
Rokovnjaški lov na Buči 

 

Z lovom na jekleno zanko, ki »čaka« na stečini se običajno srečamo v kakšni stari pripovedki ali filmu. 

Princip je enostaven – na stečini postaviš zanko in nič hudega sluteča žival, ki gre na primer žejna do 

vode, se zaplete v zanko. Zaradi zadušitve ali lakote nato v hudih mukah umre.  

Pa vendar smo zaposleni v Kozjanskem parku med rednim terenskim delom naleteli prav na lovilno 

zanko. Pravzaprav kar na dve. Ena težko opazna in že rahlo zarjavela v vegetaciji in druga z 

razpadajočim truplom zadušene lisice. Koliko ur je trajala njena agonija, ko se je skušala rešiti jeklene 

zanke in nemočno obvisela na usodni zanki. Pa verjetno sploh ni bila namenjena njej. Glede na mesto 

postavitve obeh zank je sklepati, da je nepridiprav hotel ujeti bobra ali vidro. Zanki sta bili namreč 

nameščeni prav na njunem »toboganu« na strmi brežini Buče. Bober bi lahko bil moteč za lastnika 

bližnje njive koruze, ki jo ravno v času poznega poletja bober rad obiskuje. Vidra pa bi lahko v tako 

sprevrženo dejanje napotila kakšnega ribiča, ki ne prenese konkurence v lovu na ribe v tolmunih Buče. 

V obeh primerih pa dejanje ne more biti opravičljivo. Lov na zanko je že vrsto let prepovedan, na bobra 

in vidro pa zaradi statusa zavarovanih vrst noben lov ni dovoljen. In tudi škoda na koruzni njivi ali med 

ribami v tolmunih ne opravičuje tako sprevrženega dejanja.  

Škodo na koruzni njivi s strani bobra se da povsem odpraviti s postavitvijo primerne ograje okoli dela 

njive, ki meji na vodotok. Lep primer je prav na mestu najdenih zank. Na desni strani Buče je ograjena 

njiva brez znakov obiska bobra, na levem bregu pa je na nezavarovani njivi bober podrl za nekaj 

kvadratnih metrov koruznih stebel. Ni veliko škode glede na velikost njive, pa še to se da s prijavo 

odškodninskega zahtevka na Zavodu za gozdove poravnati. Nobene potrebe po tako drastično 

nehumanem ukrepanju. Vidra je v zadnjih desetletjih zaradi statusa zavarovane vrste zopet poselila 

naše vodotoke. V njih išče ribe in školjke. Oboje najde tako v Sotli kot v njenih nižinskih pritokih. Njeno 

lovišče je veliko in nikoli ne »pospravi« vseh rib in školjk. Saj potem ne bi imela hrane za naslednje dni. 

V vodi je tako dovolj rib za vidro, človeka in še koga.  

O najdbi lovilnih zank na Buči so naši naravovarstveni nadzorniki obvestili tako lovsko družino kot 

policijo. S skupnimi močmi bomo v prihodnje še bolj pozorno spremljali morebitne etično, moralno in 

zakonsko sporne posege v našo čudovito kozjansko in obsoteljsko naravo. Prebivalce, ki se čutijo 

oškodovani zaradi plenjenje s strani živali pozivamo, da nam svoje probleme zaupajo, da jih lahko s 

skupnimi močmi razrešimo na naravi prijazen način. V dobro Narave in nas ljudi.  
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