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VABILO NA 10. SLOVENSKI LOVSKI DAN
Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski izzivi
Spoštovani.
Lovska zveza Slovenije
tradicionalno

in Strokovno-znanstveni

svet LZS organizirata

strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju

in lovstva ter trajnostne

stoletja, v 71ldnjem desetletju
značilno hitro naraščanje
buri duhove

10. Slovenski

lovski dan,

in splošne javnosti o pomenu lova

rabe naravnih virov. Letošnji posvet bomo v celoti posvetili novi vrsti v slovenski

favni - šakalu. Vrsti prišleku.

ob pričakovanih,

jubilejni,

strokovne

ki se je na območju

številčnosti

prvič pojavila v petdesetih

in prostorske razširjenosti.

a do sed,~ znanstveno

v javnosti

Slovenije

letih prejšnjega

pa je zanjo - podobno kot v številnih drugih državah jugovzhodne
nepotrjenih,

ter proži diamelralno

Takšen naraščajoč

vplivih šakala na domorodne

nasprotne

poglede

nanj: medtem

povsem varovati, bi ga drugi želeli iztrebiti. To se odraža tudi v njegovem

populacijski

Evrope trend vrste

vrste in na domače živali
ko bi ga nekateri

želeli

pravnem statusu: pri nas je od

leta 2014 divjad (po Uredbi o d%či/l'i divjadi in /ovnih dob), a je hkrati še vedno zavarovana vrsta (po
Uredbi () zavarovanih prosIoživečih živalskih vrstah). Zaradi tega lovci s šakalolTI trenutno ne smemo
aktivno

upravljati

oz. ga loviti, vendar pa skladno

sodelujemo

pri monitoringu

»Prostorska

razporeditev,

z našimi javnimi

številčnost,

šakal (Canis allrells) v Sloveniji",

ocena populacijskih

trendov in potencialno

zato pri organizaciji

dogodka

Projekt je namreč v zadnjih dveh letih omogočil pridobitev
bodo v bližnji prihodnosti
sistematično
omogočilo

upravljanje

delu

bodo

podkrepila

- v to smo prepričani
s to vrsto. Takšno

problematike

slovenski

kolegov

podrobno

in Madžarske.

predstavniki

vseh ključnih

dcležnikov

nadaljevanju

omogočila

Posvet bo ,. soboto,
verjamemo,

aktivno
(eRP)

širjenje areala vrste zlati

tudi člani projektne

skupine.

številnih novih dognanj o šakalu. Spoznanj,
- omogočila

ki bo v interesu

vrst slovenskega

smiselno,

vseh deležnikov,

ki

odgovonlo

in

hkrati pa bo

živalstva.

predstavili

vrsto

in najnovejše

ugotovitve.

iz tujine oz. držav, kjer se jc šakal v zadnjih desetletjih

Srbije, Hrvaške, Romunije

udeležencev

upravljanje,

in poslanstvom
programa/projekta

in namcna dogodka bo letošnji Lovski dan potekal v dveh delih. V prvem

raziskovalci

spoznanja

sodelujejo

in tudi pričakujemo

tudi trajnostno varstvo vseh prostoživečih

Zaradi aktualnosti

pooblastili

vrste. Le-ta poteka v sklopu ciljnega raziskovalnega

V zaključnem

delu bo organizirana

ki jih

bodo

zelo hitro širil -

okrogla miza, na kateri bodo

lahko izrazili uradna stališča institucij oz. ciljnih skupin, ki bodo v

sprejem ustrezne strategije upravljanja s šakalom pri nas.

6. oktobra

se bo pričela

2018, v KO(lru (dvorana sv. Frančiška na Martinčevem

ob 8:30.

otvorite\'

(losveta

bo ob 9. uri.

Program

trgu). Registracija

posveta

je priložen;

da vas bo vsebina pritegnila.

Vljudno vabljeni!
dr. Boštjan Pokorny.
predsednik Strokovno-znanstvenega

mag. Lado Bradač,
sveta LZS

predsednik
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Šakal v Sloveniji in na Balkanu: stanje in upravljavski
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2.
3.
4.
5.
6.

9" - 930; Ivan Kos: Zakaj in kako srno šakala raziskovali v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta
9JlI - 10°11; Hubert Polučnik: Šakal v Sloveniji: najpomembnejše ugotovitve nacionalnega monitoringa
10lMI - 1015; Aleksandra Majic Skrbinšek: Vsiljivec ali sosed? Mnenja slovenskih lovcev o šakalu in

upravljanju z njim
IOI~_10JO; Tom Levanič, Katarina

Flajšman: Prehranske značilnosti šakalov v Sloveniji
l0JO - 1045; .Jernej Zupančič: Spremembe kulturne pokrajine kot možen vzrok za širjenje šakala v
Sloveniji in Evropi
10"'5_IluIl; Miha Krofel: Ši~jel1je zlatega šakala po Evropi: od kod prihajajo in kam gredo?

II'" - II'" OI>I\IOR ZA KAVO IN PRIGRIZEK

.113°_13"'5
7.

II'" - (2""; Astrid Vik Stronen: Genetska pestrost in slruktura populacije šakalov v Sloveniji glede na
panonsko in dalmatinsko populacijo (v angleščini. prevod izr. pro[ dr. Elena Bližan)
8.
12''' - 12'''; Andras Nahlik: Ekološke in upravljavske posledice širjenja šakala na Madžarskem in v
Romuniji (v angleščini. prevod dr. Katarina Flajsm<ln)
9.
t2'" - 12"'; ()uško Cirovič: Šakal v antropogenem okolju Srbije (v srbščini)
10. 12sIl - 13111; l\'ic~1 Boškovič: Specifičnosti upravljanja populacijama čaglja na području Republike Hrvatske
(v hrvaščini)
II. 1311l - 1331l; Miljenko Uujanic: Zdravstveno stanje Sakala na HrvaSkem: pregled zajedavec\' v otoški in
celinski populaciji (v hrvaščini)
12. 1330 - 13"'s; Hrvoje Uezmalinovic: Analiza razširjenosti Sakala na Hrvaškem glede na podatke o smrtnosti
vrste (v hrvaščini)

13" - I~'''' KRATEK OI>I\IOR ZA KA VO

1-1llO: Zaključna

KOSILO (po

razprava

Z~lIdjllČkll

z okroglo mizo (vabljeni razpravljavci po 5 min)

dug,mJl,a, pu 151Ju)

Na po.H'el .'ielahJ..oprija..;te prek. tlpliJ..tldje Li.Vak.
OWll{e Iltlpro.famo. da ude{e:.bo Ilajktlsueje do 3. 10.2018 potrt/itI! po eppo.f:li:h.(ii1ov.'lka~Zl'e;a.si

