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Biodiverziteta je vse živo

 Biodiverziteta (biotska 
pestrost/raznolikost) je pestrost 
življenja na Zemlji od bakterij in gliv 
do rastlin in živali.

 Nastala je v milijardah let razvoja 
življenja. 

 Pomembna značilnost 
biodiverzitete je izjemna 
povezanost organizmov, ki sami ne 
bi mogli preživeti, skupaj pa 
sestavljajo edinstven preplet, ki 
odločilno vpliva na razmere na 
našem planetu.

Foto: Danilo Bevk



"Vsak orgamizem opravlja nek poklic"
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Biodiverziteta nam omogoča preživetje

 Hrana: ljudje jo znamo 
pripraviti, ne pa narediti 
(kmetijske rastline so del biodiverzitete, 
pomen biodiverzitete za rodovitnost 
prsti in opraševanje).

 Kisik: tri drevesa naredijo 
zastonj ves kisik, ki ga potrebuje 
en človek.

 Voda: ključni prečiščevalec v 
čistilnih napravah (in tudi v 
naravi) so živi organizmi.

 Doživljanje, sproščanje, iskanje 
navdiha v naravi, …!

Foto: Danilo Bevk



Kaj ima kmetijstvo z biodiverziteto? 

 Razvoj kmetijstva je ključno vplival 
na okolje.

 S krčenjem gozda, pašo, košnjo in 
obdelavo zemlje so nastali travniki, 
pašniki, njive, sadovnjaki in vrtovi. 

 Kulturna krajina je ekosistem, ki je 
nastal kot posledica delovanja 
človeka in narave. 

 Stoletja je bila biodiverziteta v 
kulturni krajini velika. Raznolika, manj 
intenzivna raba prostora, je ustvarila pestro 
okolje, ki je številnim organizmom 
zagotavljalo hrano, zavetje in prostor za 
razmnoževanje.

Foto: Davorin Tome



Kaj ima kmetijstvo z biodiverziteto? 

 Zaradi naraščanja prebivalstva in s 
tem vedno večjih potreb po hrani 
se je kmetijstvo v zadnjih 
desetletjih intenziviralo. 

 Gnojenje, zgodnejša in pogostejša 
košnja ter uporaba FFS sicer 
zagotavljajo večje količine hrane, 
hkrati pa mnogim organizmom ne 
zagotavljajo več preživetja. 

 Po drugi strani zaradi opuščanja 
kmetovanja ponekod kmetijsko 
krajino prerašča gozd.



Biodiverziteta izginja pred našimi očmi

 Izumiranje vrst je naraven pojav.

 Vendar: Zaradi človekovega 
(prekomernega) izkoriščanja 
naravnih virov je izumiranje vrst 
1000-krat hitrejše, kot bi bilo 
sicer.

 Žuželke: Izumrtje grozi kar 40 % 
vrstam, biomasa žuželk pa se 
vsako leto zmanjša za 2,5 %. 
Najbolj ogroženi so metulji, divje čebele, hrošči in 
vodne žuželke, npr. kačji pastirji. Žuželke izumirajo 
osemkrat hitreje kot sesalci.

 Zmanjševanje biodiverzitete
negativno vpliva na kakovost 
človekovega življenja.

Foto: Danilo Bevk

Stanje populacij 68 vrst čmrljev v Evropi.
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Koliko biodiverzitete lahko izgubimo?
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Biodiverziteta

 Ne gre samo za število vrst 
ampak tudi za razmerja med 
njimi.

 V splošnem velja, da so pestre 
združbe bolj stabilne in lažje 
kljubujejo stresnim dejavnikom 
(vreme, bolezni, …).

 Revne združbe so na stresne 
dejavnike veliko bolj občutljive.

Foto: Alenka Žunič Kosi in Danilo Bevk



Kaj ima kmetijstvo z biodiverziteto? 

 Z zmanjševanjem biodiverzitete v 
kmetijski krajini se manjša obseg in 
kakovost ekosistemskih storitev.

 Spremembe so neugodne tudi za 
kmetijstvo (zmanjšana rodovitnost 
tal, slabša odpornost na sušo, 
nezadostno opraševanje, 
bolezni,...).

 Izziv: Kako uskladiti pridelavo 
hrane in ohranjanje biodiverzitete?

Foto: Danilo Bevk



Program

8.00 – 8.15 Prijava 

8.15 – 8.25 Pozdravni nagovor Branko Ravnik, direktor KGZS

8.25 – 8.40 Biodiverziteta – kaj ima kmetijstvo s tem? doc. dr. Danilo Bevk; NIB

8.40 – 9.10 Biodiverziteta v živinoreji izr.prof.dr. Marija Klopčič; BF, Oddelek za 

zootehniko

9.10 – 9.40 Mejice Barbara Zakšek; Center za kartografijo 

favne in flore

9.40 – 10.10 Travniški sadovnjaki Adrijan Černelč; Kozjanski park

10.10 – 10.40 Travniki Jelka Brdnik; KGZS, KGZ Ptuj

10.40 – 11.10 Odmor

11.10 – 11.40 Ptice izr.prof.dr. Davorin Tome; NIB

11.40 – 12.10 Mokrišča Jošt Stergaršek; Notranjski regijski park

12.10 – 12.40 Koristni organizmi Dragica Zadravec;  KGZS, KGZ Maribor

12.40 – 13.20 Odmor 

13.20 – 13.40 Rastlinski genski viri dr. Jelka Šuštar Vozlič; KIS

13.40 – 14.00 Sorte kmetijskih rastlin dr. Kristina Ugrinović; KIS

14.00 – 15.30 Pestrost opraševalcev za zanesljivo 

opraševanje v kmetijstvu

doc.dr. Danilo Bevk; NIB

15.30 – 16.00 Zaključna razprava





Flowering meadows:
food source and nesting places

danilo.bevk@nib.si

LIFE NATURAVIVA in KMETIJSTVO 

 Usposabljaje o biodiverziteti za 
kmetijske svetovalce

 Zgibanka

 100 predavanj za kmete

 Kviz Mladi in Kmetijstvo (tema BD)

 Poletna šola

 Učna pot na GRM Novo mesto

 Usposabljanje za učitelje




