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Evropska konferenca o jesetrovkah je potekala 10. in 11. julija na Dunaju. Iz Zavoda Revivo 
sem se konference udeležila Eva Horvat kot del aktivnosti projekta MEASURES, v katerem 
Zavod Revivo sodeluje kot partner iz Slovenije. 

Dvodnevna konferenca o zaščiti in obnovi populacij jesetrovk v Podonavju in širše v Evropi je 
potekala v okviru Avstrijskega predsedstva in Mednarodne komisije za varstvo reke Donave. 
Konference so se udeležili številni znanstveniki iz cele Evrope in preko aktivnega sodelovanja 
prispevali k predstavitvi državnih problematik kot tudi rešitvam in osebnim izkušnjam z 
jesetrovkami. Sodeč po Rdečem seznamu IUCN je bila večina od 27 vrst jesetrovk iz celega 
sveta v zadnjih letih razglašena kot skrajno ogrožena. Žal velja to tudi za Evropo, saj je od 
šestih prisotnih vrst kar pet kritično ogroženih. Izjemo predstavlja le kečiga (Acipenser 
ruthenus), ki velja za ogroženo in je hkrati ciljna vrsta projekta MEASURES v Sloveniji. 

Tekom celotnega dne so znanstveniki poudarjali pomen mednarodnega sodelovanja, 
dolgoročnega načrtovanja, povezovanje različnih sektorjev na državni in mednarodni ravni, 
deljenja ažurnih informacij o najdbah rib z oddajniki ter ilegalnem lovu, ter vlogo nevladnih 
organizacij pri uspešni izvedbi projektov in sodelovanjih kot tudi izobraževanju splošne 
javnosti.  

V novembru 2018 bo pripravljena posodobljena Bernska konvencija (Konvencija o varstvu 
prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov), 
ki bo vključevala tudi akcijski načrt za vsa območja, kjer so v preteklosti bile ali pa so še vedno 
prisotne jesetrovke (Črno morje, Sredozemlje, Severovzhodni Atlantik, Severno morje, 
Baltsko morje in glavna, za jesetrovke pomembna, povodja). Posodobitev Bernske konvencije 
je za ohranjanje jesetrovk izjemno pomembna, saj gre za enotne smernice širšega območja, 
ki bodo postale osnova za nacionalne načrte za upravljanje z vodami in se jih bodo morale 
držati vse države podpisnice. Na konferenci so avtorji dopolnitev prosili vse prisotne za pomoč 
in svetovanje pri pripravi akcijskih načrtov.  

Konferenca je bila široko zastavljena, zato so bile izpostavljene številne možnosti izboljšav pri 
načrtovanju in izvedbi projektov za ohranitev jesetrovk. Eden izmed takšnih primerov so tudi 
mladice iz ribogojnic, ki brez primerne vzgoje niso prilagojene na življenje v divjini, zaradi česar 
so projekti obnove populacij navadno neuspešni. Mladice morajo biti izpostavljene navidezni 
nevarnosti različnih plenilcev, da se lahko naučijo ustrezno reagirat in skriti pred nevarnostjo.  

Izboljšave so mogoče tudi na področju deljenja pridobljenega znanja s strani znanstvenikov in 
znanstvenih ustanov med splošno javnost. Poenostavljene in za javnost zanimive informacije 
imajo lahko mnogo pozitivnih učinkov, ki bodo pripomogli k varovanju in ohranjanju jesetrovk 
in rečnih habitatov, prav tako pa tudi ostalih vrst vodnih organizmov in ekosistemov.  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/measures


Konferenca se je zaključila z zavedanjem, da časa za ohranitev še zadnjih divjih populacij 
jesetrovk in primernih habitatov za njihovo drst, odraščanje in prezimovanje primanjkuje. 
Kljub temu da lovimo zadnje minute, pa je bilo med vsemi prisotnimi čutiti pripravljenost na 
sodelovanje in skupno iskanje rešitev, kar nas je še dodatno navdalo z občutkom, da še 
obstajajo načini za ohranitev jesetrovk, ki jih lahko  in moramo izkoristiti.   

Pomembno vlogo pri tem bo imela Romunija, kot naslednja predsedujoča članica Evropskega 
sveta, kar je za območje Podonavja izrednega pomena, saj se bo lahko nadaljevalo in 
stopnjevalo prizadevanja za zaščito in ohranjanje reke Donave in njene narave. 

V Zavodu Revivo trenutno pri ohranjanju jesetrovk v Podonavju sodelujemo v okviru projekta 
MEASURES, zato spremljajte našo Facebook in spletno stran, kjer redno objavljamo novice s 
projekta. 
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