Sporna odločba ministrstva za kmetijstvo

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic ministrstvo- za kmetijstvo pozvalo k razveljavitvi
odločbe o ubijanju sivih vran v času gnezdilne sezone Argumenti ministrstva iz trte izviti?
Ljubljana Na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) so zgroženi ugotovili, da je ministrstvo za kmetijstvo z nezakonito

odločbo dovolilo etično sporno ubijanje sivih vran v času gnezdilne sezone.

Ker je februarja izdana odločba ministrstva, kot pravijo, ne le nezakonita,
temveč sporna še zaradi vrste drugih procesnih in vsebinskih razlogov, so
nanj pred dnevi naslovili poziv za razveljavitev te odločbe.
Kot navajajo v DOPPS, evropska
ba dovoljuje ubijanje ptic brez omejitev tudi v času gnezdilne sezone,
direktiva o pticah strogo prepoveko starši skrbijo za negodne mladiduje kakršno koli ubijanje ptic med
gnezdilno sezono. Izjeme so restrikče. Takšno ravnanje je neetično tudi
z zornega kota lovcev,« so zapisali v
tivno dovoljene le, kadar ni druge
obrazložitvi svojega protesta v omemožnosti za preprečitev resne škonjenem društvu.
de. Prepričani so, »da je odločba neustrezna in čezmerna, saj v večjem
Kot je za Delo pojasnil Tomaž Jančar, varstveni ornitolog DOPPS, je
delu Slovenije pogoji za tako izjemen ukrep zagotovo niso izpolnjebila podobna odločba izdana že lani

ni«. Navedbe in argumenti ministrstva za kmetij stvora je bilo odločbo
treba izdati zaradi varstva javne koristi, pri čemer se sklicuje na ugotovitve in strokovno mnenje Zavoda
za gozdove Slovenije, pa se jim preprosto zdijo iz trte izviti. Kot razloge
za izdano odločbo namreč navajajo,
da naj bi vrane povzročale občutno
škodo na obdelovalnih površinah,
škodo naj bi povzročale tudi na avtohtonih "vrstah ptic in sesalcev, v
zadnjih dveh, treh letih pa naj bi se
pojavili tudi številni napadi sivih
vran na ljudi v mestnem okolju v
bližini šol in vrtcev.
»V DOPPS smo prepričani, da sta
argumenta o škodi na avtohtonih
vrstah ptic in o napadih vran na ljudi iz trte izvita. O škodi na poljih pa
je tudi mogoče govoriti le na nekaterih območjih in zato izrednega ukrepa ni mogoče uvesti na območju vse
države. Posebno sporno je, da odloč-

Tomaž Jančar
julija, kmalu po koncu gnezdne sezone in še pred lovno dobo. Toda sedanje ravnanje ministrstva za kme-

je
tijstvo, gozdarstvo in prehrano
lanskega krepko preseglo v nega-

tivno smer.
»Ta odločba dovoljuje streljanje
sive vrane skozi vse leto, kar ni prav.
Siva vrana je sicer divjad, ki se jo
lahko strelja, toda zunaj gnezdilne
dobe. Meni se zdi problematično

dovoliti streljati katero koli žival v
času razmnoževanja, saj takrat potrebujejo mir. Tudi v tem primeru
ne gre samo za sivo vrano, ampak za
vse vrste, ki takrat gnezdijo, in če se
takrat vnaša nemir v njihov prostor,
četudi gre za streljanje neke druge
vrste, je to problem.«

Čeprav naj bi bila med razlogi, zaradi katerih je ministrstvo izdalo
sporno odločbo o dovoljenem odstrelu vran, njihova pretirana namnožitev, se Jančarju zdi ta navedba
problematična. »Ministrstvo bi moralo ob izdaji take odločbe navesti
kakšne dokaze, teh pa ni. Po naših
informacijah so vrane nekoliko pogostejše kot nekdaj, predvsem v
okolici večjih mest in smetišč. To, da
jih je več, pa ni nujno samo zase problem. Mogoče je, da kje nastajajo
škode, toda gotovo ne po vsej Sloveniji. Prav bi bilo, da bi ministrstvo
dalo podatke, na katere opira izdano
odločbo. Verjetno so se zato odločili
za dovoljeno streljanje v tem času,
ko je vrana, ki skrbi za mladiče, najbolj ranljiva, ker se nenehno vrača v
gnezdo in jo je takrat pač najlaže
ubiti. V odločbi tudi nič ne piše, da
se mladičev ne sme ubiti.« Ministrstvo na zahtevo DOPPS še ni odgovorilo.
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