
Vrste in njihovo varstvo

Damjan Vrček



• V Sloveniji je registriranih okoli 24 000 vrst• V Sloveniji je registriranih okoli 24.000 vrst

• Večinoma so splošno razširjene in dovolj 
pogostepogoste

• Ogroženih je okoli 600 vrst



Cilj varstva vrstCilj varstva vrst

Ohranitev vrste v ugodnem stanju ali doseči 
ugodno stanje



Ugodno stanjeUgodno stanje
• Vrsta se dolgoročno sama ohranja kot vitalnaVrsta se dolgoročno sama ohranja kot vitalna 

sestavina ekosistema

• Naravno območje razširjenosti se ne zmanjšuje in 
se v predvidljivi prihodnosti verjetno ne bo p j p j
zmanjšalo

• Obstajajo in bodo verjetno obstajali ustrezni in 
dovolj veliki habitati



Vir: Berginc in sod. (2007). Sistem varstva narave v Sloveniji. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor



Splošno varstvoSplošno varstvo
• Prepoved iztrebljenja• Prepoved iztrebljenja
• Vrsta ne sme postati ogrožena

T j d j j i• Trajnostno gospodarjenje z vrstami
• Varstvo pred tujerodnimi vrstami
• Zadrževanje živali v ujetništvu
• Gojitev in trgovina z živalmiGojitev in trgovina z živalmi
• Genski material in njegova raba



Posebno varstvoPosebno varstvo

• Ogrožene vrste• Ogrožene vrste
• Zavarovane vrste
• Mednarodno varovane vrste

S lj j t j• Spremljanje stanja
• Varstvo habitatov vrst
• Strategije in akcijski načrti



Tujerodne vrsteTujerodne vrste

• Naseljevanje je prepovedano

D lj j j lj i d• Doseljevanje je spremljano in nadzorovano
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Tujerodne vrsteTujerodne vrste

• Ni strategije• Ni strategije
– Vprašanje prisotnosti in razširjenosti po Sloveniji
– Primerni ukrepi
– Uspešnost ukrepovp p

•• Smo še na začetku!Smo še na začetku!
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Minimalni pogoji oskrbe in ustreznih 
bivalnih razmer

• Nejasna Odredba
– Manjkajo cele skupine (npr: domorodne ptice pevke)
– Omejevanje števila živali (npr: 1-2 svinji v skupini)
– Prostorske zahteve določene z nejasnimi količniki 

(glede na dolžino trupa)(g p )
– Nepopolno določena oskrba (pomanjkljivo določena 

socialna struktura))



Genski materialGenski material

•• Smo še na začetku!Smo še na začetku!•• Smo še na začetku!Smo še na začetku!

• Urejeno je le varstvo pred gensko 
spremenjenimi organizmi z zakonomspremenjenimi organizmi z zakonom



Ogrožene vrsteOgrožene vrste

• Obnovitev rdečih seznamov• Obnovitev rdečih seznamov
– Nove kategorije ogroženosti
– Natančneje določiti ukrepe varstva



Zavarovane vrsteZavarovane vrste



Zavarovane vrsteZavarovane vrste

• Škode:• Škode:
– Pomanjkanje sredstev,
– Zamujanje z ukrepi za zmanjšanje škode
– Težave pri ocenjevanju škodep j j



Strategije in akcijski načrtiStrategije in akcijski načrti

• Prepočasno sprejemanje strategij in akcijskih• Prepočasno sprejemanje strategij in akcijskih 
načrtov

• Primer: volk• Primer: volk
– 2004 – strokovni predlog za pripravo strategije
– 2009 – sprejeta strategija
– Akcijski načrt?j



Spremljanje stanjaSpremljanje stanja

• Premalo denarja• Premalo denarja

• Natura 2000: manjka še monitoring rastlin, 
kačjih pastirjev rib dvoživk in plazilcevkačjih pastirjev, rib, dvoživk in plazilcev

• Monitoring biotske raznovrstnosti?



Trgovina (CITES)Trgovina (CITES)



Trgovina (CITES)Trgovina (CITES)

• Pomanjkanje kadra• Pomanjkanje kadra

• Izvajanje presoj tveganja za naravo

• Problem determinacij
Z nanji stroko njaki– Zunanji strokovnjaki

– Dodatna sredstva



Dobro izvajanjeDobro izvajanje

• Prepoved iztrebljenja• Prepoved iztrebljenja
• Vrsta ne sme postati ogrožena



Potrebne dopolnitvePotrebne dopolnitve

• Trajnostno gospodarjenje z vrstami• Trajnostno gospodarjenje z vrstami
• Zadrževanje živali v ujetništvu
• Gojitev in trgovina z živalmi

O ž t• Ogrožene vrste
• Zavarovane vrste
• Mednarodno varovane vrste

S lj j t j• Spremljanje stanja



Slabo izvajanje ali neizvajanjeSlabo izvajanje ali neizvajanje

• Varstvo pred tujerodnimi vrstami• Varstvo pred tujerodnimi vrstami
• Genski material in njegova raba
• Strategije in akcijski načrti


