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Spoštovani, 
 

Varstvo človeške ribice je predvsem skrb za ohranjanje njenega življenjskega prostora, od koder 
črpamo svojo pitno vodo. Posebej ranljiva je Bela krajina, kjer zajetje Dobličice kot glavni  pitne 
vode lahko uniči že lokalno onesnaženje - skupaj z izjemno redko črno človeško ribico. Ob 30-letnici 
odkritja črne človeške ribice vas v okviru 2. Mednarodnega posveta »SOS PROTEUS« vljudno 
vabimo na  
 

javno predstavitev  
ogroženosti črne človeške ribice 30 let po njenem odkritju, 

 
 

ki bo 11. decembra 2016 ob 10. uri v dvorani Mestne muzejske zbirke Črnomelj, Ul. Mirana Jarca 3, 
Črnomelj.  
 

Širšo javnost in medije vabimo, da prisluhnejo kratki predstavitvi argumentov in sodelujejo pri 
razpravi za sprejem nujnih zaščitnih ukrepov na vplivnem območju življenjskega prostora črne 
človeške ribice ter najpomembnejšega  vira pitne vode za Belo krajino. 
 
PROGRAM 

1. Predstavitve (45 min): 
• Ogroženost črne človeške ribice 30 let po njenem odkritju (Gregor in Magda Aljančič, Jamski 

laboratorij Tular, ter Andrej Hudoklin, ZRSVN OE Novo mesto) 
• Okoljski vidiki kmetovanja in varstvo vodnih virov (Mateja Strgulec, kmetijska svetovalka za 

poljedeljstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto) 
• Pobuda za sprejem nujnih zaščitnih ukrepov na vplivnem območju habitata človeške ribice 

v Beli krajini (Niko Šuštarič, Društvo Proteus, Okoljsko gibanje Bela krajina) 
2. Javna razprava (45 min) 

 

Javna predstavitev je sklop projekta »Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje 
negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste« (v partnerstvu s Herpetološkim 
društvom – Societas herpetologica slovenica in Slovenskim odonatološkim društvom), s finančno 
pomočjo Ministrstva za okolje in prostor. Častna gostiteljica 2. Mednarodnega posveta SOS PROTEUS 
je Županja občine Črnomelj, ga. Mojca Čemas Stjepanovič. 
 
 

Za udeležbo in vaš cenjeni prispevek se vam že vnaprej lepo zahvaljujemo. 
 
 
 

Niko Šuštarič, l.r.,     Gregor Aljančič,  l.r., 
predsednik Društva Proteus    vodja Jamskega laboratorija Tular 
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