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Biodiverziteta 
• poenostavljeno gledano: gre za število različnih 

vrst organizmov, ki živijo v določenem prostoru, 
in raznolikost ekosistemov nekega območja 

 

• bogastvo celotne biosfere, ki se odraža v genski 
pestrosti organizmov, v različnosti vrst živih bitij 
in v raznovrstnosti sistemov, ki jih organizmi 
sestavljajo 



Biodiverziteta 

Nivoji biotske pestrosti: 

• vrstna pestrost 

• ekosistemska (habitatna) pestrost 

• genska pestrost 

• molekulska pestrost 



Vrstna pestrost 

• intuitivno je biodiverziteto najlaže prepoznati na 
nivoju vrst 

• izražamo jo kot število vrst na enoto površine 

• vključuje tako število prisotnih vrst, kot tudi 
njihovo relativno abundanco 



Število znanih vrst 

• Carl Linne, 1753: Systema Naturae  

 1,74 milijonov vrst evkariontov 

• binarna nomenklatura 

 

• Kodeks zootaksonomske nomenklature 

 

• Mednarodni kodeks nomenklature za 
alge, glive in rastline 

Taksonomska skupina Število vrst na 

Zemlji

Število vrst v 

Sloveniji

VRETENČARJI

sesalci (Mammalia) 5.490 85

ptice (Aves) 9.998 380

plazilci (Reptilia) 9.084 21

dvoživke (Amphibia) 6.433 19

ribe (Pisces) 31.300 80

Skupaj vretenčarji 62.305 585

NEVRETENČARJI

žuželke (Insecta) 1.000.000 18.000

pajkovci (Arachnida) 102.248 1.000

mehkužci (Mollusca) 85.000 790

raki (Crustacea) 47.000 740

ožigalkarji (Cnidaria) 2.175 78

Ostale skupine nevretenčarjev 68.827 1314

Skupaj nevretenčarji 1.305.250 21.922

RASTLINE

kritosemenke (Angiospermae) 281.821 3.100

golosemenke (Gymnospermae) 1.021 18

praprotnice (Pteridophyta) 12.000 72

mahovi (Bryophyta) 16.236 755

alge (Algae) 13.201 1.600

Skupaj rastline 324.279 5.545

Ostale skupine

lišaji (Lichenes) 17.000 600

glive (Fungi) 31.496 300

Skupaj ostale skupine 48.496 900

SKUPAJ  VSEH  VRST 1.740.330 28.952
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Ocenjeno število vrst 

• ocene števila vrst, ki živijo na Zemlji, se gibljejo 
od 10 do 100 milijonov 

 8.7 milijonov vrst evkariontov 

 14 milijonov vseh vrst 

 to pomeni, da kar osupljivih 86 % kopenskih in 
91 % morskih vrst ostaja še neodkritih 



Neodkrite vrste 



netopir vrste Glauconycteris superba - južni Sudan 



Vroče točke biodiverzitete 

Vrstna pestrost na Zemlji ni enakomerno razporejena Vrstna pestrost na Zemlji ni enakomerno razporejena, 
ampak je za nekatera območja značilna posebno velika 
koncentracija vrst in mnoge med njimi so endemične. 
Takšnim območjem pravimo vroče točke biodiverzitete. 
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Pomen biotske pestrosti 

Neokrnjena biotska pestrost zagotavlja številne 
naravne storitev za vsakogar: 

• eksistenčni pomen (kisik, nutrienti, …) 

• ekosistemske storitve 

• biološki viri 

• socialne koristi 



Ekosistemske storitve 

Vrste in njihove združbe opravljajo poglavitne 
ekosistemske storitve različnih tipov: 

• uravnavanja sestave atmosfere (razmerje med O2 in CO2) 

• čiščenje vode in varovanje vodnih virov 

• tvorba prsti in njeno varovanje 

• primarna produkcija 

• uravnavanje stabilnosti podnebja 

• vzdrževanje ekosistemov 

• okrevanje od nepredvidljivih dogodkov 

 



Biološki viri 

Človek ima neposredno uporabno korist od 
posameznih sestavnih delov biotske pestrosti: 

• hrana 

• surovine za zdravila 

• lesni proizvodi 

• okrasne rastline 

• viri prihodnosti 

• raznolikost genov, vrst in ekosistemov 

 



Socialne koristi 

• raziskave, izobraževanje in monitoring 

• preživljanje prostega časa (rekreacija, turizem, …) 

• kulturne vrednosti 

• estetske vrednosti  



Pomen biotske pestrosti 

• vsaj 40 % svetovnega gospodarstva in 80 % 
potreb človeškega prebivalstva izhaja iz bioloških 
virov 

• večino teh storitev se ne da nadomestiti 

• stroški zamenjave nadomestljivih storitev, pa bi bili 
enormno visoki 

 skrajni čas, da ekonomijo in gospodarstvo 
premaknemo v smeri trajnostnega razvoja 

 

 vso to množico storitev, smo dobili brezplačno! 



Trend izumiranja pod vplivom človeka 
(pri predpostavki, da na Zemlji živi  
14 milijonov vrst organizmov)  

 zgodovinsko:        do 10 na leto 

 od 1600 do 1950: okrog 100 na leto 

 danes:                 nekaj 1000 na leto 

 bližnja prihodnost: blizu 10.000 na leto 

Končni rezultat: 

izguba 2/3 vrst do leta 2100  



Mednarodne konvencije s področja 
varstva narave 

Ramsarska konvencija - Ramsar, 1975 

Konvencija o svetovni dediščini - Pariz, 1976 

CITES (Washingtonska konvencija) - Washington, 1975 

Bonska konvencija - Bonn, 1983 

Konvencija o biotski raznovrstnosti - Rio de Janeiro, 
1996 

Bernska konvencija - Bern, 1982 

Evropska konvencija o krajini - Salzburg, 1995 

Alpska konvencija - Salzburg, 1995 

Barcelonska konvencija - Barcelona, 1978 



Natura 2000 
• Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih 

območij, ki so jih določile države članice Evropske 
unije 

• na varstvenih območjih Natura 2000 človeške 
dejavnosti niso izključene  
 vendar pa moramo zagotoviti, da te dejavnosti ne 

bodo ogrozile narave, temveč bodo – kadar bo to 
mogoče – njeno ohranjanje podpirale 

• njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za 
prihodnje rodove 
 na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in 

rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v 
Evropi že ogroženi 



Natura 2000 
Zakonsko osnovo Nature 2000 predstavljata evropski: 

• Direktiva o pticah 

• Direktiva o habitatih 

Zakonsko osnovo v Sloveniji predstavljajo: 

• Zakon o ohranjanju narave (ZON) 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) 

• Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 
in določitev razvojnih ukrepov 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 

• Uredba o habitatnih tipih 
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Natura 2000 v Sloveniji 

• določenih je 354 območij 

 323 je določenih na podlagi direktive o habitatih 

 31 na podlagi direktive o pticah 

• vključuje 37,16 % ozemlja Slovenije  

• okrog 28 % so gozdovi in gorska območja 

• okrog 7 % pa so nižinska območja na katerih 
gospodari človek 

• v zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, 
regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih 
spomenikih) je 29 % skupne površine Natura 2000 
območij 



Cerkniško jezero : Radensko polje 



1.800 m 



… hvala za pozornost … 


