
Zakaj je pomembna biotska raznovrstnost? 
 

Biotska raznovrstnost je naravno bogastvo in je  
osnova človekovega blagostanja.  
Dobrin se ne zavedamo, dokler jih ne izgubimo: 
- zagotavlja hrano, vodo, zrak in druge dobrine 
- zagotavlja zavetje in gradbene materiale, 
- čisti zrak in vodo, 
- razstruplja in razgrajuje odpadke, 
- stabilizira in blaži podnebje, 
- blaži poplave, suše, temperaturne ekstreme in  
moč vetra 

- ustvarja in obnavlja rodovitnost prsti, 
- oprašuje rastline, med njimi mnoge kmetijske pridelke, 
- nadzoruje škodljivce in bolezni kmetijskih pridelkov, 
- ohranja genske vire, ki so ključni za razvoj novih sort,  
  zdravil in drugih proizvodov, 
- omogoča nam sproščanje in rekreacijo 

UTRINEK TE RAZNOLIKOSTI DOŽIVIMO TUDI NA SLAVNIKU  (1028m) 

Ljudje s svojo dejavnostjo  
zmanjšujemo biotsko raznovrstnost 

 
- spreminjanje življenjskega prostora (obdelovalne površine, 
  pozidava, izsuševanje močvirij...) 
- izkoriščanje naravnega bogastva (izsekavanje  
  gozdov, pretiran ulov, ribolov…) 
- vnos invazivnih tujerodnih vrst* (veliki pajesen, ambrozija, 
  dresnik, zlata rozga, robinija-akacija, nutrija, tigrasti  
  komar, zlata ribica, želva rdečevratka ) 
- onesnaževanje 
- prekomerna uporaba v rekreativne namene (preobremenjene  
  in preštevilne pešpoti, smučišča, zasneževanje…) 

Kaj jo ogroža? 

Raznolikost življenja na Zemlji zelo hitro upada, ker žival-
ske in rastlinske vrste izginjajo 
(n.pr. število ptic v kmetijski krajini Evrope se je v zadnjih 30 
letih zmanjšalo za polovico, ogroženih je 60% metuljev) 

 

Biotska raznovrstnost je življenje, naše življenje. Biotska raznovrstnost je življenje, naše življenje. 

Narcise so prave lepotice ... 

Bledorumeni ušivec so botaniki prvič 
našli prav na Slavniku... 

Navadna potonika 

Navadni gož - ne ubijajmo kač, ker so 
koristne ! 

Škrjanček poje, žvrgoli ... 

Zlati koren je simbol  
travnikov kraških pobočij ... 

Cvetovi brez metuljčkov ne morejo ... 

Dolgokrila škrebetuljica 

Navadni jesenčki na robu gozda ... 

Veliki pajesen … invazivna tujerodna vrsta 

topinambur … prav tako ! 

Ste že videli črno čmeriko ? 

Že zgodaj spomladi nas razveseli 
Tommasinijev petoprstnik 

Gorska logarica 

Ilirska perunika ... 

* tujerodne vrste so rastline in živali, ki smo jih ljudje vnesli na območja izven njihove                 
naravne razširjenosti in lahko v svojem novem okolju povzročajo velike spremembe.   

(www.tujerodne-vrste.info/index.html)  

http://www.tujerodne-vrste.info/index.html


so razglasili Združeni narodi pod geslom:  

Kaj je biotska raznovrstnost? 

Biotska raznovrstnost je raznolikost vseh oblik 
življenja od mikroorganizmov do rastlin in živali ter 
njihovih življenjskih okolij (gozdovi, morja, pušča-
puščave...). Na zemlji živi 13 milijonov vrst živih 
bitij. Vsi milijoni živih bitij so neločljivo povezani. 
Slovenija sodi med države z najvišjo biotsko raznovrstnostjo v Evropski uniji.

Ljudje lahko naravo uničimo ali ohranimo ! 

Varstvo biotske raznovrstnosti je svetovnega pomena: 
zakoni so napisani, konvencije so sprejete, institucije 
ukrepajo …a to ni dovolj ! 

Tudi vsak posameznik lahko pomaga pri ohranjanju biot-
ske raznovrstnosti. Kako ? 

- ločeval bom odpadke 

- kupoval bom izdelke, ki jih res potrebujem 

- v naravo ne bom puščal tujerodnih rastlin in živali 

- čim večkrat bom hodil peš ali se vozil z javnim prevozom 

- za seboj bom ugašal luči in druge aparate 

- hodil bom po urejenih poteh,  

- z motornimi vozili bom vozil  le po prometnicah  

- pridružil se bom čistilnim in drugim  prostovoljnim akcijam ! 

Svetovni dan biotske raznovrstnosti, 22. maj 
www.biotskaraznovrstnost.si   

OHRANIMO RAZKOŠJE NARAVNE  RAZNOLIKOSTI !!! 

KOT PLANINEC IN POHODNIK SEM ŠE POSEBEJ POZOREN, DA:   
- ne uničujem življenjskega prostora živali in rastlin, zato hodim 
po obstoječih  poteh, ne delam bližnjic - s tem preprečim uni-
čevalne procese erozije (tudi na Slavniku) 

- ne uničujem rastlin in živali,  

- ne motim živali  in ne preprečujem njihovega gibanja,  

- ne odlagam odpadkov v naravo. 

 

   Zavedajmo se, da je vsak naš prispevek pomemben! 

Biotska raznovrstnost je življenje, naše življenje. 

Svetovni dan habitata (življenjskega prostora) 
prvi ponedeljek v oktobru  
(4.10. 2010 pod sloganom  

"Boljše mesto, boljše življenje"). 

Izdalo Obalno planinsko društvo Koper 2010 

uredila M.Lenarčič - oblikovanje V.Valenčič 

http://www.biotskaraznovrstnost.si

