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Kriminala nad pticami bistveno več kot smo mislili 

Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije smo izdali poročilo o nezakonitem 

lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za časovno obdobje med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 

2018.  

Doslej smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice selivke varne pred 

nezakonitim ubijanjem. Sploh če se primerjamo s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, 

kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. A pričujoče poročilo kaže, da je kriminala 

nad pticami bistveno več, kot smo verjeli doslej.  

 

Na osnovi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, ocenjujemo, 

da je v Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih 11.000–50.000 ptic.  

V obdobju od leta 2000 do 2018 smo zabeležili 262 primerov nezakonitega ravnanja. Največ 

je bilo primerov nezakonitega zadrževanja in trgovine s pticami. Na udaru so predvsem ptice 

pevke, ki se jih lovi in zadržuje v kletkah. Kaže, da je lov ptic pevk v Sloveniji zelo razširjen 

predvsem v zahodnem in osrednjem delu države. Velik je odstotek primerov nezakonitega 

lova na ptice s strelnim orožjem, kjer so žrtve predvsem ribojede vrste ptic ter ujede in sove.  

Zabeležili smo tudi 39 primerov lovljenja ptic s pastmi, na mreže in limanice. Tukaj so glavne 

žrtve manjše ptice pevke ter ujede. Ravno na slednje je precej razširjen lov s pastmi. Čeprav 

poteka v manjšem obsegu, je glede na prizadete vrste izjemno problematičen.  

 

Iskreno upamo, da bomo s tem poročilom osvetlili in približali problematiko nezakonitega 

lova, ubijanja in zadrževanja ptic v Sloveniji širši javnosti ter tudi državnim institucijam, ki bi 

naj bile prva bojna linija v boju proti kriminalu nad pticami.  

 

Konec sporočila! 



Za dodatne informacije pokličite: 
 

- Tjaša Zagoršek, DOPPS, 031 439 051 

 

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 fundacija, 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 fundacijo MAVA http://mava-foundation.org/  

 

 

Priloga: 

- PDF poročilo: Poročilo o nezakonitem lovu in ubijanju ptic v Sloveniji za obdobje 2000 – 2018.  

 

http://www.ptice.org/
https://www.euronatur.org/
http://mava-foundation.org/
http://ptice.si/2014/wp-content/uploads/2014/03/Nezakonito_ubijanje_ptic_2000_2018_web.pdf

