Jelenjad:

ZAHTEVE PETICIJE :
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V 25 letih se je populacija povečala za 50%.
Velike škode v gozdovih zaradi lupljenje debel
in objedanje mladja, kar onemogoča normalen
razvoj gozda.
Velike škode na kmetijskih površinah zaradi
popašenosti travinja in objedanja kulturnih
rastlin.
Največji problemi je na Kočevskem, Gorenjske,
Goričkem in Pohorju
izplačana škoda v letu 2015 v višini 158.700 €
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Zahtevamo, da pristojni ministrstvi (MKGP za divjad,
MOP za zavarovane vrste) takoj začneta dialog za izboljšanje razmer glede škod po divjadi in zvereh.
Zahtevamo, da se v upravljanje prostoživečih živalskih vrst vključi tudi lokalne skupnosti.
Zahtevamo, da se sobivanje s prostoživečimi živalskimi vrstami vzpostavi tako, da bo omogočalo strpno in
vzdržno sobivanje, kar danes zagotovo ni.
Zahtevamo, da odgovornost za sistem varovanja premoženja prevzamejo tisti, ki se zavzemajo za intenzivno varstvo prostoživečih živalskih vrst. Tega bremena
ne morejo prevzeti lastniki.
Zahtevamo, da je sistem upravljanja z divjadjo in zvermi rezultat enakopravnega sodelovanja med različnimi deležniki.

PETICIJA ZA
ZMANJŠANJE
ŠKOD PO DIVJADI
IN ZVEREH

Peticijo podpišete na obrazcu, ki ga najdete na
spletni strani www.kgzs.si

Podprite prizadevanja
za obstoj kmetij na
slovenskemu podeželju!
Kljub električnemu pastirju medvedi redno uničujejo
čebelje družine.
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Divji prašič
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V 40 letih se je populacija povečala kar za 20 krat.
• Škode po vsej Sloveniji na travinju in poljščinah.
• V letu 2015 izplačano za 263.400 € odškodnin ali
60% vseh škod od divjadi.
• Opuščanje kmetijskih površin zaradi ponavljajočih
škod.
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Razširil se je iz Kočevske in Notranjske na
Primorsko. Sedaj se širi proti severozahodu
Slovenije.
Škode so enormno porasle po letu 2007.
Pleni največ drobnico (tudi ogrožene avtohtone
pasme) ter govedo, konje in osle.
Opuščanje reje drobnice na ogroženih območjih
povzroča zaraščanje ekstenzivnega travinja in
izginjanje zaščitenih rastlinskih vrst.
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Populacija se je v zadnjih 25 letih podvojila.
Velike škode na živini (drobnica, govedo, konji ...),
čebelnjakih, silažnih balah, poljščinah (koruza),
sadnem drevju in ostalem premoženju.
Stalna prisotnost tudi v robnem območju in na
območjih izjemne prisotnosti.
Povzroča strah prebivalcev, konfliktne situacije,
pojavljanje v naseljih tudi podnevi.
Opuščanje paše na planinah, zaradi česar se planine
zaraščajo.

