pri nas.
Doslej smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice selivke varne pred nezakonitim
ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami
vsesplošno razširjen. A že po prvih tednih zbiranja podatkov kaže, da je tega bistveno več, kot smo
verjeli doslej. Zbrali smo že informacije o preko 200 primerih suma na nezakonita ravnanja.
Videti je, da je v Sloveniji precej lova ptic pevk za namene zadrževanja v kletkah. Kaže, da je tega več
v zahodni Sloveniji ter da so sporna ravnanja verjetno spodbujena z Italijanskim črnim trgom in
ukinitvijo mejnih kontrol. Presenetile so nas tudi informacije o lovu ptic ujed s pastmi. Podatki kažejo
na razširjeno trgovino s pastmi za tovrstni nezakoniti lov.
V zvezi z nezakonitim lovom ptic pevk smo v zadnjih letih na okoljsko inšpekcijo posredovali več prijav
zoper konkretne storilce, a inšpekcija ni ukrepala.
Na DOPPSu vabijo občane, ki so zaznali sume nezakonitega lova in ubijanja ptic, da jim informacije
posredujejo na dopps@dopps.si. Posebej naj bodo pozorni na osebe, ki lovijo ptice z mrežami ali
pastmi ter na kletke oz. voljere v katerih se zadržujejo prostoživeče vrste. Sporočijo naj tudi, če
najdejo ptico, za katero se sumi, da je bila ustreljena.

Konec sporočila!
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Ivan Kljun, DOPPS, 041 955 988

DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je nacionalno društvo, ki se ukvarja z varstvom
ptic in deluje od leta 1979. Poslanstvo DOPPS je varstvo ptic in njihovih habitatov z naravovarstvenim delom,
raziskovanjem, izobraževanjem, popularizacijo in s sodelovanjem. S preko 1000 članov in 18 zaposlenimi je
DOPPS najmočnejša nevladna naravovarstvena organizacija v Sloveniji. DOPPS je slovenski partner svetovne
zveze za varstvo ptic BirdLife. Za več informacij glej http://www.ptice.org.
EURONATUR je nemška naravovarstvena fondacija, ki se ukvarja z organiziranjem in financiranjem
naravovarstvenih projektov v srednji in jugovzhodni Evropi. https://www.euronatur.org/ Projekte za varnejšo
selitev ptic na jadranski selitveni poti organizira že vrsto let po vseh državah Balkana. Tokratni projekt financira
v sodelovanju s fondacijo MAVA http://mava-foundation.org/

Priloga:
-

Fotografiji …

Slika 1: Leta 2015 sta člana DOPPS v bližini zadrževalnika Medvedce našla pet mrtvih rjavih lunjev
(Circus aeruginosus) pri katerih je veterinarski pregled pokazal, da so bili zastrupljeni. (foto MG)
Slika 2: Zelo pogosto, predvsem za lovljenje ujed, se uporabljajo pasti na živo vabo. Tudi v Sloveniji
smo zabeležili že kar nekaj primerov uporabe takšnih pasti. (foto PU Murska Sobota)

