Osvoboditev
živali
REVIJA ZA PRIJATELJE IVALI
BREZPLAÈEN IZVOD

AKTUALNO

LETNIK 9 DECEMBER 2012

24

Èrna prihodnost
rjavega medveda
NE PREZRITE

Kruta resnica o mleku
NARODNI PARK

Gran Paradiso, Italija
OSVOBODITEV IVALI december 2012

1

PRIJATELJSTVO BREZ MEJA

2

OSVOBODITEV IVALI december 2012

UVODNIK

VSEBINA

Cenjene bralke, spotovani bralci!

4

ÈRNA PRIHODNOST RJAVEGA MEDVEDA

Poèasi se konèuje leto 2012, leto, ki ni prineslo izboljanja
v odnosu do ivali in narave. Vsak konec leta si v drutvu
zastavljamo isto vpraanje. Ali bo novo leto prineslo
bolje razmere za ivali. To je vsekakor tudi elja in
vpraanje mnogih, ki se zavedajo, da tako ne bo lo v
nedogled.

7

KRVAVO IZTREBLJANJE MEDVEDA

10

PETICIJA PROTI ODSTRELU OGROENIH
VRST

12

Z VSAKIM USTRELJENIM MEDVEDOM NAS
JE MANJ

V tej tevilki smo najveè prostora namenili naim
medvedom, kajti nepotrebnih in nezakonitih pobojev s
strani lovcev je vedno veè. Zgodbe v medijih, da je
medved napadalen in dela kodo, so poveèini napihnjene,
kajti senzacionalistièen naèin poroèanja je postal sredstvo
pritegovanja pozornosti. To pa al ne pomeni le zavajanja
javnosti, temveè tudi spodbujanje nestrpnosti do teh lepih
in planih prebivalcev naih gozdov. Naa naloga je, da v
reviji ljudi obveèamo, kakna so dejstva in kdo je v
resnici napadalen in dela kodo.

15

LASTNIK ZEMLJIÈA SME PREPOVEDATI
LOV

17

POBIJANJE VOLKOV IN MEDVEDOV
PRED USTAVNIM SODIÈEM

20

IVALI V NARODNEM PARKU GRAN
PARADISO

24

KRUTA RESNICA O MLEKU

26

NOVICE IZ SVETA IVALI

28

NAJMOÈNEJI NEMEC: RASTLINOJEDEC

29

HOKEJISTKA INA PREZELJ JE
VEGETARIJANKA

30

BOKSAR TIMOTY BRADLEY USPEH
PRIPISUJE VEGANSKI PREHRANI

31

MLADI IN VEGETARIJANSTVO

33

ADIJO, MESO

35

MEDNARODNI GABRIELIN SKLAD

36

KODLJIVA KORISTOLJUBNOST ÈLOVEKIH
DELITEV

37

LJUDJE, PRENEHAJTE JESTI IVALI

39

IVALIM PRIJAZNO NAKUPOVANJE
KOZMETIKE IN IVIL

40

KOMU JE NAMENJENA ZDRAVA TELEVIZIJA

41

RECEPTI

V klavnicah po svetu vsako leto za prehrano ljudi pobijejo
60 milijard ivali, v Sloveniji okrog 30 milijonov. Mnoge
ivali so e pri zavesti, ko jim klavec preree vrat.
Trpljenja polno pa je tudi njihovo ivljenje. Mnoièna
ivinoreja ne pozna milosti. Vse to pa omogoèajo drave
z visokimi subvencijami z davkoplaèevalskim denarjem,
tudi v èasu, ko se mora na vseh drugih podroèjih varèevati.
e posebno se klanje ivali poveèa ob proslavljanju
novega leta in boièa, ki velja za praznik miru ali celo
duhovnega ponotranjenja. Ali k temu sodijo preobilno
obloene mize in kosi ubitih ivali? Odgovor na to
vpraanje daje v svojem èlanku teolog in sociolog Moris
Hoblaj. Nekateri stari svojim otrokom al ne morejo
omogoèiti vsega, kar si elijo za praznike. V javnosti se
vzbudi èut za solidarnost in tako steèejo dobrodelne
akcije, kjer se zbirajo prispevki za ogroene druine. Kaj
pa ivali, ki jih v èasu praznikov pokoljejo? Na tem nivoju
pa javnost v veliki meri e ni prila do spoznanja, da tudi
ivali elijo iveti in njihov namen ni, da nam predstavljajo
slavnostno veèerjo.
Tudi v gozdovih in na poljih ni nikoli miru. Lovci namreè
vsako leto pobijejo veè kot milijardo ivali, v Sloveniji okoli
100.000. Svoje poèetje upravièujejo z izgovorom, da je lov
potreben za ravnovesje v naravi, kar vsekakor ne dri. V
tej tevilki si lahko preberete, kako je v italijanskem parku
Gran Paradiso, kjer lova ni in lovcev ne pogreajo. Takih
primerov, kjer ne izvajajo lova, je v svetu e veliko in tam
gredo naravni procesi uravnavanja ravnovesja svojo pot.
Nekaj veselja so nam prinesle vsaj odloèitve Evropskega
sodièa za èlovekove pravice v zvezi z lovom na zasebnih
zemljièih.
Cenjene bralke, spotovani bralci, elimo vam vse dobro
v novem letu, pa ne pozabimo na ivali, kajti e Pitagora
(6. stol. pr. n. t.) je uèil, da se èloveku povrne vse, kar
stori ivalim: »Zemlja bogato in obilno podarja miroljubno
hrano. Nudi vam jedi, ki niso obremenjene z umori in
krvjo«. In mi skoraj tritisoè let kasneje?
mag. Martin Vreèko
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Črna prihodnost
rjavega medveda
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Rjavi medved je bil v preteklih stoletjih iztrebljen v veèjem delu Evrope, v Sloveniji, eni od
najmanjih evropskih drav, pa so medveda ohranili pred izumrtjem. Na obmoèju
srednjeevropske Slovenije dandanes ivi okrog 440 medvedov.

N

aklonjenost do rjavega
medveda (Ursus arctos)
ima v Sloveniji dolgo
tradicijo. V drugi polovici
19. stoletja, torej v èasu, ko so
medveda in druge zveri po Evropi
preganjali kot kodljivce in so oblasti
razpisovale nagrade na njjihove
glave, so na Slovenskem pisali
temeljne osnove varstva narave in
trajnostnega razvoja. Veleposestniki
Auerspergi in vizionarski gozdar dr.
Leopold Hufnagel so pred natanko
120 leti na Koèevskem pred seènjo
zavarovala
zadnje
preostanke
pragozdov in namesto goloseka
uvedli napredni prebiralni naèin
gospodarjenja z gozdom. Tudi na
rjavega medveda, eno najbolj
mogoènih vrst ivali v Evropi, ki mu
je v tedanji Sloveniji grozilo izumrtje,
niso pozabili.
Po irnih gozdnih veleposestvih v
jugozahodnem
delu
dananje
Slovenije in sosednjega Gorskega
Kotarju v sedanji Hrvaki je bil
medved e daljnega leta 1889 po
njihovi odloèitvi zavarovan kot
posebno dragocena vrsta divjadi. To
naj bi bilo celo prvo zavarovanje
medveda v Evropi. Streljali so samo
posamezne
problematiène
medvede, ki so povzroèali kodo.
Druge so varovali in celo hranili na
mrhovièih, da ne bi prihajalo do
kode na premoenju ljudi. Do I.
svetovne vojne je bila izvirna
ekoloka miselnost na Slovenskem
daleè pred èasom, ledine pa niso
orali samo v evropskem prostoru,
temveè v svetovnem merilu.
Takrat je rjavemu medvedu v
veèjem delu Evrope bila plat zvona.
Nekoè je rjavi medved ivel po vsej
Evropi z izjemo velikih otokov, kot so
Islandija, Irska, Korzika in Sardinija.
V zadnjih nekaj stoletjih pa je èlovek
iztrebil medveda z unièevanjem
naravnega habitata, predvsem s
krèenjem
gozdov,
intenzivnim
kmetijstvom in urbanizacijo. Tisti
medvedi, ki jim je uspelo preiveti
sistemsko
unièevanje
njihovih
habitatov, so se morali sooèiti e z
gronjo neposrednega unièevanja z
lovom. Slednje je nazadnje pripeljalo
do izumrtja medveda v pretenem
delu Evrope. Preivel je le v
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Skandinaviji, Jugovzhodni Evropi ter
v posameznih enklavah v Italiji (v
Abruzzih in Alpah) in paniji (v
Pirenejih in Kantabrijskih planinah).
V celotni Evropi dandanes ivi
priblino 50.000 medvedov, od tega
priblino 35.000 v evropskem delu
Rusije. Najveèja zabeleena gostota
medvedov je ravno na obmoèju
Slovenije in balkanskih drav  od
100 do 200 medvedov na 1.000
km2. Za primerjavo: v Skandinaviji je
bistveno nija, od 0,5 do enega
medveda na 1.000 km2.
Slovenija je s svojo srednjeveropsko
lego na severozahodnem robu
strnjenega
obmoèja
dinarske
populacije
rjavega
medveda.
Vzhodno alpsko dinarsko populacijo
tvorijo ivali, ki naseljujejo gozdnata
obmoèja od avstrijskih Alp in
severovzhodne Italije na severu,
prek Dinarskega gorstva do gorovja
Pindus v Grèiji na jugu. Dinarska
populacija rjavega medveda v
Sloveniji je najbolj zahodni
del
razirjenosti rjavega medveda v
Srednji Evropi in predstavlja naravni
koridor za migracijo medveda proti
severu. Slovenska populacija je
zakladnica za ponovno poselitev
alpskega obmoèja po naravni poti.
Selitev medveda proti Italiji, Avstriji,
vici in Nemèiji se je v zadnjih letih
bistveno oteila. V Sloveniji so
namreè zgradili avtocestno omreje,
ki je brutalno presekalo tisoèletne
selitvene koridorje. Posledice smo
zaznali e v Sloveniji, ko se je v zelo
kratkem
obdobju
spremenila
struktura populacije, ki ivi severno
od
avtocestnega
omreja.
Prevladujejo samci, medvedk pa je
èedalje
manj.
Pri
izgradnji
slovenskega avtocestnega omreja
namreè niso dovolj pozornosti
posvetili izgradnji ustreznih zelenih
mostov, prek katerih bi se lahko
poleg medveda in ostalih zveri selile
tudi druge prizadete vrste. Preèkanje
avtocest ob strmo naraèajoèi
gostoti prometa je za medvedko z
mladièi pravcati podvig. Navkljub
nagonu ga oèitno zveèine opustijo.
Rjavi medved je predstavnik razreda
sesalcev (Mammalia), reda zveri
(Carnivora) in druine medvedov

(Ursidae), ter je od vseh vrst
medvedov po svetu najbolj razirjen.
Poleg rjavega medveda je na svetu
e sedem razliènih vrst medvedov,
od katerih so najbolj znani panda
(Ailuropoda melanoleuca), severni
medved (Ursus maritimus) in èrni
medved
ali
baribal
(Ursus
americanus). Rjavi medved je tako
kot veèina medvedov vsejed, le
severni ali polarni medved je izrazito
mesojeda vrsta.
Medvedi so lahko aktivni ves dan,
njihova aktivnost pa je odvisna od
pogojev v okolju, obilja hrane in
èlovekovih aktivnosti. Medved lahko
prehodi velike razdalje, tudi do nekaj
deset kilometrov dnevno. Povrina
izoblikovanega teritorija odrasle
ivali je razlièna. Odrasle samice se
zadovoljijo s teritorijem, velikim do
100 kvadratnih kilometrov. Odrasli
samci pa imajo nekajkrat veèje
potrebe. Velikost teritorija je odvisna
od pestrosti habitata in prehranske
osnove, med sabo se lahko tudi
prikrivajo. Veèji del prehrane rjavega
medveda je rastlinskega izvora, v
posameznih obdobjih leta do 95
odstotkov! Temu je prilagojeno tudi
njegovo zobovje in prebavni trakt.
Beljakovinsko hrano si zagotovi
predvsem z uelkami, kot so
mravlje, èebele in ose ter njihove
lièinke in bube. Na njegovem
jedilniku so e nekateri drugi
nevretenèarji
in
glodavci
ter
mrhovina. Izjemoma upleni kakno
veèjo ival, npr. parklarje ali bolne
ivali, prilonostno pa tudi drobnico
in le redko veèjo ivino. Neurejena
smetièa in klavnièni odpadki so zanj
pravcata zakladnica. Konec poletja
in v jesenskih mesecih, ko si nabira
potrebno tolèo za tako imenovano
zimsko spanje, je e posebno
navezan na plodove gozdnega
drevja, kot so elod, ir in kostanj,
sadje in koruzo, ki jo lovci nastavljajo
na krmièih za divje praièe. Telesna
tea se mu takrat moèno poveèa 
tudi do 20 odstotkov. Odrasli samec
rjavega medveda dosee teo do
okrog 300 kg, izjemoma e nekaj
veè, samice pa skoraj pol manj, do
okrog 180 kg. Medved zimske
mesece
praviloma
prespi,
pravzaprav predrema v svojem
brlogu.
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Medved je izjemno plana ival, ki se sreèanjem s èlovekom praviloma na daleè izogiba. Èloveka nikoli
ne zalezuje in lovi kot plen za hrano, napade ga le v primeru, èe se poèuti ogroenega. Najpogosteji
primeri so, ko vodeèa medvedka brani mladièe, ali ko èlovek preseneti medveda v situaciji, ko nima
drugega izhoda, èe je ranjen ali v brlogu in ko ga vznemiri npr. pes. Ker medved zelo dobro voha in slii,
se èloveku praviloma izogne. Sreèanja z njim so zato redka, tudi na obmoèjih, kjer je razmeroma pogost.

Rjavi medved je navkljub domnevno
stabilni tevilènosti e vedno
ogroena vrsta in je uvrèena na
rdeèi seznam ogroenih ivalskih
vrst. Rjavi medved je po kategoriji
IUCN opredeljena kot prizadeta vrsta
(oznaka E - endangered), to pomeni,
da ji grozi izumrtje, èe se bodo
dejavniki ogroanja e nadaljevali.
Najbolj ga ogroajo unièevanje in
krèenje
ivljenjskega
prostora,
prekinjanje selitvenih koridorjev,
onemogoèanje stikov z osnovno
populacijo
(npr.
z
izgradnjo
avtocestne
in
eleznike
infrastrukture), lov in trofejni odstrel.

V Sloveniji je medved popolnoma
zavarovana vrsta, ki po slovenski
zakonodaji nima statusa lovne
divjadi.
Slovenska
populacija
rjavega
medveda po ocenah strokovnjakov
teje 440 osebkov. To je obèutno
premalo za kratkoroèno ohranitev
vrste rjavega medveda in njegovo
naravno
naselitev
alpskega
prostora.
Minimalna
viabilna
populacija rjavega medveda je vsaj
1.000 ivali oziroma veè kot dvakrat
toliko, kolikor ocenjujejo, da jih
dandanes ivi v Sloveniji.

Ker je slovenska populacija rjavega
medveda le sestavni del dinarske
populacije, je minimum viabilne
populacije zagotovljen, saj naj bi na
celotnem obmoèju ivelo okrog
2.500 medvedov. Je pa to tevilo
znatno
pod
spodnjim
robom
evolucijske populacije, ki zagotavlja
dologoroèni
obstoj.
Rjavemu
medvedu se torej obeta èrna
prihodnost, èe pristojni ne bodo
izvedli ukrepov za dolgoroèno
ohranitev medveda in njegovega
ivljenjskega prostora ter zagotovili
soitja èloveka in medveda.

Zavod za ekologijo Narava 2001, kontakt: eko.zavod@gmail.com
Zavod za ekologijo Narava 2001, Slovenska cesta 55B, SI-1000 Ljubljana
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Krvavo iztrebljanje medveda
Lovci v Sloveniji izvajajo enega najbolj okrutnih odstrelov rjavega medveda na svetu: iz narave
vsako leto izloèijo veè kot 20 odstotkov celotne populacije! To je nekajkrat toliko, kot kjerkoli
drugje na svetu.
eprav ima rjavi medved v
Sloveniji status ogroene in
popolnoma zavarovane vrste,
ki po slovenski zakonodaji ni
lovna divjad, je stvarnost naravnost
grozljiva. V obdobju od leta 1998 do
2010 so v Sloveniji po uradnih
podatkih pobili kar 1.120 medvedov
oziroma v povpreèju 93 medvedov
na leto. Okroglih 80 odstotkov vseh
je bilo ustreljenih, nadaljnih 17
odstotkov pa je znaal krvavi davek
na slovenskih (avto)cestah in
eleznicah. Nekaj je bilo najdenih
mrtvih. Lovci e nikoli niso pobili
toliko medvedov kot v zadnjih nekaj
letih.

vsak peti. Najstareji poginuli
kosmatinec je bila medvedka, ki je v
starosti 21 let konèala na eleznikih
tirih. Najstareji izloèeni samec, ki bi
lahko uèakal starost veè kot trideset
let, kolikor naj bi v naravi iveli
medvedi, je omahnil v 14. letu.
Polovica vseh medvedov umre do
starosti 2,5 let, samo okoli 20

Tako radikalen poseg v populacijo
rjavega medveda nima primerjave v
svetovnem
merilu.
Krvavo
iztrebljanje v Sloveniji prekaa vse
druge drave, kjer je lov na medveda
e dovoljen. Podatki so zastraujoèi.
Povpreèna starost pobitih medvedov
je le okrog tri leta, po zbranih
podatkih pa je moè ugotoviti, da
naravne smrti umre morda komaj

odstotkov osebkov, ali le vsak peti,
doèaka spolno zrelost v tretjem letu
ivljenja. V naravnih razmerah je
absolutno preivetje medvedov
precej vije.

È
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domnevno celo naraèala. Paradoks
je le navidezen: izpraznjena mesta
so namreè vedno znova zapolnili
prileki iz odstrelu èez juno mejo
znaa kar 75 odstotkov, njihova
povpreèna starost pa je 5,5 let. Na
slovenski strani lovci intenzivno
pobijajo
mlajo
populacijo
medvedov, ki se sproti obnavlja z

Slovenska populacija rjavega medveda po ocenah
strokovnjakov teje 440 osebkov. To je obèutno premalo za
kratkoroèno ohranitev vrste rjavega medveda in njegovo
naravno naselitev alpskega prostora.

Slovenska politika odstrela medveda
je vstopila v prekletstvo zaèaranega
kroga, ko je navkljub moènemu
poseganju
v
populacijo
le-ta

osebki s Hrvake, trofejno orientiran
lov na medveda na Hrvakem pa
pokosi tudi slovenske kapitalne
medvede, ki gredo na Hrvako.
Odstrel rjavega medveda, ki ga
skrivajo za oznako izredni odvzem iz
narave, so navili do skrajnosti.
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»Nenavadno se mi zdi, da medved
e vedno prenese tako visok
odstrel,« je bil zgroen dr. Boris
Krytufek iz Prirodoslovnega muzeja
Slovenije
in
Univerze
na
Primorskem. »V resnici e vedno ne
vemo, koliko jih ivi pri nas. In ne
vemo, kaj se v populaciji dejansko
dogaja, dananje stanje pa je
povsem
kaotièno.«
Za
resno
znanstveno in raziskovalno delo
oèitno e vedno ni prostora.

globlje v gozd. Dravni lovci pod
vodstvom Zlatka Ficka in njegova
nadrejena Marko Jonozoviè in Jot
Jaka iz Zavoda za gozdove
Slovenije so Agencijo za okolje in
njeno uradnico Matejo Blaiè
oèitno zavedli do te mere, da je
dovolila odstrel.
Pogrom zoper medvedjo druino so
izvedli s surovo zlorabo materinstva
in starevske predanosti. Medvedja

V Sloveniji so zavarovali medveda e daljnega leta 1889, kar ga
je obvarovalo pred izumrtjem.
Letonji primer likvidacije mlade
medvedje druine je do obisti razkril
delovanje
dravne
lovske
organizacije in pristojnih dravnih
ustanov za lov in varstvo narave.
Medvedka z dvema letonjima
mladièkoma je nekajkrat obiskala
pomone objekte pri Koèevski Reki v
juni Sloveniji. Vse skupaj je
povzroèila morda za najveè 500
eurov kode na kokoih, domaèih
zajcih in krmi za njih. Dravni lovci bi
morali v skladu s slovensko
zakonodajo in z mednarodnimi pakti
izvesti
odvraèalne
ukrepe,
v
skrajnem primeru pa odloviti
medvedjo druino in jo preseliti

mati
je
simbol
ljubeèega
materinstva, ki bo svoje otroke
branila tudi za ceno svojega
ivljenja. Tako se je tudi zgodilo.
Lovci so najprej ubili enega mladièa,
èe da bodo tako pregnali medvedko
z drugim mladièem proè od hie.
Medvedka se je seveda vrnila, vsa v
oku je roteèe iskala in klicala
izgubljenega otroka, begala po
okolici in ga zaman iskala. Na mestu
odstrela je bil le krvav made od
njenega otroka, ubitega medvedka
pa so lovci po tem, ko so se
fotografirali z njim, odpeljali v
hladilnico, kjer ga je prevzel trgovec
z divjaèino... Naslednji dan so
dravni lovci ubili e drugega

medvedka in nazadnje e ljubeèo
mater medvedko.
Pristojne dravne ustanove Zavod za
gozdove Slovenije, dravno lovièe
Snenik Koèevska Reka in Agencija
RS za okolje so po doslej zbranih
podatkih
delovali
malomarno,
nestrokovno in celo nezakonito. V
sramotno poèetje naj bi bili celo
vpleteni nekateri odgovorni s
pristojnega ministrstva za okolje in
del stroke. Na pristojnega ministra
za kmetijstvo in okolje Franca
Bogovièa smo e trikrat naslovili
pobudo, naj
nad delovanjem
pristojnih ustanov uvede strokovni
nadzor, zoper odgovorne pa ukrepa.
Minister Bogoviè doslej ni niti
odgovoril.
Vsi protesti zoper takno krvavo
politiko so bili zaman. Drutvo za
osvoboditev ivali in njihove
pravice iz Ostrona pri Ponikvi je
zoper Republiko Slovenijo ter
Ministrstvo za okolje in prostor
sproilo veè postopkov na ustavnem
sodièu in pred Evropsko komisijo, v
posameznih primerih so vloili tudi
kazenske ovadbe. Èeprav so bili v
nekaterih primerih uspeni, je bil
izkupièek za slovensko populacijo
rjavega medveda pièel. »Zelo

Foto: Viktor Luskovec ©
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alostno, da je razmiljanje e vedno
na tako primitivnem nivoju,« je
povedal Stanko Valpatiè, predsednik
drutva, ki napoveduje nove akcije
za odpravo lova. Takna politika po
njegovem mnenju ne more trajati v
nedogled. »Samo vpraanje èasa je,
kdaj bo prilo do zloma populacije,«
nadaljuje Valpatiè, »nekatere tudije
so jasno pokazale, da intenzivni
odstrel kratkoroèno lahko povzroèi
dvig tevilènosti, nato pa sledi zlom
populacije.«
Vplivni lovski lobi oèitno povsem
obvladuje slovensko vlado. Ko si je
italijanska stranka Severna liga lani
poleti omislila piknik, so za goste
uvozili 53 kilogramov medvedjega
mesa iz Slovenije. Z »dogodkom« so
namreè nasprotovali naseljevanju
rjavega medveda v pokrajini
Trentino.
»Nenavadno«
in
»barbarsko« sta namero radikalcev

obsodila tedanja zunanji minister
Franco
Frattini
in
Stefania
Prestigiacomo, ministrica za okolje.
Specializiran oddelek karabinjerjev
jim je piknik »pokvaril« z zaplenitvijo
mesa. Razlog: meso so uvozili brez
ustreznih dovoljenj. Mednarodni
kandal je slovenska vlada pod
vodstvom
Boruta
Pahorja

Ali je potem kaj nenavadnega, èe se
medved z vso previdnostjo pojavi
ele v zavetju teme, ko se poèuti
dovolj varnega  pred èlovekom? V
odroènih krajih je medved namreè
dnevna ival. V Evropi je moral
medved svoj dnevni ritem pomakniti
globoko v noè in se podnevi zateèi
pod zemljo, èe je hotel ubeati

Odrasli medvedi so v Sloveniji postali pravcata redkost, saj
jih lovske krogle zveèine pokosijo, e preden doseejo spolno
zrelost.
»popravila« na prvi seji po
decembrskih predèasnih volitvah, ko
bi morala opravljati le tekoèe posle.
Trgovanje z mesom in drugimi deli
telesa ubitih medvedov je slovenska
vlada na dan obletnice smrti Johna
Lennona  kratkomalo sprostila.

èlovekovemu preganjanju in tako
preiveti. Tisti osebki in vrste, ki tega
niso pravoèasno spoznale in se niso
umaknile, so preprosto izginile.
Izumrle so zaradi èloveka.

Foto: Viktor Luskovec ©
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Ogrožene vrste velikih zveri

kličejo na pomoč
Foto: Viktor Luskovec

Poziv slovenski vladi in pristojnemu ministru, naj takoj prenehajo s pobijanjem ogroenih
volkov in medvedov ter odpravijo trgovanje z ogroenimi vrstami. Prispevajte svoj glas in
podpis proti krvavemu lovskemu genocidu nad ogroenimi volkovi in medvedi, ki se odvija v
Sloveniji. Svoj protest in poziv poljite na naslove vlade Republike Slovenije in druge organe
odloèanja: gp.kpv@gov.si, gp.mko@gov.si, franc.bogovic@gov.si, gp.uprs@up-rs.si, gp@dzrs.si, gp@ds-rs.si, info@varuh-rs.si in podpiite peticijo na nai spletni strani
www.osvoboditev - zivali.org

Z

a ogroene vrste velikih
zveri, rjavega medveda,
volka in risa, v Republiki
Sloveniji spet bije plat
zvona.
Slovenska
vlada
in
ministrstvo za kmetijstvo in okolje
sta povsem podlegla vplivu lovskega
lobija. Minister za kmetijstvo in
okolje Franc Bogoviè je izigral
slovensko in evropsko zakonodajo,
ko je prejnji mesec odredil poboj 72
medvedov in 8 volkov, slovenska
vlada pa je pred kratkim dovolila
trgovanje z mesom in drugimi
ostanki pobitih medvedov in volkov.
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Ukrepi slovenske vlade in njenega
ministra so po svoji vsebini
genocidni, saj predvidevajo poboj
tretjine oziroma èetrtine populacije
dveh ogroenih vrst, za sprejem
sporne
odloèitve
»po
hitrem
postopku«
in
neupravièenega
ravnanja pa nimata zakonske
podlage in strokovnih argumentov.
Lov na volka je popolnoma
neupravièen, predvideni odstrel
medveda, ki bo prinesel veè kode
kot koristi, pa lahko povzroèi zlom
populacije. Slovenske oblasti s
celoletnim
in
vsakoletnim
pobijanjem ogroenih volkov in
medvedov skozi stranska vrata

dejansko uvajajo redni lov na
ogroene vrste, ki je popolnoma
prepovedan. Slovenska vlada s tem
zlorablja in izigrava tako slovensko
kot mednarodno zakonodajo.
Rjavi medved in volk sta v Sloveniji
redki in ogroeni vrsti. Obe vrsti sta
uvrèeni v kategorijo »prizadeta
vrsta« Rdeèega seznama ogroenih
ivalskih in rastlinskih vrst. To
pomeni, da je njihovo tevilo na
kritièni stopnji in je njihov obstoj na
obmoèju Slovenije v nevarnosti, èe
bodo dejavniki ogroanja delovali e
naprej. Med najbolj pomembnimi
dejavniki ogroanja so lovsko
OSVOBODITEV IVALI december 2012

preganjanje, trofejni lov in odstrel.
Rjavi medved in volk sta popolnoma
zavarovani vrsti, nimata veè statusa
divjadi, lovna doba, ki sta jo nekoè
imela, pa je bila ukinjena. Lov in
druge oblike ogroanja so po
slovenski
zakonodaji
strogo
prepovedane.
Slovenske oblasti so genocidne
ukrepe zoper ogroene volkove in
medvede sprejele na osnovi mnenja
in predloga dravnega Zavoda za
gozdove Slovenije. Poudarjamo, da
mnenje s predlogom za odstrel po
svoji vsebini nima strokovne ali
kakne
druge
uporabne
ali
verodostojne vrednosti. Podatki o
tevilènosti medveda so zastareli,
stari veè kot pet let, ocene o tevilu
medvedov pa so zgolj abstraktna
ugibanja in ceneno fantaziranje z
namenom
zavajanja.
Snovalci
genocidnega
posega
(Marko
Jonozoviè, Rok Èerne, Miha Marenèe
in Jot Jaka iz Zavoda za gozdove
Slovenije) svoj krvavi recept, po
katerem bi pobili do èetrtine
populacije rjavega medveda in
tretjino od priblino 30 volkov, kolikor
naj bi jih samo e ivelo v Sloveniji,
opravièujejo z zlaganim sklicevanjem
na uravnavanje velikosti populacije z
okoljem, zaradi prepreèitve resne
kode, zlasti na posevkih, ivini,
gozdovih, ribikih obmoèjih in vodi ter
drugem premoenju ter zaradi
zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi,
vkljuèno z zraèno varnostjo, ali zaradi
drugih nujnih razlogov prevladovanja
javne koristi, ki je lahko tudi socialna
ali gospodarska, in zaradi koristnih

Foto: Viktor Luskovec ©
posledic
okolje.

bistvenega

pomena

za neprimeren in sprenevedav odnos do
naravnih vrednot lastne domovine.
Naravne vrednote in ohranjena
Genocidno ravnanje nima nikoli narava v nobeni dravi niso narodni
koristnih posledic. Zavod za gozdove sovranik, temveè notranje bogastvo,
Slovenije in posamezni strokovnjaki, ki ponuja prilonosti za prijazen
ki so sodelovali pri pripravi mnenja z trajnostni razvoj.
odstrelom, niso strokovno neodvisni,
saj se financirajo iz dravnih virov in Zato vas, gospod minister Franc
delujejo pod okriljem taistega Bogoviè, pozivamo, da nemudoma
ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki umaknete sporno odloèitev in
si prizadeva za lov na ogroene vrste. uvedete moratorij na pobijanje
ogroenih ivalskih vrst, kot vam
Nikjer na svetu ne pobijejo tako visok nalaga
zakonodaja.
Spotovani
odstotek medvedov in volkov, kot v gospod Janez Jana, predsednik vlade
Sloveniji. Nikjer v razvitem svetu niso Republike
Slovenije,
zaustavite
znanstvena spoznanja in sodobni genocid nad ogroenimi volkovi in
odnos do ogroenih vrst in narave na medvedi ter neupravièeno trgovanje
tako primitivni stopnji. Nepojmljivo je, z mesom in drugimi ostanki pobitih
da imajo organi odloèanja tako ivali, kar se dogaja v vai deeli.

Drutvo za osvoboditev ivali in njihove pravice, www.osvoboditev-zivali.org
MEDVED NA VSAKDANJI
Zavod za ekologijo Narava 2001 je v okviru LEADER
projekta Medved na vsakdanji in v sodelovanju z drubo
UNIVOX, podjetjem za RTV produkcijo iz Koèevja,
pripravil tri kratke dokumentarne filme o rjavem
medvedu in z njim povezano problematiko. Objavljeni so
bili na spletnem portalu YouTube in imajo registriranih e
veè kot 5.000 ogledov. Vsebina prvega 'Medved na
vsakdanji', objavljen ob dnevu Zemlje, se nanaa na
pojavljanje medvedov v bliini naselij in pojasnjevanje
razlogov za to. Drugi film 'Ustvarjeni za divjino, zaprti za
reetkami', objavljen ob svetovnem dnevu varstva
okolja, se dotika obèutljive problematike zadrevanja
medvedov v ujetnitvu, neupravièenega prilaèanja
mladièev ter pomanjkanja ustreznega zavetièa in
smiselnosti medvedjega ekoparka. Medved, rjavi
medved je bil objavljen 26. junija (na rojstni dan nae
domovine), vsebina pa se nanaa na ohranitev te
mogoène ivali. Navedeni filmi so pomemben del irih
OSVOBODITEV IVALI december 2012

prizadevanj za ohranitev rjavega medveda in njegovega
ivljenjskega prostora ter vzpostavljanja soitja pri
sobivanju ljudi z medvedom.
Povezave na omenjene fime najdete na spletni strani
Drutva.
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Z vsakim ustreljenim
medvedom nas je manj
Na Koèevskem so dravni lovci pod vodstvom Zlatka Ficka in na predlog Marka Jonozovièa z
zlorabo starevske predanosti najprej brezvestno likvidirali nebogljena medvedka nato pa e
njegovo mamo. Krvavi obraèun z mlado medvedjo druino e danes buri duhove v javnosti.

V

Koèevju
ustrelili
medvedka, da bi mamo
tako prestraili, da se ne bi
veè vrnila, so se letos
poleti pojavile vesti v slovenskih
medijih.
Nadaljevanje
je
po
poroèanju posameznih medijev
znano. Medvedja mama se je vrnila
na okrvavljeni kraj, glasno toeè in
ièoè ustreljenega mladièa. Naslednji
dan so ustrelili e njenega drugega
mladièka in njo. Ob tem je nujno
opozoriti na posledico izvedenih
ukrepov, ki morda celo presega
nepotrebno in prezgodnjo smrt treh
medvedov. Gre za sporoèilo ljudem
in medvedom o uradno dovoljenem
ravnanju z ivimi bitji, ki temelji na
zlorabi starevske predanosti. Prav

zato se moramo javno vpraati: niso
taka dejanja zavrena?
Spomnimo se dogodkov izpred nekaj
let, ko smo se seznanili s podobno
zlorabo
materinskega
nagona.
Takrat naj bi ujeta negodna
medvedièa s svojim obupanim
klicanjem privabila mamo v past;
mrtvi so vsi trije. Letos se torej spet

spraevanje o tei pomena tovrstnih
dogodkov in nujnosti refleksije tudi
za nao lastno èloveènost je
pomembno opozoriti. Jezero gorja se
poveèa vsakiè, ko se zgodi kaj
nepraviènega èloveku ali ivali, zato
javno izrekam svoj NE.
Kot ljudje so tudi medvedi èuteèa
bitja, zelo uèeèa in prilagodljiva

Medvedja mati je simbol ljubeèega materinstva, ki bo svoje
otroke branila tudi za ceno svojega ivljenja.
zlorablja tisto, kar je med sesalci
eden najmoènejih nagonov  skrb
za potomstvo. Povejte otroku 
spontano bo prepoznal grozovitost
opisanega
dogajanja.
Na

spreminjajoèim
se
ivljenjskim
okolièinam. To je povezano tudi s
precej dolgim obdobjem otrotva, ki
ga medvedki preivijo s svojo
materjo, od enega do treh let;

Foto: Viktor Luskovec ©
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pogosto v drubi s svojimi sorojenci.
Medvedke èujeèe, predano in
zaèitniko kotijo, negujejo, dojijo, in
kasneje hranijo, uèijo in na
raznovrstne naèine vzgajajo svoje
mladièe. V skupnem ivljenju z
materjo
se
mladièki
igraje
medvedijo, torej s pomoèjo uèenja v
skupnosti
razvijajo
posebno
medvedjo kulturo. Matere jim v tem
èasu predajajo svoje ivljenjske
spretnosti in preivetvene izkunje,
vkljuèno s sporoèili, kje se dobi hrana
in koga se je treba bati. V èasu
materinstva so dobrobit svojega
zaroda pripravljene varovati in
braniti tudi za ceno svojega ivljenja,
ker je preivetje vrste nadrejeno
posameznici. Medvedja mama si
prizadeva najti hrano za svoja
mladièe. Z nakljuènim odkritjem
divjega smetièa, odvrenih klavnih
odpadkov, bogastva v navadnem
smetnjaku,
vonjem
hrane
v
nezavarovanih pomonih objektih
medvedka hitro ugotovi, da je
mogoèe tudi blizu ljudi priti do hrane.
Ne vemo natanèno, kaj je doivljala
naa medvedka ob nenadnem poku
puke, hrupu, prepoznanju èloveke
navzoènosti po tem, ko je skrbno
vodila mladièa in so bila njena èutila
usmerjena k iskanju hrane in
preverjanju varnosti, vemo pa, kako
je ravnala. V grozi je zbeala, nato je
nad strahom prevladala skrb za
mladièa, morala se je vrniti na kraj,
kjer ga je izgubila. Èez èetrt ure ga je
iskala in klicala na kraju zloèina. Je
prepoznala
njegovo
smrt?
Nedvomno se je tudi drugi mladièek
na smrt ustrail.
Da bi mati lahko vzgajala mladièe in
zanje portvovalno skrbela veè let,
obstajajo moène simbiotiène vezi,
zato medvedki ubiti otrok-mladiè
manjka (tu evfemizem »odvzeti«
mladiè veliko pove o èlovekovi elji
po zasenèenju hudega, ki ga stori).
Pogrea ga in trpi. Zagotovo tudi
sorojenec èuti podobno. Ne gre za
pripisovanje èlovekega doivljanja
medvedom, kot bi kdo utegnil
pomanjevati zlo storjenega. Ob
poznavanju
sodobnih
izsledkov
prouèevanja ivljenja medvedov in
nekaterih drugih sesalcev ne
moremo oporekati dejstvu, da imajo
medvedje èustveno ivljenje, da
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torej med drugim doivljajo radost in
alost. Vedno natanèneje poznamo
notranjo
logiko
vzajemnega
soodvisnega odnosa, ki omogoèa
vzrejo in vzgojo mladièkov sesalcev,
tudi medvedkov. Kdorkoli izmed nas
je bil prisoten, ko so kravi odpeljali
telièka, ali je bil prièa prezgodnjemu
loèevanju psièkov in psice, lahko
nezmotljivo
prepozna
osebno
trpljenje prizadetih ivali. Kakno
vedenje lahko prièakujemo od
samice, ki zagotovo lahko povee
navzoènost
ljudi
z
lastnim
doivljanjem boleèine, strahu in
groze, ob tem pa jo njena narava
zavezuje k nadaljevanju skrbi za
drugega mladièka?
Kot misleèa bitja, ki zmoremo svoja
dejanja in opustitve pretehtati in
premeriti tako za preteklo, sedanje
in prihodnje, moramo reèi: usmrtitev
prvega
mladièka
je
bilo
nepremiljeno
in
neusmiljeno
dejanje. Kae na nezadovoljivo
poznavanje
medvedje
narave.
Povzroèilo je hudo medvedki in
sorojencu. Ustreliti mladièa, da bi
odgnali
medvedko!?
Kasneje
vedenje medvedke, ki se je vrnila
iskat mladièa, je bilo povsem
predvidljivo. Vztrajanje medvedke v
naèinu pridobivanja hrane prav tako.
In bilo je mono e vnaprej vedeti, da
e prvo dejanje vodi k uresnièitvi
konènega ukrepa. Sodba je bila
jasna: smrt z ustrelitvijo.
Idealno bi bilo, da se
medvedji in èloveki svet stikata
karseda malo, da bi vsi iveli v miru
in dostojanstveno. Vendar pa
moramo
v
Sloveniji
zaradi
preseènosti med naravno in kulturno
krajino,
medvedjih
steèin
in
èlovekih poti, razmiljati bolj o
pogojih
sopotnitva.
Zato
se
postavljajo tudi vpraanja, koliko
bliine in oddaljenosti zmoremo eni
in drugi. Nedvomno prebivalci na
obmoèjih, kjer prihaja do stikov z
medvedi,
potrebujejo
ustrezne
ukrepe, da sreèanja ne bi pomenila
konfliktov.
Poznamo
praktiène
reitve z vpeljavo elektriènih ograj,
odganjalcev, ki s pomoèjo vidnih,
vonjalnih in drugih sporoèil, ki jih
medvedje ne marajo, zaznamujejo
doloèene kraje kot medvedom

neprivlaène;
medovarnih
smetnjakov in tako dalje.
Vredno se je vrniti k modrosti
koroke
narodne
pripovedke
Hvaleni
medved
iz
naih
prvoolskih
èitank.
Pripovedka
govori o premagovanju strahu pred
medvedom v stiski, proseèega
pomoèi, in o èloveki materi, ki za
svoje plemenito ravnanje prejme
nagrado. Gre za skupno dobrobit
pravih dejanj. V pripovedki je obrat,
pomemben za iskanje etiène reitve,
ki bo nosila na podpis kot odgovor
na naslednje vpraanje. Kakno je
primerno ravnanje z medvedko z
mladièema, ki prihaja v bliino
èlovekega naselja jemat hrano za
svojo druino?
Da ne bo nesporazumov: ne
potrebujemo
solzavega
poistovetenja
s
projiciranimi
podobami ljubkega pootroèenega
ivalskega
sveta
v
kakni
Disneyjevski razlièici, prav tako pa je
popolnoma neustrezno prikazovati
medveda kot krvoloèno zver.
Posamezna dejanja naj krepijo
èlovekost, ki je v zmonosti soèutja
in doumevanja istosti, ki si jo delimo
iva bitja, in razliènosti, ki se jih
uèimo
spotovati;
vkljuèno
s
starevstvom pri ljudeh in pri
pripadnikih drugih ivalskih vrst.
Brez soitja z ivalmi bi bili bistveno
drugaèni, èe bi sploh bili. Zato je
treba premislek o zaèiti medvedov
vpeti v iri okvir vpraanja o
varovanju ivali nasploh. Javni
diskurz o poboju medvedke in njenih
dveh mladièkov so zaznamovale
besede kot so »gospodarjenje z
medvedi«, besedovanje o »humanih
odstranitvah«,
in
»odvzemu
medvedov iz narave«, ki sodijo v
skupen grozd, zajet pod pojem
»problematika medvedov«. A kdo je
zares problematièen?
Zato krepko premislimo,
preden bi se spet hotela oglasiti
puka. Z vsako ustreljeno medvedko
ali volkuljo ali risinjo umre kos
divjega neba, èloveka osirotelost pa
se poglobi.

dr. Zalka Drglin
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Je to res sožitje?

Ljudska univerza iz Koèevja je pod
vodstvom tedanje direktorice in
zdajnje koèevske podupanje Lili
tefaniè (na sliki desno) pridobila
podporo za financiranje projekta
Soitje, ki se financira iz evropskih
skladov IPA za èezmejno sodelovanje
s Hrvako. Pri izvedbi projekta, ki je
ovrednoten na zavidljivih 365 tisoè
eurov, sodelujejo e Zavod za
gozdove
Slovenije
ter
javna
ustanova Priroda in Nacionalni park
Risnjak iz Hrvake. Stalna praksa
hrvakega narodnega parka iz
Gorskega Kotarja, na obmoèju
katerega niso nikoli lovili medvedov,
al ni pozitivno vplivala na slovenske
partnerje.

Projekt Soitje je tako ambiciozen,
da se bo po zagotovilu projektnih
partnerjev dvignil celo ivljenjski
standard lokalnega prebivalstva.
Kako in na kaken naèin bodo to
dosegli, ni znano. Zagotovo pa ne z
opazovalnico za medvede, ki je
zasnovana kot ena od toèk
Medvedove poti od Jasnice do Broda
na Kolpi. Najprej je treba pojasniti,
da so prave opazovalnice za
medvede
precej
drugaène,
opazovalnica iz Soitja pa e najbolj
spominja na ceneno vrtno uto iz
Baumaxa, ki jo e zdaj naèenja
vlaga. Za nameèek to ni najveèja
teava. Zavod za gozdove Slovenije
je opazovalnico v podobi vrtne ute,

iz katere naj bi olarji doivljali
medveda v naravnem okolju,
kratkomalo postavil kar pod lovsko
preo, s katere pobijajo medvede.
"Opazovalnica je po dogovoru z
upravljavcem lovièa postavljena v
kombinaciji z drugimi lovskimi
objekti. Opazovalnica bo namenjena
opazovanju in iz nje se odstrel ne bo
izvajal," je na vpraanja radia Univox
odgovoril Bojan Kocjan, vodja
koèevske enote Zavoda za gozdove
Slovenije. Medvede bodo pobijali iz
blinje lovske pree.
Stanko Valpatiè

Zanimivo, korektno - in nekritično do odstrela
Na prvi lanski decembrski veèer je v
Prirodoslovnem muzeju Slovenije
nastopil Miha Krofel, raziskovalec
velikih zveri iz Biotehnike fakultete.
Naslov njegovega predavanja, ki sta
ga pripravila skupaj z dr. Klemnom
Jerino, je bil Upravljanje in ivljenje z
rjavim medvedom v Sloveniji. Velik
del predavanja o ivljenju medvedov
je bil zanimiv in korekten. Zataknilo
se je pri vpraanjih o odstrelu
medvedov.
Mladi raziskovalec Miha Krofel do
sramotnega odstrela medvedov v
Sloveniji ni bil kritièen ali se ogradil
od njega, ni razkril nestrokovnost
doloèanja odstrelne kvote ali
izpostavil kodljivo (ne)selektivnost
pobijanja naih medvedov. Narobe,
odstrel je brezpogojno podprl, èe da
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bi v nasprotnem primeru pri nas
ivelo bistveno veè medvedov. To,
èesar seveda ni z nièemer utemeljil,
je
nepreprièljiva
znanstvena
pekulacija. Pri medvedu je podobno
kot pri volku razvita samoregulacija
vrste in je bistvenega pomena pri
populacijski dinamiki vrste.
Bolj razgledani poznavalci tega
podroèja so le nemoèno skomignili z
rameni. Kroflova domnevna lovska
oporeènost naj bi bila posledica
vpliva njegovega mentorja na
fakulteti dr. Ivana Kosa, ki je eden od
vidnejih lovskih funkcionarjev, in
vplivu
politike
na
pristojnem
ministrstvu. Skupina raziskovalcev
velikih zveri, v kateri poleg dr. Ivana
Kosa, Aleksandre Majiæ Skrbinek,
Tomaa
Skrbinka,
Huberta

Potoènika, dr. Klemna Jerine in
drugih deluje tudi Miha Krofel, je
vezana na sredstva slovenskih in
evropskih davkoplaèevalcev. Projekt
SloWolf, ki ga trenutno izvajajo, je
ovrednoten na veè kot milijon eurov.
Stanko Valpatiè
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Lastnik zemljišča sme
prepovedati lov
ODLOÈITEV EVROPSKEGA SODIÈA ZA ÈLOVEKOVE PRAVICE V TOBI PROTI NEMÈIJI
Evropsko sodièe za èlovekove pravice je 26. junija objavilo sodbo velikega senata v tobi

9300/07 proti Zvezni republiki Nemèiji, ki jo je sproil odvetnik Günter Hermann. Kot lastnik
posestva je po nemki zakonodaji avtomatsko in proti svoji volji èlan lovske druine in mora
na svoji zemlji dovoliti lov. Iz tega so, zanimivo, izvzeti le najveèji veleposestniki. Sodièe se
je strinjalo z njim, da mora imeti lastnik pravico prepovedati lov. Hermann je pred tem toil
dravo pred nemkim ustavnim sodièem, ki pa je podleglo vplivu lovskega lobija. Sodièe v
Strassburgu je po petih letih vendarle odloèilo, da je nemka zakonodaja v tem delu v
nasprotju s Konvencijo o èlovekovih pravicah in temeljnih svoboèinah. Od 17 sodnikov so
proti glasovali le sodniki iz Nemèije, Srbije in z Islandije.

S

tem je sodièe sledilo svojim
odloèitvam v prejnjih tobah.
Francoski lastniki zemljiè so
pravico
prepovedati
lov
na
evropskem sodièu za èlovekove pravice
dosegli e leta 1999. Lastniki zemljiè iz
Luksemburga so bili uspeni leta 2007.
Glede na to, da je sodièe presodilo enako
v vseh dosedanjih tobah, je tudi morebitna
toba slovenskih lastnikov zemljiè proti
Sloveniji obsojena na uspeh. Postavlja se
vpraanje, ali bo Dravni zbor proaktivno
spremenil doloèbe Zakona o divjadi in
lovstvu, Zakona o gozdovih in Zakona o
kmetijskih zemljièih, ki silijo lastnike
zemljiè, da trpijo lov na svoji zemlji, ali pa
bo drava poèakal na tobo in zapravljala
denar davkoplaèevalcev za obrambo, ki
nima monosti za uspeh, le zato, da bi
podpirala
interese
lovskega
lobija.
Predsednica komisije dravnega zbora za
peticije ter za èlovekove pravice in enake
monosti Tamara Vonta je za Osvoboditev
ivali povedala, da podpira takno reitev
in si bo prizadevala za ustrezno
spremembo zakonodaje. Ministrstva za
kmetijstvo pa med drugim meni, da bodo
ob uveljavitvi te spremembe ostali lastniki
zemljiè zase zahtevali lovno pravico,
lovske druine pa bodo zahtevale
spremembo svojih koncesijskih pogodb in
izpostavile
problematiko
plaèevanja
odkodnin na posevkih. Celoten odgovor
ministrstva je objavljen na spletni strani
www.osvoboditev-zivali.org
skupaj
s
komentarjem Drutva za osvoboditev ivali
in njihove pravice.
mag. Martin Vreèko
Lovci so ustreljenemu jelenu odrezali glavo, da bi prili do
njegovega rogovja. Lovci rogovje jemljejo kot trofejo.
OSVOBODITEV IVALI december 2012

15

LOVCI?
NE, HVALA.
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Bo ustavno sodièe naposled zaustavilo sramotno in nezakonito pobijanje medvedov in
volkov v Sloveniji?

Pobijanje volkov in medvedov pred
ustavnim sodiščem

P

obijanje
volkov
in
medvedov je bilo za
ministra za kmetijstvo in
okolje Franca Bogovièa
oèitno eno od najbolj pomembnih
dejanj. Pomembneje celo od
umeèanja
obvoznice
mimo
kofljice, ki je ministru Bogovièu
med prvimi ministri zdajnje vlade
resno zamajala stolèek. Premier
Janez Jana je namreè pred kratkim
pozval koalicijsko SLS, naj ga
zamenja... V petek, 28. septembra,
je bil v Uradnem listu objavljen
pravilnik ministra za kmetijstvo in
okolje, s katerim je dovolil
pokonèanje osmih volkov in 72
medvedov.
Drutvo za osvoboditev ivali in
njihove pravice je k letonji nakani
za
doloèitev
odstrelne
kvote
medvedov in volkov, ki jo je
(samovoljno?) pripravil Zavod za
gozdove Slovenije, pristopilo z vso
resnostjo. Sodelovali smo na
posvetu ministrstva za kmetijstvo in
okolje, ki je bil 24. septembra. Na
ministrstvo pa smo v postavljenem
roku naslovili tudi ire obrazloene
pomisleke, pripombe in predloge.
Ministru Bogovièu in njegovim
svetovalcem smo argumentirano
dokazali, da za sprejem pravilnika ni
nobenega razloga.
Ne samo, da sprejem taknega
pravilnika ni upravièen, zaradi
naèina postopka in vsebine predloga
je po naem mnenju celo v izrecnem
nasprotju tako s slovensko kot tudi
evropsko
zakonodajo.
Pa
e
ministrov korenèek: Izkazalo se je,
da je bil pravilnik za novo pobijanje
volkov in medvedov pripravljen in
praktièno natisnjen, e preden se je
zakljuèil rok za posredovanje
pripomb. Ministrstvo v nasprotju z
izrecnimi doloèbami zakona o
varstvu okolja in Arhuke konvencije
ni obravnavalo in do njih ni zavzelo
nobenega stalièa.
Odvetnika pisarna Desiree Bakoviè
in Borut Kari je zato po pooblastilu
OSVOBODITEV IVALI december 2012

Odvetnica Desiree Bakoviè, Foto: Primo Ahèin
Drutva vloilo pobudo za ustavno
presojo ministrovega pravilnika.
Drutvo ima status drutva, ki deluje
v javnem interesu, kar bi moral biti
zadosten
pogoj
za
priznanje
pravnega interesa v tej zadevi.
V vsebinskem delu, kjer je treba
pojasniti, v èem je protiustavnost
oziroma
protizakonitost
izpodbijanega pravilnika, se je
odvetnica
Desiree
Bakoviè
sklicevala na slovensko zakonodajo
in mednarodne predpise. Minister
Bogoviè je v pravilniku za odstrel
medvedov in volkov po njeni oceni
kril Zakon o varstvu okolja, Zakon o
zaèiti ivali, Zakon o divjadi in
lovstvu, Zakon o ohranjanju narave,
Pravilnik o uvrstitvi ogroenih
rastlinskih in ivalskih vrst v rdeèi
seznam, Uredbo o zavarovanih
prosto iveèih ivalskih vrstah. Na
mednarodni ravni pa Konvencijo o
bioloki raznovrstnosti, Pogodbo o
delovanju
Evropske
unije,
Konvencijo
o
varstvu
prosto
iveèega evropskega rastlinstva in
ivalstva
ter
njunih
naravnih
ivljenjskih prostorov, Direktivo
sveta EGS 92/43/EGS o ohranjanju
naravnih habitatov ter prosto iveèih
ivalskih in rastlinskih vrst, Uredbo o
ratifikaciji sporazuma med vlado RS

in vlado Francije o sodelovanju za
odlov in preselitev rjavih medvedov
iz Slovenije v Francijo.
»V pobudi smo uveljavljali tri sklope
kritev,« je povedala odvetnica
Desiree
Bakoviè.
»Prva
je
neskladnost z ustavo (predvsem 5.
in 72. ter 73. èlen ustave), zakoni in
mednarodnimi konvencijami, ki
doloèajo varstvo prizadetih ivalskih
vrst. Druga je kritev naèela
sorazmernosti  èe e tejemo, da je
èlovekov poseg potreben zaradi
uravnavanja populacije, s èimer se
sicer ne strinjamo in navajamo tudi
argumente v prid stalièu, da narava
sama uravnava potrebno ravnovesje
 potem je treba isti uèinek doseèi z
milejimi ukrepi, to je z odlovom in
preselitvijo ivali. Tretji pa je v
nujnosti po spremembi ustavne
prakse glede upotevanja poèutja
ivali, ki so v pogodbi o delovanju
Evropske unije opredeljene kot
èuteèa bitja, prav tako pa tudi v 5.
èlenu Zakona o varstvu okolja,« je
pojasnila Bakovièeva.
Poleg tega je odvetnica Bakovièeva
predlagala tudi zaèasno zadranje
izvajanja izpodbijanega pravilnika.
Primo Ahèin
17
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Živali v narodnem parku
Gran Paradiso

Foto: NP Gran Paradiso - Dario De Siena

Narodni park Gran Paradiso je bil ustanovljen leta 1922 kot prvi narodni park v Italiji z
namenom, da ohranja eko sisteme okrog gorskega masiva Gran Paradiso za bodoèe generacije.

N

arodni park obsega 70.318
hektarjev in se razprostira
na podroèjih doline Aosta
in Piemonta. Na zahodu
meji na francoski narodni park
Vanoise. e od ustanovitve pred 90
leti v narodnem parku ni veè lova.
ivali in narava so v ravnovesju. Cilji
narodnega parka so ohranjanje
bioloke raznolikosti tega podroèja in
njegove
pokrajine,
znanstveno
raziskovanje,
izobraevanje
na
podroèju okolja ter razvoj in podpora
trajnostnemu turizmu. Leta 2006 je
Svet Evrope narodnemu parku
Grand Paradiso dodelil evropsko
diplomo za zavarovana obmoèja.
Narodni park Gran Paradiso je za
obiskovalce odprt vse leto.
Obirni teritorij se zaène na
nadmorski viini 800 m in presega z
vrhom Gran Paradiso mejo 4000
metrov. Vrh Gran Paradisa v sredièu
narodnega parka je s svojo viino
4061 m najviji vrh Grajskih Alp in
hkrati najvija gora, ki je s svojim
podnojem v celoti na italijanski
strani.
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Simbol narodnega parka je kozorog.
Poleg kozoroga ivijo na skalnatih
podroèjih in gorskih travnikih gamsi,
svizci pa tudi planinski orli in bradati
ser. V nijih legah, do nadmorske
viine okrog 2000 m, ivijo divji
praièi, srnjad, jelenjad, lisice,
razliène vrste kun, zajcev in divjih
kuncev. V zadnjih letih so se v Gran
Paradiso vrnili risi in volkovi. »Nikoli
nismo imeli kode in nikoli nam ni
bilo treba kakorkoli zmanjevati
populacije ivali«, je povedal
veterinar Bruno Bassano, ki je
odgovoren za zdravstveno stanje
ivali v narodnem parku.
ivalske populacije se regulirajo
same. Lisice so zdravstvena policija
gozda. V hudih zimah pomre veliko
ivali. »Ko se stopi sneg, pridejo
lisice in porejo mrhovino,« je
povedal Bassano, ki je preprièan, da
bi se »okolje samo optimalno
ohranilo
s
svojim
notranjim
regulacijskim mehanizmom, brez
èlovekovega streljanja.«

Prebivalci gorskih
travnikov, skalovij
in gozdov
Kozorog
Kozorog je simbol narodnega parka.
ivi visoko na gorskih travnikih in
prepadnih stenah. Razlike med
samci in samicami so zelo izrazite.
Ob koncu jeseni znaa povpreèna
tea odraslega samca nad 90
kilogrami, samice pa tehtajo le do 50
kilogramov. Rogovi samcev so veliko
dalji in veèji od rogov samic. Hrana
kozorogov sestoji poleti izkljuèno iz
svee trave, medtem ko se v drugih
letnih
èasih
prehranjujejo
z
grmovnicami, liaji in iglicami.
Kozorogi so bili konec devetnajstega
stoletja pred izumrtjem in so
preiveli le v dolinah dananjega
narodnega parka, ki je nastal iz leta
1856 ustanovljenega kraljevega
lovskega rezervata, namenjenega
zaèiti alpskega kozoroga. V 20.
stoletju se je populacija okrepila,
tako da je danes na obmoèju
OSVOBODITEV IVALI december 2012

narodnega parka solidno tevilo
kozorogov.
Kozorog
uiva
v
narodnem parku posebno pozornost
in zaèito. Raziskovanju njegovega
ivljenja in ohranitvi so posveèeni
mnogi projekti.
Srnjad
Srnjad prebiva v nijih legah
narodnega parka, kjer so listnati in
meani gozdovi z mnogimi jasami.
Za preivetje potrebujejo hrano, ki je
bogata z listjem, zelièi in poganjki z
malo balastnimi snovmi. Populacija
se je v zadnjem èasu zelo namnoila.
Pridruijo se jim tudi srnjad iz okolice
parka, ko se tam zaène lov.
Najpogosteje
se pojavljajo v
spodnjem delu doline Valle Orco in v
Soani, poèasi, a vztrajno, se
naseljujejo tudi v treh dolinah Val
d'Aoste.
Jelenjad
Jelenjad je najraje v starejih sestojih
gozda, z jasami in travniki. Kot
najveèji
med
rastlinojedimi
prevekovalci v Italiji jeleni tehtajo
od 160 do 210 kilogramov, koute pa
od 90 do 130 kilogramov. Le samci
imajo rogovje, ki ga pozimi odvrejo,
do ruka jim nato zraste novo,
moèneje. Jelenjad poje na dan
povpreèno 10 do 15 kilogramov
hrane, veèinoma trave, listja in
grmovnic. Pozimi se prehranjujejo z
vejami in skorjo trdega in mehkega
lesa ter z elodom, kostanji in irom.
Na obmoèje parka so jih ponovno
naselili v dolino Val d'Aosta v
zgodnjih osemdesetih letih 20.
stoletja.
Divji praiè
Divji praièi
lahko ivijo v zelo
razliènih okoljih, kjer je dovolj vode,
hrane in gozda. V Gran Paradisu jih
opazimo od niine do roba gozdne
meje v gorah na viini do 2000
metrov. Divji praiè je vsejed, najraje
ima plodove, kot so elod, kostanj,
sadje, jagodièje, gobe in koreninice,
kar sestavlja 80 do 90 odstotkov
njegove prehrane. Ostalo so èrvi,
ogrci, lièinke, poli, mii in mrhovina.
Divje praièe so opazili na obmoèju
parka ele v zaèetku osemdesetih let
prejnjega stoletja, najprej na
Piemontski strani parka. Zdaj ivijo
stabilne populacije predvsem v
dolinah Soana in Valle Orco. Redko
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jih opazijo v dolinah Val d'Aosta,
Rhìmes in Savara.
Lisica
Lisice so na obmoèju narodnega
parka zelo razirjene. ivijo od niin
pa vse do visokogorskih travnikov
nad 2500 metrov. Najpomembneji
viri njihove prehrane so mii, zajci in
mrhovina. O prehrani lisic so
potekale tevilne raziskave. V
poletnih mesecih in v pozni zimi se
lisice zadrujejo v bliini gamsov in
kozorogov.
Tam
imajo
vlogo
»zdravstvene policije«. Poleti se
prehranjujejo z mrtvimi mladièi in
mrhovino, to je mrtvimi ivalmi, ki so
pozimi poginile zaradi bolezni in
lakoto ali pa jih je zasul plaz.

Srni, foto: NP Gran Paradiso - Dario De Siena

Svizec
ivljenjski prostor svizcev so
visokogorski
travniki.
ivijo
predvsem na junih poboèjih, kjer
omogoèajo zemlja, grušč in prod
gradnjo globokih lukenj. Zveèine
ivijo nad zgornjo gozdno mejo, na
viini med 2000 in 3000 metri,
ponekod pa na viini komaj 800
metrov. Zimo prespijo globoko pod
zemljo. Prezimovalièe si posteljejo z
mehko travo in se stisnejo drug k
drugemu. Za to dolgo mirovanje si
med poletjem naberejo velike
maèobne
zaloge.
Svizec
se
prehranjuje v glavnem s travo, je pa
tudi
brste,
semena,
sadee,
jagodièje, korenike in vèasih tudi
insekte, manje sesalce in ptièja
jajca.
Gams
Gamsi
so
znaèilni
prebivalci
sredogorja in visokih gora. So
srednje veliki, tako samci kot samice
imajo zavite roglje. Poleti se gamsi
prehranjujejo skoraj izkljuèno s
sveimi zelièi, med zimsko sezono
pa z listjem, grmovnicami, mahovi in
liaji. Gamsi so najpogosteja vrsta
kopitarjev na obmoèju parka.
Enakomerno so razirjeni v dolinah
Piemonta in Val d'Aosta, njihova
tevilènost na najgosteja v dolinah
Campiglia,
Noaschetta,
Ciamosseretto, Sort, Levionaz in
Valnontrey. Raziskovalci pripravljajo
dolgoroèno raziskavo o gamsovi ekoetologiji.

Lisica, foto: NP Gran Paradiso - Roberto Facchini

Svizec, foto: NP Gran Paradiso - Dario De Siena

Planinski orel
Planinski orel gnezdi v prepadnih
ostenjih na viini nad 1400 metrov.
Èez peruti ima razpon od 190 do 230
centimetrov. Samica je veèja od
samca. Odrasli orli so rjave barve,
spolno nezreli pa imajo bela okenca
pod perutima in repu. Orel se
prehranjuje s pticami in sesalci do
velikosti gamsov, loti se tudi
mrhovine. Z raziskavami so ugotovili,
da na obmoèju parka ivi okrog 17
parov planinskih orlov. Gnezdi v vseh
dolinah parka.
Volk
V 19. stoletju so bili volkovi skoraj
Iztrebljeni, sedaj pa so se vrnili. V
zadnjem desetletju so jih pogosto
opazili predvsem v dolinah Val
d'Aoste. irjenje volka doloèata
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prisotnost brlogov in hrana. Volkovi
imajo pozimi gost, siv kouh z dolgo
dlako, poleti pa kratko, svilnato
rdeèe-rjavo barvo dlake. Volkovi so
zelo druabna bitja. Volèji trop
sestavljata praviloma stara in njuni
potomci. Stara sta naèeloma
dominantna
nasproti
svojemu
naraèaju, zato ni bojev za prevlado.
Mladi volkovi iz prejnjega leta
pomagajo stare pri vzreji novih
mladièev. Ko doseejo spolno zrelost
v starosti dveh let, si poièejo lastni
ivljenjski prostor. Volkovi lovijo
skupinsko, njihov plen so predvsem
srnjad in jelenjad. Kmetje jih sicer
krivijo, da delajo kodo na ovcah.
Veterinar
Bruno
Bassano
pa
opozarja, da ovce veliko pogosteje
raztrgajo potepuki psi.
Ris
Ris je bil podobno kot medved in volk
po nekaj desetletjih sistematiènega
preganjanj iztrebljen. V zadnjih letih
rise ponovno videvajo na obmoèju
parka. Preteno ivijo v gozdu. Barva
kouha se spreminja od rjavih tonov
pozimi do rdeèe-rjavih poleti.
Znaèilni so èopki na uesih, izraziti
zalizki in kratek rep. Ris je èisti
mesojedec. Praviloma jedo to, kar
ulovijo, redkeje z mrhovino. Risov
plen sta predvsem srnjad in gams.
Domnevajo,
da
na
obmoèju
celotnega parka ivita najveè dva
para risov. Njihov teritorij meri do
300 kvadratnih kilometrov.
Freiheit für Tiere 01/2012,
prevod in priredba:
Blanka Prezelj
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Ris, foto: NP Gran Paradiso - Luciano Ramires
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Živali so v ravnovesju z naravo
Gran Paradiso je najbolj znan in hkrati najveèji italijanski narodni park. e od leta 1922 je na
tem 70.318 hektarjev velikem podroèju lov prepovedan. Pogovarjali smo se z Brunom
Bassanom, ki je odgovoren za zdravstveno stanje ivali v Narodnem parku Gran Paradiso.

V

Nemèiji je lov dovoljen
tudi v narodnih parkih.
Ali je lov dovoljen tudi
pri vas v Narodnem
parku Gran Paradiso?
Ne, e od leta 1922, ko je bil narodni
park ustanovljen, se v njem ne lovi.
Ali so zato nastale teave? Kajti
tukaj pri nas v Nemèiji je reèeno,
da bi se brez lova ivali preveè
namnoile.
Nikoli nismo imeli kode in nikoli
nam ni bilo treba kakorkoli zmanjati
populacije ivali. Celo ko se je
populacija kozorogov poveèala na
6000 ivali, nismo imeli nobenih
teav ali kode.
Glavni
argument
lovcev
v
Nemèiji je ta, da srne pojedo
mlada drevesa v gozdu. Èe bi v
vsej Italiji ali v vsej Nemèiji
prepovedali lov, ali menite, da bi
ta
koda
na
drevesih
predstavljala problem?
Na doloèenih podroèjih, kjer je na
primer tevilo jelenov veliko, bi bilo
seveda
nekaj
teav
pri
pogozdovanju ali pri obnavljanju
rastlin. Tukaj je nameèanje ograd
okrog pogozditvenih obmoèij gotovo
primerno. Jasno je, da so potrebne
doloèene meje, èe je vpliv ivali na
rastline prevelik. A pri tem moram
spomniti na to, da so si te teave
izmislili lovci. Rastlinski svet se
prilagaja razirjenosti ivali in
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obratno. Vse je odvisno od tega,
kaken namen imamo z gozdom. Èe
zasadimo gozd zgolj iz gospodarskih
razlogov, kot to poènejo gozdarji, ki
vidijo gozd le kot vir lesa, potem je
jasno, da kopitarji, kot je jelen, lahko
povzroèajo teave. Èe pa gledamo
gozd z ekolokega vidika, potem to
ni problem, saj ivali in rastline
najdejo ravnovesje.
Vedno veè ekologov prihaja do
sklepa, da bi se populacija ivali
sama uravnavala, èe bi ji to
omogoèali.
To opaamo tudi v Gran Paradisu. e
posebno pozimi poginejo mnoge
ivali. Ko se sneg stopi, pridejo lisice
in pojedo mrhovino.
V Nemèiji je reèeno, da je lisice
treba loviti, kajti drugaèe bi zajci
izumrli. Ali so v Narodnem parku
zajci e izumrli?
Ne, imamo veliko tevilo zajcev,
veliko populacijo razliènih vrst zajcev
in divjih kuncev. (v smehu)
Nadaljnji argument za lov na
lisice je domnevna nevarnost
stekline in lisièje trakuljavosti.
Pri epidemijah stekline v 70-tih letih
smo prili do sklepa, da je bilo
napaèno, da smo lovili lisice z
namenom omejitve te bolezni.
Zaradi lova na lisice so morale te
ivali zapustiti svoje revirje, kar je
vodilo do irjenja te bolezni. Zato

smo v Italiji preli na cepljenje. Kar
se tièe zdravja, zastopamo v
Narodnem parku stalièe, da
prepuèamo
stvari
naravnemu
poteku  da se lahko vzpostavi
ravnovesje v populaciji lisic.
Ali je lov iz kakrnihkoli
ekolokih razlogov potreben?
Èisto jasno: Ne! Trenutno je lov
dovoljen v veèjem delu Italije. Z
ekolokega
stalièa
je
zelo
pomembno, da je prisotnost èloveka
kot lovca vsaj na podroèjih parka
izkljuèena, da lahko merimo naravno
evolucijo nekaterih ivalskih vrst
brez èlovekovih posegov. Na drugih
podroèjih, kjer doslej niso veljali
nobeni varovalni predpisi, bo
odprava lova politièna odloèitev. Èe
se bo sklicevalo na staro ali
prvobitno tradicijo èloveka kot lovca,
potem je jasno, da bodo v igri
elementi, ki nimajo z ekologijo
popolnoma niè skupnega. Cilj lovcev
je ta, da obdrijo tevilo svojih rtev
konstantno visoko. Okolje bi se samo
s svojim notranjim regulacijskim
mehanizmom optimalno ohranjalo,
brez da bi èlovek streljal. V lovu res
ne vidim nobene druge funkcije kot
zabavo.

Freiheit für Tiere, 01/2012
prevod: Blanka Prezelj
Foto: NP Gran Paradiso - Elio Polla
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Kruta resnica o mleku
Krava ima mleko le, ko dobi telièka. Ker gre njeno mleko za ljudi, ji telièka vzamejo takoj po
rojstvu. Telice vzredijo v nove krave mlekarice, telièki pa po tri do est mesecev dolgi reji
konèajo v klavnici. Tudi njihove matere, ki jih niso nikoli poznali, ne doèakajo starosti: krave
mlekarice v povpreèju zakoljejo v starosti tirih do petih let. Z vsakim kozarcem mleka tako ne
podpiramo le trpljenja krav v proizvodnji mleka, temveè neposredno tudi industrijo teletine.

»Krave za odpad«: v
klavnico v starosti
od 4 do 5 let

V

Nemèiji gojijo 4,2 milijona
krav mlekaric. Na leto
proizvedejo okrog 28,6
milijard litrov mleka, s
èimer
je
Nemèija
najveèja
proizvajalka mleka v EU in peta
najveèja na svetu. Danes proizvede
krava mlekarica v Nemèiji v
povpreèju 18,16 litrov mleka

dnevno. Nekoè je bilo to 8 litrov na
dan, kar je tudi priblino toliko, kot
telièek potrebuje za rast.
Leta 1951 je ena krava dajala
povpreèno 2.600 litrov mleka letno.
V letu 1980 je bilo to 4.548 litrov in
leta 1998 5.750 litrov. Danes je
povpreèna prireja mleka na kravo
veè kot 8.000 litrov. »Vrhunska
krava« pa dosee do 19.700 litrov na
leto.
Zaradi namenske reje so se vimena
desetkratno poveèala. Perverznost

je oèitna, èe to razmerje prenesemo
na dojke pri enskah. ivali v takni
pretirani
vzreji
s
popolnoma
nenaravno prirejo mleka so e
posebno dovzetne za bolezni. Veliko
krav mlekaric trpi za mastitisom,
boleèim vnetjem vimen. Gnoj in
bakterije zato zaidejo tudi v mleko.
Mastitis je eden glavnih razlogov,
zakaj krave predèasno zakoljejo.
Krave kmalu po dopolnjenem prvem
letu ivljenja umetno oplodijo. Po
devetih mesecih krava dobi svojega
prvega telièka. Po rojstvu teleta daje

ivljenje krave mlekarice je zaznamovano z ozkim bivalnim prostorom, temo, stalno noseènostjo in
boleèinami. Po naravi se govedo aktivno giblje in ivali ivijo v èredah, kjer se tesno spoprijateljijo.
Odnos med materjo in mladièem je zelo ljubeè in povezan. Govedo velja za inteligentne in radovedne
ivali, ki imajo dolgotrajen spomin in so se sposobne uèiti druga od druge tako kot ljudje. Odrastejo ele
pri starosti priblino pet let in doèakajo naravno starost dvajset do trideset let.
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mleko 10 mesecev. Ko se spet
kaejo znaki parjenja, jo ponovno
umetno oplodijo. V starosti priblino
treh let spravi na svet svojega
drugega telièka in spet 10 mesecev
daje mleko. Mnoge krave so e v tem
èasu èisto shirane zaradi skrajno
nenaravnega dajanja mleka.
Pri petih letih je krava odrasla, a se
je njena »amortizacijska doba« e
iztekla: ivljenje krave mlekarice, ki
ga je zaznamovala ozkost bivalnega
prostora, tema, stalna noseènost in
boleèine, se konèa pri starosti 4 do 5
let v klavnici. V primerjavi s
èlovekom, bi to ustrezalo priblino
15-letnemu dekletu. Ker krava dobi
svojega prvega telièka ele po dveh
letih vzreje, dajejo krave danes
mleko v povpreèju nekaj veè kot dve
leti. Potem jih zavrejo.

ivalski dojenèki na kroniku
Nobena ival, ki jo zakoljejo za potronjo mesa, ne doèaka niti estine svoje
naravne ivljenjske dobe. Skoraj vse ubijejo preden sploh odrastejo. Telièke
zakoljejo e v starosti treh do estih mesecev  gre torej za ivalske
dojenèke. Naravna ivljenjska starost goveda bi bila med 25 in 30 leti,
marsikatera krava med njimi pa bi doèakala celo bistveno vijo starost.
Freiheit für Tiere, 02/2012, prevod: Gretta Miku Fegic

Povezava med
mlekom in teletino
Telièke vzamejo materam e en ali
dva dni po rojstvu, da ji ne bi »odpili«
mleka. Mladièe je seveda strah in
hrepenijo po svojih materah. Krave
in telièki zato pogosto dneve dolgo
jokajoèe toijo eden za drugim.

Materam takoj vzamejo telièke, zato krava in telièek pogosto dneve
in dneve jokajoèe toita drug za drugim.

Samièke ali takoj zakoljejo ali jih
redijo za proizvodnjo mleka, kjer jih
èaka ista usoda trpljenja kot njihove
matere.
Samèke pa redijo za proizvodnjo
teletine in jih zaprejo v ozke bokse, v
katerih se komaj lahko premikajo. Pri
nekaterih skupinskih rejah je
predpisano 1,5 kvadratnega metra
na telièka. Na ta naèin se poveèuje
dobièek. Namesto materinega mleka
dobijo telièki nadomestek za mleko 
mastno, belo brozgo, s katero
pridobivajo kilogram tee na dan.
Èeprav so po naravi rastlinojedci, jih
pogosto hranijo z ivalsko moko iz
mrtvih in zmletih rib. Stojijo na
reastih tleh, v svojih lastnih
iztrebkih. Smrad je straen. Reasta
tla povzroèajo hude boleèine v
nogah, ki se stopnjujejo vse do
deformacij. Mnogo telet ima drisko,
pljuènico ali ohromelost.
Priblino 10 odstotkov telet umre v
prvih tednih ivljenja. Druge pa v
starosti tri do est mesecev
odpeljejo v klavnico. Proizvodnja
mleka je torej tesno povezana z
industrijo mesa.
OSVOBODITEV IVALI december 2012

Samèke zaprejo v ozke bokse, kjer jih redijo. Stojijo na reastih tleh,
na svojih lastnih iztrebkih.

V starosti treh do est mesecev jih zakoljejo in predelajo v teletino.
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Mariborski bik
Desetega oktobra dopoldne so imeli
Mariborèani, ki so se znali v centru
mesta, prilonost, da od blizu
opazujejo poèetje mesarjev, ki je
obièajno skrito za zidovi klavnic. Bik
kotskega goveda je pobegnil iz TMI
Koaki in se odpravil proti centru
mesta. Na spletu objavljen video
dokazuje, da je bil bik miren, a
zbegan. Ni predstavljal nevarnostiza
mimoidoèe. Mesarji so se pognali za
njim s kombijem in ga oèitno
poskusili povoziti. Ko jim to ni
uspelo, sta dva nadaljevala lov pe.
Bik je ob koncu pregona padel v
gradbeno jamo, kjer ga je mesar
ustrelil.

dejanje. V javnosti so se pogosto
pojavljale zgodbe, da so mnoge
ivali pri polni zavesti, ko visijo
obeene za noge in jim mesarji
reejo vratove, da izkrvavijo.To so

Dogodek v Mariboru pa je pokazal,
da lahko ival, ki so jo, po mnenju
VURS, pravilno omamili strokovno
usposobljeni delavci, ne le ostane
pri zavesti, temveè se sprehaja in
dirja po mestu. Predpisani standardi
torej niso ustrezni. Zato je skrajni
èas, da pristojno ministrsvo v
sodelovanju z VURS in zainteresirano
javnostjo pripravi nove standarde.
Drutvo za osvoboditev ivali in
njihove pravice si bo v sodelovanju z
drugimi
sorodnimi
drutvi
prizadevalo za to, v prihodnjih
tevilkah nae revije pa bomo
poroèali o napredku.

Bika so, po besedah predstavnikov
klavnice, pred pobegom e omamili
s pitolo. Omamljanje je namenjeno
temu, da ival zakola ne doivi pri
zavesti in so ji tako prihranjene
boleèine in trpljenje. 25. èlen Zakona
o zaèiti ivali izrecno doloèa, da je
zakol neomamljenih ivali kaznivo

117.000 kokoi se
je zaduilo na
kokoji farmi
117.000 kokoi se je sredi avgusta
zaduilo na kokoji farmi na Sakem
v
Nemèiji
zaradi
okvare
prezraèevalnih naprav.

ves
èas
vztrajno
zanikali
predstavniki klavnic in Veterinarska
uprava (VURS), ki obièajno zastopa
njihove interese, namesto interese
ivali.

mag. Martin Vreèko

Alkerslebnu v Nemèiji, septembra se
je zaduilo 400 praièev v okroju
Eichstätt.
Dr. Martina Stephany v reviji Vier
Pfoten:
»ivinorejci
prejmejo
odkodnino od zavarovalnice, a
ivali se v velikem trpljenju
zaduijo.«

odloèanja o stanju volkov na njenem
ozemlju«, je izjavil minister za okolje
Andreas Carlgren, kajti komisija v
Bruslju je v skrajnem primeru
nameravala prepoved lova uveljaviti
po sodni poti, saj tej ivalski vrsti
grozi izumrtje.

Za organizacije za varstvo pravic
ivali so razmere reje v mnoiènih
hlevih nevzdrne. PETA v Nemèiji
zahteva
odpravo
intenzivne
ivinoreje.
Freiheit für Tiere, 01/ 2012
prevod: Blanka Prezelj

vedska: Stop za
lov na volkove
To zimo na vedskem ne bo lova na
volkove. Ta ukrep naj bi prepreèil
tobo evropske komisije v Bruslju.
Vedno
znova
prihaja
do
katastrofalnih nesreè, v katerih v
velikem trpljenju umira na tisoèe
ivali zaradi okvare tehniènih naprav
v hlevih za mnoièno ivinorejo.
Tako se je v juniju zaduilo 3000
praièkov
v
vzrejalièu
pri
26

To zimo vedska ne bo izdajala
licenc za lov na volkove. Ta odloèitev
vedske vlade pa ima kaj malo zveze
z zaèito ivali ali zaèito ogroenih
vrst ivali: obèasno prenehanje lova
na volkove naj bi prepreèilo, da bi
vedska »izgubila pravico lastnega

Na vedskem je priblino 200 prosto
iveèih volkov. V pretekli zimi se je
prijavilo veè tisoè lovcev za lov na 20
volkov, doloèenih za odstrel. Proti
temu so bili ostri mednarodni
protesti.
Freiheit für Tiere, 01/2012
prevod: Blanka Prezelj

OSVOBODITEV IVALI december 2012

✂

✂
Drutvo za osvoboditev ivali in njihove pravice se iskreno zahvaljuje vsem èlanom, ki ste vestno
plaèali èlanarino in pa vsem tistim, ki ste s svojimi denarnimi prispevki pomagali drutvu. Brez
vae pomoèi ne bi bilo mono ali pa bi bilo zelo okrnjeno delovanje drutva, tako pri izdajanju
revije kot pri drugih aktivnostih. Èeprav zahvalo izrekamo kot upravni odbor drutva oz. uredniki
odbor revije, je to navsezadnje hvalenost, ki prihaja od vseh ivali, ki so se zaradi naih skupnih
akcij morda izognile trpljenju ali celo smrti.
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Najmočnejši Nemec: “Rastlinojedec!”
Kakna je e povezava med moèjo in prehranjevanjem z mesom? Patrik Baboumian,
najmoèneji Nemec, je glede tega jasen: »Najmoèneje ivali so rastlinojedci: gorile, bivoli,
sloni  in jaz!«

P

atrik Baboumian je tudent
psihologije, tekoatlet in od
prvenstva
Strongman
avgusta
2011
uradno
najmoèneji
Nemec.
Njegovi
najbolji rezultati so impresivni:
potisk s klopi: 215 kg, poèep: 320 kg,
mrtvi dvig: 360 kg. Lahko meèe
pralne stroje, vleèe tovornjake,
dvigne avtomobile  in to popolnoma
brez ivalskih beljakovin.
Po rodu Armenec, je pred estimi leti
»iz etiènih razlogov« spremenil svojo
prehrano in postal vegetarijanec:
»Nekega dne sem se vpraal, kako je
mono zdruiti moj odnos do
ivljenja
in
ivali
z
mojimi
prehranjevalnimi navadami in nato
iz tega potegnil sklepe,« pravi Patrik
Baboumian. »Neprièakovana dodana
vrednost je bila eksplozija dosekov.
Ko sem zaèel spreminjati naèin
prehranjevanja, sem hkrati zaèel
trenirati za prvenstva Strongman.«
Zato je Patrik Baboumian preprièan,
da je domnevno pomanjkanje snovi
zaradi
vegetarijanskega
prehranjevanja popolna »bedarija«.

Medtem se je zaèel 32-letnik celo
prehranjevati izkljuèno z rastlinsko
prehrano. Na njegovem jedilniku so
jedi bogate z beljakovinami in
ogljikovimi hidrati, kot so testenine,
krompir, itarice, ri in tofu in tudi
veliko zelenjave.
»Pred estimi leti so se mi kot
vegetarijanskemu Strongmanu e
posmehovali,«
pravi
Patrik
Baboumian. »Zdaj pa se je zaèela
moja konkurenca, ki se prehranjuje z
mesom, spraevati, èe poène kaj
narobe.«

Moè rastlin
portniki, kot je Patrik Baboumian,
stavijo na prehrano bogato z
beljakovinami in ogljikovimi hidrati.
Rastlinski dobavitelji beljakovin so
itarice in stroènice in tudi oreèki.
Idealna je naèrtna kombinacija
razliènih rastlinskih jedi, na primer
koruza s fiolom, ri z grahom, leèina
kaa ali leèina juha s polnozrnatim
kruhom.

Stroènice (leèa, fiol, grah, èièerika,
soja, araidi) nas preskrbijo z
dragocenimi
rastlinskimi
beljakovinami, minerali in vitamini,
poleg tega pa vsebujejo tudi veliko
balastnih snovi.
Vegetarijanci so pri praktièno vseh
tudijah s povpreèno 13 odstotki
proteinov pri energiji v prehrani èez
priporoèeno kolièino.
portniki, ki stavijo na prehrano
bogato z beljakovinami, dobijo iz
seitana (iz peniènih ali pa pirinih
beljakovin)
beljakovine
v
skoncentrirani obliki  in to
popolnoma brez holesterola.
itarice v obliki polnozrnatega
kruha, kosmièev iz kvasa in pire ter
seveda testenine niso le vir
beljakovin, ampak tudi odlièen vir
ogljikovih
hidratov.
tudije
z
vegetarijanci kaejo, da vsebuje
njihova prehrana veèji del ogljikovih
hidratov, kot pa pri primerljivi
skupini oseb, ki niso vegetarijanci.
Freiheit für Tiere, 02/2012,
prevedel Matej Smodi
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Hokejistka Ina Prezelj je vegetarijanka
Nam lahko malo opie svoj
port?
Hokej na ledu je port, ki zahteva
eksplozivnost, hitrost, moè in hkrati
vzdrljivost.
Koliko let se e ukvarja s tem
portom?
e dvajset let, od svojega desetega
leta. Igranje sem prekinila le za dve
leti, ko sem pisala diplomo in v
prvem letu slube.
Kdaj pa so nastale prve enske
ekipe hokeja na ledu v Sloveniji?
Sprva smo dekleta trenirala skupaj z
deèki, ele 1998 so nastale prve
enske ekipe hokeja na ledu na
Jesenicah, v Kranju, Ljubljani in
Mariboru.
Si sodelovala tudi na kaknih
mednarodnih tekmah?
Kot èlanica slovenske enske
hokejske reprezentance sem igrala
na petih svetovnih prvenstvih
skupine B enskega hokeja na ledu,
v kateri so bile reprezentance
Anglije, Avstralije, Avstrije, Hrvake,
Madarske, Nove Zelandije, Severne
Koreje in Slovake. V slovenski
enski hokejski ligi pa smo bile
»Lisjakinje« kar destkrat zapored
dravne prvakinje. Veè let smo
tekmovale tudi v elitni hokejski ligi
EWHL, kjer smo dosegale zelo dobre
uvrstitve, sedaj pa igramo v
mednarodni hokejski ligi DEBL.
Kdaj si postala vegetarijanka?
Doma smo vedno bolj opuèali
mesno prehrano in jo nadomeèali s
stroènicami in itaricami. S 14. letom
sem bila v oli v naravi na
Javornikem Rovtu in tam nam je
kuhar pripravljal tako okusne
vegetarijanske jedi, da od takrat
nisem veè jedla mesa, kot tudi ne
vsa naa druina. Tako e 18 let ne
jemo veè ivali.
Ti vegetarijanska prehrana daje
dovolj moèi za tvoj port?
Trendi prehrane portnikov so se v
zadnjih letih zelo spremenili. Glavni
vir energije so ogljikovi hidrati in ne
meso, kot se je smatralo e pred leti.

OSVOBODITEV IVALI december 2012

Ina Prezelj v akciji.
Stroènice in itarice vsebujejo tudi
zadostno kolièino beljakovin in
mineralov, svea zelenjava, sadje in
oreki pa vse potrebne vitamine.
Obèasno zauijem tudi nekaj malega
mleènih izdelkov in jajc. Vse
kupujem pri kmetih na ekoloki
trnici, saj vem, da se njihove kokoi
in krave pasejo na travnikih. Kar se
tièe kontrole zdravja, naj povem, da
so na vsakoletnih zdravnikih
pregledih, ki jih moramo portniki
opraviti, moji rezultati, kot na primer
krvna slika in drugi testi, vedno
dobri, prav tako splono poèutje.

Ali je med hokejistkami e veè
takih, ki so vegetarijanke?
Ena ali dve sta e v Sloveniji, a v
drugih dravah jih je vedno veè.
Smeno je, ko gremo hokejistke na
kosilo,
in
ko
mi
prinesejo
vegetarijanski meni, je ta mojim
soigralkam mnogo bolj veè kot
njihov mesni meni. Je tudi laje
prebavljiv in èlovek ima dobro vest,
da za njegovo prehrano ni bilo treba
umreti nobeni ivali.
Blanka Prezelj
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Boksar Timoty Bradley uspeh
pripisuje veganski prehrani
Timothy Bradley je bil rojen leta 1983 v Kaliforniji. Boksati je zaèel, ko je bil star deset let. Prvi
trener je bil njegov oèe. Zdaj ima za sabo neprekinjen niz 29 zmag, dva naslova v lahki
velterski kategoriji po verziji WBC, 9. junija letos pa si je v Las Vegasu v izenaèenem dvoboju
priboril tudi naslov po verziji WBO in ob tem zasluil 5 milijonov dolarjev. Njegov nasprotnik
je bil Filipinec Manny Pacquiao.

V

egansko se je prviè zaèel
prehranjevati leta 2008.
Prijatelj ga je predstavil
zdravnikom, ki so sami
vegetarijanci. Za vzor so mu
postavili gorile, ki se prehranjujejo
izkljuèno
z
rastlinami.
Hrani
ivalskega izvora se e ni povsem
odpovedal, toda nekaj mesecem
pred vsakim dvobojem pride na
vrsto izkljuèno rastlinska hrana. Na
njegovem jedilniku dobijo osrednje
mesto kvinoja, avokado, mandlji,
pinaèa, tofu in druga zelenjava. V
pogovoru za Wall Street Journal je
povedal: Poèutim se povezan s
svetom. Moje misli so jasneje. Bolj
sem silovit. Vse mi gre od rok.
Poèutim se èisto. Zares nenavaden
obèutek. Po njegovih besedah se
pozitivni uèinki rastlinske prehrane
pojavijo zelo hitro in prav njej
pripisuje zasluge za svoje uspehe. V
pogovoru z novinarji pred zadnjim
dvobojem je poudaril, da ni
negativnih uèinkov na miièno maso
in da si hitreje opomore po fizièni
aktivnosti.
Palms Springs Cafe, kjer med
treningi redno obeduje, je po njem
poimenoval Smoothie sestavljen iz
pinaèe, ohrovta, mete, ingverja,
probiotikov, banan, aloe vere,
jabolènega soka in modro-zelene
alge spiruline. Lastnika lokala sta
celo odpotovala v Las Vegas in
pripravljala hrano za Bradleya v
dneh pred dvobojem.
Veganska prehrana ni niè novega
med vrhunskimi portniki. Carl Lewis
svoje vrhunske rezultate v atletiki
leta 1991, med drugim svetovni
rekord v teku na 100m, pripisuje
prav prehodu na vegansko prehrano
leto pred tem. Na olimpijskih igrah
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leta 1992 v Barceloni je osvojil zlato
medaljo v skoku v daljino.
Ameriki biokemik in nutricionist
Russell Henry Chittenden, profesor
fiziologije na univerzah Yale in
Columbia
in
eden
izmed
ustanoviteljev amerikega zdruenja
za fiziologijo, je e leta 1907 objavil
knjigo The nutrition of man, v
kateri je med drugim predstavil
izsledke dolgoletnih tudij, katerih

sklep je bil, da za vrhunske portnike
povsem zadoèa rastlinska prehrana
in da je potreben vnos proteinov
precej niji, kot so predvidevali
dotlej. Danes je veganska prehrana
priljubljena predvsem pri portnikih,
ki potrebujejo kombinacijo moèi,
energije in vzdrljivosti, kot so
triatlonci.
mag. Martin Vreèko
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MLADI IN VEGETARIJANSTVO

Praksa na kliniki za male živali Maribor
Ime mi je Daa in v Biotehniki oli v
Mariboru
se
izobraujem
za
veterinarsko tehnico. V okviru
obvezne olske prakse sem 5 dni
preivela v kliniki za male ivali
Maribor. Veterinarska tehnica mi je
ob prièetku dela pojasnila, kaj se
naredi vsako jutro, preden zaènejo
prihajati stranke.
Prvi dan prakse sem loèevala
injekcijske igle po barvi. Kletke
hinih ljubljenèkov sem, ko so
lastniki ivali vzeli ven, odloila na
tla, da je bila pregledovalna miza
prosta. Ena prestraena muca je ob
prihodu v kliniko od strahu urinirala,
zato sem v njeno kletko poloila
sveo
papirnato
brisaèo.
Pri
ambulantnem delu sem injekcijske
igle, krvave in gnojne vate in
tampone, umazan papir in druge
neuporabne stvari metala v ko. Po
odhodu pacientov pa sem z vlano
krpo obrisala delovno povrino
zaradi ivalskih dlak. Veèkrat dnevno
sem pometala in èistila tla. Najraje
sem svoj èas preivljala v ambulanti,

ker je bilo delo najlaje in meni
najbolj poznano.
V prostoru za zobni kamen je
veterinar psu pulil zobe. Poseg je bil
zame zelo pouèen, kajti nauèila sem
se, da mleènih zob pri njih ni moè
opaziti, ko izpadejo, saj jih ti
pogoltnejo. Po puljenju sem ga
odnesla v stacionar in ga namestila
tako, da je njegova glava bila
obrnjena proti zunanji strani in na
vijem poloaju ter da je bil v kletki
dokaj zravnan. Ker je krvavel iz
gobca, sem mu pod glavo dala bel
prtièek in ga malo potolaila.
Bila sem zraven, ko so klistirali
veèjega psa, ki ni mogel iti na blato.
Isti dan so sterilizirali malo psièko. Po
konèanem kirurkem posegu sem
orodje seta dala v ledvièko in jo
odnesla v prostor za sterilizacijo. S
krtaèko
sem
vsak
kirurki
pripomoèek dobro umila. Kirurke
instrumente sem obrisala z belim
papirjem, saj sem tako lahko
najbolje opazila, èe se je kakna
kapljica krvi izmuznila. Ob koncu, ko

je samica bila e pod anestezijo, sva
jo z veterinarsko tehnico oblekli v
mreast povoj. To je bil definitivno
najbolji dogodek tistega dne.
Najlepe je bilo, ko sem jo stisnila k
sebi in jo poloila na mehko odejico.
V naroèju sem jo zelo poèasi nesla do
kletke samo zato, da bi zavlaèevala
in si dobro zapomnila ta prijeten
obèutek. Ko se je zbujala in stokala
zaradi boleèine, sem sedla k njej in
se èisto po tiho z njo pogovarjala.
Zelo teko prenesem kri in kirurko
rezanje, zato mi je pogosto postalo
slabo pri operacijah in sterilizacijah
ter kastracijah. Kri je eden od
vzrokov, zakaj to ni pravi poklic
zame. Veterinarka ne elim postati,
ker sem spoznala, da je bolj kot na
ivalih, poudarek na boleznih in
spoznati se na naprave, ki so v
kliniki, ter èièenje in pospravljanje.
Jaz pa bi rada skrbela za ivali in jih
tolaila ob boleèinah.
Daa Petek

Intervju s sošolko vegetarijanko
Nea Koiè Tadina je moja soolka, ki obiskuje 3. letnik Biotehnike ole Maribor in se
izobrauje v smeri veterinarski tehnik. Z njo sem opravila intervju glede vegetarijanstva.
Kako dolgo si vegetarijanka?
Oktobra sem ravno praznovala prvi
rojstni dan svojega vegetarijanstva.

èeprav zaradi tega ne bom
prenehala z vegetarijanstvom, saj
mi je veè, da je moja vest èista.

Zakaj si postala vegetarijanka?
Za vegetarijanstvo sem se odloèila,
ker mi je o tem veliko povedala
moja soolka, kar pa me ni èisto
preprièalo,
zato
sem
malo
pobrskala e po internetu in ko sem
videla kakne grozote se zares
dogajajo, me je minilo do vsakega
mesa.

Se
je
zdravstveno
kaj
spremenilo na bolje, mogoèe
tudi na slabe?
Moje poèutje se ni spremenilo ne na
bolje in ne na slabe, odkar sem
vegetarijanka pa e nisem naredila
nobenih krvnih preiskav.

Kako se poèuti?
Poèutim se enako kot takrat, ko sem
jedla meso, le da po obroku ni veè
takne napihnjenosti in ni veè
tistega obèutka krivde, da je za tvoj
obrok moral nekdo umreti. Je pa
res, da sem se malce zredila,
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Si bolj odporna na bolezni?
Prej so bile bolezni pogosteje, moj
zadnji obisk zdravnika je bil pred
priblino tirimi meseci. Ko sem bila
stara 9 let, so mi na preiskavah v
bolninici odkrili intoleranco na
laktozo, za katero so trdili, da jo
bom imela vse ivljenje. Pred enim
letom je bila e vedno moèno

Nea Koiè Tadina
izraena, kar pa se je po zaèetku
moje odloèitve za vegetarijanstvo
moèno popravilo in sedaj lahko
uivam e skoraj vse mleène
izdelke.
Je bolj raznovrstno hrano?
Poskusim veè stvari, ki mi postajajo
vedno bolj veè, doma pa e vedno
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MLADI IN VEGETARIJANSTVO
jem hrano, ki sem jo jedla prej, le da
iz nje izkljuèim meso.
Kaj je bilo najteje pri prehodu
na brezmesno prehrano?
Najteje je bilo zaèeti. Prvi dan, ko
naj bi prenehala jesti meso, mi je oèe
ponudil prut in ker se mi je tako zelo
zahotelo, sem ga vzela. Ugotovila
sem, da ne bo tako lahko. Ko sem se
zavedala, da èe ne bom resna, ne bo
iz tega niè, sem se zaèela drati moje
diete:
v
oli
sem
naroèila
vegetarijansko malico, v trenutku,
ko mi je kdo ponudil meso, sem
odloèno rekla ne, doma sem po
navadi jedla le solato in prilogo.
Teko je bilo, ko se mi je mama uprla
in me od zaèetka vsako kosilo
poskuala preprièati, da bi vzela
meso in me spraviti na stara pota.
Najbolj sem se bala teav z
zdravjem, za katere so mi povedali
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prijatelji mojih starev in starih
starev (predvsem babica, ki ni
prenesla,
da
njena
vnukinja
naenkrat ne bo jedla mesa), zdaj pa
sem opustila vse dvome glede
zdravja vegetarijancev.
Kaj je bil najmoèneji faktor pri
tej odloèitvi: soèutje do ivali,
zdravje, skrb za okolje ali
mogoèe kateri drug razlog?
Najmoèneja je bila vedno etika. Ko
pa sem zaèela na omreju brati
èlanke o vegetarijanstvu, sem
ugotovila, da ne delam dobrega le za
ivali, ampak tudi za na planet, kar
me je e bolj pritegnilo.
Kako
so
tak
naèin
prehranjevanja sprejeli tvoji
blinji?
Nekateri ljudje se e vedno spuèajo
v konflikte z mano, drugi so

ugotovili, da s konflikti ne bodo
nièesar spremenili. Moji blinji so me
sprejeli takno kot sem, sestra je
celo postala vegetarijanka, doma pa
kuhamo e skoraj vsako kosilo brez
mesa. Mama se je odloèila, da me bo
podpirala pri moji ideji, ne je veè
veliko mesa, celo dogovorili sva se,
da èe ob nedeljah ne je mesa, jaz
pomijem posodo od kosila. Oèe se je
vdal v skoraj vegetarijansko ivljenje
z mano in mojo sestro, babica se je
odloèila, da mi bo namesto mesa paè
spekla kaj drugega, moj pes pa se
sprijazni z vegi ostanki od kosila.

Daa Petek
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Adijo, meso
Nevarnosti, ki jih
povzroèajo na
antibiotike odporni
mikrobi v mesu,
jajcih in mleku

R

aziskovalci na univerzi v
Uppsali na vedsksem so
prili do zaskrbljujoèega
sklepa:
Celo
majhne
kolièine antibiotikov v ivilih - precej
pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi
spodbujajo
pojav
mikrobov
odpornih na antibiotike.
Ampak
kako
pridejo
antibiotiki v hrano? Dve tretjini vseh
v Nemèiji proizvedenih antibiotikov
konèa v ivinoreji - in mesu, jajcih in
mleku.

kot 2500 vzorcev mesa. Rezultat:
42,2% vzorcev puranjega mesa in
22,3% vzorcev pièanèjega mesa je
bilo okuenih z MRSA.
Nevarnost okube za potronike ne
pomeni le uivanje kontaminiranih
proizvodov
ivalskega
izvora,
temveè tudi priprava. Prof Wolfgang
Witte, mikrobiolog na intitutu
Robert Koch, opozarja: Èe se s prsti
dotaknem tekoèine, ki nastane pri
odtajanju mesa, in imam na koi
manjo ureznino, lahko skoznjo
prodre MRSA in povzroèi okubo
podkonega tkiva. V najslabem
primeru bi lahko imel zastrupitev
krvi, sepso in v zelo neugodnem
primeru  redkem, vendar mogoèem
 smrt.
Freiheit für Tiere,01/2012
Prevedel: mag. Martin Vreèko

Uivanje rdeèega
mesa poveèa
tveganje za pojav
sladkorne bolezni

Masovna ivinoreja ponuja idealne
pogoje za povzroèitelje bolezni vseh
vrst. Da ivali v teh pogojih sploh
preivijo do zakola, se mnoièno
uporabljajo antibiotiki. Rupert Ebner,
nekdanji podpredsednik bavarske
veterinarske
zbornice
je
za
Süddeutsche Zeitung izjavil, da èe
veterinar med 30.000 pièanci najde
bolno ival, je to dovolj, da vsem
ivalim preventivno dajo antibiotike.
Pri praièih in govedu ni veliko bolje.
Nemki zvezni intitut za oceno
tveganja (BfR) ocenjuje, da so leta
2010 pred zakolom praièi dobili
antibiotike
povpreèno
5,9-krat,
govedo pa 2,3-krat. Vendar pa
bakterije postajajo vedno bolj
odporne na antibiotike, zato se
uporaba antibiotikov poveèuje zaèaran krog. Bakterije, ki so postale
imune na antibiotike imenujemo
MRSA. BfR je v Nemèiji pregledal veè
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Nedavna
raziskava
nemkega
intituta za èloveko prehrano (DifE)
je prila do sklepa, da obstaja
izrazita povezava med uivanjem
rdeèega mesa in tveganjem za
razvoj sladkorne bolezni tipa 2.
Tveganje za sladkorno bolezen se je
pri zauitju 100g rdeèega mesa na

dan poveèalo za 8-16%. Pri zauitju
klobas iz rdeèega mesa se je
tveganje e pri 50g na dan poveèalo
za 25-40%.
Freiheit für Tiere,01/2012
Prevedel: mag. Martin Vreèko

Opozorilo: Svinec v
divjaèini
Nemki zvezni intitut za oceno
tveganja (BfR) opozarja, da je meso
divjih ivali, ki so bile ustreljene s
strelivom, ki vsebuje svinec, nevarno
za zdravje ljudi. Svinec je strupena
teka kovina in se v telesu kopièi.
Poviane koncentracije svinca v
èlovekem telesu lahko ovirajo
tvorbo krvi ter pokodujejo notranje
organe in centralni ivèni sistem.
Poleg tega se svinec kopièi tudi v
kosteh.
BfR je na podlagi novih podatkov
ponovno ocenil tveganje in uivanje
divjaèine
odsvetuje
otrokom,
noseènicam in dojeèim materam.
Poleg drobovine, so najbolj nevarni
meso divjih svinj, jelenjadi in srnjadi.
Revija avstrijskega zdruenja za
informiranje potronikov (VKI) svari

tudi pred uivanjem mesa zajcev in
ptièev, ki jih obièajno streljajo s
svinèenimi ibrami.
Pri lovu se najpogosteje uporabljajo
svinèene ibre in naboji, ki vsebujejo
svinec, ki v mesu puèajo drobce
svinca: "Metki se pri udaru
deformirajo ali razlomijo in drobni
delci svinca prodrejo globoko v
meso. Tam jih komaj opazimo pie
BfR. Njegov predsednik prof ddr.
Andreas Hensel opozarja: "Tveganje
je veèje pri skupini potronikov, ki
divjaèino uivajo vsak teden, e
posebno druine lovcev."
Freiheit für Tiere, 02/2012
Prevedel: mag. Martin Vreèko
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Nobelov nagrajenec
opozarja: v govejem
mesu virusi, ki
povzroèajo raka
Virusi v govejem mesu lahko
povzroèijo
raka.
Nobelovec
nagrajenec za medicino leta 2008
Harald zur Hausen (na sliki) z
nemkega intituta za raziskave
raka je ta sum izrazil v pogovoru za
revijo Focus. Povzroèitelji preivijo

temperature do 70°C, zaradi èesar
tudi kuhano meso vèasih e vedno
vsebuje rakotvorne viruse.

Pri ljudeh z neugodnim genotipom je
veèja poraba rdeèega mesa do
petkratno poveèala tveganje.

Harald zur Hausen trditev utemeljuje
z veè kot 100 tudijami: "Rezultati
kaejo, da se tveganje za pojav raka
debelega èrevesa poveèa za 20 do
30 odstotkov, èe jeste govedino".

Freiheit für Tiere, marec 2012
Prevedel: mag. Martin Vreèko

Freiheit für Tiere, 03/2012
Prevedel: mag. Martin Vreèko

tudija: Rdeèe
meso poveèuje
tveganje za pojav
raka na mehurju
Znanstveniki na Univerzi v Teksasu
so v obirni tudiji, ki je bila izvedena
med leti 1999 in 2009, preuèili
odnose med uivanjem mesa in
rakom seènega mehurja. Rezultat:
vija kot je bila poraba rdeèega
mesa, veèje je bilo tveganje za pojav
raka na mehurju.

Zdrave oèi: siva
mrena redkeja pri
vegetarijancih
Manj mesa kot pojemo, manje je
tveganje za nastanek sive mrene. Ta
oèesna bolezen lahko povzroèi
slepoto.
V okviru tudije EPIC-Oxford so pri
veè kot 27.000 udeleencih preuèili
odnos med razliènimi vrstami
prehrane in tveganjem za nastanek
sive mrene. Rezultat je jasen: pri
vegetarijancih se tveganje zmanja
za 30 odstotkov in pri veganih za 40
odstotkov v primerjavi z mesojedci,
ki zauijejo nad 100g mesa na dan.
Freiheit für Tiere, 03/2012
Prevedel: mag. Martin Vreèko

Zakaj so nae babice tako cenile entjanevo olje?
entjanevo olje v sebi hrani moèi sonca, ki vam jih podari skozi koo, ko se namaete ali masirate z njim. Uèinkuje
pomirjajoèe in harmonièno na telo in duo in obenem sproèa. Npr.: po napornem dnevu omogoèa zdrav spanec in
skladen zaèetek dneva. Lahko bi rekli, da je prinaalec miru v tem mrzliènem in stresnem èasu. Je nepogreljivo v
vsaki domaèi lekarni! Vae telo vam bo hvaleno za njegovo podporo.

Idealno za:
▫
▫
◽
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

nesreèno neprespane
stres od tekanja sem in tja
ljubitelje prostih uric
trpeèe zaradi slabega vremena
izèrpane ljubitelje gibanja
prenapete uporabnike raèunalnikov
preutrujene deloholike
ljubitelje masa
teave vseh vrst
vsako domaèo lekarno

Za harmonièen prièetek dneva, za naporne
èase in stres ali kot pomoè za sprostitev, npr. za
zdrav spanec: zjutraj in zveèer z oljem neno
masiramo obmoèje pleksusa, hrbtenice, dlani in
podplatov.

Pri otrdelih miicah: po potrebi
namaemo prizadeta mesta.

Kot masano olje: idealno za vse
oblike masa in za globljo sprostitev.

Za ivce je tako sproèujoèe kot
kraje wellnes poèitnice!

Kliknite na www.ibi-vegan.si in uivajte v odkrivanju èistih naravnih olj in
druge naravne negovalne kozmetike iz majhnega, naravi prijaznega podjetja.
Imenuje se Apostel Kräuter in dela po naèelih Miroljubnega kmetijstva. Da ne
preizkuajo na ivalih, nam najbr ni treba posebej poudariti.
Poglejte na www.ibi-vegan.si ali poklièite 01/505 57 99. Prijazno vam bodo
odgovorili.
34
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Mednarodni Gabrielin sklad
za vse kulture sveta:
prva podružnica v Afriki
Mednarodni Gabrielin sklad za vse kulture sveta se po vsem svetu zavzema za miroljubno
soitje èloveka, narave in ivali. Po vsem svetu morajo narava in ivali trpeti zaradi èloveka.
Posledièno so posebno drastièno vidne podnebne spremembe zaradi roparskega naèina
gospodarjenja. Mednarodni Gabrielin sklad po vsem svetu nameèa biotope, da ogroene
vrste spet najdejo svoj ivljenjski prostor, rastline lahko rastejo brez strupov in ivali dobijo
dostojen prostor za ivljenje. V bliini Würzburga v Nemèijim je zaivel pilotski projekt Deela
miru, ki vsemu svetu daje zgled za miroljubno soitje med vsemi oblikami ivljenja. Kuratorji
Mednarodnega Gabrielinega sklada s celega sveta se vedno znova sreèujejo v Deeli miru. Kar
vidijo in doivljajo, ponesejo v svoje deele.

M

ednarodni
Gabrielin
sklad v razliènih delih
Afrike ustvarja prostore
za zaèito in razvoj
narave
in
ivali.
Kupujejo
pragozdove, da bi tako ohranili
drevesa in ivali ter jim tako pridobili
dolgoroèno domovanje. Tam kjer je
zemlja
opustoena
zaradi
pretiranega izkorièenja narave in
tam kjer so se zaradi spremembe
podnebja podaljala suna obdobja,
sklad s pomoèjo kuratorjev ponovno
presaja
drevesa.
Nastajajo
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vzgajalièa dreves, ki prav mladim
ljudem
dajo
perspektivo
za
prihodnost. Da bi ljudje in ivali imeli
dovolj vode, gradijo vodnjake. Taki
izvori vode so elementarnega
znaèaja tudi za polja, saj brez vode
ni etve. V Afriki je e preizkuen
tudi
koncept
miroljubnega
kmetijstva z namenom, da bi se
ustvarila
miroljubna,
varna
ivljenjska osnova za ljudi in ivali. V
demokratièni republiki Kongo so si
zadali nalogo, da ustavijo krèenje
gozdov in k tej pomembni temi tudi

apelirati na politike, da postanejo
bolj obèutljivi za te probleme.
Zastopniki
Mednarodnega
Gabrielinega sklada v Keniji v
mnogih projektih tesno sodelujejo s
kenijsko vlado, ki odobrava in
podpira mnogovrstne aktivnosti v
prid naravi in ivalim, na primer
pogozdovanje,
ki
v
predelu,
prizadetem od ekstremne sue,
deluje proti nadaljnjem irjenju
puèave. Veliko skupin mladih ljudi
je vkljuèenih v to dragoceno delo.
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Sadijo vedno veè dreves in
opogumljajo tudi prebivalce vasic k
tej
dejavnosti.
Tudi
olarjem
poizkuajo posredovati zavest o
varovanju narave s »Klubom sajenja
dreves«. Èeprav je skrb za lastne
druine zaradi hude sue in mnogih
slabih letin velika, je uspelo
prijateljem
Mednarodnega
Gabrielinega sklada v Keniji
pomagati tudi ivalim: negujejo
bolne ivali in skrbijo za ivali v
stiski.
V Senegalu ljudi iz raznih vasi in
regij povabijo na seminarje ob koncu
tedna in jim pokaejo, kako lahko
njive krepijo s prevretki iz rastlin in
rastlinskimi izvleèki, namesto da
uporabljajo kemièna gnojila, kako
kompostirajo in kaj pomeni spotljivo
ravnanje z zemljo in njenimi plodovi.
Tako se vedno bolj iri ta novi,
miroljubni naèin kmetovanja. Tudi
mladi so se v Senegalu navduili nad
naravo in ivalmi. Ustanovili so Klub
prijateljev narave in z javnimi

akcijami jim uspeva, da prebivalstvo
postaja bolj èuteèe do usode ivali.
Po
vzoru
Mednarodnega
Gabrielinega sklada se zavzemajo za
naravo in ivali. Zelo resno jemljejo
deset bojih zapovedi in tudi nauke
Jezusa Kristusa. Tako animirajo tudi
odrasle, da ne ubijajo ivali, poleg
tega pa jim je uspelo zediniti dve
skupini plemen, ki sta bili prej med
seboj sovrane.

Mednarodni Gabrielin sklad
deluje tudi na èrni celini.

Èe vas je navduilo aktivno delovanje Mednarodnega Gabrielinega
sklada v Afriki in bi radi pomagali pri nadaljnji gradnji deele Miru v
Nemèiji in Mednarodnega Gabrielinega sklada v Afriki, lahko to
storite tudi z vaim denarnim prispevkom. Vsak evro teje.
Raèun za prispevke Mednarodnega Gabrielinega sklada
IBAN: DE12 6739 0000 0000 2062 53
BIC: GENODE61WTH
namen plaèila: Afrika

Škodljiva koristoljubnost človeških delitev
Biti rasist ali seksist danes ni niti sprejemljivo niti korektno. Na nas je, da bo tudi
diskriminacija na podlagi ivalske vrste èim prej zgolj e stvar zgodovinskih prouèevanj.
Èlovekov odnos do ivali al
preteno zaznamuje vidik koristnosti
 kode: ena lastovka da, ker
najavlja pomlad, jata korcev ne, ker
bo »napadla« vinograd. Prevladuje
izmera vrednosti posamezne ivali in
posameznih ivalskih vrst glede na
to,
koliko
utegnejo
koristiti
èlovekim interesom, koliko jih lahko
uporabimo  npr. koliko litrov mleka
nam dajo oz. koliko jim ga uspemo
vzeti. A pravo varovanje narave
nikakor ne ostaja zgolj pri èlovekih
interesih, paè pa vkljuèuje tudi
premislek o ivalskem vpraanju
onstran antropocentrizma.
Ni vpraanje, kateri medved, volk,
jastreb, orel ali krava pooblaèa
zagovornike ivalskih pravic, da
govorimo v njih imenu. Naprej
govorim(o) v imenu ljudi. Iz zaupanja
v sposobnosti èlovekega uma, da
prepozna krivice in da jih je
pripravljen zaradi moralne dolnosti
popraviti,
èetudi
to
pomeni
odrekanje nekaterim koristim.

36

ivali v dananjem trenutku nujno
potrebujejo
zaèito,
tako
kot
potrebujejo
zagovornitvo
in
posebno skrb ljudje, ki so e
nedorasli, ali ki zaradi razliènih
razlogov ne morejo sami sebi
zagotoviti
preivetja
in
uresnièevanja èlovekovih pravic. In
tevilne ivali so dananji dan
opredmetene in nepredstavljivo
zlorabljene. Po podatkih Zdruenih
narodov za prehrano in kmetijstvo
ljudje letno ubijemo 53 milijard
ivali, kamor niso vtete ribe in
druge vodne ivali. Kdor se noèe
slepiti, ve, da je mesno predelovalna
industrija najprej in predvsem
proizvodnja krutosti, ki ivali razume
kot »surovino«. Vse zato, ker je cilj
èim veè dobièka.
S
potenim
premislekom
in
vztrajnim delovanjem bo ivalim
priznana vrednost sama na sebi.
Onstran tega, da krjanèki, kolikor jih
je e, tako lepo pojejo in razveselijo
srce. In onstran potenciala, ki ga ima
naravoslovni turizem z opazovanjem

medvedov kot enem od najbolj
fascinantnih
predstavnikov
ohranjene narave.
Na Zemlji se e vedno vedemo kot
gospodarji,
ki
posegajo
v
nedotakljivost vsega, kar biva.
Postaviti se v sredièe vesolja in po
sebiènih interesih doloèati, kdo je
vredneji in kdo naj koga uporablja 
to poznamo: rasizem, seksizem in
diskriminacija na podlagi ivalske
vrste (speciesizem, tudi specizem, iz
latinske besede species, vrsta;
pristranski odnos v prid èlanov
lastne vrste) so si v temelju podobni.
Ena skupina ivih bitij si podredi
drugo, jo izkorièa in ji odvzema
prostost. Pri tem pa samo sebe in
podrejene preprièuje, da je to v
naravnem redu stvari. Biti rasist ali
seksist danes ni ne sprejemljivo ne
korektno. Na nas je, da bo tudi
diskriminacija na podlagi ivalske
vrste èim prej zgolj e stvar
zgodovinskih prouèevanj.
dr. Zalka Drglin
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Ljudje, prenehajte
jesti živali
Boiè je krvav
praznik!

B

oiè naj bi bil najbolj miren
in najbolj ponotranjen èas v
letu. Morda tudi je, toda to
na alost to ne velja za
okrog 12 milijard ivali, ki jih bodo
ubili prav za te praznike in to za golo
èloveko uivanje. Da bi bila stvar e
bolj absurdna, to delajo tako
imenovani kristjani v èast rojstva
Jezusa, Kristusa, odreitelja vseh
ljudi in du ter kneza prihodnjega
kraljestva miru na Zemlji. Prazniène
dni
okrog
boièa
spremlja
obligatorno, religiozno obarvano
ubijanje milijard nedolnih ivali in
orgije uivanja mesa, kar je ivalski
kanibalizem. Ne glede na to, da
postaja kritika te tradicije vse
glasneja in vedno glasneje tudi
tobe uivalcev mesa o zdravstvenih
teavah, malokdo od njih pomisli, da
bi zmanjal kolièine mesa ali
prenehal jesti meso.

Od kod tradicija
ivalskega
kanibalizma v èasu
boiènih praznikov?
Cerkev zase trdi, da jo je ustanovil
Jezus in da jo vodi sveti duh po
najviji duhovèini na èelu s
papeem, samozvanim »svetim
oèetom«. No, ta ista cerkev je v teku
zgodovine uvedla praznik boièa, ki
ga prvi kristjani niso poznali in niso
slavili. Boiè, rojstni dan Jezusa, se je
pojavil ele kasneje, uvedla pa ga je
na novo osnovana rimska cerkev s
papeem na èelu  lahko bi se reklo
sekta, ki se je odcepila od cerkve
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prvih kristjanov. Rimskokatolika
cerkev je uvedla boiè in doloèila
datum, ki je bil v rimskem cesarstvu
znan kot dan rojstva boga sonca
Mitre. Njegove vernike je vodil veliki
sveèenik z nazivom »pontifeks
maksimus«, ki ga danes nosi njegov
domnevni
naslednik

pape
rimskokatolike cerkve.
Kot vidimo, je cerkev prevzela
praznik dananjega boièa iz
mitraizma in mu dala novo vsebino,
vendar v veliki meri ni spremenila
obièajev in ritualov ubijanja ivali ter
konzumiranja
njihovih
teles.
Tradicija boiènih praznikov in
ritualov torej nima svojega zaèetka
pri Jezusu in njegovih prvih sledilcih,
temveè zaèetki datirajo v èas, ko je
krèanstvo prevzelo obièaje drugih
verstev.
Najvija duhovèina s papeem na
èelu zavaja svoje vernike e stoletja
tako, da se skriva za svetim duhom,

Jezusom, Kristusom in Bogom
Oèetom, govoreè vernikom, da so
njihovi namestniki na Zemlji. Èe
elimo, da se preneha z ivalskim
kanibalizmom, ne le v èasu boièa, bi
moralo
biti
èlovetvo
najprej
seznanjeno s tem, kaj je pravzaprav
storil Jezus, katerega rojstni dan
kristjani
slavijo.
Danes
smo
preprièani,
da
je
bilo
zanj
najpomembneje, da se èlovetvo
vrne k naèelom ivljenja, ki so
vsebovani v desetih zapovedih in
njegovem Govoru na gori. Njegov
nauk je ivljenje brez nasilja do vseh,
tudi do ivali. On je graditelj miru,
duhovni
revolucionar,
pacifist.
Njegovo ivljenje in nauk pa
temeljita na enostavnem zakonu, ki
se glasi: »Èesar ne eli, da drugi
storijo tebi, tega tudi ti ne stori
njim.« To velja tudi za ivali. Ko bodo
ljudje to spoznali in tako iveli, ne
bodo veè verjeli duhovniki kasti in
ne bodo nadaljevali s krvavim
boièem in ivalskim kanibalizmom.
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Kdo je ivalski
kanibalizem
razglasil za »bojo
voljo«?
Zgodovinsko gledano je rtvovanje
ljudi ali ivali v predpisanih ritualih
ter s ciljem pomiriti jezne bogove
skozi
vso
zgodovino
izvajala
duhovèina.
Prvi
profesionalni
mesarji so bili duhovniki oz.
mesarski poklic je bil istoèasno
duhovniki poklic. Tako ni teko
razumeti, zakaj ljudje ubijajo ivali in
zakaj jedo njihova telesa. To je
povezano z duhovniko tradicijo in
nima nikakrne zveze z bojo voljo.
V verstvih so obstajala rtvovanja
ljudi in ivali z namenom, da bi
pomirila jezne bogove, slavili pa so
jih z uivanjem tako imenovanega
rtvenega mesa. Na èelu slavja in
ivalskega kanibalizma je bil vedno
duhovnik  mesar, katerega dolnost
je bila z noem ubiti doloèenega
èloveka ali ival, razkosati truplo in
zagati posamezne dele na oltarju.
Torej ni bilo celo truplo dodeljeno, da
zgori za pomiritev bogov, temveè je
duhovnik najbolje dele vzel zase,
ostanek pa je dal osebam, ki so
skrbele za nabavo rtvenih ivali,
pripravo rtvenega oltarja in rituala.
V bibliji so tudi zapisi v smislu »naj
dim gorenja ivali deluje na boga kot
pomirjajoèi vonj.« (Mojzes 8, 21, 2,
Geneza 29, 18, 4, Eksodus 28, 2). Èe
je nekaj taknega zapisano v bibliji,
morajo cerkveni verniki pod gronjo
veènega prekletstva verjeti, da je to
boja volja, ki jo je treba izpolnjevati.
Zaradi tega jim ne pade na pamet,
da bi razmiljali o tem, ali so te
besede v bibliji resnièno boje
besede ali morda besede, ki jih je v
toku èasa vstavila duhovèina, ki je
sluila in slui bogu podzemlja 
Baalu. Verniki so bili preprièani, da
rtvovanje mesa z zaiganjem ljudi
ali ivali na oltarju slui zaèasni
prekinitvi boje jeze. Za duhovnika,
kot izvajalca rituala, je uivanje
mesa
pomenilo
blagoslov
in
nagrado, za vernike pa dovoljenje za
uivanje na festivalu èlovekega in
ivalskega kanibalizma. Marsikaj,
kar se je izvajalo v èasu rimskega
cesarstva, se izvaja tudi v 21.
stoletju, v èasu boiènih praznikov.
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Od verskoprazniènega do
vsakodnevnega
uivanja mesa
Navada vsakdanjega uivanja mesa
ima svoj zaèetek v versko-praznièni
tradiciji, ki so jo izvajali in do danes
ohranili duhovniki. Rimskokatolika
cerkev je od svojega nastanka v 4.
stoletju ozko povezana z nao
kulturo in je tako vplivala na
prehranjevalne
navade
svojih
podlonikov. Tako je na primer dan
Jezusove smrti stoletja veljal kot
brezmesni dan, toda ribe so bile
vedno dovoljene. Zakaj? Cerkev je
rekla, da riba ni meso, torej se jo
sme v petek jesti, in verniki so to
prevzeli, ne da bi se vpraali, kdo si
je izmislil tak nesmisel! No, cerkev
spreminja svoje mnenje, kadar ji to
ustreza. Petek je bil nekoè dan
spomina na Jezusovo smrt na kriu in
verniki so se morali postiti. Danes
cerkveni kristjani petek ivijo
drugaèe. Cerkev se je prilagodila
duhu èasa in z njo njeni verniki.
Videti je, da je cerkvi pomembneji
duh èasa, denar, oblast in ugled. Vse

to so atributi boga podzemlja, Baala,
ki je zahteval galne daritve, nima
pa nikakrne zveze z naèeli Jezusa iz
Nazareta, èigar rojstni dan naj bi za
boiè slavili.
Kljub znanju in velikim dosekom
veèina ljudi e vedno sledi
pismoukom in duhovèini. Druba se
je na nek naèin osvobodila
psihiènega in fiziènega suenjstva
duhovniki kasti, tako da se je
drava loèila od cerkvenih kultov in
obièajev, v praksi pa na alost
najveèkrat vseeno nadaljuje s
krvavimi in okrutnimi cerkvenimi
obièaji.
Toda èlovetvo, za razliko od
prejnjih generacij, ivi v mogoènem
èasovnem preobratu, v katerem
vedno glasneje odmeva klic: Smrt
ivali je smrt ljudi! Ljudje, prenehajte
muèiti, ubijati in jesti ivali, ki so del
celotnega stvarstva in s tem del vas
samih. Apostol Pavel je v enem od
svojih pisem zapisal: »Kar seje, to
bo tudi el!« To ni niè drugega kot:
»Kar si storil enemu od najmanjih,
si storil Meni (Kristusu) in ne
nazadnjem samemu sebi.«
Moris Hoblaj, teolog in sociolog
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Živalim prijazno nakupovanje kozmetike in čistil
Pri nakupovanju kozmetiènih izdelkov in èistil se pogosto sooèamo z dilemo, kateri proizvod
oziroma znamka je/ni testirana na ivalih. Nekatera podjetja izrecno zapiejo na embalao, da
izdelek ni testiran na ivalih, nekatera tega ne omenjajo, èeprav se testiranja ne posluujejo,
veliko pa jih uporablja teste na ivalih in se s tem ne hvali. Slovenski trgovci pomanjkljiv
prevod opisa tujega izdelka pogosto prelepijo èez izvirni zapis na embalai in se tudi zato ne
moremo preprièati, kaj kupujemo z vidika odnosa do ivali. Organizacije za zaèito ivali po
svetu objavljajo aurne sezname podjetij, ki svoje izdelke testirajo oziroma ne testirajo na
ivalih, a ti seznami niso docela uporabni za slovenski trg, ker tevilnih natetih izdelkov pri
nas ni naprodaj. Seveda tudi na slovenskem trgu obstajajo specializirane trgovine, ki ponujajo
preteno ali izkljuèno ivalim prijazne izdelke. Vendar pa veèina ljudi nakupuje v velikih
trgovinah v nakupovalnih sredièih. Ni mogoèe prièakovati od nekoga, ki ivi na obrobju
Slovenije, da se bo pripeljal v Ljubljano samo zato, da bo v specializirani trgovini kupil èistilo
ali kremo, ki nista testirani na ivalih. Veliko ljudi e zmeraj ne uporablja interneta za
nakupovanje.

O

b priporoèilih za ivalim
prijazno
nakupovanje
kozmetike in èistil se
poraja
veliko
tehtnih
pomislekov, o katerih bi bilo
potrebno oblikovati in izmenjati
utemeljena
stalièa.
Nekateri
okoljski certifikati so bolj, drugi manj
zanesljivi in strogi, odvisno paè, kdo
jih
podeljuje.
Nasploh
je
problematièen njihov nadzor po
pridobitvi. Informacija na embalai je
lahko tudi zavajajoèa, èeprav si v
globalni konkurenci danes katerokoli
podjetje najbr teko privoèi izgubo
zaupanja potronikov ob razkritju
tovrstnih prevar. Najmanj ivalim
prijazni so verjetno izdelki srednjega
cenovnega razreda, ki so najire
dostopni in jih proizvajajo velike
korporacije; te si testiranje na ivalih
v velikem merilu lahko privoèijo.
Manji proizvajalci nimajo sredstev
za laboratorije in teste, zato pa so
sestavine njihovih izdelkov lahko
zelo vpraljive. Odsotnost ivalskih
sestavin v izdelku po drugi strani
samoumevno e ne pomeni tudi
odsotnosti testiranja na ivalih. Ko
vpraamo za nasvet prodajalca, je
lahko tudi sam zaveden glede
aurnih informacij o izdelku ali pa
nam eli nekaj prodati za vsako ceno.
Kljub poplavi informacij se je skratka
teko zanesti, da kupujemo etièno,
kar pa ne pomeni, da se lahko kar
vdamo in opustimo to prizadevanje.
Pogledati v samo proizvodnjo nam
najverjetneje nikjer ne bodo dovolili,
a bolje je vsaj kupiti izdelek, ki ima
oznako na embalai, da ni testiran
na ivalih, kot tistega, ki nima niti
tega. e bolje je kupiti certificiran
izdelek in se preprièati na spletni
strani izdelovalca, da ni testiran.
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Vsak posameznik se na koncu sam
odloèi, kaj bo kupil, na zaèetku pa
potrebuje
osveèanje,
da
je
razmislek o ivalim prijaznem
nakupovanju etièen in nujen, in pa
èim veè èim bolj zanesljivih
informacij o tem, kaj je tozadevno v
naih trgovinah naprodaj. Zakaj bi
kupovali karkoli, èe za podobno ceno
lahko pokaemo soèutje do ivali in
svoje
nestrinjanje
z njihovim
nepotrebnim muèenjem pri testih?
Èeprav so naa priporoèila zajela
tudi ponudbo specializiranih trgovin,
se zato osredotoèajo e prav
posebno na ponudbo v velikih
trgovinah v nakupovalnih sredièih.
Ne le, da tam nakupuje veèina ljudi,
tam je izbira tudi najteja, saj so
police
prepolne
izdelkov,
kvalificiranega svetovalca pa je
teko priklicati, medtem ko so v
specializiranih manjih trgovinah
praviloma prodajalke in prodajalci, ki
prodajane izdelke bolje poznajo in se
lahko bolj posvetijo kupcem.
Dobra novica je, da je e mono za
veèino kozmetiènih in èistilnih
izdelkov najti ivalim prijazno
ponudbo tudi v velikih trgovinah, kot
so Tu, Mercator, Spar in Leclerc, pa
èetudi je na voljo le ena ali dve
znamki. Dobra novica je prav tako,
da so tevilne specializirane trgovine
nale svoj prostor v nakupovalnih
sredièih in je dostop do bolj etiène
ponudbe povpreènemu potroniku
tako zelo olajan. e ena dobra
novica je, da tovrstne trgovine
odpirajo vrata tudi zunaj Ljubljane in
v majhnih krajih.
Zahvaljujem se vsem èlanicam in
èlanom Drutva za osvoboditev

ivali in njihove pravice, ki so
posredovali
svoj
prispevek
k
seznamu
in
konstruktivne
komentarje. Ne morem prevzeti
osebne
odgovornosti
za
verodostojnost
vseh
zajetih
podatkov, saj gre za skupinsko delo,
sem pa vse poslane mi podatke
zajela in smiselno uredila ter zaupala
v dobronamernost vseh sodelujoèih.
Prav tako ne morem jamèiti, da so
navedeni izdelki kakovostni, saj jih
nisem mogla osebno preizkusiti.
Seznam seveda ni izèrpen. Èe spodaj
navedenim izdelkom ne zaupate, se
o etiènosti proizvajalca lahko
preprièate na njegovi spletni strani
in preverite, katere certifikate od
spodaj natetih je pridobil. Èe boste
primerjali
spodnji
seznam
z
obstojeèimi podobnimi seznami,
upotevajte,
da
se
politika
proizvajalcev pod pritiskom javnosti
in zakonodaje spreminja in da nekaj
let star seznam ni veè merodajen.
Nekateri
od
zajetih
izdelkov
vsebujejo ivalske sestavine, in èe je
to za vas nesprejemljivo, se jim
boste izognili. Za nekoga, ki o
etiènem nakupovanju doslej niti
razmiljal ni, pa bo pomemben prvi
korak, da bo kupil izdelek, ki ni
testiran na ivalih, namesto tistega,
ki so mu ga kot »najboljega«
nezavedno
vcepili
mediji,
ali
najcenejega. Ne preprièevati e
preprièane,
ampak
doseèi
neosveèeno veèino je poglavitni
namen teh priporoèil!
ivalim
prijazna
nakupovalna
priporoèila lahko v celoti preberete
na
nai
spletni
strani:
www.osvoboditev-zivali.org
dr. Cirila Toplak
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Komu je namenjena Zdrava televizija?
Zdrava televizija je za tiste, ki jim ni vseeno za Zemljo. Za ivali. Za ljudi in za na jutri.
Namenjena je ljudem, ki ièejo svoje poti in resniène odgovore. Veseli so je vsi, ki hoèejo
nekaj storiti za ivali, naravo, ljudi in zase. Pomaga graditi bolji svet.

Kaj vam prinaa Zdrava televizija?
Na Zdravi televiziji boste nali oddaje o ivalih in ustvarjanju spotljivega odnosa do
njih. S èudovitimi reportaami vas bo popeljala v Deelo miru. To je izreden projekt,
ki e veè kot 10 let teèe v Spessartu, v juni Nemèiji. Uivali boste v èudovitih
posnetkih ivali, ki ivijo brez strahu, da bi jim kdo hotel kaj alega. Oèaralo vas bo
njihovo zaupanje in predana nega ljudi, ki skrbijo za ta koèek zemlje ter njene
prebivalce. Navduilo vas bo, kako uresnièujejo nae prastaro hrepenenje, da bi z
ivalmi iveli v prijateljstvu in soitju.
Z vegetarijanskimi in veganskimi kuharskimi oddajami bogati pestrost naih
vsakdanjih in prazniènih jedilnikov. Z njimi lahko razveselite tudi prijatelje in
znance.
Prinaa vam pogovore o duhovnih temah. Presenetila vas bo moè besed.
Navduila vas bo preprostost sporoèil. Spomnili se boste, da ste to e slutili,
morda celo vedeli. Opazili boste, da razmiljate veè in z veèjo lahkoto, da
razvijate zdravo kritiènost in uivate v veèji dinamiènosti svojega ivljenja.
Osvetljuje pot do uresnièenja visokih idealov, ki jih cenite. Krepi vao moè,
jasnost in odloènost, pri tem pa vam puèa vso svobodo mnenj in odloèitev.
aromete usmeri tudi v bolne toèke nae drube. Razkriva vzroke in posledice.
Pomaga, da se ponovno vpraamo: Mar res hoèem, da se to dogaja? Pod
vpraaj postavi mnoge tradicije. Vendar ne obsoja. Spotuje svobodo vaih
preprièanj in vam v celoti prepusti ustvarjanje lastnega mnenja.

Ne zaziba vas v svet ivljenja drugih. Odpira vam vrata v va lastni svet. Kae poti
do uresnièenja vaih lastnih ciljev. Pokae vam, kje lahko zaènete, in spotuje vae
odloèitve.
Prinaa vse, kar ste iskali e od nekdaj. Tisto, zaradi èesar ste preklapljali kanale in
iskali nekaj zanimivega. Tisto, kar od nekdaj veste, da je pomembno, pa o tem nihèe
ni govoril.
Stopite v svet Zdrave televizije. Postanite tudi vi del tega zdravega prizadevanja.
Obèutili boste, da niste sami in da gradite nekaj velikega in pomembnega.

Program Zdrava televizija lahko spremljate v kabelskih omrejih T-2 (na
kanalu 178), Amis (na kanalu 069) in Siol (na kanalu 140).
Program poteka v treh èasovnih sklopih:
- od ponedeljka do petka: 7.00 do 10.00, 16.00 do 19.00, 21.00 do 24.00
- ob sobotah, nedeljah in praznikih: 16.00 do 20.00, 22.00 do 24.00
- program poteka v deljenem èasu s televizijo ViTel, katere program lahko
spremljate izven navedenih terminov.
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Recepti
Zimska juha iz fiola in
jeèmenove kae
Sestavine: 250g suhega fiola, 100g
jeèmenove kae, 1 glavica èebule,
100g korenèka, 100g korenine
zelene, olivno olje, romarin,
peterilj, sol, poper

Sarma
Sestavine: 1 glavica kislega zelja;
1kg sveega seitana, 2 skodelici
polkuhanih itaric (ria ali jeèmena),
0,5 skodelice nekuhanega prosa,
100g dimljenega seitana ali tofuja, 2
korenèka, 1 peterilj, 1 mala zelena,
2 glavici èebule, 2-3 stroke èesna

Priprava: Sojine medaljone kuhati v
slani vodi priblino 15 minut, dobro
odcediti in ohladiti. Medaljone preko
noèi marinirati v marinadi iz sojine
omake, gorèice, èesna in olja.
Povaljati medaljone v meanici
moke, rastlinskega mleka in soli (kot
za palaèinke) in na koncu v krunih
drobtinah. Drobtine dobro pritisniti,
tako da se zmes med peèenjem ne
loèi od medaljona. Zatem praiti v
vroèem olju z obeh strani, da bodo
zlato rjavi. Postreèi s solato iz
korenèka in zelene ali s francosko
solato.

Solata iz korenèka in
zelene
Priprava: Na oljènem olju prepraiti
èebulo, korenèek in zeleno ter dodati
romarin in fiol, ki smo ga
predhodno namoèili. Dodati vodo in
pustiti, da se fiol skuha. Ko je fiol
kuhan, oddvojiti malo kolièino,
ostanek zmiksati. Dodati kuhano
jeèmenovo kao in preostanek fiola
ter pustiti, da se vse skupaj prekuha.
Pri
postrebi
juho
posuti
s
peteriljem in pokapljati z olivnim
oljem.

Peèenka
Sestavine: 2 kosa sveega seitana,
omaka iz soje, gorèica, èesen, 5dl
olja, sol, poper. Za prilogo: 1kg
krompirja

Priprava: Zrezke seitana, ki smo jih
marinirali preko noèi v sojini omaki,
povaljati v moki in kratko popraiti.
Narezati na male kockice ali zmleti.
Dodati drobno nasekljani dimljeni
seitan ali tofu, itarice, naribano
zelenjavo, ki smo jo kratko prepraili
na èebuli in 4 lice polbele moke. Vse
dobro premeati. Polniti liste zelja, ki
smo jih predhodno oprali v hladni
vodi in jim odstranili debelo sredino.
Na 2-3 licah olja segreti rdeèo
papriko. Odmakniti z ognja in dodati
sarme ter zaliti z vodo, tako da so
sarme prekrite. Kuhati 40 do 50
minut dokler zelje ni kuhano. Na
koncu
pomeati
krobno
ali
integralno moko z vodo, po potrebi
dodati e sojine omake in vliti v
posodo, ki jo potresemo ,da se
omaka razporedi. Kratko pokuhati in
postreèi s pire krompirjem. Kdor ima
raje lajo varianto, lahko seitan
namesto praenja samo marinira in
ga zmelje ali naseklja.

Ocvrti sojini medaljoni

Priprava: Komade seitana prerezati
po dolini na pol in marinirati preko
noèi v vroèi marinadi: omaka iz soje,
gorèice, èesna in olja. Poloiti v
posodo za peèenke in dodati 5 dl
olja. Zatem dodati oèièen in
narezan krompir in peèi 1 uro. Po
potrebi se med peko lahko doda e
veè olja in marinade.
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Sestavine: 200g sojinih medaljonov,
polbela moka, sojino ali ovseno
nesladkano mleko, olje, krune
drobtine,
sol,
sojina
omaka,
gorèica,èesen.

Sestavine: 500g korenèka, 300g
zelene, majoneza brez jajc, limonov
sok, sol, poper

Priprava: Naribati korenèek in
zeleno. Dodati majonezo, limonov
sok, sol in poper in dobro premeati,
da se vse povee. Postreèi s sojinimi
medaljoni, zrezki iz seitana.

Veganska peciva
Pri vseh receptih lahko namesto
sojinega
mleka
uporabljate
ovseno ali rievo. Margarina je
izkljuèno veganska, kot praek
za pecivo se uporablja vinski
kamen.

Muffini z bananami
Sestavine: 3 zrele banane , 110g
margarine (ali rastlinskega olja) ,
225g moke za peko peciva, 50g
sojine moke, 1 pecilni praek, 2
vanilin sladkorja, 40g sladkorja v
prahu, 1 lièica rozin, 200-250ml
sojinega mleka, kalup za 12 muffinov
Opomba: Namesto banan lahko
uporabite jabolka ali drugo soèno
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sadje (vinje, jagode, nektarine,
gozdni sadei).

Zmanjati temperaturo na minimum
in meati 2-3 minute. Odstaviti in naj
se masa ohlaja, vmes veèkrat
premeati. Stepsti sladko smetano.
Ko se predhodna masa ohladi, ji
dodati polovico stepene sladke
smetane. 3 liste testa preliti s
kremo, jo poravnati in dodati ostalo
sladko smetano. Po vrhu dodati
ostale 3 liste testa in potresti s
sladkorjem v prahu.

Poljubèki iz orehov
Priprava: Na nizki temperaturi poèasi
zmehèati banane, nato dodati
margarino (ali olje) in rozine ter
pustiti, da nekaj èasa stoji. Presejati
moko, dodati pecilni praek in
sladkor v prahu, pomean z vanili
sladkorjem. Narahlo zmeati najprej
ostale sestavine, nato poèasi
dodajati sojino mleko, meati do
povsem gladke mase, ki jo nadevate
v kalupe. Peèi okoli 30 minut.

Sestavine: 2 skodelici pol bele moke
(tip 850), 2 skodelici mletih orehov,
2 vanilin sladkorja, 1 praek za
pecivo, èepec soli, 1 skodelica olja,
1 skodelica sojinega mleka, 1
skodelica sirupa iz agave; za glazuro
- 200g èokolade za kuhanje

Priprava:
Za
sirup
zmeati
pomaranèni sok s 380 g sladkorja in
ga kuhati dokler se sladkor ne stopi
in sirup malo ne prekuha. Grobo
zmleti pistacije in lenike s
preostankom sladkorja in primeati
cimet.
Raztopiti
margarino.
Premazati posodo z margarino.
Premazati list testa z margarino in
posuti z zmesjo lenikov in pistacij
ter zviti in tako ponoviti dokler se ne
porabi testo in nadev. Narezati
zavitke na manje komade in jih dati
v peèico ter peèi na 180°C, 50 minut,
dokler se ne obarvajo zlato rumeno.
Vzeti iz peèice in tople zavitke preliti
s sirupom. Pustiti, da se ohladijo in
potem do konca prerezati.

Orehova potica
Sestavine: za testo - 1kg polbele
moke (tip 850), 4g sveega kvasa,
3-4 lice olja, 3 lice rjavega
sladkorja, sojino mleko, èepec soli,
malo kurkume; za nadev  700g
mletih orehov

Kremne rezine
Listnato testo: 300g moke, 250g
margarine, sok polovice limone,
malo soli, praek za pecivo
Priprava
testa:
Zmeati
vse
sestavine, razdeliti na 6 delov in jih
dati v zmrzovalnik za 5-10 minut.
Nato jih
èim tanje (1-2 mm)
razvaljati. Peèi na 200oC vse dokler
testo ne porumeni.
Krema: 2 litra sojinega mleka, 350370g gustina, 200-250g sladkorja, 2
vanili sladkorja, 1/2l sojine sladke
smetane, malo kurkume ali pol lièke
afrana (za barvo)

Priprava: Meati suhe, nato tekoèe
sestavine in zatem vse skupaj. Testo
ne sme biti tekoèe, ampak je treba z
lico v velikosti
oreha nadev
polagati na z margarino namaèeno
posodo. Èe je zmes pretrda, je treba
dodati malo mleka, èe je tekoèa, pa
je treba dodati e malo moke. Peèi
na 180°C okoli 10-15 minut. Ko so
poljubèki peèeni, se lahko z ene
strani namoèijo v glazuro iz
èokolade. Za glazuro segrejemo vse
sestavine, da se èokolada stopi.

Zavitek iz lenikov in
pistacije
Sestavine: 380g + 8 lica sladkorja
posebej, 600ml svee iztisnjenega
soka pomaranèe, 200g oèièenih
pistacij, 200g lenikov, 2 lièki
mletega cimeta, 200g margarine;
500g testa za zavitke
Priprava: Zmeati 100g sladkorja,
vanili sladkor in kurkumo z 1,6l
mleka in zavreti. Ostanek mleka in
sladkorja zmeati z gustinom ter
poèasi dodati vroèemu mleku.
Pazite, da ne nastanejo grudice.
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Priprava: Svei kvas pomeati z 2dl
toplega (ne sme biti vroèe) mleka, 2
lici moke in lico sladkorja. Dobro
premeati in postaviti na toplo, da
naraste. Dobljeno zmes pomeati z
moko in dodati sol, sladkor, olje,
kurkumo in sojino mleko po potrebi,
nato zamesiti gladko testo. Ponovno
pustiti, da vzhaja. Nadev napraviti iz
orehov, prelitih z vroèim sojinim
mlekom. Dodati sladkor, rozine in
naribano limonino lupinico. Ko se
testo dvigne za dvojno kolièino, ga
razvaljati za debelino 2cm. Napolniti
z nadevom in ga zviti. Dati v naoljen
pekaè in pustiti, da naraste, e okoli
15 minut. Peèi 35  45 minut na
180°C.
Prevodi receptov z dovoljenjem drutva Prijatelji ivotinja
Republike Hrvaka. Prijatelji ivotinja so neprofitno nevladno
zdruenje, katere cilj je promoviranje zaèite in pravic ivali
ter vegetarijanstva kot etièno, ekoloko in zdravstveno
sprejemljivega naèina ivljenja.
Prijatelji ivotinja, Gajeva 47,
10000 Zagreb
www.prijatelji-zivotinja.hr
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Program Zdrava televizija lahko spremljate v kabelskih omrejih T-2 (na kanalu 178),
Amis (na kanalu 069) in Siol (na kanalu 140)

Veliko zdravja,
radosti z ljudmi, kjer ivite in delate,
harmonije z naravo in z ivalmi,
prodornih misli in pozitivnega delovanja
vam v letu 2013 eli
Drutvo za osvoboditev ivali in njihove pravice

