POMAGAJ PTICAM TUDI TI – POSTANI
PROSTOVOLJEC!
Se želite pridružiti ekipi prostovoljcev in
tako narediti korak v smeri preprečevanja
nezakonitega lova in ubijanja ptic v Sloveniji?
Izpolnite prijavni obrazec na spletni strani
https://stopkrivolov.ptice.si/pridruzi-se/ in
se nam pridružite!

Štiriletni
projekt
»Proti
nezakonitemu
ubijanju ptic na jadranski selitveni poti«, ki ga
podpira nemška naravovarstvena fundacija
EURONATUR, na Društvu za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije uresničujemo zato,
da pticam zagotovimo čim varnejšo selitev.

USTAVIMO NEZAKONIT
LOV IN UBIJANJE PTIC
V SLOVENIJI

Zagotoviti želimo aktivno sodelovanje s
službami, pristojnimi za pregon tovrstnega
kriminala, in učinkovit sistem kot tudi orodja,
s katerimi se bomo še uspešneje borili proti
nezakonitemu lovu in ubijanju ptic.
Naj Slovenija resnično postane varna oaza za
ptice.

PRIDRUŽI SE!

#stopkrivolov
POVEZAVE DO SPLETNIH OMREŽIJ
Poveži se z nami!
w https://stopkrivolov.ptice.si/

@StopLovNaPtice
@ustavimo_krivolov_na_ptice

x
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ALI PTICE NEZAKONITO LOVIJO IN UBIJAJO TUDI V SLOVENIJI?
Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim
ubijanjem, sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami
vsesplošno razširjen. Na osnovi trenutnega poznavanja problematike v Sloveniji ugotavljamo, da je
kriminala nad pticami tudi pri nas bistveno več, kot smo verjeli doslej.
Ocenjujemo, da je v Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih 14.000–49.000 osebkov ptic.
Največ je nezakonitega lova na ptice z metodami lova, kot so npr. pasti, mreže, limanice itd. (10.000–
26.000 osebkov), sledi nezakonit lov s strelnim orožjem (4.000–23.000 osebkov) in zastrupljanje
ptic (150–500 osebkov). Ocenjujemo, da je letno čez slovenske meje nezakonito pretihotapljenih
34.000–172.000 ptic.

RENTGENSKO SKENIRANJE PTIČJIH
KADAVROV KOT METODA ODKRIVANJA
NEZAKONITEGA LOVA

KAJ LAHKO STORITE, ČE OPAZITE
ZNAKE NEZAKONITEGA LOVA IN
UBIJANJA PTIC?
Če opazite kakršne koli znake nezakonitega
lova in ubijanja ptic, nam informacije lahko
posredujete na dopps@dopps.si ali
031 439 051.
Prav tako lahko sum nezakonitega lova in
ubijanja ptic prijavite prek obrazca na naši
spletni strani https://stopkrivolov.ptice.si/
podajprijavo/.
Primere lahko prijavite tudi policiji na
številko 113 ali na Inšpekorat RS za okolje
in prostor (gp.irsop@gov.si).

Nezakoniti lov s strelnim orožjem v
praksi zelo težko odkrijemo, saj se sledi v
naravi zelo hitro zabrišejo. V sodelovanju
s Prirodoslovnim muzejem Slovenije
sistematično zbiramo kadavre zavarovanih
vrst ptic. Zbrane kadavre nato rentgensko
skeniramo.

Dobrodošli bodo tudi podatki o nezakonitem
lovu in ubijanju ptic iz preteklosti, s pomočjo
katerih ugotavljamo obseg problematike v
Sloveniji.

Če ste v naravi našli truplo ptice, za katero
obstaja sum, da je bila ustreljena,
lahko to sporočite v:
• Prirodoslovni muzej Slovenije (041 513 440)
• DOPPS (031 439 051).

V prijavi je treba:
(1) natančno opisati dogodek,
(2) navesti datum in uro,
(3) lokacijo dogodka,
(4) morebitne podatke o storilcu in
(5) priložiti dokaze (fotografije, video).

KAJ VSEBUJE DOBRA PRIJAVA?

Decembra 2019 je bil v bližini Bevk na območju Krajinskega parka
Ljubljansko barje najden nezakonito ustreljen osebek krokarja
(Corvus corax), ki je zavarovana vrsta. Rentgensko skeniranje kadavra
je pokazalo, da je bila ptica ustreljena s puško šibrenico, saj je bilo v
telesu ptice najdenih pet izstrelkov.

