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Naredili smo zloženko, da bi Vam predstavili določeno
problematiko, s katero se srečujemo na terenu tako mi
kot tudi vi in Vas ob tem želimo seznaniti in svetovati:

- Psi brez nadzora v naravi
- Pravilna košnja trave
- Vožnja z vozili v naravnem okolju
- Kurjenje v naravnem okolju
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Vožnja z vozili v naravnem okolju

Vožnja z vozili v naravnem okolju pusti velike posledice na divjih živalih
in rastlin kateri živijo v tem okolju.
S tem namenom bi želeli ozavestiti predvsem voznike motornih koles,
voznike štirikolesnikov in ostale voznike motornih vozil, kateri se
nezavedno vozijo z vozili v naravnem okolju, gozdovih, travnikih ob
rečnih in potoških poteh in drugih poteh, da je zakonodajalec sprejel
uredbo katera prepoveduje to dejanje;
U R E D B A o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju - katera pravi:
1. člen
Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano
voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z motornimi vozili, kolesi
s pomožnim motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo
gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso
namenjena izključno vožnji po cesti (v nadaljnjem besedilu: vozila na
motorni pogon), in s kolesi.”.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev oz 210,00 EUR se kaznuje za
prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim
odstavkom 1. člena te uredbe,

Kurjenje v naravnem okolju

V času čiščenja okolja začetek pomladi se kurijo travniki, grmišča in suha
trava. S tem pa se nevede naredi tudi škoda na divjadi katera gnezdi na
travnikih in grmiščih, kjer imajo zavetje. Seznaniti vas želimo, da je tudi
tukaj zakonodajalec sprejel zakon kateri to prepoveduje;
Zakon o divjadi in lovstvu – 1 (ZDLov-1) - kateri pravi:
32.člen
(5) Sekanje, požiganje ali drugačno uničevanje živih mej, grmišč in s suho
zarastjo poraslih površin po pašnikih, travnikih in poljih je prepovedano v
času gnezdenja ptic in poleganja mladičev, med 1. marcem in 1. avgustom.



Pes brez nadzora v naravi

Klateški ali potepuški psi, kot pravimo psom, ki se po loviščih podijo brez
nadzorstva svojih lastnikov, povzročajo poleg zgodnje košnje, motornih
vozil in sodobnega mehaniziranega kmetijstva v naravi velike izgube med
divjimi živalmi.
Z tem namenom bi želeli ozavestiti lastnike teh psov, da je zakonodajalec
sprejel določilo, da živali v naravi pred potepuškimi psi varujeta, dva
zakona in Odlok:
1. Zakon o divjadi in lovstvu – 1 (ZDLov-1) - kateri pravi:
35. člen
(3) Psov ni dovoljeno brez nadzorstva spuščati v prosto naravo. Lastnik je
odgovoren za škodo, ki jo njegova žival prizadene divjadi.
77. člen
Z globo od 420 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:

1. ki brez nadzorstva spušča psa v prosto naravo (tretji odstavek 35.
člena);

2. Zakon o varstvu živali - kateri pravi:
15. člen
Prepovedano je preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih živali
in preganjanje s pogonom, strašenjem ali z nepotrebnim pregonom iz
zavetišča in gnezdišča.
Kazen je od 420 do 620 evrov.
3.ODLOK o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci – kateri
pravi:
15. člen
Na javnih površinah iz 2. Člena in drugih površinah iz 3. Člena tega odloka
je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih spuščati brez ustreznega
nadzora.
46. člen
Z denarno kaznijo do 25.000 SIT (prib. 110 EUR) se kaznuje fizična
oseba, ki krši: 14., 15., 16. In 35. člen tega odloka.

Pravilna košnja trave

Številne prostoživeče živali, predvsem mlade, ogroža zgodnja in pogosta
košnja.
Med njimi so mladi zajci, srnini mladiči, ptice, ki gnezdijo v travniku,
plazilci, dvoživke in žuželke.
Strategija preživetja naštetih živali, predvsem sesalcev, je bila tisočletja
enaka, toda pri načinu sodobne košnje je postala pogubna za žival! Veliko
mladih živali se ob nevarnosti pritaji, postanejo negibne, pritisnejo se ob
tla in želijo biti neopazne. Vendar je prirojeni instinkt, ki jim zagotavlja
večje možnosti za preživetje pri sodobni košnji, za žival usoden. Podobne
uničujoče posledice nastanejo pri ptičih, ki gnezdijo na travniku. Pri tem se
gnezda ali že mladiči v njih znajdejo pod kosilnim grebenom, v še slabšem
primeru se znajdejo pod traktorskim kolesom. Izgube živali pri košnji na
travnikih so odvisne od številnih vplivov, kot so:

- Višina odkosa, višja od 15 cm. Možnost preživetja imajo živali, ki
živijo pri tleh in vse gnezdilke;

- Smer košnje. Način košnje naj bi bil od sredine proti robu travnika.
Pri takem načinu košnje naj bi živali zaradi motečega ropota
traktorja in kosilnika imele možnost zbežati s travnika;

Slika: Smer košnje


