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Zadeva: Prijava uničevanja habitata in osebkov zavarovanih vrst v kanalu Curnovec

Spoštovani,
Obveščam vas, da so na Ljubljanskem barju na kanal Curnovec (300 m južno od zavetišča
Gmajnice, katasterska občina Dobrova, KO 1994), uničili habitat in domnevno večje število
osebkov močvirske sklednice (Emys orbicularis) in velikega pupka (Triturus carnifex). Obe
vrsti sta zavarovani, varuje pa se tudi njun habitat (Uredba o zavarovanih prostoživečih
živalskih vrstah, Ur. l. RS 46/04 in dopolnila). Habitati teh vrst so varovani tudi v okviru
območja Natura 2000 SI3000271 Ljubljansko barje. Uničeno območje leži znotraj ekološko
pomembnega območja Ljubjansko barje (id. št.31400, Uredba o ekološko pomembnih
območjih, Ur. l. RS 48/04) in delno znotraj prvega varstvenega območja Krajinskega parka
Ljubjansko barje (Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, Ur.l. RS 112/08).
Maja 2008 sem na omenjenem odseku kanala Curnovec opazovala deset osebkov močvirske
sklednice pri sončenju, kar predstavlja približno 10 % vseh v zadnjih letih opaženih
močvirskih sklednic na Ljubljanskem barju. V poletnih mesecih istega leta sem na tem mestu
opazovala tudi velike pupke.
Dne 6.3.2009 sem opazila da je bila na omenjenem več stometrskem odseku odstranjena vsa
obrežna lesna vegetacija, brežine pa so bile požgane. Takrat sem opazila en osebek močvirske
sklednice. Pri ponovnem ogledu 22.3.2009 sem opazila, da so bila v kanalu izvedena dela, še
dodatna dela, ki so popolnoma uničila habitat močvirske sklednice. Z bagerjem so na obeh
brežinah naredili navpične bregove, ki živalim preprečujejo izstop iz vode hkrati pa
domnevamo da je pri izkopu prišlo do poboja močvirskih sklednic. Poglobitev in odstranitev
vegetacije iz kanala pa pomeni uničenje habitata velikega pupka. Še več, dela so bila izvedena

v času, ko je zaradi gnezdenja ptic prepovedano sekati zarast vodnih bregov, čistiti odvodne
kanale in prazniti vodna zajetja (Zakon o divjadi in lovstvu, Ur.l. RS 16/04).
Domnevam, da gre za kršitev naravovarstvene in druge zakonodaje (glej spodaj navedene
člene Zakona o ohranjanju narave UPB 2, Ur. l. RS 96/04 in Zakona o divjadi in lovstvu, Ur.
l. RS 16/04) in menim, da je zadevo potrebno obravnavati prednostno.
Prosim da me o izvedenih postopkih kot prijavitelja v skladu s predpisi obvestite.
S spoštovanjem,

Melita Vamberger

Priloge:
1. Izbrani členi naravovarstvene zakonodaje
2. Območje uničenevanja habitata
3. Fotografije z dne 8.5.2008.
4. Fotografije močvirske sklednice z dne 8.5.2008.
5. Fotografije z dne 6.3.2009.
6. Fotografije z dne 22.3.2009.

Poslano v vednost:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, zrsvn.oe@zrsvn.si
Agencija Republike Slovenije za okolje, stik@arso.gov.si
Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si
MOP-Sektor za politiko ohranjanja narave, janez.kastelic@gov.si
MOP – Sektor za zavarovana območja, mladen.berginc@gov.si
Krajinski park Ljubljansko barje, info@ljubljanskobarje.si, barbara.zupanc@ljubljana.si

Priloga 1:
Zakon o ohranjanju narave UPB 2, Ur. l. RS 96/04
14. člen
...
(2) Zniževati število rastlin ali živali posameznih populacij, ožati njihove habitate ali
slabšati njihove življenjske razmere do take mere, da je vrsta ogrožena, je prepovedano.
(3) Rastline ali živali je prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati,
poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati.
(4) Habitate populacij rastlinskih ali živalskih vrst je prepovedano namerno, brez
opravičljivega razloga uničiti ali poškodovati.
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Ur. l. RS 46/04
23. člen
...
Pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na območja s
predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, se
mora ugotoviti prisotnost habitatov živalskih vrst na teh območjih in njihovo stanje
ohranjenosti.
28.člen
»Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave,
inšpektorji, pristojni za divjad, inšpektorji, pristojni za ribištvo in naravovarstveni
nadzorniki«

Priloga 2: Območje uničevanja habitata (označeno z rdeče).

Priloga 3: Fotografije z dne 8.5.2008.

Priloga 4: Fotografije močvirske sklednice z dne 8.5.2008.

Priloga 5: Fotografije z dne 6.3.2009.

Priloga 6: Fotografije z dne 22.3.2009.

