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Za ohranitev naglo izginjajočih travniških vrst ptic in metuljev so v
Sloveniji potrebni hitri in ambiciozni ukrepi
Objavljeno strokovno stališče DOPPS in DPOMS do prihodnje kmetijske politike
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in Društvo za proučevanje in
ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) sta danes objavila stališče do Skupne kmetijske politike
po letu 2020 v Sloveniji s predlogi za reševanje problematike izginjanja travniških vrst ptic in
barjanskega okarčka. Stališče je nastalo kot odgovor na uradni opomin Republiki Sloveniji, ki ga
je julija lani Evropska komisija izdala zaradi kritičnega stanja travniških vrst ptic in metulja
barjanskega okarčka.
Namen stališča, ki je naslovljeno na pristojni okoljski in kmetijski ministrstvi in Evropsko komisijo, je
izpostaviti strokovne rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju stanja travniških in drugih vrst ptic in metuljev.
Ključni razlogi za njihovo izginjanje so namreč povezani z uničevanjem njihovih bivališč. To je na nekaterih
območjih posledica intenziviranja kmetijstva (spreminjanje travišč v gnojene in večkrat letno košene
travnike, preoravanje travnikov v njive, pretirana paša in izsekavanje mejic) in deloma urbanizacije.
Predvsem v zahodni in južni Sloveniji pa je ključni problem tudi zaraščanje zaradi opuščanja kmetovanja.
Blaž Blažič, varstveni ornitolog DOPPS: »Naglo in obsežno izginjanje populacij ptic kmetijske krajine, s
katerim se v Sloveniji soočamo v zadnjih letih je še posebej prizadelo travniške vrste. Razsežnosti problema
so na nekaterih območjih postale že tako kritične, da pričakujemo, da bodo v naslednjem desetletju ali dveh
nekatere vrste kot gnezdilke v Sloveniji izginile. Populacije ptic naglo izginjajo tudi na nekaterih območjih
Natura 2000, ki so bila ciljno opredeljena prav za ohranjanje ključnih populacij teh vrst.«
dr. Tatjana Čelik, predstavnica DPOMS: »Strokovnjaki za metulje in druge vrste žuželk v zadnjih letih z
zaskrbljenostjo spremljajo zmanjševanje njihovih populacij v traviščnih ekosistemih. Metulj barjanski
okarček je v zadnjih petih letih izginil s treh posebnih ohranitvenih območij Natura 2000 v osrednji Sloveniji,
v preostalem, največjem od njih (Ljubljansko barje), pa se je v zadnjih 18 letih velikost populacije zmanjšala
za 75 %, bivališče vrste pa za 92 %. Če želimo takšne vrste ohraniti, so potrebni takojšni in bistveno bolj
ambiciozni ukrepi, kot jih je Slovenija izvajala do sedaj.«
Strokovnjaki za ptice in metulje so v stališču izpostavili tri krovne cilje za izboljšanje stanja biotske pestrosti
na območju Slovenije in za ciljne ukrepe na območjih Natura 2000. Vsak cilj nato vključuje več podrobnih
usmeritev za pripravo posameznih instrumentov kmetijske politike, ki bi jih bilo treba uveljaviti v
prihodnjem programskem obdobju 2021–2027.
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