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Vsem nam, prebivalcem planeta Zemlla, je bila narava dana v varstvo, ne

v last. Zavedajmo se, da se obnaia tak0, kot se mi d0 nje. Naravi, dlvjadi

in vsem livalskim vstam bodim0 prijaznisopotniki. Zavedalmo se, da

smo v naravi mi gostje. Varstvo narave naj prodre v zavest vsakega rzmed

nas: lovcev, ribiie4 pohodnikov, rekreativnih iportnikov, mladih in starrh.

Predolgo smo kriili stoletni iivllenjski prostor, napredekje prinesel izumrtle

5tevrlnih livalskih rlrst, ljudje smo prevei jemali iz namve,lo siroma5rli,

zastrupljali, unrievali. V njenih nedrlrh puicamo steklovino, plastiko in

kovinske odpadke, onesnaiujemo vodne vire, zemljo, motimo mir njenih

prebivalcev. Na mnoglh predelih unicujemo 5e zadnja pribeialiica divjadi

in ptic ob kmetljskih povrirnah ln potokih. Narava nas svari: Dovoll.

Prisluhnimo 1i in jo spoitujmo.
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REKTEHACIJA

Napredek iloveitva je bistveno spremenil podobo sveta. (lovek se 1e iz

kmetijskega okolja selil rl mestnega V pomoi so mu itevilne iznajdbe,

ki pa so iloveka oddaljile od zdravega nacina iivl;en1a. Zato je vse bolj

cenjena rekreacija, s katero clovek ohranja telesno in duievno zdravje Ljudje

planinarimo, se sprehalamo, kolesarmo in teiem0, nabiramo gozdne sadeie.

Vse to je prav in koristno. Bodimo pa v naravi spo5tllrvi in obzlrnl. Kolesarimo,

hodimo rn tecrmo po urejenih poteh in stezah, omejimo voinje z gorskimi

kolesi, motoqi in itirikolesniki na primerna obmoija, upoitevajmo cestne

zapornice, ne kridimo in ne delajmo hrupa, ne kopljlmo po mmvljiiiih, ne

stikalmo za gnezdl po drevesih rn grmovju, ne odmetavalmo smeti vsevprek.

Cepravje prepovedi veliko, lahko v naravi uiivamo; tudi in predvsem tako, da

1o spo5tujemo in jo ohmnimo takino, v kakrino smo vstopili.



KOSNIA
Dandanesje zgodnja koinja glavni razlog, da s travnikov izginja veiina talnih

gnezdilcev. Kosilnice in drugi hitri kmetijski stroji za spravilo trave in sena

unicijo vecino gnezd in legel na tleh.

Posledrce lahk0 obiutn0 zmanjiajo naprave, nameicene na strojih, ter

naiin koinle. Zal priporocila upoitevajo le redki kmetovalcr, zato je izjemn0

pomembno sodelovanje lovcev in kmetov. Kadar lovci pred koinjo s iolanim

psom nekajkmt preiitejo travnik, se veiina livali zaradi vznemrryanla rale

umakne na druga mesta. (e pa mladite najdemo, jih lahko varno prenesem0

na rob travnika. Pri tem pazimo, da se ne navzamejo vonja po ljudeh, za kar

je posebno obcutlliva srnjad. Zato se jrh ne smemo dotikatiz nezaiartenrmr

rokami in lahko reiimo marsikaterega mladiia.

Kmetovalce prosimo, nal ne gnojijo in ikropijo robovtravnikov in nliv (e je

le mogofe, taka mesta kosijo le vsako drugo leto. Ko5nla naj bi potekala iz

sredine travnika navzven, da imajo iivali moinost umlka. Pazljivi morate biti

tudi ob vodotokih injarkih, ki naj bodo zaraiceni vsal po enem bregu.

0b upoitevanju vsega naitetega in ob zadostni povriini mejic in remiz,

enakomerno ume5tenih v kmetijski prostor, bomo divjadi dali veijo

moinost preiivetja.
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PROMET
Divjad je nepredvidljiva, zato moram0 bitiv prometu 5e posebno pazllivi.

Molnost trkov z divjadjo in drugimillvalmi sovpada z aktivnostlo divjadi in

je vecla ponoii ali zgodaj zjutraj. V iasu pantve, ki prl srnjadi poteka v drugi

polovici julija in prvi polovici avgLlsta, je nevarnost vetja tudi tez dan. Vozniki

naj bi prilagodili hitrost voinje tudi spomladi, ko si srnlaki izbirajo in branijo

svoje teritorije. lato 1e treba paziti posebn0 tam, kjer cesta meji na gozd ali

druge zaraitene predele (koruzne njive ...).

Jeseni se srnjad giblje v manjiih zimskih tropih, zato ceste skoraj nikoli ne

precka le ena srna.

Vsako leto pod avtomobllskimi kolesi konia vei kot 6000 glav srnjadi,

nekaj ielenjadi, divjih praSitev in nedoloieno itevilo manjiih divjih iivali.

UpoStevajte prometne predpise in bodite do iivali pozoren voznik.
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PSI V I.{ARAVI
Da je pes najboljii clovekov prijatelj, ki ga spremlja ie od nekdaj, je sploino

znano. V naravi pa se morata oba, clovek in pes, obnaiatr naravi prijazno.

Vodnikom svetujemo, naj lmajo pse na vrvicah, naj hodijo p0 poti ter naj ne

vznemiryajo divjadi in drugih iivali. To je treba 5e posebno upoitevati v iasu

valjenja, kotenja in vodenja mladitev.Tedaj ne raziskujte bregov potokov,

grmiii in zaraiienih obmocij, travnikov in gozdov, sajje na ukih obmotjih

veliko veija tlerjetnost, da boste motili iivali.

0bmocja, kjer je nemir, iivalizapustijo in se nerade vracajo nazaj.

Preganjana divjad in druge llvali lahko zaidejo na resto, karje za iivali

najveckrat usodno.

Lani so psl, ki niso bilo pod nadzorom, pokoniall okrog 1 000 glav srnjadi.

Zakon o divjadi in lovu navaja, da je lastnlk psa za nespoitovanle predpisov

lahko kaznovan z denarno kaznijo do 1 250 evrov.


