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Izvleček
Geografski vidiki zmanjševanja števila predstavnikov izbranih podvrst žiraf
Ogroženim vrstam se dandanes namenja veliko pozornosti. V zadnjih letih se je
začelo pozornost namenjati tudi vse hitrejšemu zmanjševanju števila žiraf, predvsem
nekaterih podvrst. Dve od devetih podvrst sta uvrščeni na rdeči seznam ogroženih
vrst Svetovne zveze za varstvo narave, kar pa nikakor ne more ustaviti njihovega
izumiranja. V seminarski nalogi smo s pregledom literature in virov skušali ugotoviti
kakšno je trenutno stanje ohranjenosti petih žirafjih podvrst. Izbor smo opravili na
podlagi hitrosti zmanjševanja števila posameznikov znotraj vsake podvrste. Orisali
smo njihovo preteklo in sedanje območje razširjenosti ter približno ocenili njihovo
številčno stanje danes in kako se je spreminjalo skozi preteklost. Za vsako izbrano
podvrsto smo poiskali in opisali dejavnike, ki vplivajo na zmanjševanje števila
posameznikov ter poiskali nekaj primerov dobre prakse ohranjanja vrste.
Ključne besede: podvrste žiraf, stanje ohranjenosti, izumiranje žiraf, območje
razširjenosti žiraf

Abstract
Geographical aspects of decreasing numbers of selected subspecies of
giraffes
Today a lot of attention is paid to endangered species. The alarming decrease of
certain subspecies of giraffes has recently become a reason for concern. Two out of
nine subspecies of giraffes are listed as endangered on the IUCN Red list of
threatened species, which in itself is not enough to prevent their disappearing. In the
following thesis, the goal was to find out the current conservation status of five
subspecies of giraffes. Five subspecies, whose numbers are decreasing the fastest,
have been selected for analysis. Their past and present range has been determined
and their approximate number at present estimated, as well as changes in numbers
in the past observed. Factors causing the decrease in giraffe numbers for each
selected subspecies have been determined and described. Best practices in the field
of giraffe conservation are also presented.
Key words: giraffe subspecies, conservation status, extinction of giraffes, range of
giraffes
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1 UVOD
Žirafe so vsem dobro poznana živalska vrsta, manj znano pa je dejstvo, da se število
njenih predstavnikov hitro zmanjšuje. Stanju ohranjenosti celotne vrste se posveča
premalo pozornosti in le redki strokovnjaki se zavedajo, da vrsta kmalu lahko izumre.
Na to nas opozori podatek, da se je le v zadnjih dvajsetih letih število celotne vrste
zmanjšalo s 140.000 na 80.000 posameznikov, torej za več kot 40 %. Obstaja ena
sama vrsta in devet podvrst žiraf. V zaključni seminarski nalogi bomo podrobneje
obravnavali pet podvrst, ki smo jih izbrali na podlagi njihovega stanja ohranjenosti in
hitrosti zmanjševanja števila njenih predstavnikov: kordofansko žirafo (Giraffa
camelopardalis antiquorum), nubijsko žirafo (G. c. camelopardalis), zahodnoafriško
žirafo (G. c. peralta), somalijsko žirafo (G.c. reticulata) in ugandsko žirafo (G.c.
rothschildi). Dve izmed petih izbranih podvrst sta uvrščeni na seznam ogroženih vrst
Svetovne zveze za varstvo narave (zahodnoafriška žirafa od leta 2008 in ugandska
žirafa od leta 2010). Glede na število in ogroženost bi si status ogroženosti gotovo
zaslužilo vseh pet izbranih podvrst, saj se število njihovih predstavnikov zmanjšuje
hitreje od preostalih štirih, ki jih v zaključni seminarski nalogi ne bomo obravnavali.
Stanje ohranjenosti treh od izbranih podvrst, ki niso uvrščene med ogrožene vrste, je
ravno tako zaskrbljujoče. Na primer populacija kordofanske žirafe danes šteje manj
kot 3000 predstavnikov. Poleg tega so dandanes njeni habitati zelo fragmentirani,
medtem ko je v preteklosti poseljevala sklenjena območja v srednjeafriških državah.
Število somalijskih žiraf se je od leta 1998, ko jih je bilo še okoli 28.000, zmanjšalo na
približno 4700, kolikor naj bi jih v divjini živelo danes (Martin, 2013; Dagg, 2014).
Ob številki 80.000 pomislimo, da morda ni tako majhna v primerjavi s številčnostjo
ostalih vrst. Ravno brezbrižnost zaradi dokaj velike številke še živečih posameznikov
je tisto, kar jih še dodatno ogroža. Medtem ko se veliko pozornosti namenja vrstam,
ki so na seznamu ogroženih vrst, se število žiraf vsakodnevno zmanjšuje zaradi
krivolova, izgube habitatov in oboroženih spopadov. Veliko živalskih vrst, ki so
uvrščene na seznam ogroženih vrst Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), je
številčno večjih od vrste žirafa. Taki vrsti sta npr. afriški slon (Loxodonta africana),
katerih v naravi živi 450.000, in veliki povodni konj (Hippopotamus amphibius),
katerih število se giblje okoli 125.000 (Martin, 2013).

1.1 NAMEN IN CILJI
Namen dela je prikazati splošno in celostno sliko o stanju ohranjenosti vrste žirafa,
raziskati naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike, ki vplivajo na
zmanjševanje števila izbranih podvrst, ter ugotoviti, kako in koliko sta se zmanjšala
njihova številčnost in obseg območja razširjenosti.
Cilji zaključne seminarske naloge:
-predstaviti osnovne značilnosti vrste Giraffa camelopardalis in njenih
habitatov;
 s pomočjo virov in literature poiskati in predstaviti čim več vzrokov, ki
povzročajo manjšanje števila predstavnikov vrste;
1

 orisati nekdanji in današnji obseg območja razširjenosti;
 predstaviti primere dobrih praks, ki pripomorejo k ohranitvi žiraf in
njihovih habitatov.
1.2 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI
Na podlagi ciljev smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji.
Ali se stanju ohranjenosti vrste Giraffa camelopardalis posveča premalo pozornosti?
Ali sta se v zadnjih nekaj desetletjih število predstavnikov in obseg življenjskega
prostora vrste močno zmanjšala?

1.3 METODOLOGIJA
Pri zaključni seminarski nalogi smo se poslužili le kabinetnega dela, saj terensko delo
v tem primeru ni bilo mogoče. S pomočjo različnih virov in literature smo izbrali pet
podvrst žiraf in opredelili njihove značilnosti, stanje ohranjenosti in obseg
razširjenosti. V nadaljevanju bomo obravnavali le podvrste, ki smo jih izbrali na
podlagi stanja ohranjenosti in hitrosti zmanjševanja njihovega števila v zadnjih letih.
Stanje ohranjenosti nam pove, ali vrsta še živi in kako blizu izumrtja je. Pri tem se
upošteva število še živečih posameznikov ter naraščanje oziroma upadanje števila v
preteklosti. Zahodnoafriška in rotšildska podvrsta sta uvrščeni na seznam ogroženih
vrst (oznaka EN - ang. endangered) Svetovne zveze za varstvo narave, medtem ko
so preostale podvrste in celotna vrsta uvrščene na seznam najmanj ogroženih
živalskih vrst (oznaka LC - ang. least concern). Čeprav sta uradno ogroženi le
zahodnoafriška in rotšildska podvrsta, smo po lastni presoji izbrali še tri dodatne
podvrste, pri katerih je število predstavnikov manjše od 5000 in se še zmanjšuje,
zaradi česar bi si najverjetneje tudi zaslužile status ogroženosti.
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2 ZNAČILNOSTI VRSTE ŽIRAFA (Giraffa camelopardalis)
Predniki žiraf so prišli v Afriko preko Azije na območje današnje Etiopije in se razširili
po celotnem afriškem kontinentu. Vrsta Giraffa camelopardalis se je verjetno razvila v
pliocenu in se razširila na območja savan in drevesnih savan. Omejitvena dejavnika
za razširjenost vrste v preteklosti sta bila premajhno število grmov in dreves, ki so
hrana vrste, ter prehladno podnebje na jugu. Zaradi razpršenosti za žirafe primernih
habitatov so bile posamezne populacije milijone let izolirane ena od druge, zato je
prišlo do nastanka različnih podvrst. Izoliranost populacij je bila vzrok za izumrtje
nekaterih podvrst (Dagg, 2014).
2.1 TAKSONOMIJA
Žirafe so poleg okapija (Okapia johnstoni) edina preživela vrsta iz nekoč
mnogovrstne družine Giraffidae. Žirafe spadajo v družino Giraffidae, rod Giraffa in
vrsto Giraffa camelopardalis (Bruce, 2007). Ločimo devet podvrst vrste Giraffa
camelopardalis; mrežasto žirafo (Giraffa camelopardalis reticulata), rotšildsko žirafo
(Giraffa camelopardalis rothschildi), masajsko žirafo (Giraffa camelopardalis
tippelskirchi), angolsko žirafo (Giraffa camelopardalis angolensis), nubijsko žirafo
(Giraffa camelopardalis camelopardalis), južnoafriško ali kapsko žirafo (Giraffa
camelopardalis giraffa), zahodnoafriško žirafo (Giraffa camelopardalis peralta),
kordofansko žirafo (Giraffa camelopardalis antiquorum) in rodezijsko žirafo (Giraffa
camelopardalis thornicrofti). Obstaja določena netočnost glede taksonomskih in
geografskih omejitev vseh opisanih podvrst. Novejše genetske raziskave celo
napeljujejo na to, da bi nekatere od podvrst morali opredeliti kot ločeno vrsto.
Latinsko ime vrste »camelopardalis« pomeni »kamela z leopardjim vzorcem«. Vzorci
posameznih podvrst se med seboj razlikujejo po obliki in po barvi (Dagg, 2014).
Podvrste naj bi se izoblikovale v srednjem do poznem pleistocenu, ko je prišlo do
klimatskih sprememb v Podsaharski Afriki. Življenjski pogoji so se tedaj na
območjih, ki so jih poseljevale žirafe, spremenili in povzročili razvoj značilnosti, ki
ločijo posamezne podvrste med seboj (Brown et al., 2007; cv: Dagg, 2014).
Skoraj vsi prežvekovalci iz družine Giraffidae se od ostalih prežvekovalcev ločijo po
posebnih rogovih. Ti so prekriti z ožiljeno kožo.Predstavniki družine Giraffidae so
imeli pod »rogovi« velike sinuse ter nižje podočnike, ki so bili sestavljeni, širši in bolj
sploščeni kot pri ostalih vrstah. Vendar niso imeli vsi Girafidi tako dolgih vratov kot
žirafe, saj je bila to kasnejša prilagoditev. Na območju Afrike je živelo devet fosilnih
rodov iz družine Giraffidae in pet vrst rodu Giraffa, od katerih danes živita le še dva
(Churcher, 1978; Mitchell and Skinner, 2003; cv: Dagg, 2014). Danes vemo, da so v
preteklosti živele tri vrste iz rodu Giraffa; Giraffa jumae, Giraffa gracilis in Giraffa
pygmae (Churcher, 1978; cv: Klein, Martin, 1995). Giraffa jumae naj bi bila
najstarejša izmed vrst rodu Giraffa, živela naj bi od miocena do sredine pleistocena.
Njeni fosili so bili najdeni v Tuniziji, Etiopiji, Keniji, Tanzaniji in Južnoafriški republiki
(Churcher, 1978; cv: Dagg, 2014). Bila naj bi nekoliko večja od vrste G.
camelopardalis, imela naj bi dolge noge, ne pa tretjega roga na čelu. Ta se pojavlja
pri nekaterih podvrstah vrste Giraffa camelopardalis (Dagg, 2014).
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2.2 ZUNANJE ZNAČILNOSTI IN ANATOMIJA
Žirafe so bile od vedno prepoznavne po svojih dolgih vratovih, po zaslugi katerih
veljajo za najvišje živali na svetu. Samci v višino zrastejo do 5,5 m in tehtajo 850–
1950 kg, medtem ko so samice v povprečju nekoliko nižje, saj dosežejo 4,3 m,
tehtajo pa 700–1200 kg (Dagg, 2014).
Zaradi dolgih in močnih nog lahko žirafe med iskanjem hrane prehodijo dolge
razdalje, poleg tega jim noge zagotavljajo dobro samoobrambo. Sprednje noge so
daljše od zadnjih, zaradi česar je sprednji del telesa dvignjen (Bruce, 2007). Kopita
žirafe so zelo trdna in ravna, kar jim daje podporo za veliko težo. Odtis kopita
odraslega samca meri 31 x 23 cm (Dagg, 2014).
Dolžina vratu odrasle živali lahko doseže 2,4 m. Vrat sestavlja sedem vretenc, tako
kot pri večini ostalih sesalcev, tudi ljudeh. Vretenca so močno podaljšana in med
seboj povezana s krogličnimi in vtičnimi sklepi, kar omogoča večjo gibljivost (Bruce,
2007). Pri novorojenih žirafah je vrat sorazmerno kratek glede na ostalo telo, v času
razvoja pa raste hitreje (Dagg, 2014). Ena od teorij je, da je dolg vrat evolucijska
prilagoditev, ki jim omogoča hranjenje na višinah, kamor ostale rastlinojede živali ne
dosežejo, in jim s tem omogoča preživetje. Tako lahko dosežejo najvišje in
najokusnejše dele dreves (Uhlenbroek, 2008). Druga od teorij je, da naj bi skozi čas
samci imeli vse daljše vratove, da bi zmagali v tekmi z drugimi samci in tako dobili
pravico do parjenja s samico (Dagg, 2014).
Rep žirafe je dolg od 78 do 100 cm in je sestavljen iz dolgih črnih dlak, njegov
primarni namen pa je odganjanje muh in drugih insektov. Ko žirafa stoji pri miru ali
hodi počasi, dolge črne dlake, iz katerih je sestavljen rep, visijo naravnost navzdol.
Med tekom se zavihajo navzgor na hrbet, da se jim ne bi zapletle med noge (Bruce,
2007).
Ušesa so dobro gibljiva, v normalnem stanju so sproščena navzdol. Navzgor so
privzdignjena, ko se žirafa na kaj osredotoča (Dagg, 2014). Žirafe imajo na glavi
izrastke (lahko imajo dva ali tri), ki spominjajo na rogove. Ti so iz okostenelega
hrustanca in pokriti s kožo. Vse žirafe, tako samci kot samice, se z njimi rodijo. Ob
rojstvu še niso postavljeni pokonci, ampak ležijo na glavi zaradi morebitnih poškodb
ob rojstvu, z lobanjo pa se združijo kasneje. Rogovi samca so praviloma debelejši in
nimajo čopkov na vrhu, zaradi pogostih dvobojev. Zrastejo 10–25 cm. Samičini so
vitkejši, imajo na vrhu čopke in so krajši od samčevih. Samcem pri nekaterih
podvrstah zraste dodaten par rogov za prvim parom ali pa le en dodaten rog pred
glavnim parom, na sredini (Dagg, 2014; Frequently asked questions about giraffe,
2016). Lydekker je naredil klasifikacijo glede na razvoj drugega ali celo tretjega para
rogov pri določenih podvrstah. Vendar Singer in Bone v svojem članku ugotavljata,
da je težko narediti klasifikacijo na podlagi rogov. Hkrati ugotavljata razliko med
samcem in samico, saj pogosto pri samcu zraste še tretji sprednji rožiček, ki pri
samici ostane le v obliki bulice in nikoli ne zraste do konca (Bone, Singer, 1960; cv:
Dagg, 2014). Namen ostalih izrastkov, ki se lahko pojavijo na glavi samca, je
predvsem varovanje možganov med dvoboji z drugimi samci (Dagg, 2014).
Jezik je dolg, zraste do 45 cm in je temne, skoraj povsem črne barve. Zaščiten je z
debelimi roženimi izboklinicami, imenovanimi papile, prav tako so z njimi zaščitene
ustnice. Predvideva se, da je skoraj črna barva jezika zaščita pred soncem. Jezik je
4

velik del dneva izpostavljen soncu, ko se steguje proti krošnjam dreves. Je zelo
močan organ in hkrati zelo mobilen, celo tako, da žirafa lahko z jezikom obere liste z
veje, medtem ko jo drži v ustih. Tudi usta so podaljšana in dodatno poraščena z
dlakami, za zaščito pred trni in iglicami na drevesih. Dodatno zaščito pred ostrino
trnov in iglic jim nudi slina, ki je zelo gosta. Če žirafe po pomoti pogoltnejo trn, ne
čutijo bolečine, saj je slina tako gosta, da jih trn, obdan s slino, ne more raniti
(Uhlenbroek, 2008; Dagg, 2014).

2.3 VEDENJE
Žirafe večinoma najdemo v ohlapno povezanih skupinah oziroma čredah. Znotraj
črede so posamezniki med seboj oddaljeni največ 1 km, vsi se premikajo v približno
isto smer. Teritorij črede lahko obsega od 5 do 650 km 2 (Wildscreen Arkive, 2016).
Črede žiraf niso stalne, so zelo spremenljive, saj se prisotnost posameznikov v čredi
spreminja iz dneva v dan. Ena od oblik združevanja žiraf je precej stalna, to je
skupina samic z mladiči približno iste starosti. Običajno je v žirafji čredi težko najti
vodjo. Včasih ga sploh ni, ali pa je vodja tisti posameznik, ki se prvi premakne v
določeno smer, ostali pa mu sledijo (Anderson, Pratt, 1985).
Med osebki moškega spola pogosto prihaja do dvobojev, predvsem med samci v
času adolescence. Boji izgledajo tako, da samci stojijo v vrsti en poleg drugega in
namenoma nihajo svoje vratove ter z njimi udarjajo nasprotnika ali pa se vanj drgnejo
z glavo ali vratom. Med dvobojem je gobec posameznika usmerjen navpično
navzgor, pogosto si samci v času spopadov prizadevajo naskočiti samico. Včasih se
dvoboji končajo s težkimi poškodbami. Njihova lobanja je zaradi tega dodatno
okostenela. Znotraj vsake populacije samcev velja hierarhična lestvica, ki se razvija,
medtem ko odraščajo. Njihov položaj na lestvici je odvisen od izidov dvobojev z
ostalimi samci. Zmagovalec s hojo z dvignjeno glavo proti šibkejšemu jasno pokaže,
kdo je dominanten in kdo poraženec. Tako se oblikuje več razredov samcev, parijo
pa se le samci, ki so na lestvici visoko (Anderson, Pratt, 1985).

2.3.1 Razmnoževanje
Čreda samic največkrat šteje do 15 osebkov in poleg njih vključuje še mladiče ter
približno tri šibke samce. Ostali samci se čredi približajo le vsake toliko časa, da
preverijo, če je katera od samic godna za parjenje. To ugotovijo tako, da okusijo urin
(s t. i. Flehmenovim odzivom1). Ko se samec približa samičini zadnjici, ona izloči urin.
Samec ga mora okusiti v ustih in tako ugotoviti, ali je samica pripravljena na parjenje.
Ko si samec izbere samico, ji namenja veliko pozornosti in hodi za njo.
Samica je spolno zrela pri približno 5 letih, samec pa, ko dopolni 7 let. Brejost traja
približno 15 mesecev (446–457 dni), mladič se običajno skoti med majem in
avgustom. Žirafa skoti 1,8 m visokega in okoli 55 kg težkega mladiča v dvajsetih
1

Flehmenov odziv je pojav, pri katerem žival privzdigne (zaviha navzgor) zgornjo ustnico, tako da se
vidijo zobje. To omogoča prenos feromonov in drugih vonjav v vomeronazalni organ (MerriamWebster, 2016).
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minutah, in sicer med tem, ko stoji oziroma hodi. Novorojeni mladič se je že takoj po
rojstvu zmožen postaviti na noge in piti mleko (Dagg, 2014). Prvi teden po rojstvu
mati noč in dan stoji ob mladiču in ga varuje, 3 ali 4 tedne kasneje se oba pridružita
čredi. Mladič je v jaslih z ostalimi mladiči, varuje jih ena od mater, medtem ko ostale
iščejo hrano. Mladiči se dojijo 12–16 mesecev, nato se začnejo prehranjevati z listi
dreves. Pri starosti od enega do dveh let še vedno pogosto spremljajo mater, vendar
ne vedno. Ko pa pridejo v mladostniška leta, matere ne potrebujejo več in postajajo
samostojni. Mladič odraste, ko dopolni pet let (Uhlenbroek, 2008; Dagg, 2014).
Teoretično bi samica v svojem življenju lahko imela do 10 mladičev. Običajno se skoti
le en mladič, dvojčki se skotijo redko, še redkeje oba preživita. Samica je spolno
aktivna od svojega šestega do štiriindvajsetega leta starosti, samec pa je spolno
aktiven le približno šest let po tem, ko spolno dozori, torej do približno šestnajstega
leta. Samci živijo povprečno približno 14 let, torej le okoli 7,5 leta po tem, ko spolno
dozorijo. Samice pogosto dočakajo starost 24 let. V ujetništvu žirafe v povprečju
živijo 20–25 let (Dagg, 2014).

2.3.2 Prehranjevanje
Žirafe so rastlinojedci, natančneje prežvekovalci, ki med drugimi vrstami praktično
nimajo tekmecev za svojo hrano. Zaradi podaljšanega vratu se prehranjujejo visoko
nad nivojem, ki ga lahko dosežejo ostale živali. Običajno hrane ne iščejo nižje od
dveh metrov. Če niso prisiljene, ne segajo po hrani pri tleh. Pri tem morajo namreč
nenavadno pokrčiti noge, v takem položaju pa so zelo ranljive in izpostavljene
napadom plenilcev. Če si že izberejo nižje rastline, ki ji lahko dosežejo tudi ostale
živali, izbirajo najbolj trnate grme, česar ostale živali ne marajo. Samci smukajo liste
na večjih višinah kot samice (Dagg, 1971; Cameron, du Toit, 2007; Renberg, 2007;
Uhlenbroek, 2008; Dagg, 2014).
Odrasel posameznik poje do 35 kg dnevno (lahko sicer preživi že s 15 kg na dan).
Da najde tolikšno količino hrane, mora premagati velike razdalje. Temu primerno so
se žirafe prilagodile na prežvekovanje hrane med hojo.
Žirafe se prehranjujejo predvsem s svežimi poganjki, sadeži in cvetovi 40–60
različnih drevesnih in grmovnih vrst, pri čemer v sušni dobi dominirajo popolnoma
druge vrste kot v deževni (Uhlenbroek, 2008). Najbolj pogoste vrste, ki so del njihove
prehrane, so vrste iz rodu Acacia, saj imajo njihovi listi nizko vsebnost tanina, visoko
vsebnost proteinov in večjo vsebnost vode kot ostale rastline. Če veja z listi nima
trnov, preprosto ovijejo jezik okoli nje in tako postrgajo vse liste neposredno v usta
(Dagg, 2014). Liste na trnatih vejah smukajo med dolgimi trni, med katere lahko
prodrejo zaradi dolgega gobca in 45 cm dolgega jezika. Pri smukanju listov si
pomagajo s podočnikom, imenovanim smukavec, ki ima 2–3 grbice, s katerim kot z
glavnikom smukajo liste z vej. V suhi dobi jedo posušene liste, vejice in celo
drevesne trne, zato se njihova teža precej zniža. Tako kot vsi prežvekovalci hrano
najprej prežvečijo, pogoltnejo, nato izbljuvajo, jo zopet večkrat prežvečijo, preden jo
dokončno prebavijo. Prehranjujejo se večinoma zjutraj in pozno popoldne,
preostanek dneva pa porabijo za prežvekovanje (Uhlenbroek, 2008).
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2.4 RAZŠIRJENOST ŽIRAF
V preteklosti so bile žirafe razširjene na skoraj vseh območjih savan. Gre predvsem
za suhe, drevesne ali odprte drevesne, običajno, kjer rastejo akacije. Živijo do
nadmorske višine 2000 m, vendar jih tako visoko najdemo zelo redko (Rukovodstvo
EAZA po soderzhaniju žirafov Giraffa camelopardalis, 2006).
Površina teritorija, ki ga pokriva gibanje ene žirafe, lahko zelo variira in ni odvisna od
spola posameznika. Število osebkov na kvadratnem kilometru se v povprečju giblje
od 0,1 do 3,4. Čeprav se na istem območju lahko nahaja nekaj žiraf in ostalih
prežvekovalcev, drug drugemu pri optimalnih pogojih ne bi smele biti konkurenca.
(Rukovodstvo EAZA po soderzhaniju žirafov Giraffa camelopardalis, 2006).
2.4.1 Populacije
V grobem lahko populacije žiraf delimo na severno (živijo na severni polobli) in južno
(živijo na južni polobli) skupino. Skupini se ločita po nekaterih zunanjih značilnostih.
Za severno skupino so značilne rjavo obarvane lise jasnih pravilnih oblik, podlaga pa
je svetle barve. Na čelu med očmi imajo majhno izboklino, zametek tretjega roga.
Populacijo na severni polobli delimo naprej na naslednje podvrste: G. c. antiquorum,
G. c. peralta, G. c. reticulata, G. c. rotschildi in G. c. camlopardalis. Lise na kožuhu
žiraf iz južne skupine so manj pravilnih oblik. Mali rog na čelu se lahko razvije, vendar
ne vedno. Južno populacijo delimo na naslednje podvrste: G. c. Angolensis, G. c.
giraffa, G. c. thornicrofti in G. c. tippelskirchi (Rukovodstvo EAZA po soderzhaniju
žirafov Giraffa camelopardalis, 2006).
2.4.2 Stanje ohranjenosti vrste
V Afriki so žirafe lovili že v preteklosti, dandanes so se tradicionalnim lovcem
pridružili še ljubiteljski lovci, ki jim lov na žirafe predstavlja zabavo. Zato je številčnost
vrste začela močno upadati,vrsti je že okoli leta 1900 grozilo popolno izumrtje. Zaradi
pozornosti, ki jo je javnost začela namenjati upadanju števila prostoživečih2 živalskih
vrst (tudi žiraf), se je spremenila tudi zakonodaja, kar je povzročilo opazno
naraščanje njihovega števila. V Veliki Britaniji so že leta 1913 razpravljali o ohranitvi
prostoživečih živalskih vrst v Afriki. Leta 1933 je bila v Londonu organizirana prva
konferenca na temo ohranitve afriškega živalstva in rastlinstva. Do takrat v Afriki
skoraj ni bilo narodnih parkov. Danes so žirafe v večini afriških držav zaščitene z
zakonom, vendar zaradi neugodne ekonomske in politične situacije v večini držav teh
zakonov ne upoštevajo (Rukovodstvo EAZA po soderzhaniju žirafov Giraffa
camelopardalis, 2006).
V poznih 90. letih dvajsetega stoletja je bilo še 140.000 žiraf, v naslednjem desetletju
se je to število zmanjšalo na 80.000 osebkov. Kljub tako hitremu upadanju števila
predstavnikov vrste je žirafa na seznamu Svetovne zveze za varstvo narave
uvrščena k vrstam, katerih stanje ohranjenosti ni zaskrbljujoče (East, 1999;
Fennessy, 2012b; cv: Dagg, 2014, str. 186).

2

Prostoživeče živalske vrste so tiste, ki živijo neodvisno od ljudi, v naravnih pogojih.
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Slika 1: Razširjenost posameznih podvrst

(Vir: Giraffe, 2015)
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Grafikon 1: Število žiraf po posameznih podvrstah
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2.5. ŽIVLJENJSKI PROSTOR
Žirafe živijo na območju sahelskega pasu, predvsem drevesnih savan, njihov
življenjski prostor se razprostira na območju treh različnih podnebij, in sicer
savanskega (Aw), polsušnega (Bsh) in vlažnega subtropskega podnebja s suho zimo
(Cwa). Na severni polobli jih na severu omejuje Sahara, na jugu pa tropski deževni
gozdovi Kongove kotline. Tudi na severu južne polovice Afrike jih omejujejo tropski
deževni gozdovi Kongove kotline. Na jugu južne polovice Afrike so življenjski pogoji
za žirafe primerni, zato tam živijo v velikem številu (Lovrenčak, 2003).
2.5.1 Območja bioma vlažne savane
Na območju savanskega podnebja uspevata vlažna in suha savana. Vlažna savana
obroblja tropski deževni gozd, suha pa obroblja vlažno savano (Vintar Mally, 2012).
Za vlažno savano je značilna razpršena rast dreves in visoka trava. Pogosto pride do
požarov, ki so podtaknjeni namerno, predvsem s strani kmetov, lovcev in pastirjev
(Stock, 2004). Na območju vlažnih savan suha (zimska) doba traja 2,5–5 mesecev,
letna količina padavin je 1000–2000 mm z dvema viškoma padavin letno. Značilna so
drevesa, visoka 12–16 metrov, in visoke trave (Vintar Mally, 2012). Na območju
uspevajo zimzeleni galerijski gozdovi v dolinah ali ob vodnih izvirih. Zeliščne vrste
rastejo v dveh slojih, prvi sega 1,5–3, drugi pa 0,5–1 metrov visoko. Najznačilnejše
drevesne vrste so Boswellia carteri, Commiphora abyssinica, Butyrosphermum parkii,
Adansonia digitata, vrste iz rodu Gardenia in Acacia (Lovrenčak, 2003).
Znotraj tega bioma živita kordofanska in rodezijska podvrsta.
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2.5.2 Območja bioma suhe savane
Za savansko (Aw) podnebje je značilna izrazita suha doba, ki lahko traja od pet do
osem mesecev. Območja s tem podnebjem na severni polobli imajo deževno dobo
od maja do septembra, območja na južni polobli od novembra do marca. Povprečno
pade 500–1000 mm padavin na leto, z oddaljevanjem od ekvatorja pa naraščajo tudi
letne in dnevne temperaturne amplitude (Vintar Mally, 2012).
Za tip rastlinstva v suhi savani se pogosto uporablja izraz sudanska savana,
predvsem na severni polobli. Zaradi manjše količine padavin je trava nižja kot v
vlažni savani, dreves je manj (Vintar Mally, 2012). Rastlinske vrste, ki tu uspevajo, so
prilagojene na težke podnebne razmere. Razvile so npr. majhne sukulentne liste,
listopadnost, trdo lubje in trnje (Stock, 2004). Trave so visoke 1–2 m, drevesa pa so
redka in visoka 5–10 m. Značilne trave so Loudetia phragmiotides, Echinochloa
pyramidalis in trave iz rodov Pennisetum, Panicum, Andropogon in Hyparrhenia. Tu
uspevajo drevesa iz rodu Acacia, pogosta je tudi vrsta Commiphora trothea in vrste iz
rodu mimoza. V savanah je veliko različnih kopitarjev, predvsem antilop3, poleg njih
najdemo tudi bivole, gnuje, zebre, nosoroge, afriške slone, svinje bradavičarke in
žirafe. Plenilci naštetih rastlinojedcev pa so levi, leopardi, gepardi, hijene in šakali
(Lovrenčak, 2003).
Znotraj tega bioma živijo angolska, kordofanska, masajska, rotšildska in
zahodnoafriška podvrsta.
2.5.3 Območja bioma polpuščave
V območja polpuščavskega bioma uvrščamo sahelski pas, Kalahari in dele Afriškega
roga. Za sahelski pas je značilna kratka deževna doba z 250–500 mm padavin letno.
Ekosistemi so nizkoproduktivni, živali in rastline pa tu preživijo zaradi posebnih
prilagoditev. Drevesa so nižja kot v savani, običajno visoka 2–5 m, pokrovnost je
manjša od 10 % (Mistry, 2000; cv: Vintar Mally, 2012). Tip rastlinstva je trnatogrmovna savana, ki se ji v Zahodni Afriki reče sahelska savana, v Južni Afriki pa
»bush« (Osei, Aryeetey Attoh, 2010; cv. Vintar Mally, 2012).
Znotraj tega bioma živijo angolska, južnoafriška, masajska, mrežasta in
zahodnoafriška podvrsta.

3 KORDOFANSKA ŽIRAFA (Giraffa Camelopardalis Antiquorum)
Kordofanska podvrsta se nahaja v sahelskih in savanskih predelih severne polovice
afriškega kontinenta. Danes jo najdemo v Kamerunu, Demokratični republiki Kongo,
Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in Čadu (Martin, 2013).
Podvrsto prepoznamo po svetlih lisah nepravilnih oblik, ki so ločene z debelimi črtami
krem barve, medtem ko spodnjega dela nog vzorec ne pokriva (Martin, 2013). Za
večino te populacije se je prej predvidevalo, da pripadajo zahodnoafriški podvrsti,
vendar so z raziskavami dokazali, da so bila predvidevanja napačna. Kot posledica
ugotovitev genetskih študij v letu 2007 so bile podobno tudi žirafe v evropskih
živalskih vrtovih, za katere so mislili, da pripadajo zahodnoafriški podvrsti, kasneje
preklasificirane v kordofansko podvrsto (Hassanin in sod., 2007).
V preteklosti je bila podvrsta splošno razširjena na območju zahodne Afrike skupaj z
zahodnoafriško podvrsto, med njima pa nikoli ni obstajala posebna
3

navadna kravja antilopa, eland, impala, liroroga antilopa, gazela,oriks, kudu, gerenuk
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naravnogeografska ločnica (East, 1999). Njihovo območje razširjenosti na severu
zamejuje Sahara, na jugu reki Niger in Benue. Gore in gozdovi, ki se raztezajo od
severa proti jugu v Kamerunu in Liberiji, preprečujejo širjenje na vzhod in zahod.
Žirafe se nikoli niso pojavljale nižje od rek Niger in Benue, čeprav bi ju v suhi dobi
zlahka prečkale, prav tako pa je to območje primerno za njihovo bivanje (Happold,
1969). Že takrat so se žirafe v večjem številu pojavljale v vzhodnem delu zahodne
Afrike, torej v državah Kamerun, Čad, in Srednjeafriški republiki. V Nigeriji, v
narodnem parku Yankari4 jih je bilo leta 1960 le še okoli 50, čeprav so bile ob
prelomu stoletja precej številčne (Sidney, 1965; cv: Happold, 1969). Včasih so bile
žirafe prisotne celo v Gambiji, vendar je zadnja poginila leta 1899. Kot britanska
kolonija je bila Gambija priljubljena destinacija za trofejski lov na velike prostoživeče
živali. Na tak način so iztrebili tudi slona (Johnson, 1937; cv: Happold, 1969;
Burrington, 2016).
Slika 2: Kordofanska žirafa
Slika 3: Vzorec kordofanske žirafe

(Vir: Martin, 2013)
3.1. STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V ČADU
V preteklosti je bila kordofanska žirafa široko razširjena v centralnem in južnem delu
Čada. Iz večjega dela prejšnjega območja razširjenosti je izginila zaradi
nekontroliranega lova. V določeni meri je bila to tudi posledica številnih suš (East,

4

Narodni park Yankari se nahaja v severovzhodnem delu Nigerije, v regiji Bauchi.
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1999). Podvrsta je v Čadu zaščitena v okviru Zakona o varstvu prostoživečih rastlin
in živali in posledično je lov nanjo prepovedan (Fennessy, Fennessy, Marais, 2014).
3.1.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
H krčenju žirafinih habitatov na tem območju močno pripomorejo tudi neprestani
spopadi. Uporniki, policisti, vojaki in teroristične skupine se poslužujejo ilegalnega
lova in tako na lahek način s prodajo mesa pridejo do denarja za nakup orožja
(Cylke, 2012).
Narodni park Zakouma je še zadnje večje zatočišče prostoživečih živali v Čadu. V
parku prebiva največja in verjetno edina preživela populacija žiraf v državi (East,
1999; Zakouma National Park, 2012). Ker se park nahaja približno 260 kilometrov
zahodno od konfliktnega območja Darfur v Sudanu, je varnost žiraf vprašljiva. Prav
tako v park prihaja vse več beguncev, ki na ta način izrinjajo žirafe iz njihovega
življenjskega prostora. Znotraj parka sta prisotna krivolov in tihotapljenje orožja, tudi
mnogo paznikov v parku je bilo v zadnjih letih ubitih (Fennessy, Fennessy, Marais,
2014). Dodaten pritisk na park povzročajo številne črede živine, ki se pasejo v bližini.
Od leta 2010 je park Zakouma del sodelovanja med čadsko vlado in organizacijo
African parks in od takrat so se varnostni pogoji nekoliko izboljšali (Zakouma National
Park, 2012).
3.1.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Podvrsta je bila v preteklosti razširjena v osrednjem in južnem delu Čada, danes pa
je edina preživela populacija na jugovzhodu Čada, v narodnem parku Zakouma.
Sredi dvajsetega stoletja je bilo skupno število žiraf v Čadu in Srednjeafriški republiki
ocenjeno na 5000–6000 posameznikov (Blancou 1963, 1958; Dagg 1962; cv:
Fennessy, Fennessy, Marais, 2014). Od polovice osemdesetih let dalje je bilo
izvedenih veliko popisov, vendar so bili nenatančni, vsako leto izvedeni v različnem
letnem času in niso vedno zajemali istega območja. Rezultat tega so bile zelo
različne ocene njihovega števila, ki se gibljejo med 300 in 830 posamezniki.
Leta 1986 so v parku Zakouma izvedli prvo štetje iz zraka in število žiraf ocenili na
300, leta 1991 na 890, leta 1995 pa je East njihovo število ocenil na 839
posameznikov (Bousquet 1986; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2014; East, 1999).
Z zračnim štetjem v začetku 21. stoletja so žirafjo populacijo ocenili na približno 800
posameznikov (Bouche, Dejace, Gauthier, 2000). Do leta 2005 je število zopet
močno upadlo, saj so v parku našteli le 292 žiraf (Fay in sod., 2005; cv: Fennessy,
Fennessy, Marais, 2014). Leta 2009 so našteli že 602, leta 2010 572, leta 2011 753
žiraf, za leto 2012 so populacijo ocenili na približno 1000 posameznikov (Potgieter in
sod. 2009, 2010, 2011; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2014).
Leta 2014 so našteli 934 žiraf, katerih večina se je nahajala v vzhodnem delu parka.
Trendi zadnjih let kažejo na zviševanje števila populacije, kar je posledica tega, da je
narodni park Zakouma pod upravo organizacije African parks (Antonínová in sod.
2014; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2014).
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Grafikon 2: Spreminjanje števila predstavnikov kordofanske žirafe v Čadu med
letoma 1986 in 2014
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(Vir podatkov: Fennessy, Fennessy, Marais, 2014)
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Slika 4: Razširjenost kordofanske podvrste v Čadu

(Vir: Fennessy, Fennessy, Marais, 2014)
3.2 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V DEMOKRATIČNI REPUBLIKI
KONGO
Za podvrsto v Demokratični republiki Kongo je v preteklosti veljalo prepričanje, da
pripada ločeni, kongoleški podvrsti (G. c. congoensis). Kasneje so jo preklasifcirali v
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kordofansko podvrsto, saj za taksonomiste poimenovanje G. c. congoensis ni več
sprejemljivo. S študijami so dokazali, da populacija žiraf v Demokratični republiki
Kongo pripada kordofanski podvrsti (Fennesy, 2008; cv: Fennessy, Fennessy,
Marais, 2012b).
V DR Kongo je le ena, majhna populacija kordofanskih žiraf, ki živi na severovzhodu
države, v narodnem parku Garamba (East, 1999). V okviru Kongoleškega inštituta za
varstvo narave5 je kordofanska žirafa uvrščena med vrste, ki so redke oziroma
ogrožene, so pod popolno zaščito in se jih ne sme iztrebljati (Fennessy, Fennessy,
Marais, 2012b).
3.2.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Danes žirafe živijo le na območju narodnega parka Garamba, ki je bil ustanovljen leta
1938 in velja za enega najstarejših nacionalnih parkov v Afriki. Leži ob meji z Južnim
Sudanom, na severovzhodu države. Zaradi prisotnosti kordofanske žirafe in
severnega belega nosoroga je bil leta 1980 park razglašen za območje svetovne
dediščine (De Merode in sod., 2000; Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b).
Park upravlja Naravovarstveni zavod Demokratične republike Kongo, vendar zadnjih
štirideset let prejema mednarodno pomoč. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
se je tam močno razširil ilegalni lov na slone, nosoroge in žirafe, verjetno zato, ker so
živali zašle izven meja parka. Tako so pobili polovico populacije žiraf. Od leta 2005 je
park pod upravo organizacije African parks. Park se je soočil z mnogimi problemi, ki
so ogrozili tudi njegove prebivalce (Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b). Že v
šestdesetih letih so pripadniki uporniške skupine Simba razglasili neodvisnost, park
pa je bil njihovo glavno skrivališče. Ko se je začela prva državljanska vojna (1996–
1997), je prišlo do ilegalnega lova, v glavnem so žirafe in ostale živali lovili vojaki
(Hillman Smith et al. 2003a; Hillman Smith in sod. 2003b; Hillman Smith & Ndey
2005). V času druge državljanske vojne (1998–2003) je populacija žiraf ostala dokaj
stabilna zaradi dodatne pomoči UNESCA. Stabilna je bila do premirja leta 2003, ki pa
je omogočilo prodor vojakov v to območje, kar je ponovno zdesetkalo populacijo žiraf
(Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b).
Plemeni Azande in Mondo, ki živita v lovskih območjih zraven parka, žiraf za meso
nikoli nista lovili, saj je od nekdaj veljalo prepričanje, da uživanje žirafjega mesa
povzroča gobavost. Pripadniki plemena Mondo so jih lovili kljub temu, saj je otepalnik
muh, narejen iz dolgih črnih dlak z žirafjega repa, statusni simbol. V zadnjem času pa
je tudi prepričanje, da uživanje žirafjega mesa povzroča gobavost, skoraj povsem
izginilo.
Poleg tega so začeli vojaki iz Južnega Sudana prečkati mejo z Demokratično
republiko Kongo, z namenom lovljenja živali za meso. Med leti 2005 in 2009 je bil
varnostni nadzor v parku tako pomanjkljiv, da je LRA6 lahko postavila bazne tabore
znotraj parka. Trenutno varnost žiraf v parku zagotavlja prisotnost kongoleške vojske
in posebnih enot ZN MONUSCO7 (Dagg, 2014).

5

Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)
LRA je kratica za Lord resistance army, eno najstarejših oboroženih skrajnih skupin v Afriki, ki je bila
ustanovljena v Ugandi leta 1996, vodi pa jo Joseph Kony.
6
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3.2.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Kordofanska podvrsta je bila v preteklosti široko razširjena v savanah po celotni regiji
Haut Uele na severovzhodu Demokratične republike Kongo. Danes je območje
razširjenosti podvrste omejeno le na Narodni park Garamba (Saeger, 1954; cv:
Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b). Leta 1948 je območje razširjenosti segalo
nekoliko izven meja parka, populacija je zaradi močne prisotnosti divjega lova štela
okoli 300 osebkov. Število se je do leta 1960 še prepolovilo (Verschuren, 1975).
Žirafe so bile v preteklosti prisotne v južnem delu parka, vendar je bila v zadnjih
desetletjih vegetacija sekundarno preobražena v visokotravno savano zaradi
kombinacije požarov in visoke gostote velikih sesalcev8, predvsem slonov. To je
žirafe izrinilo na obrobje parka in v sosednja območja, kjer je gostota dreves večja.
Populacija je na teh območjih veliko bolj ranljiva kot znotraj parka (De Merode in
sod.; East, 1999).
Prvo zračno štetje je bilo v parku izvedeno leta 1976, število žiraf so ocenili na 350.
Enaka metoda je bila uporabljena za vse popise med letoma 1983 in 2004. Od leta
2005 dalje so bila štetja izvedena le v južnem in nekaterih ostalih posameznih delih
parka, zato je število žiraf v resnici verjetno večje. Poleg tega je pri sistematičnem
vzorčnem štetju prisotna tudi standardna napaka (glej preglednico 1), zaradi česar so
podatki še manj točni (Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b).
Preglednica 1: Spreminjanje števila žiraf med letoma 1976 in 2004 v DR Kongo
Leto
1976
1983
1984
1986
1991
1993
1995
1998
2000
2002
2003
2004

Število žiraf
350
175
237
153
346
347
178
144
118
62
62
185

Standardna napaka
±250
±163
±144
±140
±203
±419
±210
±73
±64
±13
±75
±152

(Vir podatkov: Country Profile: Democratic Republic of the Congo–Giraffe
Conservation Status Report, str.4)
Iz preglednice je razvidno, da se je število žiraf znotraj obravnavane populacije
močno spreminjalo. Med letoma 1976 in 1983 je bil divji lov v polnem razmahu, nato
si je populacija do leta 1991 številčno nekoliko opomogla in dosegla stanje iz leta
1976. Nastopila je državljanska vojna (1996/1997) in lov na žirafe se je zopet pojavil,
predvsem s strani sudanskih vojakov. Kljub začetku druge državljanske vojne leta
1998 je število osebkov ostalo dokaj stabilno. V letih 2003 in 2004 je ilegalni lov
8

Ang. Large mammals so sesalci, ki tehtajo preko 45 kilogramov.
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ponovno doživel močno rast zaradi vdorov SPLA9 in Sudanske milice džandžavid10,
število žiraf pa je zopet močno upadlo (Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b).
Ohranitev podvrste v prihodnosti je zelo zaskrbljujoča, saj se je število posameznikov
s 345 v letu 1993 zmanjšalo na le 62 osebkov, kolikor so jih zabeležili leta 2002. V
desetih letih se je stanje nekoliko izboljšalo, saj so jih leta 2012 našteli 80, vendar je
taka rast odločno prepočasna (Ann Dagg, 2014).
Slika 5: Razširjenost kordofanske podvrste v Demokratični republiki Kongo

(Vir: Fennessy, Fennessy, Marais, 2012b)

9

The Sudanese People's Liberation Army (Sudanska ljudska osvobodilna armada)
Ang. Janjaweed je arabska milica, aktivna v sudanski regiji Darfur.

10
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3.3 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V KAMERUNU
Za celotno zahodnoafriško populacijo je sprva veljalo, da pripada zahodnoafriški
podvrsti. Študije DNK so pokazale, da vse žirafe, razen majhne populacije v Nigru,
pripadajo kordofanski podvrsti (Hassanin in sod., 2007).
Danes se večji del kamerunske populacije zadržuje le znotraj zavarovanih in lovskih
območij, v preteklosti so bile žirafe široko razširjene tudi izven njih. Največja
populacija živi v narodnem parku Waza v regiji Skrajni sever. Posameznike najdemo
tudi v narodnih parkih Benue, Bouba Ndjida in Faro ter sosednjih lovskih območjih v
Severni regiji države. Severna regija hkrati predstavlja naravno južno mejo vrste v
Kamerunu (East, 1999; De Merode in sod., 2007).
V Kamerunu so žirafe zaščitene z Zakonom o prostoživečih živalskih vrstah iz leta
1994, v okviru le tega pa so uvrščene v skupino vrst s posebno oznako "A". Skupina
A vključuje redke in ogrožene vrste, ki so popolnoma zaščitene in jih je prepovedano
loviti (Country Profile Republic of Cameroon - Giraffe Conservation Status Report,
2016).
3.3.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
V Kamerunu na izrinjanje žiraf iz naravnega habitata in posledično zmanjševanje
njihovega števila vplivajo predvsem družbenogeografski dejavniki. Najbolj vplivajo
naraščajoče število prebivalcev, revščina, neodgovorno ravnanje z zaščitenimi
živalskimi vrstami, v zadnjem času tudi oboroženi spopadi. Zaradi revščine in
brezposelnosti se prebivalstvo ruralnih predelov poslužuje predvsem krivolova (WCS
2011 in 2012; cv: Country Profile Republic of Cameroon-Giraffe Conservation Status
Report, 2016).
Približno polovica Kameruncev živi na ruralnih območjih, zgostitve prebivalstva se
pojavljajo tudi ob zavarovanih območjih. Ker prebivalstvo hitro narašča in se ukvarja
predvsem s kmetijstvom, prihaja do vse večjih posegov v habitate prostoživečih
živalskih vrst. Črede živine se pasejo znotraj zavarovanih območij, prebivalci zaradi
potreb po lesu sekajo drevesa in lovijo prostoživeče živali za hrano (Foguekem,
Tchamba, Omondi, 2010).
Za ilegalne aktivnosti znotraj zavarovanih območij lahko krivimo predvsem oblasti, saj
ne posvečajo nikakršne pozornosti preprečevanju le-teh. Poleg tega država namenja
zelo malo sredstev za povečanje nadzora v zavarovanih območjih (IUCN PACO,
2011; cv: Country Profile Republic of Cameroon-Giraffe Conservation Status Report,
2016).
Problem predstavljajo tudi organizirani divji lovci na konjih, ki imajo moderno orožje.
Lovijo predvsem na mejnih območjih (Nouredine, 2012; cv: Country Profile Republic
of Cameroon-Giraffe Conservation Status Report, 2016).
Pomembnejši narodni parki, kot sta Waza in Bouba Ndjida, ležijo ob državni meji, kar
pomeni lažji vdor različnih uporniških skupin iz sosednjih držav. Ti lovijo prostoživeče
živali za prehrano in jih tihotapijo preko meja, da bi dobili sredstva za nakup orožja.
Poleg tega zavarovana območja ležijo v bližini nahajališč naravnih bogastev, kot sta
nafta11 in zlato12 (IUCN PACO 2011b; cv: Country Profile Republic of CameroonGiraffe Conservation Status Report, 2016).

11
12

Pridobivajo jo v bližini narodnega parka Waza.
Rudnik zlata se nahaja v bližini narodnega parka Benue.
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3.3.1.1 Ogroženost žiraf v Narodnem parku Waza
Narodni park Waza je bil ustanovljen leta 1968 in predstavlja najpomembnejše
zatočišče žiraf ter ostalih velikih sesalcev v Kamerunu. Leži v regiji Skrajni sever, v
Čadski kotlini, in obsega 1700 m2. Površje je uravnano, brez stalnih tekočih voda.
Podnebje je polsušno s suho dobo, ki traja od oktobra do maja. Žirafe se zadržujejo
predvsem v osrednjem delu parka, kjer prevladujejo glinene prsti, na območju
drevesne savane, kjer uspeva Acacia Seyal, ki je glavni vir njihove hrane (Foguekem,
Tchamba, Omondi, 2010).
Leta 2007 so v parku izvedli zračno štetje slonov, pri čemer so ugotovili, da največji
problem v parku predstavlja voda, saj se območje počasi izsušuje, zato rastline
rastejo mnogo počasneje (Foguekem, Tchamba, Omondi, 2010). V suhi dobi so
nahajališča vode v drevesni savani redka, listje z dreves (Acacia Seyal) pa intenzivno
odpada. Ker listje ostane na drevesih v vzhodnem delu habitata, se morajo žirafe
preseliti v ta del. Včasih morajo prehoditi tudi do 30 kilometrov dnevno, da bi prišle do
vode. Ker se v drevesni savani prehranjujejo, se morajo vrniti isti dan (Ngog, 1983).
Poleg vse večjega pomanjkanja vode žirafe in ostale prostoživeče rastlinske in
živalske vrste ogrožajo predvsem človekove dejavnosti, zlasti živinoreja. Ti vplivi so
najbolj opazni na robu parka (Foguekem, Tchamba, Omondi, 2010). Vzhodni del
parka je pod največjim človekovim vplivom. Konec vsakega decembra ob nastopu
suše večji del območja zgori, ker ga lokalno prebivalstvo požge. Tako površje ostane
golo. To je razlog, da so se trajna produktivna travišča spremenila v območja, ki so
občasno poraščena z enoletnicami, kar je neprimerno za žirafe. Ohranilo se je le
nekaj lokalnih območij z več vode, kjer se še zadržujejo prostoživeče živali (Scholte,
Adam, Kadiri Serge, 2007).
Nomadski pastirji in njihove črede se v večini zadržujejo na robu parka. Veliko travnih
površin v celotnem parku je uničenih zaradi pogostega zažiganja suhega
sezonskega rastlinja, da bi krma za živino hitreje rastla. Poleg tega so znotraj parka
tudi obdelovalne površine, močno prisoten je ilegalni lov (Foguekem, Tchamba,
Omondi, 2010).
Največji upad števila žiraf se je zgodil med letoma 1962 in 1977, ko se je njihovo
število zmanjšalo za približno tisoč posameznikov. Najverjetneje je bila to posledica
dveh dogodkov, izbruha goveje kuge leta 1968 ter hude suše 19972/1973 (Vanpraet
1976; Beauvilain 1989; cv: Country Profile Republic of Cameroon - Giraffe
Conservation Status Report).
Trije glavni razlogi za umiranje žiraf so plenilstvo, divji lov in prometne nesreče.
Najpogostejši naravni plenilci žiraf so levi, čeprav so ti primeri sorazmerno redki. Divji
lov je bil v parku stalno prisoten že pred 30 leti. Lovili so jih predvsem za meso, kar je
vzrok za 57 % smrti. Prihaja tudi do prometnih nesreč, predvsem na cestah na
zahodnem delu parka, ki predstavljajo 10 % vzrokov smrti (Ngog, 1983).
3.3.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Kordofanska žirafa je bila v preteklosti široko razširjena v savanah severnih predelov
ter v sahelskem pasu (v regijah Daljni sever in Sever). Danes je njihova prisotnost
omejena le na zavarovana območja (East, 1999).
V poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo število žiraf v Kamerunu ocenjeno
na približno 1000, v poznih devetdesetih letih pa na 1360. Poleg največje populacije
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v nacionalnem parku Waza so se v manjših čredah pojavljale še v narodnih parkih
Benoue, Bouba Ndjida in Faro (Dagg, 1962; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015;
East,1999).
Danes naj bi bilo v celotni državi manj kot 660 osebkov, od katerih večina živi v
narodnem parku Waza. Posamezne žirafe najdemo v parkih Bouba Ndjida in Benue
ter lovskih območjih izven zavarovanih območij (Fennessy, Fennessy, Marais, 2015).
Slika 6: Razširjenost kordofanske podvrste v Kamerunu

(Vir: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015)
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3.3.2.1 Gibanje števila žiraf v Narodnem parku Waza
Park Waza nudi dom največji in najstabilnejši populaciji žiraf v Kamerunu, vendar je
bil tudi pri tej populaciji od leta 1991 dalje opažen trend zmanjševanja števila
osebkov (Foguekem, Tchamba, Omondi, 2010). V obdobju 1962–1994 se je število
posameznikov gibalo med 1000 in 2000. Med letoma 1962 in 1977 je število močno
upadlo zaradi goveje kuge in suše, kot je že bilo omenjeno v poglavju 3.3.1.1.
Januarja leta 1977 je bil izveden popis, s katerim so število posameznikov ocenili na
1091, decembra istega leta pa so izvedli še en popis, s katerim so jih našteli 1262
(Esser, van Lavieren, 1979; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015). Populacija je
bila med letoma 1977 in 1980 dokaj stabilna, s približno 1150 osebki leta 1977, 1250
leta 1979 ter 1200 leta 1980 (Ngog, 1983). Naslednje zabeleženo štetje je bilo leta
1991, ko so število osebkov ocenili na 1516 (Elkan, Tchamba, 1995). Naslednje
štetje je bilo izvedeno maja leta 1994, našteli pa so le 340 žiraf. Verjetno je to
posledica tega, da so se pri štetju osredotočili le na območja v bližini kotanj z vodo
(East, 1999). Z zračnim štetjem februarja 2007 so našteli 604 žirafe v celotnem
parku, največ v osrednjem delu parka (na območju drevesne savane Acacia Seyal).
Razpršeno so se posamezniki pojavljali tudi v ostalih delih parka, razen v vzhodnem,
kjer ni bila opažena niti ena žirafa (Foguekem, Tchamba, Omondi, 2010).
3.3.2.2 Gibanje števila v Narodnih parkih Benue in Bouba Ndjida
Prvi popis v parku Benue je bil izveden leta 1975, število žiraf pa je bilo ocenjeno na
17 (Stark 1977; cv: Fennesy, Fennessy, Marais, 2015). Med štetjem leta 1999 so bile
v parku opažene 4 žirafe, medtem ko v sosednjih lovskih območjih ni bila opažena
nobena (Gomse & Mahop, 2000; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015). Med
štetjem leta 2004 niso opazili nobene žirafe, leta 2007 pa so zabeležili osem osebkov
(Tsakem et al. 2007; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015). V parkih Benoue,
Bouba Ndjida, Faro in sosednjih lovskih območjih je bilo leta 2008 izvedeno zračno
štetje, našteli so 6 žiraf v parku Benoue, 24 v parku Bouba Ndjida, 16 na enem od
sosednjih lovskih območij in 23 na drugem. Nobene žirafe niso opazili v parku Faro
(Omondi in sod. 2008; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015). Število žiraf v parku
Bouba Ndjida naj bi do leta 2013 naraslo na 40 (Paul Bour pers. Comm.; cv:
Fennessy, Fennessy, Marais, 2015).
Preglednica 2: Gibanje števila žiraf v Kamerunskih narodnih parkih
leto
1975
1977

Waza
∕
1091

Benoue
17
∕

Bouba Ndjida
∕
∕

1979
1980
1991
1994
1999
2007
2008
2013

1250
1200
1516
340
∕
604
∕
∕

∕
∕
∕
∕
4
8
6
∕

∕
∕
∕
∕
∕
∕
24
40

(Vir podatkov: Fennessy, Fennessy, Marais, 2015)
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3.4 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V SREDNJEAFRIŠKI REPUBLIKI
Za populacijo kordofanskih žiraf v Srednjeafriški republiki so prav tako sprva zmotno
mislili, da pripadajo zahodnoafriški podvrsti. Kasneje so jo na podlagi študij
preklasificirali v kordofansko podvrsto (Hassanin in sod., 2007).
Kordofansko žirafo najdemo v majhnem številu le na severu države, v narodnem
parku Manovo-Gounda-St.Floris13, kjer je narava dokaj ohranjena, gostota
poseljenosti pa zelo nizka (East, 1999; Fennessy, Fennessy, Marais, 2012a; Bouche
in sod., 2011). Tam živi le še 170 osebkov, vendar je njihovo preživetje v prihodnosti
vprašljivo. Srednjeafriško republiko pestijo mnoge težave, ki negativno vplivajo na
distribucijo žiraf in ostalih prostoživečih živalskih vrst (Ann Dagg, 2014). 27. člen,
odloka št. 84/045 O varovanju prostoživečih živalskih vrst in regulaciji lova v
Srednjeafriški republiki določa, da so vse vrste, vključene v skupino "A", polno
zaščitene (vsakršen lov, ujetništvo in zadrževanje teh vrst je prepovedano). V
skupino A sodi tudi žirafa (Fennessy, Fennessy, Marais, 2012a).
3.4.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Glavni vzroki za zmanjševanje števila podvrste so krivolov, izguba habitatov in
bolezni (Bouché in sod., 2011). Krivolov je predvsem posledica slabe politične in
socialne situacije v državi, zaradi česar so se leta 2002 pojavile uporniške skupine. S
pojavom uporniških gibanj se širi tudi posedovanje orožja, splošna varnost je nizka.
Na severu Srednjeafriške republike je veliko neokrnjeno območje, kjer je veliko
število rastlinskih in živalskih vrst. Območje ima zelo nizko gostoto naseljenosti in
pomanjkljiv varnostni nadzor, zato je primerno za razvoj ilegalnih dejavnosti (Bouché
in sod., 2011). Leta 2009 so poročali o oboroženih spopadih in posledičnem
krivolovu, običajno z avtomatskim orožjem. Decembra 2012 so prvič opazili
južnosudanske divje lovce, ki so prečkali mejo ter lovili nosoroge, slone, zebre in
žirafe, predvsem za »bushmeat«14. V prekupčevanje naj bi bile vključene tudi lokalne
varnostne sile (Dagg, 2014).
Krivolov je med drugim posledica revščine lokalnega prebivalstva. Konec
osemdesetih let dvajsetega stoletja so pospešeno začeli loviti živali za »bushmeat«,
ker je meso domačih živali finančno nedostopno za večji del prebivalstva
Srednjeafriške republike (Bouché in sod., 2010a; cv: Bouché in sod., 2011). Ruralno
prebivalstvo je videlo dobro priložnost za zaslužek v lovu na divje živali in prodaji
mesa na tržnicah v mestih. Čeprav je uživanje »bushmeata« neogroženih živalskih
vrst na lokalni ravni dovoljena, je komercialna prodaja »bushmeata« katerekoli vrste
strogo prepovedana (Fargeot 2004, Bouché in sod. 2010a; cv: Bouché in sod.,
2011). Krivolov so skušali omejiti z dvema razvojnima programoma Evropske unije, ki
sta spodbujala izvrševanje zakonodaje in aktivni razvoj podeželja. Podpirala sta
ministrstvo, ki skrbi za upravljanje z zavarovanimi območji. V okviru teh dveh
programov so vzpostavili sistem lovskih območij v lokalnih skupnostih z namenom
zmanjšanja krivolova. Na teh lovskih območjih se je pojavil tudi lovski turizem, od
katerega je šel denar naravnost v roke lokalnih skupnosti. Po začetku izbruhov
uporniških skupin leta 2002 sta bila oba programa zaustavljena, enega so po
premirju leta 2007 ponovno poskušali vzpostaviti, vendar neuspešno (Bouché in sod.
2010 a, b; cv: Bouché in sod., 2011).
13

Rezervat se nahaja na severu države, zahodno od narodnega parka Manovo-Gounda Saint Floris.
»Bushmeat« je meso prostoživečih živalskih vrst, ogroženih in neogroženih. Uporablja se tako za
komercialno kot ilegalno prodajo.
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Izguba habitata je predvsem posledica klimatskih sprememb in človeških posegov v
živalske habitate, zlasti z gospodarskimi dejavnostmi. Od osemdesetih let prejšnjega
stoletja so v Sudanu začeli graditi ogromne jezove na pritokih reke Šari15, brez ozira
na morebitne posledice, ki bi jih ta poseg lahko imel na okolje. Kot posledica so se v
suhi dobi začeli izsuševati reke in jezera na severnem, torej vrstno najbolj pestrem
delu Srednjeafriške republike. Tako so vrste (med drugim tudi žirafe), ki so odvisne
od vode, začele izginjati z vse večjega dela tega območja.
Za izgubo habitatov so krivi tudi sezonski premiki čred živine polnomadskih pastirjev.
Njihovo prvotno območje je bilo v sahelskem pasu. Zaradi večletnih ponavljajočih se
suš so se začeli pomikati proti jugu, kjer so pogoji za pašo primernejši. Ker je zaradi
selitve živinoreje na novo območje prišlo do konfliktov s tamkajšnjimi kmetovalci, so
se polnomadski pastirji s svojimi čredami umaknili na zavarovana območja. S tem pa
so posegli v naravne habitate prostoživečih živalskih vrst (Sam in sod., 2002; Prins
1992; Bouché in sod., 2010; cv: Bouché in sod., 2011). Prostoživeče vrste so dobile
nove tekmece za življenjski prostor, hrano in vodo, njihov habitat se je posledično
skrčil. Poleg tega pastirji lovijo divje živali ter sekajo drevesa in s tem dodatno
uničujejo njihove habitate (Bouché in sod., 2011).
Živina je običajno okužena z raznoraznimi boleznimi, ki se prenesejo na prostoživeče
živalske vrste. Eden najhujših primerov je izbruh goveje kuge leta 1984, ki je prizadel
populacijo žiraf na severu Srednjeafriške republike. Po tem dogodku si populacija ni
nikoli več zares opomogla (Bouché in sod., 2011).
3.4.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Celotna preostala populacija v Srednjeafriški republiki danes živi le še na severnem
delu države, v lovskih območjih Bamingui Bangoran in Boungou Ouadda, včasih pa
so bile prisotne v velikem številu še v rezervatih Aouk-Aoukale, Ouandija-Yakaga in
narodnem parku Manovo-Gounda-Saint Floris. V malem številu so bile prisotne tudi v
rezervatu Yata N`Gaya in narodnem parku Andre Felix (Happold, 1969). Blancou je
v poznih petdesetih in zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Čadu in
Srednjeafriški republiki (habitat kordofanske populacije prečka meja med tema
dvema državama) število žiraf ocenil na 6000. To število se je kasneje močno
zmanjšalo (Happold 1969). Zračno štetje, izvedeno leta 1985, je dalo podatke o 1757
žirafah na območju severnega dela Srednjeafriške republike, od tega so jih 1731
našteli v narodnem parku Manovo-Gounda-Saint Floris, 26 pa v naravnem rezervatu
Vassako-Bolo16 (Douglas-Hamilton in sod.,1985; cv: Fennessy, Fennessy, Marais,
2012a).
Leta 2005 je bilo ponovno izvedeno zračno štetje, ki je pokazalo, da je v državi okoli
535 žiraf (Bouché in sod., 2009), od tega 223 v narodnem parku Manovo-Gounda,
269 v parku Bamingui Bangoran, 31 v parku Manovo Koumbala, 12 pa v narodnem
parku Vassako-Bolo. V obdobju 1985–2005 je število žiraf upadlo za 70 %, kar je za
obdobje dvajsetih let izredno veliko (Bouché in sod., 2011). Zaradi oboroženih
spopadov v državi je bilo naslednje štetje izvedeno šele leta 2010 in je pokazalo
ponoven upad števila žiraf, saj so njihovo število ocenili na le 162 posameznikov. To
nam pove, da se je njihovo število v le petih letih ponovno zmanjšalo za 70 %
(Bouché in sod., 2011). Obstaja strah, da bi se še preživeli populaciji v lovskih conah
Bamingui Bangoran in Boungou Ouadda izolirali ena od druge. Posledično bi obe
15

Fr. Chari je glavni pritok Čadskega jezera.
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zaradi slabšanja genov postopoma izumrli (Bouché, 2010; cv: Fennessy, Fennessy,
Marais, 2012a).
Grafikon 3: Upadanje števila žiraf v Srednjeafriški republiki v obdobju 1985–
2010
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(Vir podatkov: Fennessy, Fennessy, Marais, 2012a)
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Slika 7: Razširjenost kordofanske podvrste v Srednjeafriški republiki

(Vir: Fennessy, Fennessy, Marais, 2012a)
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3.5 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V JUŽNEM SUDANU
Zaradi dolgoletne vojne v Sudanu so podatki nedostopni in netočni, zato ni znano,
koliko posameznikov pripada kateri od treh podvrst, ki jih najdemo v Južnem Sudanu
(glej podpoglavje 5.2).

4 MREŽASTA ALI SOMALIJSKA ŽIRAFA (Giraffa camelopardalis
reticulata)
Podvrsto je leta 1899 na območju gorovja Loroghi17 v Keniji prvič poimenoval
britanski zoolog William Edward de Winton. Prvotno območje razširjenosti je bilo
mnogo obsežnejše in se je raztezalo od jezera Turkana na zahodu do gora v Etiopiji
na severu, vzhodnih obal Afrike (kjer je zdaj preveč sušno za žirafe) ter do reke Tana
na jugu (Dagg, 2014).
Podvrsta je ime dobila zaradi izrazito mrežastega vzorca, po katerem se jasno loči od
ostalih podvrst. Drugo poimenovanje za podvrsto je somalijska žirafa. Njene
mnogokotne lise so rjavo oranžne barve in so med seboj ločene s tankimi izrazitimi
belimi črtami (Martin, 2013). Je podvrsta, ki se najbolj razlikuje od ostalih. Več kot sto
let je imela celo status svoje vrste. Z analizami DNK so dokazali, da se 1,5 milijona
let ni mešala z nobeno drugo podvrsto, kar pojasnjuje njeno različnost (Dagg, 2014).
Slika 8: Mrežasta žirafa
Slika 9: Vzorec mrežaste žirafe

(Vir: Martin, 2013)

17

Gorovje Loroghi se nahaja v osrednjem delu Kenije.
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4.1 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V ETIOPIJI
V Etiopiji predstavnike podvrste najdemo v majhnem številu. Največ jih je na jugu
države, v regijah Borana in Ogaden18 (East,1999). Dagg ugotavlja, da je bila
mrežasta žirafa zelo razširjena na jugu Etiopije, na meji z Danakilsko puščavo in v
regiji Ogaden. Iz tega območja naj bi izginila že v šestdesetih letih dvajsetega
stoletja. Tudi v provinci Borana so bile skoraj iztrebljene zaradi vojske in oboroženih
lokalnih prebivalcev (Blower, 1968). Leta 1998 je bila populacija ocenjena na 140
posameznikov, po pričevanju lokalnega prebivalstva naj bi se zadrževala v
jugovzhodnem delu regije Ogaden. Leta 2012 je bilo število mrežastih žiraf ocenjeno
na manj kot 25 (East, 1999; Dagg, 2014).
Razlogi, zaradi katerih so žirafe v Etiopiji ogrožene, so opisani v poglavju o nubijski
podvrsti (8.1.1.).

4.2 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V KENIJI
V Keniji poleg mrežaste žirafe živita ugandska in masajska podvrsta, pri čemer
masajska prednjači tako po območju razširjenosti kot po številu predstavnikov.
Mrežasta žirafa se še vedno nahaja na severu Kenije, severno od reke Tana in
zahodno od doline Rift. Večji del populacije se nahaja izven zavarovanih območij, v
regijah Wajir (na severozahodu Kenije), Garissa (na zahodu Kenije) in Marsabit (na
severu Kenije). V zavarovanih območjih živijo le manjše skupine žiraf, predvsem v
narodnih parkih Marsabit in Meru ter privatnem rezervatu Lewe Downs (East, 1999).
V Keniji sta mrežasta in ugandska žirafa skladno z Zakonom o prostoživečih živalskih
in rastlinskih vrstah pod popolno zaščito. Trofejski lov na veliko divjad je prepovedan
(Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe Conservation Status Report, 2015).

4.2.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Država se sooča z mnogimi izzivi, povezanimi z zaščito prostoživečih rastlinskih in
živalskih vrst. Kljub izgubljanju habitatov, krivolovu in ostalim nevarnostim, določeni
deli Vzhodne Afrike ostajajo vrstno zelo raznoliki in pestri, saj je bilo tradicionalno
kmetijstvo še vedno v sožitju z naravo. V Keniji je več kot polovica habitatov
prostoživečih živali izven zavarovanih območij. To so območja, kjer prihaja do
interakcij med ljudmi in živalmi, do konfliktov med njimi in posledično boja za naravne
vire (Githiru in sod., 2007).
V času prve svetovne vojne so ljudje žirafe lovili predvsem za hrano. Tako kolonialisti
kot domačini so jih lovili tudi zaradi kože (Sidney 1965; cv: Country Profile: Republic
of Kenya - Giraffe Conservation Status Report, 2015; East, 1999). Habitati podvrste
na severu Kenije, jugu Etiopije in v Somaliji so bili prizadeti zaradi številnih
oboroženih spopadov (Fennessy & Brown 2008; Mizutani in sod.; cv: Country Profile:
Republic of Kenya - Giraffe Conservation Status Report). Ogromne posledice je
pustila somalijska državljanska vojna v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja,
18

Regiji se nahajata v osrednjem delu Kenije.
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ki je povzročila migracije somalijskih beguncev na sever Kenije. Dotok številnih
beguncev je povzročil izsekavanje in uničenje habitatov prostoživečih živali ter
povečanje uživanja njihovega mesa. Stopnja krivolova je bila zelo visoka (Githiru in
sod., 2007). Lov na prostoživeče živali je bil pogosto edina aktivnost, ki je lokalnemu
prebivalstvu omogočala preživetje (De Leeuw, 2001; cv: Country Profile: Republic of
Kenya-Giraffe Conservation Status Report, 2015).
Danes žirafe še vedno ogroža krivolov, naraščanje prebivalstva, širjenje obdelovalnih
površin in ostale človeške dejavnosti, kot so oglarstvo, sečnja dreves in košnja
(Githiru in sod., 2007). V okraju Laikipia19 je človek s svojim priseljevanjem posegel v
živalski migracijski koridor, kar je onemogočilo migracije prostoživečih živali (Litoroh
in sod., 2010, Kinnaird in sod., 2012; cv: Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe
Conservation Status Report, 2015).
4.2.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Stanje ohranjenosti podvrste je vse bolj zaskrbljujoče, saj se je njihovo število v
zadnjem desetletju zmanjšalo za več kot 80 %. Iz približno 28.000 je upadlo na manj
kot 5000. East je ocenil, da se je v celotni državi leta 1999 nahajalo 27.540 žiraf, od
tega 757 znotraj zavarovanih območij, 26.970 pa izven njih (East, 1999).
Mrežaste žirafe so bile na polovici 20. stoletja v velikem številu prisotne na severu in
vzhodu države, vključno s sušnimi polpuščavskimi predeli na severu (Dag, 1962; cv:
Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe Conservation Status Report, 2015).
V osrednjem delu Kenije, v okrožju Laikipia, ki je del Velikega ekosistema Ewaso, je
bila v popisu leta 1977 populacija mrežastih žiraf ocenjena na 6398 osebkov
(Muchoki, 2000; cv: Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe Conservation Status
Report, 2015). Število je do leta 1990 upadlo na 5410, nato je pospešeno upadalo do
leta 1999, ko so zabeležili le še 1498 posameznikov. Med letoma 1994 in 1997 se je
število povečalo z 2118 na 2903 osebkov, kasneje pa je ponovno začelo upadati
(Georgiadis in sod., 2007).
Privatni naravni rezervat Lewa se nahaja v severnem delu Kenije. Od leta 1970 dalje
so tam izvedli mnogo popisov števila žiraf. Leta 1977 so število žiraf ocenili na 190,
do leta 1990 se je povzpelo na 440 osebkov. Po letu 1992 je začelo število upadati,
tako so leta 1999 v rezervatu zabeležili 240 osebkov (E. Kisio pers. Comm; cv:
Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe Conservation Status Report, 2015).
V narodnem parku in rezervatu v regiji Marsabit v vzhodnem delu države so leta
1995 našteli približno 300 osebkov. Medtem je v narodnih parkih Meru in Kora ter
narodnih rezervatih Rahole in Bisanadi prebivalo 200 žiraf. V poznih devetdesetih
letih dvajsetega stoletja je bila mrežasta žirafa na severu Kenije še široko razširjena.
Večina populacije se je nahajala v okrožjih Wajir, Garissa in Marsabit (East, 1999).
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Okrožje Laikipia se nahaja v osrednjem delu Kenije.
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Po padcu Somalije leta 1991 je 30 žiraf poiskalo zatočišče ob reki Tana, v bližini
mesta Garissa20. Leta 1999 so ustanovili rezervat za žirafe Bour-Algi, da bi zaščitili
mrežasto žirafo na tem območju (Githiru in sod., 2007).
V celotni državi je bilo leta 1998 število mrežastih žiraf ocenjeno na 27.540 (East
1999).
Leta 2001 je bilo na območju Velikega ekosistema Ewaso21 izvedeno štetje, s
katerim so populacijo ocenili na 966 posameznikov. Ekosistem Ewaso je na zahodu
omejen z dolino Rift in goro Kenija na jugu. Obsega okrožje Laikipia, večji del okrožja
Samburu in manjši del okrožja Isolo. V štetje leta 2001 okrožje Laikipia in rezervat
Lewa nista bila vključena (Kinnaird in sod., 2010; cv: Country Profile: Republic of
Kenya - Giraffe Conservation Status Report, 2015).
V obdobju med letoma 2000 in 2003 je število žiraf v okrožju Laikipia precej nihalo.
Število se je nekoliko povečalo s 1543 leta 2000 na 1597 žiraf leta 2003 (Georgiadis,
2007; Croft, Shorrocks, 2009). Do leta 2008 je bil opažen trend zviševanja števila
populacije, saj so zabeležili 1931 žiraf. Leta 2010 je bilo število žiraf na območju
celotnega Velikega ekosistema Ewaso ocenjeno na 2366 posameznikov. Od tega jih
je 1432 živelo v okrožju Laikipia. Leta 2012 so število žiraf ocenili na 1105 (Kinnaird
in sod., 2010; cv: Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe Conservation Status
Report, 2015).
V rezervatu Lewa je bil med letoma 2000 in 2013 popis prav tako izveden vsako leto,
število pa je nihalo med 147 in 293 posamezniki. Leta 2013 je tam živelo 158
osebkov (E. Kisio pers. Comm; cv: Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe
Conservation Status Report, 2015). Leta 2008 je bilo v ekosistemu Samburu-Laikipia
in v posameznih delih okrožja Marsabit izvedeno štetje iz zraka, število so ocenili na
2557 žiraf (Litoroh in sod., 2010; cv: Country Profile: Republic of Kenya - Giraffe
Conservation Status Report, 2015).
Leta 2002 je na planjavah gore Kenija živelo 150 žiraf, kasneje so tam ustanovili
rezervat Ol Pejeta. Do leta 2005 je število upadlo na 132, leta 2008 je tam živelo 172
posameznikov. V treh letih je ponovno upadlo, saj so leta 2011 zabeležili 165 žiraf
(Ol Pejeta Conservancy 2008, 2009, 2011).
Ustanovitev rezervata Bour-Algi v okrožju Garissa je izboljšala številčno stanje
podvrste na tem območju. Dokaz za to je naraščanje števila iz leta v leto. Leta 2003
je tam prebivalo 300, leta 2013 pa že 400 posameznikov. V celotni državi je bilo
število mrežastih žiraf leta 2012 ocenjeno na manj kot 5000. Če bi se tako hitro
zmanjševanje njihovega števila nadaljevalo, je preživetje podvrste v prihodnosti
vprašljivo (Dagg, 2014).
4.3 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V SOMALIJI
Žirafe v Somaliji niso zaščitene v okviru nobenega zakona. Le 0,56 % površja
Somalije je zavarovanega. V resnici zavarovana območja ne delujejo kot bi morala,
varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst praktično ne obstaja (Fennessy,
Fennessy, Marais, 2013a).

20
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Garissa je glavno mesto okrožja Garissa, v vzhodnem delu Kenije.
Ang. Greater Ewaso ecosystem

29

4.3.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Največjo grožnjo populaciji predstavlja politična nestabilnost, ki v državi traja
praktično že vse od leta 1969, ko je vojaška hunta izvedla državni udar. Nasilen in
izkoriščevalski režim je izčrpaval državo, kar je leta 1991 privedlo do padca vlade.
Največja grožnja vsem prostoživečim živalim je nepremišljena raba naravnih virov,
degradacija okolja in dezertifikacija pa ogrožata celotno državo. Glavni vzroki za
degradacijo okolja in ogroženost vrst so odstranjevanje vegetacije in posledično
izguba habitatov, ilegalna trgovina z ogljem, deforestacija, prekomerna paša in
erozija prsti. Zaradi navedenih problemov je mnogo rastlinskih in živalskih vrst v
Somaliji na robu izumrtja. Lov na prostoživeče živali, ki je posledica nemirov v državi,
je lokalno povzročil izumrtje nekaterih velikih sesalcev (Funaioli, Simonetta 1966;
Abel & Kille 1976b, Amir 2006, Ibrahim 2010, SES 2013; cv: Fennessy, Fennessy,
Marais, 2013a).
4.3.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Na začetku dvajsetega stoletja so bile žirafe v manjšem številu prisotne v južnem
delu države. Po začetku druge svetovne vojne so zaradi spremembe habitatov in
prevelikega izkoriščanja naravnih virov iz severnega in centralnega dela Somalije
povsem izginile (Funaioli, Simonetta, 1966; Amir, 2006). Sredi šestdesetih let
dvajsetega stoletja so bile pogoste zahodno od reke Juba, predvsem na območju
med reko in mejo s Kenijo. Leta 1964 naj bi se tam nahajalo 1500 žiraf (East 1999;
Funaioli, Simonetta, 1966). V zgodnjih osemdesetih letih se je populacija zaradi
ilegalnega lova močno zmanjšana. Podvrsta je preživela na posameznih in med
seboj ločenih območjih, znotraj prejšnjega območja razširjenosti. V poznih
devetdesetih letih je bila opažena v narodnem parku Bush bush22 in nekaj drugih
območjih v južnem delu države (East, 1999). Zaradi nestabilnosti v državi je bilo v
zadnjih treh desetletjih izvedenih zelo malo popisov, zato pravega stanja števila
populacije ne poznamo. Vprašljivo je, če je v Somaliji sploh še kakšna žirafa, saj se
je večina preživelih zatekla na sever Kenije (Ali pers. comm., Fennessy, Fennessy,
Marais, 2013a).

22

Bush bush je narodni park, ki se nahaja v južnem delu Somalije, na meji s Kenijo.
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Slika 10: Razširjenost mrežaste podvrste v Somaliji:

(Vir: Fennessy, Fennessy, Marais, 2013a)

31

5 NUBIJSKA ŽIRAFA (Giraffa Camelopardalis Camelopardalis)
Je prva podvrsta, ki je bila živa predstavljena v Evropi. Arabci so žirafe zlahka ujeli,
poslali s čolnom po Nilu do Kaira, od tam pa v Evropo. Carl Linné je leta1778 opisal
podvrsto, pri tem je povzel že obstoječ opis žirafe, ki je bila v ujetništvu v Kairu. Ker
živali ni videl na lastne oči, jo je najprej poimenoval Cervus camelopardalis, misleč,
da je v bližnjem sorodu z srednjeevropskim rdečim jelenom (Cervus elaphus
hippelaphus) (Dagg, 2014).
Nubijska žirafa živi v savanskih predelih zahodnega dela Etiopije in v Južnem
Sudanu. Število osebkov je ocenjeno na 450–600, vendar je ocena nenatančna, saj
so v okolici prisotne tudi ostale podvrste. Podvrsto prepoznamo po kostanjevo rjavih
štirioglatih lisah na svetlorjavi podlagi, naprej od kolen pa se vzorec ne pojavlja več
(Martin, 2013).
Slika 11: Nubijska žirafa
Slika 12: Vzorec nubijske žirafe

(Vir: Martin, 2013)

5.1 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V ETIOPIJI
V okviru 24. člena Predpisa o razvoju, izkoriščanju in ohranjanju prostoživečih vrst je
lov na žirafe prepovedan, razen s posebnim lovskim dovoljenjem. Etiopija je ena
najgosteje poseljenih držav v Afriki, saj ima več kot 90 milijonov prebivalcev. Ravno
pregosta naseljenost pa je eden od glavnih povzročiteljev degradacije okolja (Bekele,
Hailemariam, 2010; cv: Country Profile Ethiopia Giraffe Conservation Status Report,
2015). V zadnjem stoletju so se zmanjšale gostota, biotska raznovrstnost in
distribucija prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. To je posledica izgube habitatov,
ilegalnega lova, priprave zemljišč za obdelavo in degradacije zemljišč zaradi
prekomerne paše (Tefera, 2011).
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5.1.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Stanje narodnih parkov v Etiopiji je zelo slabo. Veliko območij ima status narodnega
parka, vendar niso primerno zaščitena oziroma se pravil, ki veljajo na takih območjih,
ne upošteva. To je posledica pomanjkanja sredstev in posledično primerne
infrastrukture, česar jim primanjkuje zaradi nenehnih konfliktov. Podeželsko
prebivalstvo je živelo v vse večjem pomanjkanju, zato se je selilo na območja, kjer so
prsti primernejše za obdelovanje. To je dodatno krčilo življenjski prostor rastlinskih in
živalskih vrst. Vse več je tudi neuspešnih poskusov ohranitve žiraf, ki propadejo
zaradi pomanjkanja denarja (Jacobs, Schloeder, 2001). Zaradi vse višje gostote
poseljenosti se zmanjša distribucija, žirafe pa živijo v vse manjših, med seboj ločenih
čredah (Tefera, 2011).
Orožje je bilo v času državnih nemirov dostopno na črnem trgu po celotni državi, zato
se je ilegalni lov na divje živali močno povečal. Etiopska organizacija za ohranjanje
prostoživečih živalskih vrst je poročala o divjem lovu v narodnih parkih Omo, Mago in
Gambella, ki so najpomembnejša zatočišča žiraf (Jacobs, Schloeder, 2001).
Najpogosteje so žirafe tarča plemen, ki živijo v bližini narodnih parkov. Lovijo jih
predvsem zaradi repov, iz katerih izdelujejo trakove za tradicionalne ogrlice, in zaradi
mesa, ki jim predstavlja vir hrane (Country Profile Ethiopia Giraffe Conservation
Status Report, 2015). Poleg lokalnega prebivalstva žirafe lovijo tudi turisti, ki pridejo
zaradi trofejskega lova. Ta je bil leta 1993 prepovedan, vendar je prepoved trajala le
tri leta (East, 1999).
Morebitno grožnjo v prihodnosti predstavljajo plantaže sladkorja, ki jih načrtujejo v
dolini Omo. Obsegale naj bi 150.000 ha in zavzemale dele narodnega parka Omo in
Mago ter rezervata za prostoživeče živali Tama23(Enawgaw, Deksios, Timer, 2011).

5.1.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Podatki o stanju celotne vrste, predvsem pa posameznih podvrst, so pogosto
nezanesljivi in nedostopni. Za to obstaja več razlogov. Dva glavna sta brezbrižnost
države in medsebojno prekrivanje habitatov različnih podvrst. V Etiopiji je poleg
nubijske prisotna tudi mrežasta podvrsta. V preteklosti je veljalo, da nubijska
podvrsta živi v zahodnem in jugozahodnem delu države, mrežasta pa v južnem.
Naravno ločnico med populacijama je predstavljala reka Omo. Danes je ločnica med
vrstama nejasna (East, 1999; Country Profile Ethiopia Giraffe Conservation Status
Report, 2015). V zgodnjih sedemdesetih letih je bil opažen prvi večji upad v številu
žiraf, povzročil ga je prelov. Število posameznikov je danes nižje od nekaj sto in še
naprej upada. Populacija nubijske žirafe se je ohranila v majhnem številu, in sicer le v
narodnem parku Omo, rezervatu Tama in morda v posameznih predelih na jugu ter
jugozahodu države (npr. Narodni park Gambella) (East, 1999).

23

Nahajajo se en poleg drugega, v jugozahodnem delu Kenije.
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Štetje iz zraka leta 1994 je pokazalo, da je v kompleksu Omo-Mago-Tama približno
200 žiraf, večino teh so našteli v narodnem parku Omo. Pri tem so 2 čredi opazili tudi
v narodnem parku Mago (Lamprey, 1994; cv: Country Profile Ethiopia Giraffe
Conservation Status Report, 2015). Leta 1996 so našteli le štirideset žiraf v
narodnem parku Omo, iz parka Mago pa naj bi žirafe povsem izginile (Graham in
sod., 1996; cv: Country Profile Ethiopia Giraffe Conservation Status Report, 2015).
Od leta 2009 dalje ni bilo izvedenih uradnih popisov, vendar je bila manjša čreda
opažena v narodnem parku Omo in rezervatu Tama. Med popisom leta 2006 so v
narodnem parku Omo našteli le okoli 20 posameznikov, kar je izredno zaskrbljujoče.
Po mnenju mnogih strokovnjakov žirafam na tem območju grozi izumrtje. Leta 2009
naj bi v narodnem parku Gambella našteli 90 osebkov, vendar se ne ve zagotovo, če
pripadajo nubijski podvrsti (Fust, 2009).

34

Slika 13: Razširjenost nubijske in mrežaste žirafe v Etiopiji

(Vir: Country Profile Ethiopia Giraffe Conservation Status Report, 2015)
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5.2 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V JUŽNEM SUDANU
Leta 2003 so v Aktu o zaščiti prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst ter narodnih
parkih zapisali, da je prepovedano loviti ali v ujetništvu zadrževati katerokoli žival iz 1.
kategorije, kamor spadajo tudi žirafe. V 1. kategorijo sodijo živali, ki so zaščitene in je
lov nanje prepovedan (Fennesy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2012a). Žirafe so kljub
temu skoraj povsem izginile iz ozemlja te države, čeprav sta pred državljansko vojno
tu živeli dve podvrsti. Kordofanska žirafa je bila razširjena v južnem, centralnem in
severovzhodnem delu Sudana, nubijska pa na vzhodnem (East, 1999).

5.2.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Zagotovo je državljanska vojna, ki je trajala od leta 1983 do 2005, glavni povzročitelj
okoljskih problemov. Ti so posledično ogrozili vse prostoživeče živalske in rastlinske
vrste, ne le žiraf. Prebivalstvo se je ob pomanjkanju hrane zateklo predvsem k lovu,
ki je zdesetkal živalske vrste. V času konfliktov nihče ni upravljal z zaščitenimi
območji, večina infrastrukture je bila uničena. Po premirju in vzpostavljeni politični
stabilnosti se je pojavil interes za napredek. Tako sta se pritisk na zemljišča ter raba
naravnih virov močno povečala (UNEP 2007, WCS 2012). Prostoživeče rastlinske in
živalske vrste so po prenehanju nemirov še bolj pod pritiskom zaradi izkoriščanja
nafte, netrajnostnega komercialnega lova in krivolova. Zavarovana območja še vedno
niso vodena, kot bi bilo treba, tekma za zemljišča in vodo je vedno večja. Nubijsko in
kordofansko žirafo je najbolj prizadel nekontroliran lov in ju povsem izbrisal z
nekaterih območij v državi (Fennesy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2012a).

5.2.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
V preteklosti je bila podvrsta nubijske žirafe precej pogosta v suhih akacijevih
gozdovih in savanah na vzhodnem delu prej še enotne države Sudan (Mackenzie,
1954). Pred letom 1970 je bila podvrsta prisotna v zahodnem delu države, po tem
letu je skoraj povsem izginila. Žirafe so polovili skoraj do izumrtja. Zadnja večja
preživela skupina je bila v narodnem parku Dinder24, ki so jo leta 1985 uničili divji
lovci. V začetku osemdesetih let je bila nubijska žirafa še široko razširjena v
jugovzhodnih delih države. Pojavljajo se ocene, da naj bi populacija v narodnem
parku Boma štela 8770, tista v predelu Jonglei Canal pa 4530 posameznikov. V
devetdesetih letih je bila v jugovzhodnem delu države opažena čreda, ki je štela le
okoli 28 osebkov (East, 1999). Zadnje štetje, izvedeno leta 2007, je pokazalo, da se
je populacija v narodnem parku Boma nekoliko obnovila, saj so jih našteli 404.
Trenutna ocena za celotno državo je manj kot 450 žiraf, pri tem pa se ne ve, kakšen
delež pripada kateri podvrsti (Fay in sod., 2007; cv: Fennesy, J., Fennessy, S.,
Marais, A., 2012a).
24

Narodni park Dinder se nahaja na jugovzhodnem delu Južnega Sudana, na meji z Etiopijo.
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Slika 14: Razširjenost nubijske podvrste v Južnem Sudanu

(Vir: Country Profile: Fennesy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2012a)
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6 ROTŠILDSKA, UGANDSKA ALI BARINGO ŽIRAFA (Giraffa
camelopardalis rothschildi)
Podvrsto je prvič opisal Sir Harry Johnston25 v Keniji leta 1901, ob jezeru Baringo.
Poimenovali so jo po Baronu Rotšildskem II.26(Thomas, 1901; cv: Dagg, 2014).
Podvrsta je bila v preteklosti prisotna na območju Južnega Sudana,
severovzhodnega dela Kenije, v Ugandi in verjetno tudi Etiopiji. Danes
živi le še 670 pripadnikov te podvrste, zato so jo leta 2010 uvrstili na seznam
ogroženih vrst Svetovne zveze za varstvo narave (Brenneman, Fennessy; cv: Dagg,
2014). Preživela populacija je sestavljena iz več teritorialno ločenih skupin, kar jim
preprečuje, da bi se medsebojno parile (Brenneman in sod., 2009a; cv: Dagg, 2014).
Podvrsto prepoznamo po temnorjavih pravokotnih lisah, ki so nepravilno razporejene
po svetlejši podlagi krem barve. Spodnji del nog je svetel, vzorec se na njem ne
pojavlja (Martin, 2013).
Slika 15: Rotšildska žirafa
Slika 16: Vzorec rotšildske žirafe

(Vir: Martin, 2013)
6.1 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V KENIJI
Ker je bila podvrsta iz vseh naravnih habitatov povsem izrinjena, so jo morali naseliti
na nova območja. S tem so začeli že v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega
stoletja. Naselili so jih predvsem na privatna ograjena zemljišča, namenjena
varovanju prostoživečih vrst, s čimer so skupine žiraf izolirali (Brenneman in sod.,
2009).

25
26

kolonialni vodja v Ugandi
britanski zoolog
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Podvrsta je bila v Keniji na novo naseljena na številnih območjih, med katerimi so
narodna parka Lake Nakuru in Ruma, rezervat Soysambu in naravni rezervat Mwea
(Brenneman in sod., 2009).
6.1.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Izrinjenje celotne podvrste iz prvotnega naravnega habitata je posledica ilegalnega
lova in razvoja kmetijstva. S tem so povzročili uničenje in fragmentacijo habitata
(Sidney, 1965; Brenneman in sod., 2009). Žirafe so morali naseliti na nova območja.
Naj navedemo primer narodnega parka Lake Nakuru, kjer je imela naselitev žiraf
opazne posledice (Brenneman in sod., 2009). Število akacij s katerimi so se žirafe
prehranjevale, se je začelo opazno zmanjševati, raven tanina v njihovi hrani pa je bila
zelo visoka, kar bi lahko ogrozilo zdravje žiraf. Tako bi bile bolj ranljive in lahek plen
(Brenneman in sod., 2009).
Poleg tega je razlog za ogroženost podvrste nezadosten, nedosleden in pomanjkljiv
nadzor nad zavarovanimi območji. Na primer v narodnem parku Ruma so ograde
slabe in pomanjkljive, zato v park lahko vstopi vsak. Žirafe zlahka uidejo in uničujejo
kmetijske pridelke (Awange, Aseto, Ong’ang’a, 2004).
Požari, človekovi posegi v nove habitate, ilegalni lov za kože in hrano so še vedno
prisotni (Muller, 2011). Dodatno grožnjo predstavljajo izbruhi raznih bolezni, na
primer izbruh vraničnega prisada27 leta 2011 med majem in julijem v narodnem
rezervatu Mwea (Kaitho, Ndereh, Ngoru, 2013).
6.1.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
410 od 670 še živečih posameznikov živi v Keniji (Muller, 2012). Ko je Lydekker leta
1903 preučeval podvrsto, je imelo območje njene razširjenosti precej večji obseg kot
danes. Območje je segalo od doline Rift v zahodnem in centralnem delu Kenije preko
Ugande vse do reke Nil, najverjetneje pa je segalo tudi na ozemlje današnjega
Južnega Sudana (Dagg, 2014).
6.1.2.1 Narodni park Ruma
Narodni park Ruma leži v jugozahodnem delu države, v bližini Viktorijinega jezera.
Leta 1983 so v park uspešno naselili 27 rotšildskih žiraf (Awange in sod., 2004). Do
leta 1994 se je populacija povečala na približno 40 posameznikov, medtem ko jih je
bilo leta 1999 že 69. Leta 2002 je v parku živelo le 6 žiraf več kot leta 1999 (East,
1999; Awange in sod., 2004). Leta 2011 so število ocenili na 130 posameznikov.
Zadnja ocena, iz leta 2013, je bila 144 posameznikov (Fennessy, J., Fennessy, S.,
Marais, A., 2013a). V tem narodnem parku je opazen trend zviševanja števila žiraf.

27

Vranični prisad ali antraks je akutna infekcijska bolezen predvsem rastlinojedih živali, ki jo povzroča
bacil antraksa. Pojavlja se predvsem pri živalih v državah v razvoju. Obolevajo govedo, konji, ovce,
koze in svinje. Najpogosteje se okužijo na paši, kjer pridejo v stik s sporo bacila, ki živi v prsti (Antraks
– vranični prisad, črni prišč, 2011).
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Grafikon 4: Gibanje števila žiraf v narodnem parku Ruma
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(Vir podatkov: Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2013a)
6.1.2.2 Narodni park Lake Nakuru
Ustanovljen je bil leta 1961 v bližini jezera Nakuru v jugozahodnem delu Kenije in
pokriva 188 km2. Na območje tega narodnega parka so v poznih osemdesetih letih
naselili 17 žiraf, njihovo število pa je naraslo zelo hitro; leta 1994 so našteli že 153
posameznikov. Število je nato začelo precej hitro upadati, leta 2002 je bilo na tem
območju le še 62 posameznikov (Awange in sod., 2004; Brenneman in sod., 2009).
Do leta 2008 se je število povečalo za le 3 žirafe. Ob zadnjem štetju leta 2013, je
bilo število posameznikov ocenjeno na 81 (Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A.,
2013a).
Grafikon 5: Gibanje števila žiraf v narodnem parku Lake Nakuru
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(Vir podatkov: Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2013a)
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6.1.2.3 Rezervat Soysambu
Je zasebni rezervat, ustanovljen leta 2007, kjer poleg rotšildskih žiraf najdemo še
številne druge živali. Nahaja se v neposredni bližini narodnega parka Lake Nakuru in
pokriva 194 km2. Rezervat je dom eni največjih skupin rotšildske žirafe v Keniji, s 70
posamezniki leta 2010 in 80 leta 2012 (Soysambu Conservancy 2010, 2012).
6.1.2.4 Narodni rezervat Mwea
Ustanovljen je bil leta 1976, nahaja se v osrednjem delu Kenije, v regiji Embu28, ob
sotočju rek Tana in Thiba, ter obsega 48 km2 površja. Leta 2011, ko je bilo v
rezervatu 44 žiraf, je med majem in julijem izbruhnil vranični prisad, ki je med žirafami
terjal 11 smrtnih žrtev (Kaitho, Ndereh, Ngoru, 2013).
6.2 STANJE OHRANJENOSTI PODVRSTE V UGANDI
Rotšildska žirafa je v Ugandi že od leta 1959 zaščitena z zakonom, ki določa, da se
jih ne sme loviti ali zadrževati v ujetništvu (Fennessy, Fennessy, Marais, 2013b).
Edina preživela skupina v svojem prvotnem naravnem okolju je tista, ki živi v
narodnem parku Murchison Falls. Druga skupina žiraf v Ugandi se nahaja v
narodnem parku Kidepo Valley (Brenneman in sod., 2009).
6.2.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste
Približno pol stoletja nazaj sta bili biotska raznovrstnost in številčnost populacij
znotraj zavarovanih območij v Ugandi zelo visoki (Rwetsiba & Nuwamanya 2010;
Rwetsiba & Wanyama 2005; Olupot in sod., 2009; cv: Fennessy, Fennessy, Marais,
2013b). Nato je prišlo do zloma oblasti v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih,
kar je imelo, tako kot vsi konflikti, negativne posledice za prostoživeče rastlinske in
živalske vrste. Hrane ni bilo in ker so ljudje stradali, so se poslužili ilegalnega lova
prostoživečih živali. Z lovom za hrano so zdesetkali nekatere vrste, med njimi tudi
žirafe (Rwetsiba, Nuwamanya, 2010). Žirafe lovijo še vedno, v prvi vrsti zaradi mesa,
kože in repov (Brenneman in sod., 2009).
Zavarovana območja se soočajo s številnimi problemi, najbolj problematična sta
poseg v naravno okolje in spreminjanje pokrajine. Običajno so obdana s skupnostmi
ljudi, ki potrebujejo hrano in zato vse bolj širijo obdelovalne površine. Tako pogosto
prihaja do konfliktov med prostoživečimi živalmi in ljudmi v okolici obeh narodnih
parkov, Kidepo Valley in Murchison falls. Problem predstavljajo živali, ki zaidejo izven
meja zavarovanih območij na obdelovalne in pašne površine ter povzročajo škodo.
Na območju parka Murchison falls so nahajališča nafte in zemeljskega plina, katerih
pridobivanje je že v preteklosti negativno vplivalo na populacijo žiraf v parku
(Fennessy, Fennessy, Marais, 2013b).

28

Regija v osrednjem delu Kenije, južno od gore Kenija.
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6.2.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Za zgodnja šestdeseta leta dvajsetega stoletja se pojavljata dve različni oceni števila
rotšildskih žiraf; Dagg ocenjuje število na 1130, medtem ko Rwetsiba omenja število
2500. Število žiraf za osemdeseta leta Rwetsiba ocenjuje na 350 posameznikov.
East za pozna devetdeseta leta navaja število 145, katerih večina naj bi se nahajala
v narodnem parku Murchison falls, medtem ko je Rwetsiba število populacije v istem
obdobju ocenil na 250 (East, 1999; Rwetsiba, 2005; cv: Fennessy, Fennessy, Marais,
2013b). Po zadnjih podatkih naj bi bilo žiraf v celotni državi okoli 820 (Fennessy,
Fennessy, Marais, 2013b).
V preteklosti je bila rotšildska podvrsta prisotna v več zavarovanih območjih kot
danes. Eden takih je rezervat Pian-Upe, kjer je bilo leta 1968 približno 899 žiraf,
katerih število se je leta 1983 zmanjšalo na 109. Leta 1995 so našteli le deset
osebkov, kasneje žiraf niso več zasledili. Leta 1967 so 157 žiraf našteli tudi v
rezervatu Matheniko, vendar leta 1983 ni bilo nobene več. Tudi v rezervatu Bokoro
Corridor so leta 1968 zabeležili 207 žiraf, katerih število se je leta 1983 zmanjšalo na
96. Leta 1996 je tam živelo le še 5 žiraf (Lamprey, Michelmore, 1996; Fennessy,
Fennessy, Marais, 2013b).
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Slika 17: Razširjenost rotšildske podvrste v Ugandi

(Vir: Marais A.J., Fennesy, S., Brown, M.B., Fennesy, J., 2016)
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6.2.2.1 Narodni park Kidepo Valley
Od leta 1958 je obstajal kot lovski rezervat, leta 1962 je dobil naziv narodnega parka.
Nahaja se na skrajnem severovzhodnem delu Ugande, v subregiji Karamoja, in
obsega 1442 km2. Ob ustanovitvi je bil zatočišče 400-članske populacije rotšildskih
žiraf. Do leta 1982 se je njeno število zmanjšalo za več kot polovico, našteli so okoli
160 žiraf (Rwetsiba, Wanyama, 2005; Rwetsiba, 2006; NEMA, 2009; cv: Fennessy,
Fennessy, Marais, 2013b). Leta 1995 je v parku ostalo le še pet žiraf, zato so leta
1997 premestili tri žirafe iz kenijskega narodnega parka Lake Nakuru v narodni park
Kidepo Valley (East, 1999). V zadnjih letih je število žiraf začelo naraščati in se
ocenjuje na 65 osebkov (S. Horiszny pers. comm.; cv: Fennessy, Fennessy, Marais,
2013b).
6.2.2.2 Narodni park Murchison Falls
Park je bil ustanovljen leta 1952 v severozahodnem delu Ugande, ob Albertovem
jezeru, in zavzema 3893 km2 (Rwetsiba, Nuwamanya, 2010). Za številčno stanje v
sedemdesetih letih dvajsetega stoletja se ocene gibljejo med 150 in 200 (Rwetsiba in
sod., 2012; NEMA 2009; Rwetsiba 2006; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2013b). V
devetdesetih letih je bilo izvedenih mnogo popisov in ugotovili so, da je število
populacije upadlo. Leta 1991 je tam živelo 78 posameznikov (Olivier, 1991;
Fennessy, Fennessy, Marais, 2013b).
Z začetkom novega tisočletja je bilo žiraf že 347, vendar je število v dveh letih upadlo
na 229 (Rwetsiba in sod., 2002; cv: Fennessy, Fennessy, Marais, 2013b). Leta 2005
so s štetjem iz zraka število ocenili na 245, do leta 2012 je število naraslo na 757
(Fennessy, Fennessy, Marais, 2013b).

7 ZAHODNOAFRIŠKA
camelopardalis peralta)

ALI

NIGERIJSKA

ŽIRAFA

(Giraffa

Je ena od dveh podvrst, ki je uvrščena na seznam ogroženih vrst Svetovne
organizacije za varstvo narave. Prvič je bila podvrsta opisana leta 1898, blizu sotočja
rek Benue in Niger v Nigeriji. Od tod ime nigerijska žirafa. V preteklosti je imela
podvrsta zelo veliko območje razširjenosti. Dokazi pričajo o tem, da je živela tudi ob
obalah Sredozemlja. Ostanke okostij in poslikave na skalah so našli v Maroku, kjer
naj bi žirafe živele do okoli leta 600 našega štetja. Konec devetnajstega stoletja je
bila podvrsta razširjena v Gambiji, Mavretaniji, Senegalu, Maliju, Nigeriji in Nigru. V
naslednjih sto letih je izginila iz vseh omenjenih držav, nekaj čred je preživelo le v
Nigru. Razlogi za izginotje podvrste so ekstenzivni lov, deforestacija, razvoj
kmetijstva in gradnja infrastrukture. Pri tem se poraja vprašanje, zakaj se je podvrsta
ohranila ravno v Nigru. Tam ni niti enega zavarovanega območja, kamor bi se žirafe
lahko umaknile. Verjetno je, da žirafe v Nigru nimajo naravnih sovražnikov. Poleg
tega so se dobro prilagodile življenju z ljudmi, saj je gostota poseljenosti visoka.
Podvrsta je v državi Niger od leta 1982 zaščitena z zakonom, ki prepoveduje lov
nanjo (Dagg, 2014).
Zadnja preživela populacija zahodnoafriških žiraf živi na območju sahelske grmičaste
polpuščave v jugozahodnem delu Nigra. Tam vztraja kljub gosti poseljenosti in vplivu
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človeka (Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b). Od ostalih podvrst se loči
po svoji svetli barvi, zato lahko v literaturi zasledimo tudi poimenovanje bela žirafa.
Svetlo rjave lise pravokotnih oblik so ločene z jasnimi črtami kremaste barve (Martin,
2013).
Slika 18: Zahodnoafriška žirafa
Slika 19: Vzorec zahodnoafriške žirafe

(Vir: Martin, 2013)

7.1 Razlogi za zmanjševanje števila predstavnikov podvrste

Podvrsta je sicer prilagojena na sobivanje z ljudmi, vendar prebivalstvo vztrajno
narašča in s tem posega v njen življenjski prostor. S širjenjem obdelovalnih površin,
krčenjem gozdov zaradi potrebe po lesu in širjenjem pašnih površin se življenjski
prostor žiraf vztrajno krči. Prihaja do vse več primerov, ko žirafe uničijo pridelek
kmetov, predvsem tistih, ki gojijo kitajski fižol in mango. Konflikti med žirafo in
človekom se bodo v prihodnosti le povečevali, saj kmetje izkoriščajo vedno več
površin za obdelavo in živinorejo. V ta namen je Romain Leroy s sodelavci izvedel
anketo med lokalnim prebivalstvom. Z njo so želeli izvedeti, kako močno ljudi moti
prisotnost žiraf. Vprašali so 227 ljudi, ki so gojili kitajski fižol, in kar 63 % jih je
potožilo, da so jim žirafe uničile pridelek. Od 113 ljudi, ki so gojili mango, se jih je nad
uničenjem pridelka pritožilo 82 %. Večina jih meni, da je prisotnost žirafe moteča,
vendar jim po drugi strani ugaja, ker privablja turiste in s tem dodaten dohodek.
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Kmetje torej žirafe tolerirajo in se trudijo navaditi nanje (Leroy in sod., 2009; Dagg,
2014).
Ker je Niger zelo revna država, situacija v preteklosti pa je bila še slabša, so
domačini veliko divjih živali iztrebili za golo preživetje. Oblasti temu niso posvečale
veliko pozornosti in glede tega niso ničesar ukrenile (East, 1999). Žirafe se najraje
zadržujejo v habitatu »tigrasto razporejenega grmičevja«29 (ang. tiger bush).
Izkoriščanje lesa teh grmišč je v zadnjih petdesetih letih med lokalnim prebivalstvom
vse bolj priljubljeno. Izkoriščajo ga za potrebe v gospodinjstvih in kot krmo za živino.
V letu 1950 je omenjen tip vegetacije pokrival 56,6 % območja, leta 1995 le še 20,9
%. Pričakovati je, da se bo v prihodnosti pritisk s strani ljudi in žiraf na ta že tako
ranljiv habitat le še povečal (LeRoy in sod., 2009; Ciofolo, 1995; Suraud in sod. 2012,
Fennessy, Tutchings, 2014; cv: Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b).
V Nigru so žirafe ogrožene tudi zaradi naravnih katastrof, ki so posledica podnebnih
sprememb, ne pa neposrednega človeškega ravnanja. Sem sodijo predvsem suše in
izsuševanje jezer ter dezertifikacija (Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b).
Slika 20: Tigrasto razporejeno grmičevje

(Vir: Tiger bush, 2016)
7.2 Spreminjanje števila predstavnikov podvrste in obsega njenega območja
razširjenosti
Do leta 1950 je zahodnoafriška žirafa izginila iz večine zahodnoafriških držav, kjer se
je prej pojavljala. V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je ilegalni lov v kombinaciji
z dolgotrajnimi sušami povzročil selitve žiraf iz regije Ayorou v regijo Dallol Bosso.
(Le Pendu, Ciofolo, 1999; cv: Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b). V
istem obdobju so žirafe začele migrirati iz regije Gaya v regijo Harikanassou zaradi
intenzivne deforestacije. (Ciofolo, 1995; cv: Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A.,
2014b). V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli izvajati program
29

Tigrasto razporejeno grmičevje je tip vegetacije, ki prekriva eno tretjino sahelskega dela Nigra, tu je
bilo tudi prvič opisano. Pojavlja se izključno na platojih, prekritih z debelimi pliocenskimi nanosi, ki so
bogati z železovimi oksidi. Rastline so razporejene v obliki tigrovih prog, vmes pa je gola prst
(Seghieri, Tongway,Valentin, 1996).
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proti krivolovu, vendar je število žiraf še naprej strmo upadalo. Leta 1996 je doseglo
kritično točko, saj je bilo v celotni državi le še okoli 50 žiraf. Oblasti v Nigru so začele
zavedati, da morajo nekaj ukreniti. Začele so spodbujati uvedbo zakona, ki bi
prepovedal krivolov. Nastal je projekt, ki ga je podprlo mnogo organizacij, in tako je
krivolov v Nigru skoraj povsem izginil. V obdobju 2005–2009 so poročali le o treh
primerih krivolova (Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b).
Leta 1998 je bilo 68 žiraf v regiji Koure, 50–70 km vzhodno od prestolnice Niamey.
To je zadnja preživela populacija v Nigru (East, 1999).
Število je zaradi stroge prepovedi lova na žirafe, izobraževalnih programov, socialne
podpore lokalnih skupnosti in razvoja ekoturizma začelo naraščati. Leta 2005 so
zabeležili 135 žiraf (Dovi, Suraud, 2006).
7.2.1 Trendi zadnjih let
Grafikon 6: Naraščanje števila zahodnoafriških žiraf v zadnjih sedemnajstih
letih
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(Vir podatkov: Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014bfe)
Kot lahko razberemo iz grafikona, število žiraf v Nigru v zadnjih letih narašča, vendar
se njihov naravni življenjski prostor še naprej vztrajno krči. Ločimo tri glavna
območja, kjer se žirafe zadržujejo: plato Fakara, regija Harikanassou in vmesno
območje. Zaradi vedno večjih človekovih posegov v njihov življenjski prostor, so tudi
same začele širiti obseg življenjskega prostora. Opažene so bile v oddaljenih
predelih, kjer jih niso opazili že več kot dvajset let (Suraud & Dovi 2007; cv:
Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b). Na območju, kjer živijo, se je delež
obdelovalnih površin med letoma 1975 in 2002 povečal iz 50 na 80 %, zato ni
nenavadno, da so začele migrirati na oddaljena območja (Abdou, 2005; Suraud,
2008; Morou in sod., 2009, Suraud in sod., 2012).
Zadnje štetje, izvedeno leta 2012, je pokazalo, da populacija v Nigru šteje 366, leta
2013 pa 403 osebke. Leta 2013 so začeli načrtovati novo strategijo za ohranitev
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žiraf, ki bo pomagala ohranjati naraščanje populacije vsaj še nekaj naslednjih let
(Fennessy, J., Fennessy, S., Marais, A., 2014b).

8 POSLEDICE ZMANJŠEVANJA ŠTEVILA ŽIRAF
Hitro zmanjševanje števila žiraf lahko v prihodnosti privede do izumrtja celotne vrste.
Zahodnoafriški in rotšildski podvrsti izumrtje grozi prej kot ostalim podvrstam, saj sta
številčno zelo majhni.
Ker je vrsta, kot vse druge, del prehranjevalne verige in vpeta v mnogo različnih
odnosov z drugimi vrstami, njeno izumrtje lahko privede do posledic.
Podvrste so med seboj različne, zato bi bilo tudi izumrtje le ene izmed podvrst
nezaželjeno (Dagg, 2014).
V nadaljevanju bomo obravnavali nekaj primerov odnosov žiraf z drugimi vrstami, ki
dokazujejo, da izginotje žirafe ne bi pomenilo zgolj izgube ene vrste, temveč bi
prizadelo tudi vrste, ki so odvisne od žiraf.
Žirafe predstavljajo vir hrane drugim vrstam, njihov glavni plenilec je lev. Žirafji
mladiči so plen hijen in gepardov. Manjše število žiraf pomeni manj hrane za njihove
plenilce, kar bi lahko posledično vodilo v zmanjševanje njihovega števila (Dagg,
2014).
Od žiraf so odvisne tudi nekatere druge vrste, ki so z njimi v različnih
povezavah.Določenim vrstam ptičev predstavljajo žirafe del življenjskega prostora,
saj jim zagotavljajo vir hrane. Vrsti ptičev rumenokljuni govedar (Buphagus africanus)
in rdečekljuni govedar (Buphagus erythrorhynchus) se prehranjujeta s klopi, ki kot
zajedavci živijo med žirafjo dlako. Na ta način omenjeni ptičji vrsti dobita hrano in
hkrati odstranjujeta zajedavce. Treba pa je omeniti, da ima odnos lahko tudi
negativne posledice, saj ti ptiči lahko kljuvajo odprte rane na žirafjih hrbtih. Tako
lahko prenašajo raznorazne bolezni na ostale vrste (Dagg, 2014).
Robin Pellew je v svojem doktorskem delu raziskoval, kako žirafje smukanje listov z
dreves vpliva na rast drevesnih vrst rodu akacija. Primerjali so dve območji, na
katerih uspevajo vrste Acacia tortilis, Acacia senegal, Acacia hockii, Acacia
xanthophloea, ter dve vrsti iz rodu Grewia (Grewia bicolor in Grewia fallax). Eno od
območij so štirikrat v letu obrezali, da bi s tem oponašali žirafino smukanje listov,
dreves na drugem območju pa niso obrezovali. Pokazalo se je, da je obrezovanje
pospešilo rast poganjkov, in sicer za 48 % pri vrsti A. xanthophloea, za 70 % pri vrsti
A.tortilis in za 81 % pri vrsti A. hockii. Predvidevali so, da je to posledica snovi v žirafji
slini, ki naj bi pospeševale rast poganjkov. Ker take snovi vsebuje slina domačega
goveda, so sklepali, da je podobno pri žirafah. Žirafja slina je gosta in med
prehranjevanjem ostane na odgriznjeni ploskvi listov. Tako lahko rastlina absorbira
snovi, ki pospešujejo rast. S pospeševanjem rasti rastlin žirafe zagotavljajo hrano tudi
drugim herbivorom (Dagg, 2014).
Med prehranjevanjem se žirafam na glavah in vratovih nabira cvetni prah, kasneje pa
ta cvetni prah prenašajo na ostale rastline in jih tako oprašujejo. Rastlinam to prinese
veliko korist, saj lahko več kot nadomesti število cvetov, ki jih žirafe pojedo. Zato je
John du Toit naredil raziskavo, s katero je želel ugotoviti, ali so žirafe opraševalci ali
»plenilci« rastlinskih cvetov. To je raziskoval na rastlini Acacia nigrescens v
Krugerjevem narodnem parku v Južnoafriški republiki. Na preučevanem območju so
bila drevesa, katerih cvetovi so bili žirafam dosegljivi in zato tudi večinoma
odstranjeni. Drevesa, ki so bila previsoka, da bi žirafe lahko dosegle njihove cvetove,
so kasneje obrodila bolje, kot pa drevesa, ki so jim žirafe pojedle cvetove. V tem
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primeru je bilo dokazano, da so žirafe s prehranjevanjem s cvetovi vrste A.
nigrescens naredile več škode kot koristi (Dagg, 2014).
Žirafe drevesom iz rodu akacija pomagajo pri razmnoževanju na ta način, da uživajo
njihova semena in jih kasneje z iztrebki izločijo na odprtih površinah, kjer imajo nova
drevesa prostor za rast (Martin, 2013).
Drugim vrstam prinesejo korist s tem, da se z njimi združujejo v črede. Ker zaradi
svoje višine prej opazijo nevarnost, nanjo lahko opozorijo tudi druge vrste, ki so del
črede (Dagg, 2014).

9 MOŽNI UKREPI ZA PREPREČEVNAJE ZMANJŠEVANJA ŠTEVILA
ŽIRAF IN NEKATERI PRIMERI DOBRE PRAKSE
Vseh pet izbranih podvrst je med seboj precej različnih in živijo na različnih območjih
v Afriki. Razlogi za njihovo ogroženost so v veliki meri enaki oziroma podobni, prav
tako ukrepi, s katerimi bi lahko preprečili zmanjševanje njihovega števila.
Vlade, nevladne organizacije in posamezniki v afriških državah so ustanovili
zavarovana območja, da bi zaščitili avtohtone prostoživeče živalske in rastlinske
vrste. To bi bila za vse izumirajoče vrste idealna rešitev, če bi jo človek spoštoval in v
zavarovana območja ne posegal.
V nasprotju z narodnimi parki in naravnimi rezervati število prostoživečih živalskih
vrst v zasebnih rezervatih ostaja stabilno oziroma narašča, predvsem zaradi
sodelovanja na področju turizma (Fennessy, pers. Comm., 2012; cv: Dagg, 2014).
Najprej bi države morale razviti vsaka svojo državno strategijo ohranitve žiraf. Niger
je edina država, ki že ima svojo, Kenija naj bi jo dobila zelo kmalu (GCF - Giraffe
Conservation, 2016).
9.1 KORDOFANSKA PODVRSTA
Države Čad, Demokratična republika Kongo, Južni Sudan, Kamerun in
Srednjeafriška republika, ki so dom kordofanski podvrsti, bi morale najprej razviti
državne strategije ohranitve in zaščite vrste, vzpostaviti medsebojno sodelovanje ter
poostriti nadzor na mejah.
V Demokratični republiki Kongo sta Marina Monica in Nuria Ortega (2012) naredili
prvi korak. Zanimalo ju je, zakaj se število populacije v Narodnem parku Garamba
zmanjšuje tako hitro kljub dolgi odsotnosti krivolova. Da bi ugotovili razlog, so žirafam
nadeli ovratnice z GPS oddajniki, tako da jim lahko sledijo na vsakem koraku in
ugotovijo razlog za hitro zmanjševanje števila, vendar rezultati še niso znani (Dagg,
2014, str.195).
9.2 NUBIJSKA PODVRSTA
Podvrsto najdemo v Etiopiji in Južnem Sudanu, torej v dveh zelo konfliktnih državah.
Če bi želeli omejiti zmanjševanje števila podvrste v Južnem Sudanu, bi bilo najprej
treba preprečiti nove spopade in ustaviti državljansko vojno. V obeh državah bi bilo
potrebno povečati nadzor v narodnih parkih in s tem preprečiti krivolov ter širjenje
poselitve v zavarovana območja.
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9.3. ROTŠILDSKA PODVRSTA
Ker je Kenija edina država, kjer najdemo tri podvrste žiraf (masajsko, mrežasto in
rotšildsko), se številni strokovnjaki prav tukaj močno zavzemajo za njihovo ohranitev
(Dagg, 2014).
V Keniji so Western, Russel in Cuthill (2009) primerjali stanje vrst, ki živijo na
zavarovanih območjih, s stanjem tistih, ki živijo na nezavarovanih. Ugotovili so, da
zavarovana območja v največ primerih ne predstavljajo varnega zatočišča za ranljive
živalske vrste. Tako na zavarovanih kot nezavarovanih območjih je število vseh vrst v
zadnjih tridesetih letih drastično upadlo. V največjih in najpomembnejših narodnih
parkih je bila situacija najslabša (Dagg, 2014, str.184). V svojem poročilu avtorji
navajajo ukrepe, kot so pogostejša opazovanja in beleženja populacij prostoživečih
živalskih vrst, omejitev oziroma prepoved obdelovanja površin in paše živine. Poleg
tega bi vsak park moral imeti načrt upravljanja habitatov, ki prepoveduje zažiganje
rastlin in ostale škodljive človekove posege (Dagg, 2014, str.184).
V nasprotju z narodnimi parki in naravnimi rezervati število prostoživečih živalskih
vrst v zasebnih rezervatih ostaja stabilno oziroma narašča. To je predvsem posledica
turističnega povpraševanja. Tako v Keniji kot drugih afriških državah bi morali najti
nove strategije, ki bi bile kombinacija nacionalnih in lokalnih prizadevanj za
ohranjanje zavarovanih območij takšnih, kakršna so (Dagg, 2014, str.185, cv:
Fennessy, pers. comm., 2012).
V okviru projekta Rotšildska žirafa so premestili osem žiraf iz rezervata Soysambu na
drugo stran jezera Baringo. To območje je bilo njihov prvotni habitat, iz katerega so
bile izrinjene sedemdeset let nazaj. Ker to območje nima dostopa po cesti, bodo
žirafe tam verjetno varne pred divjimi lovci. Cilj projekta je tudi, da bodo lokalni
prebivalci na ta način lahko našli zaposlitev v turizmu, vodenju, sledenju živali
oziroma kot oskrbniki v namestitvenih objektih (Dagg, 2014, str.197). Muller, vodja
projekta, poroča, da so se žirafe na novem območju lepo ustalile, dve samici sta celo
dobili naraščaj (Dagg, 2014, str. 198).
9.4 SOMALIJSKA PODVRSTA
Doherty je preučeval podvrsto v narodnem rezervatu Samburu v Keniji. Predlagal je,
da bi na žirafe namestiti telemetrične naprave, ki bi jim s pomočjo daljinskega
zaznavanja posredovale podatke o posameznikih. Tako bi lahko beležili njihovo
gibanje, areal, vedenje in njihovo porabo energije. Zaenkrat se naprave, ki
zagotavljajo tovrstne informacije, uporablja za sledenje žirafam v Bocvani,
Južnoafriški republiki, Namibiji in Demokratični republiki Kongo. Doherty je tudi
začetnik ideje, da bi vsak domačin poimenoval določeno žirafo po članu družine ali
prijatelju in se na ta način navezal nanjo ter jo želel zaščititi. Prvi poskusi uresničitve
te ideje so bili uspešni, saj so ljudje svoje žirafe prepoznali, ko so jih srečali v divjini,
in bili veseli, da imajo z njimi neko vez. Ta ideja bi se lahko v prihodnosti uporabila na
več območjih, v več državah (Dagg, 2014).
V Keniji razvijajo nov projekt, ki bi zaščitil majhno populacijo žiraf v rezervatu
Garissa. Ustanovili so ga po tem, ko se je tja zaradi primernih življenjskih pogojev
zateklo okoli 30 žiraf, ki so se umikale somalijskim nomadskim pastirjem. Pastirji so
migrirali iz Somalije v Kenijo po padcu Republike Somalije leta 1991 in s tem posegli
v življenjski prostor mrežaste žirafe. Sedaj žirafe ogrožajo kmetijstvo, paša živine,
izgradnja nove infrastrukture, širjenje obdelovalnih površin, izsekavanje gozdov,
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požiganje dreves in krivolov. Zato sta organizaciji »Giraffe conservation foundation«
in »Narodni muzej Kenije Wildlife Direct« osnovali projekt Garissa Giraffe
Conservation Program. V okviru tega programa bi somalijske nomadske pastirje
spodbudili k beleženju žirafjih migracij, groženj žirafam, lokalno prebivalstvo bi
podučili o njih in njihovem okolju. Poleg tega bi jim dajali nasvete o sobivanju
prostoživečih vrst, pastirjev in živine ter spodbujali turizem in z njim povezane
dejavnosti (Dagg, 2014, str. 201).
9.5 ZAHODNOAFRIŠKA PODVRSTA
Največji problem pri zahodnoafriški podvrsti je krčenje njenih habitatov. Območja,
kjer bi lahko živele mirno, stran od vpliva človeških dejavnosti, ni več. Zato so
strokovnjaki s pomočjo računalniških simulacijskih modelov iskali možnost, da bi
podvrsti našli nov habitat in jo premestili na novo lokacijo (Dagg, 2014, str.193; cv:
Desbiez and Leus, 2009 a, b).
Poleg tega bi bilo za ohranitev podvrste
v Nigru priporočljivo razviti sistem nadzora oziroma opazovanja gibanja žiraf. Na ta
način bi se prej izvedelo za nevarnosti, ki jih ogrožajo, in bilo mogoče prej ukrepati.
Potrebno bi bilo zagotavljati, da lahko žirafe varno in mirno migrirajo izven svojega
sedanjega območja, ter redno spremljati vsakršno izgubo njihovega habitata. V
primeru, da ostane le ena populacija določene podvrste, bi bilo pametno vzgojiti
drugo populacijo iste podvrste (Dagg, 2014, str.193).
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10 ZAKLJUČEK
Pri pisanju zaključne seminarske naloge sta nas vodili predvsem dve glavni
vprašanji: Ali se stanju ohranjenosti vrste Giraffa camelopardalis posveča premalo
pozornosti? Ali sta se v zadnjih nekaj desetletjih število in obseg življenjskega
prostora vrste močno zmanjšala?
Glede na podatke, ki smo jih s pregledom literature pridobili tekom pisanja zaključne
seminarske naloge, bi na obe delovni vprašanji odgovorili pritrdilno. Število žiraf se
zmanjšuje vse hitreje, vidnejših ukrepov, ki bi to preprečili ni veliko. To je posledica
predvsem politične situacije v državah, kjer žirafe najdemo. Zaradi oboroženih
spopadov, rasti prebivalstva, pomanjkanja hrane, krčenja gozdov in želje po zaslužku
se število vztrajno manjša. Države zaradi pomanjkanja interesa in kapitala ne
ukrepajo. V manjši meri so za zmanjševanje števila žiraf krive podnebne spremembe,
zaradi katerih prihaja do daljših suš in prisilijo žirafe k umiku iz določenih območij.
Največ pozornosti ohrani žiraf namenjajo v državah, kjer je razvit turizem, kot je npr.
Kenija. Kljub temu zaradi številnih razlogov, število žiraf tam upada. Nekaterih
podvrst (angolska, južnoafriška, masajska in rodezijska), nismo obravnavali. Njihovo
število namreč narašča ali pa je stabilno. Najdemo v državah Južne in Vzhodne
Afrike kot so Tanzanija, Namibija, Zambija, Zimbabve, Bocvana, Mozambik in
Južnoafriška republika, ki imajo dolgo tradicijo turizma. To delno pojasnjuje zakaj je
stanje ohranjenosti neobravnavanih podvrst toliko boljše od stanja ohranjenosti tistih,
ki smo jih obravnavali.
Kot smo predvideli na začetku pisanja zaključne seminarske naloge, se število žiraf
in obseg njihovega območja razširjenosti močno zmanjšujeta. Dejstvo, da je število
vseh žiraf iz 140.000 v zadnjem desetletju upadlo na 80.000, vzbujajo skrb. Če se bo
število zmanjševalo s tako hitrostjo, bodo hitro izumrle vsaj obravnavane podvrste.
Trenutno imajo podvrste, ki jih nismo obravnavali veliko večjo možnost preživetja.
Tudi če bi izumrle le vrste, ki smo jih obravnavali, bi se biotska raznovrstnost
zmanjšala, saj bi od devetih podvrst ostale le štiri, pri čemer je vprašljivo preživetje
rodezijske podvrste. Podvrsta živi v vzhodni Zambiji, v dolini Laungwa. Je izolirana
od ostalih podvrst, v naravi jih živi 1500, v ujetništvu nobena. Njihovo preživetje je v
prihodnosti morda vprašljivo, ker je podvrsta številčno majhna. Zaenkrat je populacija
stabilna, saj se njihovo število ne zmanjšuje.
Razumljivo je, da se je obseg območja razširjenosti žiraf skozi zgodovino spreminjal.
Njihovo območje razširjenosti se je v daljni preteklosti krčilo predvsem zaradi
podnebnih sprememb in vse bolj sušnega podnebja. Dandanes so se pojavili
dodatni, predvsem družbenogeografski dejavniki, ki izrinjajo žirafe iz njihovih
habitatov in s tem povzročajo krčenje obsega njihovega območja razširjenosti. Ti
dejavniki so rast prebivalstva, deforestacija, oboroženi spopadi, revščina in krivolov.
Da bi v prihodnje to omejili in preprečili, so potrebne korenite spremembe v
upoštevanju zakonodaj držav ter izboljšanje političnih situacij v državah.
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11 SUMMARY
First, we asked whether enough attention is being paid to conservation of giraffes
and if their range and number have been decreasing more rapidly in the last
decades.
We concluded that not enough attention is given to giraffe conservation. The number
of giraffes is decreasing more rapidly and there are not enough effective conservation
programmes in place to prevent it. The existing situation is mostly the result of
political situation in countries where giraffes can be found. Number of giraffes is
persistently decreasing because of armed conflicts, growth of population, hunger,
deforestation and chase for quick profits. General lack of concern and interest in
profits are the main reasons why countries are not taking any measures in the field.
Climate change is another side-factor causing decrease in giraffe numbers,
particularly droughts, which are forcing giraffes to leave their habitat.
The country most active in preventing giraffe extinction is Kenya, because of tourism,
but even there, the number of giraffes is still decreasing. We did not select
subspecies such as Angolan, South African, Masai and Rhodesian giraffe, because
their numbers are increasing or stable. They are found in countries where tourism is
thriving (such as Tanzania, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Mozambique
and South African Republic), which is probably the main reason, why they are better
protected.
Habitat range, especially of the selected subspecies, is getting increasingly smaller.
In the last decade, the number of giraffes has dropped from 140.000 to 80.000, 40%.
If numbers keep on decreasing at the same rate, the five selected subspecies are
soon to be extinct and even with the selected subspecies becoming extinct; the
biodiversity would decrease as a result.
It is not unusual that giraffes' range was changing in past. The range was getting
smaller mostly due to climate changes and drier climate. However, a number of mancaused factors, including growth of population, deforestation, armed conflicts, poverty
and illegal hunting, accompanies current climate changes. In the future big changes
are called for, particularly active implementation of wildlife-protecting legislation as
well as improvement of political situations in countries in question.
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