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biotska pestrost – biodiverziteta

• pestrost vrst;
• genetska pestrost (raznolikost znotraj vrst);
• pestrost življenjskih okolij (raznolikost habitatov).



Slovenija

• < 0,004% zemeljske površine;
• 0,014% kopnega;
• 1% znanih živečih bitij;
• > 2% znanih kopenskih in sladkovodnih bitij.



Kaj varovati – zelo redke ali pogoste vrste?

Ali jih sploh poznamo?

celinska grmovnica
Eupholidoptera chabrieri



ZAKONSKA PODLAGA

Zakon o ohranjanju narave (1999)



Uradni list RS, št. 57/98 (14.8.1998) 

U R E D B A

o varstvu samoniklih gliv



✓ 2 kg gob dnevno na človeka;

✓ gobe očistimo v gozdu;

✓ nabiramo v trdno posodo z luknjicami;

✓ ne nabiramo zavarovanih vrst
(karželj, nekateri gobani); 

✓ ne nabiramo v zavarovanih območjih; 

✓ gob ne prenašamo preko državne meje;

✓ ne uničujemo strupene, neznane glive.



cesarska mušnica, karželj



pisana tintnica



kraljevi goban



vlažnice
Hygrocybe sp.



Mycenastrum corium
2022 – prvo opažanje v SLO, stepska vrsta



GLAVNI VZROKI ZA OGROŽENOST RASTLIN

• Nabiranje - komercialno 
(zdravilne rastline).

• Regulacije vodnih teles.

• Opuščanje – intenzifikacija rabe prostora.

• Gnojenje.

• Namakanje – izsuševanje.

• Vnašanje tujerodnih (invazivnih) vrst.

POSEBNA POZORNOST GRE ENDEMITOM 
(vrstam, ki uspevajo le na omejenem območju, 

slovenski endemiti le na ozemlju Slovenije).



ZGODOVINSKI RAZVOJ VARSTVA FLORE NA 
SLOVENSKEM

1837 – blagajev volčin – odkrit kot nova vrsta,
grof Rihard Blagay, kustos Botaničnega vrta Henrik Freyer

1838 – 14. 5. saški kralj Friderik Avgust II: “upam, da bodo 
Kranjci znali volčin varovati in preprečiti njegovo 
uničenje”.

1862 – Valentin Plemelj: košutnik so kopalci korenik “iztrebili” 
na Bohinjskem.

1870 – Deschmann (K. Dežman): sečnja lahko uniči blagajko.

1888 – knez Auersperg – izločitev pragozdnega kompleksa

1890 – W. Voss: možina je na Golici redka

1892 – tisa zavarovana na Kranjskem

1893 – Slovensko planinsko društvo: opozorijo na ogroženost 
planike, blagajke…

1896 – zavarovana planika na Goriškem.



ZGODOVINSKI RAZVOJ VARSTVA FLORE NA 
SLOVENSKEM

1898 – (11. 2.) zaščitena sta planika in blagajev volčin
na Kranjskem in Štajerskem (predlog Slovenskega planinskega društva)

1899 – prva kazen – Janez Rekar iz Mojstrane  (6 ur zapora)
1906 – A. Paulin: rokopis, predlaga varstvo 9 vrst, omenja 

še 49 redkih vrst (prvi “rdeči seznam”)
1920 – (20.1.) Spomenica (Odsek za varstvo narave)
1922 – zakon o zavarovanih 23 rastlinah
1947 – 49 - zavarovanih 56 rastlin
1954 – ustanovitev Gorske  straže (dr. Angela Piskernik)
1972 – Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji
1976 – 28 zaščitenih rastlin
1969 – občina Sežana zaščiti 7 rastlin
1981 – občina Nova Gorica zaščiti 3 rastline
1999 – Zakon o ohranjanju narave (ZON)
2004 – Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah (>210 vrst)
2004 – Uredba o Naturi 2000



ZGODOVINSKI RAZVOJ ZAŠČITE 

RASTLIN NA SLOVENSKEM



Obsega 727 rastlinskih vrst, ki so ogrožene predvsem zaradi intenzivnega 
kmetijstva ali opuščanja košnje v nižinah in vse večjega vpliva turizma na 
občutljive habitate v visokogorju. V Rdečem seznamu so navedene kategorije 
ogroženosti, in so večinoma primerljive s tistimi, ki jih je leta 2001 sprejela 
Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN):

Ex - izumrla vrsta,
Ex? - domnevno izumrla vrsta,
E - prizadeta vrsta,
V - ranljiva vrsta,
R - redka vrsta,
O1 - vrsta zunaj nevarnosti,
K - premalo znana vrsta.





opojna zlatica    endemit Zasavja, nezav.



alpska madronščica nezav.



šotni mah-ovi



lisičjaki



venerini laski   

Adiantum capillus-veneris (H)

toploljubna, vlagoljubna praprot



nepravi sršaj  Asplenium adulterinum (H)
Uspeva le na kamnini serpentinit, v Bistriškem jarku in Polskavi.



mala mladomesečina

Botrychium simplex

praprot    (H)



tisa
Taxus baccata
European yew
obična tisa



navadna bodika, 
božje drevce
Ilex aquifolium
Common Holly
božikovina



navadna bodika, 
božje drevce
Ilex aquifolium
Common Holly
božikovina



kronica (O)

navadni mali zvonček (Oo)



navadni mali zvonček
Galanthus nivalis Oo

več varietet – iskane na trgu



navadni mali zvonček
Galanthus nivalis



Aktualno – na grobovih v marcu…



poletni veliki zvonček



najmanjši alpski zvonček
Soldanella minima
Nezav.



Sternbergov klinček, montpellierski klinček



divji, srhki klinček



hrvaški klinček



severna linejka
Eno rastišče v  SLO - Soteska pri Bohinju



šmarnica,  solzice  

(Oo)

zelo strupena



navadni netresk

(Sempervivum tectorum)



srhkodlakavi netreskovec

Jovibarba hirta



rosika (Drosera sp.) – vse vrste, mesojedka



rumeni sleč   (H)
terciarni relikt – Gorjanci, Boštanj, Vrhek, Mokronog
Diploma: Katjuša Okrošek, VGN PD Brežice

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=592&id=219&vel=b


nezav.

dlakavi sleč
Rhododendron hirsutum
Hairy Alpenrose
dlakavi pjenišnik



nezav

navadni slečnik
Rhodothamnus chamaecistus



Clusijev svišč



Clusijev svišč



Kochov svišč  (H)   
primeren za skalnjake, zelo podoben Clusijevem svišču, uspeva na nekarbonatni podlagi.



Froelichov svišč
endemit Savinjskih Alp



rumeni svišč  ali 
navadni košutnik

podvrsti:

Vardjanov in bratinski

( C )

zdravilna rastlina



arnika
Arnica montana
Wolf's Bane

brđanka C, O



narcisa – vse vrste



alpska možina

(H)

Kamnite trate v alpskem svetu –
Porezen, Črna prst, Lemež

1890 – W. Voss: možina je na 
Golici redka…

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=591&id=219&vel=b


rebrinčevolistna hladnikija

(H)

endemit, 

ena vrsta v rodu na Zemlji



Zoisova zvončica   (H)

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=593&id=219&vel=b


okroglolistna, brkata zvončica (nezav.)



šopasti repušnik



Tomassinijeva popkoresa 
H  (Kraški rob)

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=581&id=219&vel=b


mečki (gladiole)

(H)

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=585&id=219&vel=b


sibirska perunika
Iris sibirica



travnolistna perunika
Iris graminea



alpska mastnica

navadna mastnica



navadna mastnica
Pinguicula vulgaris
Reševanje lokacije na Lisci



močvirska logarica
Fritillaria meleagris
Snake's Head Fritillary
kockavica

H



kranjska lilija
Lilium carniolicum
Golden Apple, Carniolan Lily
kranjski ljiljan



turška lilija
Lilium martagon
Turk's Cap Lily
ljiljan zlatan



brstična lilija
Lilium bulbifera
Orange Lily, fire lily or Tiger Lily
gorski ili lukovičasti ljiljan



potonika – vse vrste

(H) 



bodeča lobodika

Ruscus aculeatus

C, O    



širokolistna lobodika

Ruscus hypoglossum O



navadna ciklama (Oo)



lepi jeglič ali avrikelj



kranjski jeglič      (H)

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=584&id=219&vel=b


idrijski jeglič
Križanec avriklja in kranjskega jegliča.



moknati jeglič
Primula farinosa
Nezav.



najmanjši jeglič
Primula minima
Nezav.



Wulfenov jeglič
Primula wulfeniana
Nezav.



dolgocvetni jeglič
Primula halleri
Nezav.



navadna jarica 
Eranthis hyemalis (H), le na Bohorju



velikonočnica (H)
Boč , Boletina

kosmatinci – vse vrste     (H)

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=583&id=219&vel=b


orhideje – vse vrste  (H)
beli, navadni kosmatinec



orhideje – vse vrste  (H)



Mastnica – vse vrste

bleda in navadna kukavica



Mastnica – vse vrste

pikastocvetna kukavica, čebeljeliko mačje uho



lepi čeveljc, transilvanska prstasta kukavica

http://www.svz-si.eu/p/slika_popup.php?lang=sl&sl=594&id=219&vel=b


ozkoustna močvirnica
Epipactis leptochila



črna murka, rjava gnezdovnica



kamniška murka (Nigritella lithopolitanica). 
Opisal dr. Vlado Ravnik, Krvavec - klasično nahajališče. Endemit

http://www.orhideje.si/orhideje-galerija/slides.php?directory=045&currentPic=12


Vse o vrstah, ki uspevajo 
na območju Slovenije



Nevenka, Jože Kosec – koščevo mačje uho



teloh – vse vrste  (Oo)



temnoškrlatni, blagodišeči  teloh



Plant hunting



Plant hunting



Ekoturizem – skupina iz Japonske, teden dni v SLO „le“ zaradi telohov



Možnost prodaje semen zavarovanih vrst
http://www.trajnice.com/stranrastline/h1524.html



Blagajev volčin, kraljeva roža
Daphne blagayana



dišeči volčin   Daphne cneorum



planika
Leontopodium alpinum



Hvala za pozornost. 

☺









Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah praviloma prepoveduje 
zavestno poškodovanje, zastrupljanje, usmrtitev, odvzem iz narave, 
lovljenje, ujetje ali vznemirjanje zavarovanih živali zavarovanih vrst. 
Prav tako je prepovedano zadrževanje v ujetništvu živih živali, ki so bile 
odvzete iz narave in posedovanje mrtvih živali, njihovih delov in izdelkov iz 
njih ter struktur, če so bile odvzete iz narave, kot tudi prevažanje, 
prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo. 







metulji
• SLO: ~3.600 vrst, le 182 dnevnih;
• najbolj ogroženi zavarovani (SLO >100;  Natura območja za 13 vrst) 



rdeči apolon
„model“ za Knafelčevo markacijo



črni apolon



Lorkovičev rjavček
Je endemit Jugovzhodnih apneniških Alp.



petelinček



močvirski cekinček

črtasti medvedek



hromi volnoritec
jesenska vrsta, 
toploljubne gozdne jase, mejice; 
hrast, glog…



veliki nočni pavlinček
stari sadovnjaki, zelo redek



japonka sviloprejka, jamamaj (Anthera jamamai)

Podjetnik Jan Mach je dobil jajčka jamamaja (Antherea yamamai) leta 1866 in v vasi Veliki 
Slatnik pod Gorjanci poskusil z rejo kar prosto v naravi na hrastu z namenom pridobivanja 
svile šantung. Reja se mu je posrečila, ni pa bil pazljiv v "tehnološkem smislu…   
Odrasli se ne hranijo (letajo 3-4 dni, le do 200m daleč).



mravljiščarji



Evropske noči opazovanj nočnih metuljev 



Razstava žuželk, Domžale, 2017



bukov kozliček

hrošči
• SLO > 3.000 vrst, 
• začetnik raziskovanja Scopoli,
• v SLO odkrit prvi jamski hrošč – drobnovratnik (F. Schmidt )



drobnovratnik



alpski kozliček (Rosalia alpina)



rogač



http://www.sporocivrsto.si/web/profile.aspx?id=ZRSVN_hrosci@Slo 





…v SLO l.2008 iz Z Evrope, kjer so jo v 
rastlinjakih uporabljali za bio kontrolo uši. 
Mislili so, da v naravi ne more preživeti … 
… uvoz te pikapolonice so 2003 prepovedali, a 
vseeno hitra razširitev po vsej Evropi. Problem 
tudi, ker pleni naše domorodne pikapolonice.

harlekinska polonica
(tujerodna invazivna vrsta)



kozliček Vadonia unipunctata

Sredozemska vrsta V Sloveniji je prve in do sedaj edine 3 primerke 
našel B. Drovenik leta 1993 v bližini hrvaške meje (Bistrica ob Sotli). 
Jugozahodno od naše države je bila najdena pri Trstu in v Istri.
Kolinska termofilna vrsta. Ličinke živijo v koreninah poljskega 
grabljišča in redkeje grintavca. Življenjski ciklus traja najmanj 2 leti. 
Imagi se hranijo s pelodom na cvetovih zeli: Scabiosa, Knautia, 
Euphorbia, Asteraceae, Apiaceae idr.

Bistrica ob Sotli, 1993, B.Drovenik, 3os.
Drenovec, ob Sotli, 6.7.2013, dUšAn

Ga moramo varovati? Izpostaviti?



kačji pastirji

• SLO c. 70 vrst; 
• eni najbolj okretnih letalcev;
• so pokazatelji ohranjenosti narave, tudi sami ogroženi;
• tudi območja Natura 2000 



Življenje v vodi in na kopnem – preobrazba.
vrste vezane na določeno vrsto vodotoka 



levitev



veliki studenčar – največji 



V več kot 60 zaščitenih območjih v Nemčiji, kjer so izvedli raziskavo, so namreč 
ugotovili, da se je v zadnjih treh desetletjih število letečih žuželk zmanjšalo za 
več kot 75 %.

V Prirodoslovnem muzeju v Stuttgartu so na mednarodni konferenci sprejeli 
načrt v 9 točkah za varovanje žuželk :
1: Omejevanje uporabe pesticidov v kmetijstvu
2. Ekstenzifikacija v kmetijstvu
3: Povečanje biotske raznovrstnosti na traviščih
4: Vzdrževanje v naravnih rezervatih
5: Več narave v javnem prostoru
6: Preprečevati svetlobno onesnaževanje
7: Raziskovanje in izobraževanje
8: Spodbujanje aktivnosti za divje opraševalce
9: Delo z javnostmi.



Izobraževanje, osveščanje mladih – najboljša naložba



RAKI – koščak, jelševec, primorski koščak

• upadi populacij zaradi izgube habitata, račje kuge, onesnaževanja;
• zavarovani, tudi N2K





trnavec - nova invazivna tujerodna vrsta 
(prenašalec račje kuge)



rdečeškarjevec (tropska vrsta, Avstralija, mrtvica Prilipe)  



ozkoškarjevec
(Astacus leptodactylus)



MEHKUŽCI – polži, školjke
• upadi populacij zaradi izgube habitata, 

onesnaževanja, regulacij… 
• zavarovani, tudi N2K



potočni škržek   Unio crassus
v evropskem merilu izumirajoča vrsta



Jalžičeva (Kuščerjeva) kongerija, Krupa, Bela Krajina – kongerije so edine znane podzemske 
školjke na svetu

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fXyPiBNpG9P7TM&tbnid=NreOjhITQTrqEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delo.si/druzba/znanost/najdene-prve-zive-jamske-skoljke-v-sloveniji.html&ei=RCxxUaCQE4TeswbCuIC4CQ&psig=AFQjCNF_Wl6Ig3vhYoXb1Csl7dQUcT5H9g&ust=1366457777539177
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fXyPiBNpG9P7TM&tbnid=ykXoVnVSXSoLaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delo.si/druzba/znanost/najdene-prve-zive-jamske-skoljke-v-sloveniji.html&ei=JS1xUYzuDIfZtAaciYGYCg&psig=AFQjCNGDss67wQkeR6aVJOj1LXxLEjfU0w&ust=1366458009756272


Kitajska brezzobka  Sinanodonta woodiana
(2011,Prilozje) iz Azije



potujoča trikotničarka    (Dreissena polymorpha)
V Sloveniji je že dobro desetletje prisotna v porečju Drave. Leta 2010 so jo potapljači opazili tudi v 
Blejskem jezeru, kjer se poleti odvijajo številne rekreativne dejavnosti. Brez izvajanja ukrepov za 
preprečitev širjenja školjke obstaja velika nevarnost, da bi jo zanesli v bližnje Bohinjsko jezero…
…pomlad 2018 – stotisoče primerkov v akumulaciji HE Brežice!



https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Trikotnicarka_SLO_www2.pdf



Školjka vrste  Corbicula fluminea (Asian clam)
(2021,Sava, HE Brežice) iz JV Azije, <100 let kolonizirana vse kontinente razen Antarktike.
Najbolj invazivna vrsta sladkovodne školjke na svetu.



potočna postrv soška postrv

r i b e 
• 77 domorodnih vrst, 16 tujerodnih
• donavsko povodje – 69%, 39% v jadranskem;
• ogroža jih: uničevanje habitatov (regulacije, jezovi) in drstnih poti, 

onesnaževanje (snovi, organizmi), vnašanje tujerodnih vrst (Rimljani –
krap, menek)

• varovanje (Uredba o zavarovanih … (46/04, 109/04; 
Direktiva o Habitatih – N2K), ribiška zakonodaja,

• vlaganje določenih vrst.



upiravec

zlata nežica

sulec

zvezdogled

platnica



potočna postrv – že skoraj izginila zaradi vnašanja šarenke in križanja



velika nežica Cobittis elongata
Vrsta prodnatih vodotokov, izgine s postavitvijo jezov



kapelj, glavač



kapelj, glavač   Cottus gobio
vodomec Alcedo atthis



uničevanje habitata



prehodnost, ograjenost…



„Poleg že več kot tisoč obstoječih naj bi v prihodnjih letih v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in 
Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji ter Albaniji zgradili še več kot 3000 hidroelektrarn, z 
jezovi, poplavljanjem …“

„evropske banke financirajo 3000 hidroenergetskih projektov na Balkanu in da so za gradnjo 
zagotovile za 727 milijonov evrov kreditov.“

https://deloindom.delo.si/energija-in-okolje/voda/guardian-razcvet-gradnje-hidroelektrarn-na-balkanu-ogroza-okolje



„Če bi vsi na svetu živeli kot prebivalci Evropske unije, 
bi človeštvo do danes izčrpalo okoljski proračun planeta, 
opozarjajo v organizaciji Footprint network (Mreža za 
okoljski odtis), ki je razvila metodologijo za pretvorbo 
porabe človeštva v število hektarov, ki so za to 
potrebni. Slovenska poraba bi, razširjena na svet, zahtevala 
tri Zemlje.„

https://www.delo.si/novice/okolje/od-danes-vecamo-dolg-do-zemlje-
179668.html?fbclid=IwAR2MDmRj8ZScoiafvmcSsxtj12sRAwFhdY0oVJ9R-5k-
g3_qysCElvwaI_U

https://www.delo.si/novice/okolje/od-danes-vecamo-dolg-do-zemlje-179668.html?fbclid=IwAR2MDmRj8ZScoiafvmcSsxtj12sRAwFhdY0oVJ9R-5k-g3_qysCElvwaI_U


D v o ž i v k e
• SLO: 21 vrst
• dve življenjski okolji – večja ranljivost
• izsuševanje, onesnaževanje voda, plenilci, promet…
• vse so zavarovane, tudi Natura 2000 območja.

planinski pupek



planinski močerad  (Salamandra atra)

Živi nad 600 m. Na nižjih nadmorskih višinah ga najdemo v mešanih gozdovih, nad 
gozdno mejo pa v bolj odprtih predelih, kot so alpinska in subalpinska travišča, 
kamniti pašniki ipd., kjer mu skalovje, podrta debla in trhel les nudijo dovolj 
skrivališč. Zapusti jih le zgodaj zjutraj, ko je zračna vlaga najvišja ali ponoči, pa tudi po 
dežju - takrat lahko veliko število osebkov vidimo tudi podnevi.
Samica „izlega“ že popolnoma preobražene mladiče (ovoviviparija).



plavček, barska žaba  (Rana arvalis)
Krakovski gozd, Lj barje, mrtvice ob Muri



hribski urh (Bombina variegata)

Plitvi tolmuni v manjših potokih, blatne luže v kolesnicah, manjše mlake; tam, kjer ni rib. Na 
kopnem poiščejo zatočišča pod odmrlim lesom, kamni ter med koreninami dreves in 
grmovja v svetlih gozdovih, ob potočkih, na močvirnih travnikih do 2100 m.



človeška ribica – močeril - Proteus



Ogrožanje - varovanje
• ena najbolj ogroženih živalskih skupin;
• reševanje “črnih” točk”.



P L A Z I L C I

• suha koža (levitev);
• temperatura odvisna od okolja;
• veliko vraž, pretiran strah (ugriz);
• SLO – preko 25 vrst, vse zavarovane

martinček (Lacerta agilis)



živorodna kuščarica  (Zootoca vivipara)

Visokogorski pašniki in travniki, suhih mest se izogiba. Redkeje jih najdemo v 
nižinah na močvirnih terenih. Živi tudi na robu gozda, na gozdnih jasah ipd.
Prehrana: Kobilice, muhe, gosenice, pajki.
Razmnoževanje – samica koti žive mladiče (3-11 mladičev), v toplejših območjih 
ležejo jajca (5-7 jajc).

(vir: Krofel et al. 2009)



zelenec (Lacerta viridis/ billineata)



modras



kobranka (Natrix tessellata)

„težave“ s kačami – kliči kačofon 040 322 449

navadni gad 
(Vipera berus)



belouška

smokulja



močvirska  sklednica
• edina avtohtona vrsta želve v SLO;
• ogrožanje: izguba habitata, rdečevratka, vnos soma
• Od 3. avgusta 2016 je prepovedana prodaja vseh sklednic Trachemys
scripta s podvrstami in križanci vred. 



navadni netopir

mali podkovnjak

Netopirji – vse vrste
• pomen jam, dupel in podstrešij;
• kotitvene in prezimovalne kolonije;
• že prisotnost človeka ogroža.



Porodniške kolonije v 
jamah, na podstrešjih

Kako ravnati ob takih najdbah????
kliči  NETOPIROFON na SDVPN  
068 650 090



rjavi medved
• spornost štetja in odstrela;
• spornost krmišč;
• konfliktne dejavnosti na osrednjem območju medveda;
• morali bi biti ponosni nanj, ne gledati kot breme.



gams (Rupicapra rupicapra)

• pozimi se spusti tudi v nižje predele
• garjavost zmanjšuje število
• škoduje stalno vznemirjanje (hoja po brezpotjih, turna smuka, prepovedan lov)
• lovna živalska vrsta: 1. avgust - 31. december.



alpski kozorog (Capra ibex ibex)

• Alpski kozorog je pred časom v 
Sloveniji izumrl, vendar so ga 
uspešno naselili nazaj. 
•Pri nas jih najpogosteje najdemo 
v Julijskih alpah in Karavankah. 
•Živijo do 17 let.
•Vsi zdaj živeči alpski kozorogi 
izhajajo iz narodnega parka Grand 
Paradiso v italijanskih Alpah in iz 
Švice (Graubunden), kjer je v 19. 
stoletju preživela edina avtohtona 
populacija.
•Pri nas je kozoroge naselil baron 
Julij Born v letih 1890–1896. Za 
svoje posestvo v Karavankah nad 
Tržičem je v Lausanni kupil 20 
kozorogov.
LD: 1. avgust - 31. december



P T I CE
• 9600 vrst na Zemlji, 1111 ogroženih, 200 izumrlih v 

zadnjih 200 letih;
• Evropa: 515 vrst, 195 ogroženih;

• SLO: 219 vrst, 130 na Rdečem seznamu gnezdilk, razen 
srake, šoje in sive vrane vse zavarovane;

• SLO – 15 izumrlih, 4 v zadnjih 20 letih.
• SLO – varovanje habitatov v območjih Nature 2000 (SPA)



divji petelin  (Tetrao uragallus)

Naša največja gozdna kura.
V času rastitve se petelin značilno oglaša - označuje svoj teritorij in vabi kokoši. 
Petje lahko razdelimo v štiri faze: klepanje, drobljenje, glavni udarec in brušenje.
Prebivalec starih, razno dobnih in presvetljenih mešanih gozdov, v katerih sta mir in 
dovolj pritalnega rastlinja, zlasti jagodičja. Izredno pomemben je čim daljši notranji 
gozdni rob, torej rob med različnimi razvojnimi fazami gozda. 



ruševec (Lyrurus tetrix)

Poseljuje Julijske in KS Alpe, Karavanke, Pohorje in Polhograjske Dolomite. Kot divji 
petelin je tudi ruševec zelo neprilagodljiva živalska vrsta in zato na večino 
sprememb v svojem življenjskem prostoru odgovarja z izselitvijo oziroma z 
izginjanjem.
Lovijo ga kragulj, planinski orel, sova uharica, lisica, obe kuni in jazbec. Najbolj 
vpliva na ruševca človek, kot so spreminjanje njegovega življenjskega okolja. Gre 
predvsem za kmetijstvo, deloma za gozdarstvo, turizem in šport.



mali krivokljun (Loxia curvirostra)

Mešani in iglasti gozdovi, v visokogorskih gozdovih je njegov plenilec mali skovik
Čas gnezdenja: januar - marec, gnezdilno obdobje je zelo odvisno od obroda
iglavcev in se lahko začne kadarkoli.
Gnezdišče: vrhovi gostih krošenj iglavcev. Gnezdo postavi pod goste viseče veje, 
katere služijo za kritje pred padavinami.
Hrana: semena iglavcev, popki listavcev in žuželke.



planinska kavka (Pyrrhócorax gráculus)

Poseljuje strma gorska pobočja nad gozdno mejo v evropskem visokogorju, tako jo 
najdemo v severni Španiji, Pirenejih, Alpah, Apeninih, Korziki, južnem Balkanu pa 
tudi v osrednji Aziji in Indiji.
Hrani se z žuželkami, polži, jagodičjem, sadjem, brsti, semeni in drugimi biološkimi 
odpadki.
Gnezdi v skalnih razpokah.



belka (Lagopus mutus)



mali skovik (Glaucidium passerinum)

Najmanjša evropska sova. Visokogorski gozdovi in višje sredogorje, tudi nižje 
ležeče gozdove v katerih ni lesne sove, ki je njegova glavna plenilka.
Gnezdišče - drevesna dupla velikega in triprstega detla. Potrebuje več dupel, ki 
jih pozimi uporablja tudi za shrambo (male ptice pevke, miši, voluharji, rovke ). 



sokol selec  (Falco perregrinus)
Gnezdi na skalni polički prepadne stene (konflikt s plezalci)
Preženeta ga velika uharica, krokar.  Najhitrejša žival na svetu (c. 300 km/h).



velika uharica  (Bubo bubo)
Za gnezdenje rabi velike stene – konflikt s plezalci; sokolarstvo
DOPPS – štetje uharic (Gugalnica), skrbniki posameznih lokacij



povodni kos (Cinclus cinclus)

Edina ptica pevka, ki zna plavati in se potapljati. Stalnica, pozimi se iz višje ležečih predelov 
pomakne v nižinske reke.
Hrano si išče pod vodo - hodi po dnu potoka in obrača kamenje pod katerimi brska za 
ličinkami vodnih žuželk. Ogroža ga regulacija potokov in rek.



Danes farmska perutnina tvori 70 % vseh ptičev na svetu, samo 30% ptic je še 
prostoživečih. 

Še hujše je pri sesalcih: kar 60 % vseh sesalcev predstavlja gojena živina (govedo, 
ovce, prašiči in podobna klavna živina), 36 % ostalih sesalcev predstavlja človek 
(tvori sicer samo 0,01 % zemeljske biomase) in samo 4% je divjih vrst sesalcev, ki 
so prostoživeče!"
Masa goveda in prašičev je 14-krat večja od mase vseh sesalcev v naravi.

Od nastanka človeške civilizacije je izumrlo 83 % v naravi živečih vrst sesalcev, 80 
% morskih sesalcev, 50 % rastlin in 15 % rib.



Hvala za pozornost. 

☺

Dušan Klenovšek
dusanklenovsek62@gmail.com

041 59 39 29


