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1 UVOD
Prostorska razširjenost in številčnost parkljaste jelenjadi se je v Sloveniji v zadnjih desetletjih
vseskozi povečevala. K temu je pripomoglo opuščanje kmetijskih površin zaradi česar se je
povečal delež površin, poraščenih z gozdom. S tem se je povečala nosilna kapaciteta okolja za
bivanje rastlinojedih živali. Vzrok za naraščanje številčnosti parkljaste divjadi je tudi ureditev
razmer v lovstvu ter oblikovanju lovske zakonodaje (Adamič, 1990).
V zadnjem stoletju se je v večini srednjeevropskih dežel in tudi ponekod v Sloveniji spremenil
življenjski prostor jelenjadi. Spremembe so nastale predvsem v habitatih, ki jih jelenjad
uporabljala pozimi, ko se je premaknila v nižine in doline. V teh habitatih so se namreč
povečala naselja, večja je gostota prometnic, več je vznemirjanja, zmanjšal pa se je delež
gozdov. Zato je zdaj jelenjad v zimskem času marsikje prisiljena ostati v sredogorju in v tam
nastalih zimovališčih (Adamič, 1989).
Zimsko dopolnilno krmljenje je dandanes lahko primerno le kot delni nadomestek za
izgubljene habitate. V tem pogledu je to krmljenje zelo pomembno za upravljanje s
populacijami jelenjadi (Hafner, 2009). Krmljenje divjadi v Sloveniji je ukrep, ki ga lovstvo
uporablja za upravljanje z divjadjo že veliko vrsto let. Glede na namen krmljenja ločimo
privabljalno, preprečevalno in dopolnilno zimsko krmljenje. Namen zimskega krmljenja
rastlinojedih parkljarjev je v zmanjšanju pritiska živali na naravne prehranske vire.
Privabljalno krmljenje opravljamo predvsem zaradi odstrela, preprečevalno krmljenje pa je
namenjeno zaščiti površin pred škodami, ki jih povzroča divji prašič (Hafner, 2015).
Namen diplomskega dela je opisati problematiko preprečevanja škode na kmetijskih površinah
in gozdnem rastju, ki jo povzroča jelenjadi, z vidika dopolnilnega krmljenja. Opisali bomo
načine preprečevanja škode, ki jo povzroča jelenjad v gozdovih in na kmetijskih površinah, ter
poskušali ugotoviti, ali je dopolnilno krmljenje pri tem uspešno.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 ZNAČILNOSTI JELENJADI
2.1.1 Sistematika
Jeleni spadajo v razred sesalcev (Mammalia), v red sodoprstih kopitarjev (Artiodactyla),
kjer je od nekdanjih 25 le še 9 živečih družin. Podred so prežvekovalci (Ruminantia),
kamor sodi 5 družin, 60 rodov in 142 vrst. Sestavljajo pa družino jelenov (Cervidae), ki je
zelo številčna, saj je v njej 32 vrst. Družina jelenov ima veliko poddružin. Razvrščamo jih
v skupino nepravih jelenov, skupino pravih jelenov, ter druge skupine, kamor spadajo še
mošusov, vodni jelen, mutnjak, severni jelen in los. Poddružina pravih jelenov se od
nepravih jelenov loči po razvitosti dlančnic. Ta družina ima dlančnici še v povezavi z
okostjem krnoprstov, pri nepravih je ta povezava prekinjena (Slika 1; Raesfeld in
Reulecke, 1991).

Slika 1: Pravi (a) in nepravi (b) jelen (Raesfeld in Reulecke, 1991)

V poddružino nepravi jeleni (Odocoileinae) spadajo vrste srna, belorepi in virginijski jelen,
črnorepi ali mulasti jelen, močvirski jelen, antski jelen, mazama ali šilasti jelen ter pudu. V
poddružino pravi jeleni (Cervinae) pa spadata dva rodova, rod Pravi jelen ter rod Davidov
jelen. Rod Davidov jelen ima le eno vrsto in sicer istoimensko Davidov jelen, rod Pravi
jeleni pa ima kar 13 vrst in sicer Navadni jelen, Sika jelen, Aksis jelen, Jelenji prašič,
Beloustničavi jelen, Barasinga jelen, Evropski damjek, Mezopotamski damjek, Lirasti
jelen, Konjski jelen, Grivasti jelen, Sambar ter Rusa (Slika 2; Raesfeld in Reulecke, 1991).

2

Lavrenčič P. Dokrmljevanje jelenov kot ukrep za preprečevanje škode na ... in gozdnem rastju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Slika 2: Sistematika jelenjadi (Butzler, 2001; cit. po Tavčar, 2016)

Glede števila podvrst jelena so raziskovalci še dandanes različnih mnenj. Nekateri navajajo
razdelitev navadnega jelena v dve vrsti in sicer Cervus elaphus ter Cervus canadensis.
Njuna delitev v več podvrst pa naj bi bila vprašljiva. Najnovejše raziskave mitohondrijske
DNK ne kažejo na veliko število podvrst in potrjujejo razvrstitev navadnega jelena v samo
dve vrsti (Hafner, 2008).
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2.1.2 Biologija
2.1.2.1 Zunanji videz
Navadni jelen ima razmeroma široko oprsje, dolg vitek vrat in trikotno glavo, ki je proti
smrčku ožja. Ima šilasta uhlja, ki dosegata polovično dolžino glave. Rep je dolg približno
15 cm in je ob korenu širši, proti koncu pa vedno tanjši. V plečih je navadni jelen višji kot
v križu in ima dolge vitke noge (Hafner, 2008).
Navadni jelen doseže polno velikost okoli petega ali šestega leta starosti. Odrasel navadni
jelen tehta do približno 300 kg in je v vihru visok približno 120 cm, od smrčka do repa pa
je dolg od 200 cm pa vse do 250 cm. Samci so večji od samic, imajo tudi močnejše prsne
in vratne mišice ter rogovje. V telesni masi se pokaže razlika že pri poleženih teletih.
Samčki so precej večji od samičk, potem pa se z odraščanjem te razlike še povečujejo
(Hafner, 2008).
Na pogled se jeleni ločijo od košut po rogovju in so večji od košut, ki so mulaste in po
velikosti manjše. Jelenjad menja dlako spomladi in jeseni. Poleti je dlaka rjavo rdeče
barve, pozimi pa sivo rjave. Teleta imajo do starosti pol leta rjavo dlako z belimi pegami
(Leskovic, 2012).
Jelena lahko od košute ločimo še na druge načine. Jelen ima temnejšo barvo grive na vratu,
ki se s starostjo daljša in je zaradi tega videti, kot da je vrat krajši. Razlikujejo se tudi
iztrebki. Košutini so jajčasti, jelenovi pa na enem koncu zaobljeni, na drugem pa imajo
vdolbino. Sled jelenovega prednjega parklja se od košutine razlikuje po tem, da je odtis
večji z bolj zaobljenim sprednji rob, medtem ko je sled parklja pri košuti bolj potegnjen
(Slika 3; Cvenkel in sod., 1980).
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Slika 3: Primerjava sledi parkljev jelenov in košut in značilnosti sledi jelenjadi (Leskovic, 2012)

Tako kot druge telesne značilnosti se s starostjo spreminja tudi telesna masa. Ta je največja
pri dorasli jelenjadi, s staranjem osebkov pa se začne zmanjševati. Pri odrasli jelenjadi so
največje tudi razlike med telesnimi masami jelenov in košut (Sliki 4 in 5). Za jelenjad z
območja Harza v Nemčiji velja, da je v prvem letu življenja prirast telesne mase največji in
ob dopolnjenem prvem letu življenja jeleni dosežejo skoraj 50 % odrasle telesne mase.
Prirasti se nato zmanjšujejo. Tako v drugem letu prirastejo še okoli 13 %, v tretjem okoli
14 %, v četrtem 7 %, v petem 8 %, v šestem 3,5 %, po šestem letu pa letni prirasti
zmanjšajo pod 2 % (Hafner, 2008).
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Legenda: Lovskoupravljalska območja: 21 – Gorenjsko (Jelovica), 22 – Gorenjsko (vzhodne Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe),
23 – Gorenjsko (zahodne Karavanke), 3 – Kočevsko-Belokranjsko, 4 – Notranjsko, 5 – Primorsko, 6 – Pohorsko, 8 – Pomursko, 9 –
Savinjsko-Kozjansko, 11 – Triglavsko, 12 – Zahodnovisokokraško, 13 – Zasavsko, 14 – Kamniško-Savinjsko

Slika 4: Telesna masa košut glede na starost po lovskoupravljalskih območjih (Hafner, 2008)

Legenda: Lovskoupravljalska območja: 21 – Gorenjsko (Jelovica), 22 – Gorenjsko (vzhodne Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe),
23 – Gorenjsko (zahodne Karavanke), 3 – Kočevsko-Belokranjsko, 4 – Notranjsko, 5 – Primorsko, 6 – Pohorsko, 8 – Pomursko, 9 –
Savinjsko-Kozjansko, 11 – Triglavsko, 12 – Zahodnovisokokraško, 13 – Zasavsko, 14 – Kamniško-Savinjsko

Slika 5: Telesna masa jelenov glede na starost po lovskoupravljalskih območjih (Hafner, 2008)

Prvo rogovje jelenom zraste v 2. letu življenja in se z odraščanjem živali krepi in povečuje
ter razveja (Hafner, 2008). Značilnosti prvega rogovja je v tem, da je še brez rože. Ko prvo
rogovje odpade, začne rasti novo, ki je večje, pojavi pa se tudi roža (Slika 6). Rogovje
odraslega jelena je dolgo do 40 cm. Če so življenjski pogoji normalni, jelenu rogovje vsako
leto odpade in mu zrase novo, večje, močnejše, povečuje se število parožkov, veje se
debelijo in daljšajo. Med 10. in 12. letom starosti pa se začneta velikost in masa rogovja
zmanjševati, kar pripisujemo tudi obrabi zob in zato slabšemu zauživanju in izkoriščanju
hranljivih snovi iz hrane. Glede na število parožkov tudi poimenujemo jelene. V prvem
letu jelena imenujemo lanščak. Ko mu zraste prvo rogovje, je šilar, glede na število
parožkov pa so potem šesterak, osmerak, deseterak … (Slika 7). To poimenovanje odraža
število odrastkov na obeh vejah. Če je na eni veji več parožkov kot na drugi, se ga
poimenuje po tisti, kjer jih je več, obenem pa navedemo, da gre za neparnega npr.
šesteraka (Cvenkel in sod., 1980).
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Slika 6: Rogovje navadnega jelena (Cvenkel in sod., 1980)

Legenda: 1- šilar, 2- vilar, 3- šesterak, 4- osmerak, 5 ledniški osmerak, 6- deseterak, 7- ledniški deseterak, 8- dvanajsterak (nepravilni
ledniški dvanajsterak)

Slika 7: Razvojne stopnje jelenovega rogovja (Hafner, 2008)
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2.1.2.2 Obnašanje jelenjadi
Jelenjad je čredno, socialno živeča vrsta divjadi in zato dobro uspeva le v dovolj številčnih
populacijah. Pravo in neodvisno populacijo jelenov predstavlja šele okoli 400 živali.
Posamezne živali, skupine in črede, v katerih vlada razvrstitev po rangu, se gibljejo po
celotnem ozemlju, saj jeleni ne veljajo za teritorjalne živali. Te živali, skupine in črede
med seboj povezane in odvisne, ter predstavljajo enotno populacijo (Cvenkel in sod.,
1980).
Navadni jelen oblikuje črede, v katerih so košute z mladiči, enoletne živali in včasih tudi
dvoletne živali. Te črede so ločene od čred jelenov, starejših od dveh let. Več kot 80 % leta
spola živita ločeno. Temeljno skupino pri košutah sestavlja košuta s teletom, ki se ji
pridruži košuta junica ali jelen šilar. Več košut s teleti in enoletnih živali pa tudi košute
brez mladičev, se lahko združijo v večje črede. Košute, ki se združijo v čredo, so običajno
v sorodu. Vodenje črede po navadi prevzame starejša, izkušena košuta z mladičem. Katera
od košut prevzame vodenje je odvisno od njene reakcije ob pojavu nevarnosti. V času
poleganja mladičev, maja in junija, se posamezne košute oddaljijo od skupine in takrat tudi
odganjajo starejše mladiče iz prejšnjega leta (Slika 9; Hafner, 2008).
Jeleni so šibko povezani v čredi. Nimajo določenega vodje, čeprav se lahko zgodi, da
kateri od jelenov v skupini prevladuje. Čreda jelenov za razliko od košut, ki se držijo
nekega območja, zelo rada pohajkuje. Jeleni se v primeru nevarnosti ne opozarjajo tako kot
košute, ampak reagirajo vsak za sebe. Jeleni približno enake starosti se skupaj
prehranjujejo in počivajo. Ob nevarnosti se jeleni pogosto ne oglašajo. Oglašajo se
večinoma le v času ruka (Slika 8; Hafner, 2008).

Slika 8: Primerjava velikosti čred jelenjadi med zimskim obdobjem in poletnim na Jelovici: košute s teleti
(Hafner, 2008)

Slika 9: Primerjava velikosti čred jelenjadi med zimskim in poletnim obdobjem na Jelovici: skupine jelenov
(Hafner, 2008)

8

Lavrenčič P. Dokrmljevanje jelenov kot ukrep za preprečevanje škode na ... in gozdnem rastju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Jelenjad ima zelo dobro razvit voh. Voh ima odločujočo vlogo, ne samo pri obrambi pred
sovražniki, temveč tudi pri ruku, pri prepoznavanju telet … (Raesfeld in Reulecke, 1991).
Vid je prav tako pomemben. Z njim prepoznavajo sovražnike in se prepoznavajo. Vid
jelenom pomaga tudi pri ocenjevanju nasprotnika med rukom. Vidna slika ni ostra, zato
slabo prepoznavajo mirujoče in manjše predmete. Veliko bolje vidijo premikajoče
predmete (Raesfeld in Reulecke, 1991).
Sluh je tretje čutilo, ki je pri jelenjadi dobro
razvito. Šume sprejemajo na veliko razdaljo, s premikanjem uhljev pa se sposobnost
sprejemanja zvočnih dražljajev še povečuje. Jelen je sposoben natančno določiti
oddaljenost izvora zvoka. Na stalen hrup se jelenjad hitro privadi.
Pri jelenjadi poznamo tri načine gibanja: hojo, tek in galop. Skočijo lahko tudi 12 metrov
in več daleč. Poleg tega pa jeleni tudi dobro plavajo (Raesfeld in Reucke, 1991).
Jeleni menjajo dlako dvakrat letno in takrat si staro dlako aktivno odstranjujejo. Dlako
odstranjujejo s pomočjo drgnjenja, valjanja, grizenja, lizanja ali praskanja z zadnjimi
nogami. Ostanke dlake je mogoče najti v prebavilih in iztrebkih. Jelenjad se zelo radi
kalužajo in tudi čohajo ob drevesih. Na teh mestih je lubje grobo odrgnjeno, blatno in
umazano. Kalužanje je zelo pogosto, najpogostejše pri jelenih v času ruka in poleti. Valjajo
se tudi v pesku, po borovničevju in resju. Jeleni se praskajo s pomočjo rogov, košute pa z
zadnjimi nogami (Raesfeld in Reucke, 1991).
2.1.2.3 Prehrana
Glede na vrsto hrane Hofmann (1978, cit po. Raesfeld in Reulecke, 1991) ločuje tri
prehranske tipe živali:
 prebiralec, ki zauživa krmo z malo vlaknine
 generalist, ki zauživa krmo z veliko vlaknine (pašne živali)
 vmesni tip
Jelenjad uvrščamo v vmesni tip. Hrano si priskrbijo z obgrizovanjem, objedanjem in
puljenjem rastlin (Raesfeld in Reucke, 1991). Čeprav je jelen generalist, pa večino obroka
zavzema trava, do katere ima tudi večjo nagnjenost (Slika 10; Hafner, 2014).
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Slika 10: Prikaz razvrstitve nekaterih (evropskih) prežvekovalcev glede na pripadnost v določen
prehranjevalni tip (Hafner, 2008)

Rastline in njihovi deli se razlikujejo po trdoti in hranilni vrednosti. Bubenik (1984) deli
rastline po trdoti na:
 mehko vrsto hrane, kamor uvrščamo trave, zelišča, liste, brste, gomolje in sadeže;
 žilavo, vlaknato vrsto hrane, kakor uvrščamo stebla, veje, zrele liste, iglice in
semena;
 trdo vrsto hrane, kamor uvrščamo mehki les, mehko lubje, semena, plodove
gozdnega drevja;
 balastno in hrano brez hranilne vrednosti, kot je zemlja, pesek, suho lubje.
Jelenjad je izrazito rastlinojeda divjad. Svoje potrebe pretežno zadosti s pašo na travnikih,
sicer pa se prehranjuje z raznimi zelišči in mladikami v gozdu, s poljskimi pridelki, pozimi
pa s poganjki. Jelenjad je največja parkljasta divjad pri nas in odrasel jelen lahko zaužije
tudi okoli 8 kg hrane na dan (Varičak, 2012).
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Preglednica 1: Hranilna vrednost krme (g/kg suhe snovi), primerne za krmljenje jelenjadi (Hafner, 2008)

Boljše seno
Slabše seno
Gozdno seno
Lucerna – seno
Lucerna - dehidrirana
Črna detelja – seno
Ovsena slama
Les, primeren za krmo
Koruzna silaža
Koruzna silaža (25% SS)
Travna silaža (sveža, vlažna)
Travna silaža (ovela)
Pesni rezanci – silaža
Sadne tropine – sveže
Sadne tropine – odcejene
Pivske tropine
Krompir
Sladkorna pesa
Krmna pesa
Korenje
Koruza zrnje
Oves zrnje
Kostanj
Želod
Fižol
Pesni rezanci – melasirani
Kalčki (pivski)
Sojine tropine

SS
(g)
869
863
857
869
906
866
883
350
210
250
202
286
200
100
282
234
215
241
144
127
874
884
491
603
866
904
915
879

SB
(g)
114
80
103
165
200
125
29
30
19
23
27
45
23
5
11
58
19
13
12
11
94
110
36
35
269
90
274
451

PSB
(g)
76
42
44
118
164
80
6
20
10
12
21
34
15
42
10
6
7
5
53
92
22
30
223
61
216
421

SV
(g)
235
307
243
268
259
283
399
50
52
62
59
77
41
24
78
45
6
13
10
12
24
102
28
64
75
141
145
59

ŠE
398
271
252
294
465
335
183
120
125
150
119
162
148
40
113
136
164
147
86
75
746
645
423
506
686
555
508
704

Ca
(g)
7,5
5,0
10,0
14,0
14,0
15,0
3,4
4,1
1,0
1,1
1,0
1,4
0,5
0,2
0,4
0,7
0,2
0,7
0,3
0,6
0,2
0,9
0,5
0,6
1,3
5,9
2,2
1,0

P
(g)
3,0
2,0
3,6
2,5
2,5
2,4
0,7
0,6
0,6
0,8
0,6
0,8
0,2
0,1
0,2
1,3
0,5
0,3
0,4
0,6
2,7
3,4
1,4
0,5
5,5
0,6
7,1
0,5

Legenda: SS- suha snov, SB- surove beljakovine, PSB- prebavljive surove beljakovine, SV- surove vlaknine, ŠE- škrobne enote,
Ca- kalcij, P- fosfor

Trave so v prehrano jelenjadi vključene vse leto. So glavni vir hranljivih snovi (Hafner,
2008). Med trave uvrščamo tako trav kot travam podobne rastline treh družin: ločkovci
(Juncaceae), ostričevke (Cyperaceae) in trave (Poaceae). Med rastjo trav je prostorninski
delež trav na Kočevskem v obrokih za jelene od aprila do oktobra med 45 in 65 %. Adamič
(1990) navaja, da se v tem obdobju jelenjad tudi raje zadržuje na travnikih kot v drugih
delih habitata (Preglednica 2).
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Preglednica 2: Rezultati opazovanj jelenjadi na Kočevskem od aprila do oktobra (n=205) (Adamič, 1990)
Območje
Število
delež
Število
Delež
število/
Stopnja
opazovanja
opazovanj
opazovanj
opažene
opažene
opazovan
preference
%
jelenjadi
jelenjadi
je
(PR)
%
Gozd, gozdni rob
41
20,0
134
15,2
3,3
0,76
Nasad, poseka
54
26,3
188
21,3
3,3
0,81
Grmišče
21
10,2
86
9,7
4,1
0,95
76
37,1
443
Travnik
50,2
5,8
1,35
Ostalo*
13
6,4
32
3,6
2,5
0,57
Skupaj
205
100,0
883
100,0
4,3
*ostalo: krmna njiva, cesta, vlaka, krmišče

V zimskem obdobju je delež trav v prehrani jelenjadi odvisen od višine snežne odeje. Kjer
je snežna odeja nizka, si jelenjad sneg odkoplje s sprednjimi nogami, da pride do trave. Na
ravnem svetu običajno jelenjad razkoplje snežno odejo do globine 10 cm, na pobočjih pa
tudi do 30 cm globoko. Jelenjad za odkopavanje snega porabi ravno toliko energije, kot jo
za hojo po enako globokem snegu (Adamič, 1990). Hobbs (1981, cit. po Adamič, 1990)
ugotavlja, da so trave zelo priljubljene tudi pozimi zaradi potreb živali po surovih
beljakovinah. Z njimi so bogati deli rastlin, ki ostanejo tudi pozimi zeleni.
Zelišča so pomemben prehranski vir, saj so zelo dostopna in vsebujejo veliko vode ter
hranljivih snovi. Zelišča najdemo v prehrani jelenjadi v različnih deležih vse leto. Zelišča
so tudi vir hrane, s katerim jelenjad nadomesti pomanjkanje trav. Pozimi se jelenjad
prehranjuje s tistimi vrstami zelišč, ki so bolj odporne na mraz. Jelenjad jih takrat išče pod
gostejšimi krošnjami iglavcev. Zelišča predstavljajo kar 62 % hrane v obdobju med
decembrom in aprilom. Do določenih vrst zelišč imajo jeleni določeno preferenco. V
vzorcih hrane na območju lovišča Jelen so ugotovili 51 vrst zelišč. Le nekatera od njih se
pogosteje pojavljajo v obrokih, z drugimi pa se hranijo le občasno, bolj naključno
(Adamič, 1990).
Iglavci so hrana sezonskega pomena in so značilni za poznojesensko in zimsko obdobje, od
novembra do aprila. Hranjenje z iglavci povezujemo z veliko količino snega. Adamič
(1990) iglavce uvršča med redne, obligatorne zimske prehranske sestavine jelenjadi.
Hafner (2008) navaja, da so raziskave v GL Jelen – Snežnik pokazale, da so glavni vir
hrane jelenjadi iglice in vejice premera do 8 mm iz krošenj posekanih jelovih dreves in so
predstavljale 91 % hrane. Prednost te hrane je v dostopnosti, veliki razpoložljivi količini,
veliki vsebnosti energije in vode (Hafner, 2008).
Listavci, kamor uvrščamo listopadne drevesne ter grmovne vrste in polgrmi, so tipična
celoletna prehrana jelenjadi. Listavci spadajo v skupino kritosemenk in vsebujejo veliko
energije ter so zelo prebavljivi, še posebej na začetku olistanja. S staranjem listov pa se
vsebnosti energije in prebavljivost zmanjšujejo. Jelenjad se prehranjuje tudi z odpadlim
listjem, jeseni, še posebej s tistimi, ki se dlje časa ne posušijo. Pozimi so listavci
pomembni zaradi njihovih olesenelih delov (Hafner, 2008). Deleži zaužite posamezne vrste
ter delov rastlin se spreminjajo glede na sezono in glede na prehranske razmere (Adamič,
1990). Najokusnejša je leska, sledita ji robida in bukev. V prehrani pogosto najdemo tudi
gaber, gorski javor, jerebiko, od grmičevja pa borovnico (Hafner, 2008).
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Leska se v prehrani jelenjadi pogosto pojavlja. Najpogosteje se jelenjad z njo prehranjuje v
zimskem obdobju, od decembra do marca. Bukev je v obrokih jelenjadi najpogostejša v
aprilu in maju. Robida pa se pojavlja bolj poleti. V jeseni pa so poleg listov in poganjkov
pogosti tudi plodovi robide. Beli gaber se v obrokih jelenjadi pojavlja celo leto, a le v
manjših količinah, zato nima večjega pomena v prehrani jelenjadi (Sliki 11 in 12; Adamič,
1990).

Slika 11: Mesečna pogostnost pomembnejših lesnatih vrst Slika 12: Mesečna pogostnost pomembnejših lesnatih rastlin
v prehrani jelenjadi na Kočevskem (Adamič,
v prehrani jelenjadi v lovišču Jelen (Adamič,
1990)
1990)

Lubje dreves in grmov je tudi pomemben prehranski vir jelenjadi. Lubje vsebuje okoli 50
% vode, po hranilni vrednosti pa je podobno srednje kakovostni sveži senožetni travi. Po
prebavljivosti in hranljivosti se pomembno ne razlikuje od drugih virov hrane jelenjadi.
Jelenjad se prednostno hrani z lubjem jesena, smreke, jelke, bora, vrb in hrasta (Hafner,
2008). Adamič (1990) pa pravi, da lubje količinsko ni pomembna sestavina v obrokih
jelenjadi, ter da je prehranjevanje z njim posledica pomanjkanja drugih virov hrane.
Kmetijske kulture so priljubljena sestavina obroka jelenjadi. V okolju, kjer so kmetijske
površine obdelane, si jelenjad na njih poišče hrano v vseh obdobjih leta. Te kulture
vsebujejo veliko hranljivih snovi in so zelo prebavljive (Hafner, 2008). V obdobju, ko ni
vegetacije, ko je prebavljivost rastlin močno zmanjšana, so kmetijske rastline zelo dobra
alternativa. Preusmeritev na hranjenje na kmetijskih površinah ima prednost tudi s stališča
varčevanja z energijo (Adamič, 1990). Kjer so kmetijske površine v bližini gozdov,
jelenjad svojo aktivnost prilagodi tako, da se podnevi zadržuje v gozdu, ponoči pa na
kmetijskih površinah. V Sloveniji se na območju Grosupeljske kotline in v Prekmurju
jelenjad poleti in jeseni prehranjuje s koruzo in okopavinami, pozimi pa z ozimnimi žiti
(Hafner, 2008).
13

Lavrenčič P. Dokrmljevanje jelenov kot ukrep za preprečevanje škode na ... in gozdnem rastju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

V primerjavi z odraslimi živalmi, mlade živali do enega leta potrebujejo 50 % tiste količine
hrane, kot je pojedo odrasle živali, eno do dveletne živali pa okoli 75 % tiste količine
hrane, kot je pojedo odrasle živali. Pri mlajših živalih pa je potreba po beljakovinah večja
kot pri odraslih živalih. Dnevna potreba po hrani se razlikuje glede na fiziološke potrebe
posamezne živali. Večje potrebe po hranljivih snoveh se pojavljajo med rastjo (Preglednici
2 in 3; Hafner, 2008).
Preglednica 3: Dnevna potreba jelenjadi po hranilnih snoveh v zimskem času (Hafner, 2008)

Kategorija

Telesna masa
(kg)

Suha snov
(g/dan)

Povprečna žival
Tele
Košutica
Odrasla košuta
Jelen

100
46 kg +- 6 kg
75 kg +- 8 kg
90 kg +- 8 kg
150 kg +- 20 kg

2200 – 2500
1000
1500
2200
3000

Surove
beljakovine
(g/dan)
220 - 270
130 - 150
160 - 180
200 - 230
280 - 320

Škrobnih
enot/dan
1250 - 1350
700 - 750
1050 - 1100
1200 - 1250
1700 - 1800

Ponudba hrane poleg vremenskih razmer, možnosti kritja, možnosti parjenja … močno
vpliva na premike jelenjadi po habitatu. Njihov prehranski ritem je sestavljen iz iskanja
hrane, hranjenja in prežvekovanja. Hranjenje traja približno 7 do 10 ur, prežvekovanje pa 5
do 6 ur. Za iskanje hrane in prehranjevanje porabijo okoli 50 % dnevnega časa. Med letom
se časa prehranjevanja in prežvekovanja razlikujeta. Hafner (2008) navaja, da jeleni poleti
porabijo za pašo okoli 56 % dnevnega časa, pozimi pa kar 72 % dnevnega časa (Hafner,
2008).
Hranjenje jelenjadi v 24 urnem intervalu zavzema največ časa. Sedem do 10 ur hrano
iščejo in zauživajo, prežvekujejo pa okoli 5 do 6 ur. Za iskanje hrane in hranjenje porabijo
tako kar 40 do 60 % dnevnega časa. Aktivnost iskanja in zauživanja hrane je bolj izrazita v
jutranjem in večernem mraku. Čas hranjenja je odvisen tudi od letnih časov. Poleti
porabijo za pašo manj časa kot pozimi, obratno pa porabijo za prežvekovanje več časa
poleti kot pozimi (Hafner, 2008).
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2.2 RAZŠIRJENOST JELENJADI
V Sloveniji imamo zbrane podatke o številu jelenjadi po posameznih loviščih od leta 1949
naprej. S pomočjo ocenjene številčnosti jelenjadi smo določali višino odstrela v
naslednjem letu (Hafner, 2008).

Legenda: LZS- lovišča lovskih družin, LPN- gojitvena lovišča

Slika 13: Spremembe ocenjenega števila jelenjadi v Sloveniji v obdobju od 1949 do 1998 (Hafner, 2008)

Na sliki13 je razvidno, da se je številčnost jelenjadi v Sloveniji postopoma povečevala.
Med letoma 1992 in 1995 je bila številčnost največja, nato pa se je začela zmanjševati.
Največje število jelenjadi smo zabeležili v letu 1992, ko smo ugotovili, da je v Slovenji
8.908 živali. Po grobih ocenah se je do let 2002 in 2003 številčnost jelenjadi povečala na
10.000 do 14.000 živali (Hafner, 2008).
Z večanjem številčnosti jelenjadi se je povečeval tudi njena razširjenost. Na nekaterih
območjih po Sloveniji se je začela širiti prej, drugje kasneje. Na sliki 14 je prikazan
povprečni letni odstrel in izgube v posameznem obdobju. Odvzem jelenjadi se je najprej
povečal v notranjskem in kočevskem delu, pozneje pa tudi v osrednjem delu Slovenije, v
alpskem delu in v Prekmurju (Hafner, 2008).
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Slika 14: Prostorska dinamika gostote odvzema jelenjadi v Sloveniji (Hafner, 2008)

Trenutna razširjenost jelenjadi v Sloveniji je posledica delovanja nekdanjih obor in
naselitve jelenjadi v obore in v naravo v 19. oziroma 20. stoletju. Po vojni so se kmetijske
površine zaraščale in njihov račun so se povečevale gozdne površine. Oblikovala se je
zakonodaja, naklonjena prostoživečim živalim. Kmalu po 2. svetovni vojni se je začela
sečnja gozdov in s tem so v gozdovih izboljšali življenjske možnosti za rastlinojedo
parkljasto divjad. Vzrok povečanja populacije jelenjadi lahko najdemo tudi v povezavi z
večjo nosilno sposobnostjo habitatov ter z skromnim odporom okolja (Hafner, 2008).
Osrednji del območja poseljenosti jelenjadi v Sloveniji so dinarski gozdovi južne in
jugozahodne Slovenije. Pomembna območja poseljenosti so tudi v Karavankah in na
Pohorju. Omeniti pa je potrebno še Julijske Alpe, Jelovico, vzhodne dele KamniškoSavinjskih Alp in Prekmurje. Jelenjad pa se širi tudi v Zasavje, v Gorjance, na ObalnoKraško regijo ter v druge predele Slovenije. V alpski in predalpski regiji danes uplenimo
25 % vse jelenjadi, v dinarski in preddinarski 62 %, v subsredozemski 2 % ter v
predpanonski ekološki regiji 11 % vse jelenjadi (Hafner, 2008).
Odstrel jelenjadi sedaj opravljajo lovišča in lovišča s posebnim namenom, ki zavzemajo
več kot 75 % površine celotne Slovenije. Največ jelenjadi uplenijo v Kočevsko-
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Belokranjskem območju, kar 43 % vse jelenjadi. V preglednici 4 je podrobnejši pregled
odstrela jelenjadi po lovskoupravljalskih območjih (Hafner, 2008).
Preglednica 4: Povprečni letni odvzem (odstrel in izgube) jelenjadi po lovskoupravljalskih območjih v
obdobju od 2000 do 2004 (Hafner, 2008)

Lovskoupravljavsko območje
Novomeško
Gorenjsko
Kočevsko-Belokranjsko
Notranjsko
Primorsko
Pohorsko
Posavsko
Pomursko
Savinjsko-Kozjansko
Slovensko-Goriško (leto 2004)
Triglavsko
Zahodnovisokokraško
Zasavsko
Kamniško-Savinjsko
Ptujsko-Ormoško
SKUPAJ

Odvzem (število)
51
573
2046
685
95
332
22
506
6
3
160
126
52
82
3
4742
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Delež (%)
1,1
12,1
43,0
14,4
2,0
7,0
0,5
10,7
0,1
0,1
3,4
2,7
1,1
1,7
0,1
100,0
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2.3 ŠKODA, KI JO POVZROČA JELENJAD
Vpliv rastlinojede divjadi na gozd je večplasten. Z obgrizovanjem in lupljenjem debel ima
jelenjad velik vpliv na starejše sestoje gozda. Z izpolnjevanjem prehranskih potreb s pašo
ter objedanjem zeliščnega in grmovnega sloja jelenjad močno vpliva tudi na obnovo gozda.
Vpliv ima pa tudi na različne sestoje gozda z drgnjenjem rogovja ob debelca. V naših
gozdovih so največje poškodbe drevja prav poškodbe, ki jih povzroča jelenjad z lupljenjem
in objedanjem. Poškodbe drevja so tako gospodarski kot tudi ekološki problem. Dejstvo je,
da je, zlasti v zasebnih gozdovih, odnos lastnikov gozda do jelenjadi odvisen od obsega
poškodb. Lovec in gozdar sta dolžna varovati osnovne življenjske pogoje divjadi in tudi
preprečevati škode, ki jih ta povzroča (Raesfeld in Reucke, 1991).
Med poškodbe drevja zaradi lupljenja spada trganje in lupljenje večjih kosov lubja in sicer
v obdobju vegetacije ter glodanje manjših delov lubja v času mirovanja. Ločimo torej
poletno lupljenje in zimsko lupljenje. Jelenjad začne lupiti lubje z zunanjim sekalcem
oziroma podočnikom in ga natrga, dokončno odtrga pa ga z klinastimi sekalci. Poleti se
lubje lažje trže in jelenjad z enim samim gibom odtrga dolge pasove lubja z ličjem. Pozimi
pa je lubje trše in jelenjad lubje le obgloda, ličje pa je delno obgrizeno. Preostalo lubje se
posuši in odlušči kasneje. Jelenjad lupi skoraj vse drevesne vrste, na to pa vplivajo snovi v
lubju, sestava lubja ter mogoče navajenost na drevesno vrsto. Priljubljenost drevesnih vrst
je po opažanjih Raesfelda in Reuleckeja (1991) naslednja: jelenjad v velikem obsegu lupi
smreko, jesen, jerebiko, jelko, hrast in bukev, manj bor, duglazijo, javor, brest, beli gaber,
medtem ko redko lupi macesen, jelšo in brezo.
Wagenknecht (1981) pravi, da je eden glavnih vzrokov za škodo, ki jo povzroča jelenjad v
gozdu njena številčnost. Vzroki za obsežno povečanje škod zaradi jelenjadi so tudi:
 nenaravna starostna struktura divjadi v populaciji;
 povečanje gostote jelenjadi in številčnosti posameznikov v čredah;
 poslabšanje naravne ponudbe hrane;
 moten dnevni ritem;
 zmanjševanje življenjskega prostora jelenjadi.
V času mirovanja vegetacije jelenjad z zobmi obgrize in ogloda lubje, s čimer povzroči, da
se te rane okužijo s patogenimi organizmi in drevo začne gniti. V času vegetacije pa divjad
preprosto odtrže pasove lubja in olupi večje dele drevesa. Poškodbe se pojavljajo na tistih
geografskih območjih, kjer se jelenjad bolj pogosto zadržuje. Vzrok za obgrizovanje in
lupljenje so velika gostota jelenjadi, pomanjkanje drugih virov hrane, nemir v habitatu ter
neustrezna struktura odstrela (Perko,1995).
Zaradi tesnih stikov krošenj, se jelenjad zadržuje v smrekovih sestojih pozimi zaradi
zaščite pred plenilci in zaradi zaščite pred neugodnimi vremenskimi pogoji. Adamič (1990)
ugotavlja, da je v takšnih sestojih več obgrizovanja in lupljenja lubja, saj so ti nasadi
prehransko revni.
Obseg škod z objedanjem in lupljenjem dreves je sicer manjši, a ima hude posledice.
Takšno drevja ima praviloma manjšo vrednost, zaradi česar imajo lastniki manjši dohodek
(Perko, 1995). Jerina (2008) je ugotovil, da so najbolj poškodovane drevesne vrste mehki
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listavci, plemeniti listavci, drugi trdi listavci in jelka ter da je bila povprečna objedenost
gozda 27 %.
Jelenjad ne poškoduje dreves le z lupljenjem, ampak tudi z guljenjem in udarjanjem z
rogovi. Te poškodbe so vidne predvsem na mladem drevju med čiščenjem doraslega
rogovja. Te poškodbe so najbolj pogoste pred in med rukom (Raesfeld in Reulecke, 1991).
Poškodovanost dreves in grmov zaradi objedanja se nanaša le na lesnate rastline. Jelenjad
objeda tudi liste, iglice in popke stranjskih poganjkov, a to ne predstavlja velike škode.
Prav tako objedanje terminalnega poganjka ne predstavlja velike škode, a le, če objedenost
ni prevelika. V tem primeru lahko rastlina tudi odmre (Hafner, 2008). Če je razmerje med
rastlinstvom in divjadjo usklajeno, se med njima vzpostavi ravnovesje, ki omogoča
preživetje obeh, tako rastlinskih kot tudi živalskih vrst. Če se število rastlinojedih živali na
nekem območju močno poveča, le te selektivno zauživajo določene vrste rastlin, kar
povzroči, da te rastline izginjajo iz združbe. Prebiranje je vse večje in v habitatu začnejo
prevladovati manj okusne rastline, ki jih jelenjad običajno ne zauživa (Perko in Pogačnik,
1996). Objedenost dreves je odvisna tudi od nadmorske višine, od lege in pokritosti
površine z gozdom. Bolj kot je izbor hrane pester, manj možnosti je, da bo jelenjad
objedala drevesa in lupila lubje (Preglednica 5; Dreschner-Kaden, 1982).
Preglednica 5: Vpliv objedanja na rast dreves (Perko, 1995)

Vrsta
Smreka
Bor
Macesen
Breza
Smreka
Bukev

Starost
7 let

17 let
17 let

Višina dreves
Zaščitena
nezaščitena
2,27 m
0,94 m
3,00 m
1,18 m
3,01 m
1,48 m
1,89 m
0,68 m
7,50 m
4,60 m
4,90 m
2,90 m

razlika v %
59 %
61 %
51 %
65 %
39 %
59 %

Na kmetijskih površinah jelenjad povzroča škodo s teptanjem, pašo in puljenjem
kmetijskih pridelkov. Hrani se z klasjem vseh vrst žit, s koruzo in krompirjem. Največ
škode pa jelenjad povzroči z ležanjem v žitnih poljih, ko prežvekuje (Raesfeld in Reulecke,
1991). S širjenjem kmetijskih površin proti gozdu se zmanjšujejo razdalje med gozdom in
kmetijskimi površinami, kar omogoča lažji dostop jelenjad do kmetijskih pridelkov. Hrana
na kmetijskih površinah je jelenjadi skoraj ponujena. Te kulture nudijo jelenjadi sočno
hrano tudi v sušnih poletjih (Gonter in sod., 2007, cit. po Bogovič, 2009).
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2.4 UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKODE
Poznamo veliko načinov za preprečevanje lupljenja in objedanja dreves. Za preprečevanje
lupljenja lahko uporabimo mehanske, kemične ter mehansko-biološke ukrepe.
Pri preprečevanju lupljenja sta dobra mehanska ukrepa zeleni in suhi ovoj. Z zelenim
ovojem lubje zaščitimo s samim vejevjem ogroženega drevesa tako, da spodnje veje
uvijemo navzdol in jih prevežemo z žico okoli debla. Suhi ovoje se od zelenega razlikuje le
v tem, da lubje zaščiti ovoj suhih vej. Imata pa zeleni in suhi ovoj nekaj pomanjkljivosti.
Zeleni ovoj ima omejeno trajanje med 5 do 6 let, po katerem ga je potrebno zamenjati ali
nadomestiti z suhim ovojem. S temi ovoji ne preprečimo lupljenja korenin in s tem okužbe
dreves z glivami. Ukrepa sta tudi draga, zahtevata stalen nadzor in popravila (Raesfeld in
Reulecke, 1991). Dober mehanski ukrep proti lupljenju so tudi ti. »žične hlače« oziroma
plastične ovojnice. Ti se zaradi velikih stroškov uporabljajo le za zaščito dreves posebnega
pomena. V raznih poskusih se je ta ovojnica dobro izkazala, saj kar na 83 % dreves ni bilo
znakov poškodb. Vendar pa je jelenjad vsako leto del te zaščite obgrizla (Raesfeld in
Reulecke, 1991).
Kemični postopki praviloma ščitijo drevesa le pred objedanjem, saj je nanašanje sredstva
med vejevjem težko in le redko popolnoma premažemo potrebno površino. Poznamo
veliko vrst kemičnih sredstev, ki so dovoljena za uporabo na iglavcih in listavcih, ki zanje
niso strupena ali škodljiva. Najpogosteje so ta sredstva neužitna in imajo neprijeten vonj, s
čimer odvračajo jelenjad. Nekatera sredstva vsebujejo kremenčev pesek, ki. poveča
hrapavost lubja, zato jelenjad lubje preneha zauživati (Raesfeld in Reulecke, 1991).
Poškodbe na deblu poskušajo drevesa sama zaceliti. Pri iglavcih se na primer začne izločati
smola in novo nastalo lubje pa je hrapavo, kar odvrača jelenjad pred lupljenjem. Če
uporabimo mehansko-biološke ukrepe in povzročimo na drevesih številne manjše brazde,
jih bodo iglavci na zgoraj navedeni način zaščitili in s tem odvrnili jelenjad. Te poškodbe,
brazdanje, oblanje ali luknjanje, ne vplivajo na rast in kakovost lesa. Na ta način le
zagotovimo zgodnejšo hrapavost lubja in s tem odvrnemo jelenjad od lupljenja. Glede na
dosedanje ugotovitve je ta metoda najbolj učinkovita. Še vedno pa obstaja nevarnost
lupljenja korenin, ki so na površini zemlje, saj niso zaščitene (Raesfeld in Reulecke, 1991).
Za preprečevanje objedanja je primerna tudi ograja, ki pa ni vedno učinkovita. Z ogrado
lahko preprečimo jelenjadi dostop, vendar pa z njo ne moremo preprečiti dostopa srnjadi,
ki zelo rada vdre v ograde. Znana je tudi cela vrsta ukrepov za zaščito poganjkov z brsti.
Te lahko ovijemo s predivom ali plastičnimi vlakni, lahko pa jih zavijemo s kovinskimi ali
plastičnimi ščitniki. Poznamo tudi ukrepe, ki preprečujejo dostop do rastline, kot so na
primer prečne in pokončne kovinske palice, zasajene poleg rastline. Tudi pri objedanju
nam pomagajo kemična sredstva, ki jih nanašamo s škropljenjem ali premazovanjem
(Raesfeld in Reulecke, 1991).
Preprečevanja škode na kmetijskih kulturah se največkrat lotimo s postavljanjem ograj. Te
ograje naj bi ločile polje od gozda. Visoke morajo biti vsaj 190 cm, a kljub temu niso
vedno učinkovite, saj jo jeleni lahko preskočijo. Nad takšno ograjo zato priporočamo še
nekaj vrst navadne žice. Najbolj učinkovita je pletena pocinkana mreža. Poleg navadnih
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ograj so bolj primerne električne ograje, ki so cenovno ugodne in enostavne za postavitev.
Učinkovitost ograje takšne ograje povečamo z vzpostavitvijo ustreznega pasu med poljem
in gozdom, s ti. predpoljem. Ta prostor mora biti dovolj širok in nuditi take pašne razmere
kot travniki izven ograje. Kmetijske površine lahko zaščitimo tudi z optičnimi ali
akustičnimi napravami, a imajo te le kratkotrajni učinek. Tudi kemična sredstva so pogosto
le kratkotrajno učinkovita (Raesfeld in Reulecke, 1991).
Poleg vseh mehanskih, kemijskih ter biološko-mehanskih ukrepih poznamo tudi povsem
biološke ukrepe. Temeljijo na odpravljanju vzrokov poškodb po biološki poti in trajnem
izboljševanju stanje. V kratkem času z biološkimi ukrepi ne moremo doseči hitrih
izboljšav. V začetku jih je priporočljivo izvajati skupaj z drugimi mehanskimi ali
kemijskimi ukrepi. Z biološkimi ukrepi vplivamo na populacijo jelenjadi in na okolje, v
katerem živi tako, da (Raesfeld in Reulecke, 1991):
- reguliramo številčnost jelenjadi,
- reguliramo spolno in starostno strukturo,
- preprečujemo preveliko koncentracijo jelenjadi na določenem območju.
Posledica velike koncentracije jelenjadi v nekem okolju je intenzivnejša paša in večja
možnost širjenja bolezni. Zaradi tega se poveča obseg objedanja in lupljenja. Krže (1996)
navaja več ukrepov, s katerimi preprečujemo večje koncentracije jelenjadi:
- pripravimo več manjših raznovrstnih pašnikov, ki so enakomerno razporejeni v
celotnem prostoru,
- postavimo več manjših krmišč in solnic, ki so enakomerno razporejeni v celotnem
prostoru,
- uravnavamo sestave čred z uravnovešanjem razmerja med spoloma in skrbimo za
razmeroma majhno številčnost mlade jelenjadi,
- izločamo jelenjad v predelih, kjer so črede večje, medtem ko manjše črede
varujemo.
Pri gojitvi jelenjadi moramo upoštevati enotna gojitvena načela, ki veljajo za celoten
življenjski prostor posameznih populacij. Pri odstrelu je pomembno, da je zajamemo
ustrezno število samcev in samic. Upoštevati moramo tudi razmerje med starostnimi
razredi jelenjadi. Zagotoviti moramo, da ustrezen del jelenjadi doseže polno telesno in
socialno, pri jelenih pa tudi trofejno zrelost (Bidovec, 1996; cit. po Žemva, 2007).
Upoštevati moramo potrebe jelenjadi pri načinu in tehniki gojenja gozdov. Gozdarji jih
morajo upoštevati pri snovanju novih sestojev, pri negi mladja in pri redčenju sestojev.
Pomembno je, da osnujemo in vzdržujemo pašne površine. Lovci zato skrbijo za pašnike,
namenjene predvsem paši divjadi. Te pašnike gnojijo, sejejo razne krmne mešanice ter
kosijo. Tako vzdržujejo pašo, ki je raznovrstna in prehransko bogata (Raesfeld in
Reulecke, 1991).
Biološki ukrep je tudi osnovanje in vzdrževanje krmnih njiv za divjad. Te morajo biti
dovolj velike, v poštev pa pridejo predvsem v poznojesenskem času. Takrat jelenjad
potrebuje največ hrane. Pomembno je tudi vzdrževanje grmovja, še posebej tam, kjer le ta
ni ustrezna. S tem jelenjadi zagotovimo primerno hrano čez celo leto, še posebej pa
pozimi, ko kakovostne hrane primanjkuje (Raesfeld in Reulecke, 1991).
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2.5 DOKRMLJEVANJE
Raesfeld in Reulecke (1991) pravita, da ima dokrmljevanje jelenjadi predvsem dva
namena. V obdobju zime jim nudi hrano za preživetje, hkrati pa s tem pripomore k
omejevanju poškodb drevja v gozdu. Drugi namen dokrmljevanja pa je doseganje ustrezne
trofejne vrednosti rogovja.
Smith (2001) ugotavlja, da je edini razlog za izvajanje zimskega krmljenja preprečevanje
škode, ki jo povzročajo jeleni v gozdu in na kmetijskih kulturah. Dokrmljevana jelenjad
povzroča manj škode, saj se zadržuje v okolici krmišč. Zaradi tega se poveča gostota živali
na območju krmišč in posledično spremeni obnašanje živali,. Z zimskim dokrmljevanjem
tudi povečujemo število živali, ki zimo preživi. Krže (1996) pravi, da se pozimi jelenjad
združuje v črede, ki se zadržujejo na majhnem območju, ti. zimovališču. Tam bi morali
zgraditi eno ali več primernih krmišč, ponujena krma bi morala biti raznovrstna, krmljenje
pa redno. V nasprotnem primeru jelenjad pomanjkanje krme nadomesti z lupljenjem in
objedanjem gozdnega drevja in grmovja.
Adamič (1990) opozarja, da z nepravilnim dopolnilnim krmljenjem dosežemo zgolj
nasprotni učinek od zaželenega, to je še obsežnejše objedanje in lupljenje dreves. Poslabša
pa se lahko tudi zdravstveno stanje jelenjadi. Jerina (2006) pravi, da je krmljenje smiselno
le takrat, ko želimo jelenjad usmeriti na območja, kjer so škode manj problematične.
Stroški zimskega krmljenja so veliki. V mnogih lovskih organizacijah je zimsko
dopolnilno krmljenje po obsegu finančnih vložkov najobsežnejši ukrep. Tudi jelenjad se
prilagodi na težke zimske razmere. Takrat se spremeni presnova in poraba hranljivih snovi,
ki se v primerjavi s poletnim obdobjem zmanjša kar za 40 % (Hafner, 2008). Hoffmann
(1983, cit. po Hafner, 2008) trdi, da je človekovo prepričanje o nujnosti zimskega
dokrmljevanja jelenov napačno. Jelenjad se namreč na zimo pripravi in zmanjša
prostornino vampa. Hafner (2008) navaja, da mora krmljenje slediti potrebam jelenjadi po
hranljivih snoveh in energiji. Največje potrebe ima jelenjad po koncu obdobja parjenja,
konec novembra oz. začetek decembra ter zgodaj spomladi. Povečane so potrebe tudi pri
razvoju zarodka brejih košut ter na začetku rasti rogovja.
Jelenjad je potrebno pozimi dodatno krmiti, če želimo, da bi prek zime ohranila dobro
telesno kondicijo in preprečimo nastajanje škode. To velja predvsem za habitate, ki jih je
človek osiromašil. Krmljenje jelenjadi pa mora biti pravilno, saj je lahko drugače škoda še
večja. Obrok jelenjadi mora biti pravilno sestavljen. Če pokladamo le suho krmo in močna
krmila, se bo obseg škod še povečal. Pokladati moramo tudi zadostne količine sveže krme.
Najbolj primerna je silaža, sestavljena iz 60 % sesekljanih vejic, listja, iglic, lubja in samo
40 % trav in zelišč. Silažo lahko nadomestijo tudi okopavine ali sadje (Preglednica 6;
Cvenkel in sod., 1980).
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Preglednica 6: Ustrezno sestavljena krma in količina potrebna za krmljenje (Cvenkel in sod., 1980)

Vrsta krme
1. V razmerju najmanj 1:2 z
vejnikom pomešano seno
2. Rezanica lucerne
3. Kostanj in želod
4. Sveža krma (gozdna silaža,
okopavine, sadje, tropine, itd.)

Dnevna količina po
glavi jelenjadi
4,0 kg

Količina po
glavi v 100
dneh
400 kg

Količina za
500 glav v 100
dneh
200.000 kg

0,3 kg
1,0 kg
1,5 kg

30 kg
100 kg
150 kg

15.000 kg
50.000 kg
75.000 kg

Kot suho krmo najpogosteje uporabljamo travniško seno prve košnje, ki mora biti
neoporečno, sicer je divjad ne bo zauživala. K tej voluminozni krmi prištevamo tudi
gozdni vejnik. To so posušeni olistani poganjki gozdnih dreves in grmičevja. K suhi krmi
spadajo tudi priljubljeni pesni rezanci, ki jih moramo pred pokladanjem namočiti. So tudi
zelo obstojni. Poleg suhe krme je pomembna tudi sočna krma kot na primer pesa, krompir,
repa ter jabolka in tropine (Žgajnar, 2001, cit. po Tavčar, 2016).
Jelenjadi je potrebno krmo tudi pravilno ponuditi. Na vsakih 300 ha površine bi morali
postaviti eno krmišče. Med seboj morajo biti ustrezno oddaljena, na njih pa morajo imeti
dostop do krme vse živali naenkrat. Poskrbeti moramo, da se jelenjad ne naje prehitro.
Svežo krmo pokladamo v korita, ki so postavljena okoli krmišč. Seno moramo ponuditi na
več močno potlačenih stogih, kostanj in želod pa potresemo po tleh (Cvenkel in sod.,
1980).
Vsakih deset let bi morali krmišča preseliti na novo lokacijo. Na ta način bi preprečili
prenos zajedavcev med živalmi, ki obiskujejo krmišča, zmanjšali pa bi tudi obremenitev
vegetacije v okolici krmišča. Ko uredimo novo krmišče, se mora jelenjad nanj navaditi, za
kar potrebuje določen čas. V tem času jelenjad ne povzroča škode na okoliški vegetaciji,
kar se začne kasneje, ko se na krmišča že navadi (Hafner, 2008).
Klasično dopolnilno zimsko krmljenje jelenjadi predvideva krmljenje vso zimo. Količine
krme morajo zadostovati za 180 do 200 dni. Trajanje krmljenja je odvisno od razmer v
okolju. Začetek in konec krmljenja ne sme biti nenaden pač pa postopen. Postopoma
povečujemo oz. zmanjšujemo količino krme, ki jo živalim ponudimo (Hafner, 2008).
V Sloveniji je imamo okrog 6.400 krmišč. Kar 58 % je krmišč je namenjenih zimskemu
krmljenje, 37 % krmišč je namenjeno privabljalnemu krmljenju, 5 % pa odvračalnemu
krmljenju. Krmišča za zimsko krmljenje so namenjena predvsem krmljenju male divjadi
(66 %), ena tretjina pa je namenjena krmljenju parkljaste divjadi. Odvračalna krmišča so
namenjena večinoma krmljenju divjega prašiča, čemur služi tudi večina privabljalnih
krmišč (70 %). Štiriindvajset odstotkov privabljalnih krmišč je namenjenih jelenjadi,
preostala pa zverem (Hafner, 2008).
Cilj privabljalnega krmljenja sta lažje opazovanje in odstrel jelenjadi. Za tako krmljenje se
lahko odločimo le v lovni dobi jelenjadi. Primerno oddaljena od krmišča je običajno
postavljena visoka preža. Posebna ureditev takšnega krmišča ni potrebna, saj krmo
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pokladamo neposredno na tla (Slika 16). Krmišča se lahko nahajajo v gozdu, na robu
gozda, na travnikih ali pašnikih. Živalim na njih pokladamo sadje, tropine, koruzo in v
manjših količinah tudi peso. Privabljalna krmišča ne smejo biti v bližini zimskih krmišč
(Hafner, 2008).

Slika 15: Pokladanje krme na tla za privabljalno dokrmljevanje (Hafner, 2014)

2.5.1 Naprave za krmljenje
Lope za krmo so primerne za shranjevanje sena ali otave. Tako lopo je dobro razdeliti na
dele, kjer je en del za seno, drugi pa za žir, želod ter druga močna krmila. Seno mora biti
shranjeno v zračnem prostoru, ostala krmila pa v zaprtih prostorih ali zabojnikih. Bolj kot
velike večmeterske jasli je primerno večje število manjših, okroglih jasli. Tako se jelenjad
hrani bolj v miru, čeprav je poraba sena večja. Priporočljivo je, da v vsake jasli naložimo
za največ dva dneva sena. Jasli morajo biti razporejene okoli krmilnih lop, da olajšamo
delo tistim, ki krmo pokladajo, prav tako pa morajo biti dovolj narazen, da imajo jeleni
dovolj osebnega prostora (Slika 17). Staja za teleta ni nujno potrebna, čeprav je bila nekoč
samoumevna. Njen namen je omogočanje po rangu podrejenim teletom nemoten dostop do
krme. Takšna staja je visoka 2 metra, dovolj prostorna, da se teleta ne počutijo utesnjena in
zgrajena iz nosilnih stebrov in pokončnih letev, ki morajo biti v takem razmiku, da skoznje
lahko pridejo samo teleta. V staji postavimo jasli, mizo za pokladanje silaže in korito za
krmila. Na krmišču postavimo tudi shrambo za peso. Ta mora biti vkopana v zemljo, njene
stene pa ustrezno izolirane, saj krmna pesa ter ostale okopavine hitro zmrznejo in se s tem
pokvarijo. Med skladiščenjem okopavin se sprošča toplota, zato so v tako shrambi
potrebne posebne odprtine za zračenje (Raesfeld in Reulecke, 1991).

24

Lavrenčič P. Dokrmljevanje jelenov kot ukrep za preprečevanje škode na ... in gozdnem rastju.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Slika 16: Veliko krmišče omogoča poleg krmljenja z večjimi količinami različne krme tudi njeno
skladiščenje (Hafner, 2014)
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3 RAZPRAVA IN SKLEPI
3.1 RAZPRAVA
Številčnost jelenjad v Sloveniji vseskozi narašča in posledično se povečuje škoda, ki jo le
ta povzroča na gozdnem rastju in kmetijskih površinah.
Vpliv jelenjadi na gozd je večplasten. Velik vpliv ima jelenjad na starejše sestoje gozda,
saj lupi in objeda debla. Vpliva tudi na obnovo gozda in sicer s pašo ter z objedanjem
zeliščnih in grmovnih rastlin. Pogoste so tudi poškodbe dreves zaradi drgnjenja rogovja ob
debelca. Poškodbe, ki jih jelenjad povzroča v gozdu, pa so tako gospodarskega kot tudi
ekološkega pomena. Škoda, ki jo jelenjad povzroča je najbolj problematična v zimskem
času, saj je takrat naravne hrane manj in zato jelenjad uživa poganjke, ter lupi in objeda
drevje.
Za preprečevanje oziroma zmanjševanje škode, ki jo povzroča jelenjad, izvajamo vrsto
različnih ukrepov. Lupljenje debel preprečujemo z mehanskimi ukrepi, kot so zeleni in
suhi ovoj ali pa na primer »žične hlače«. Pomanjkljivost zelenega ovoja je njegovo
omejeno trajanje, ki je 5 do 6 let. Tako zeleni kot suhi ovoj pa ne zaščitita korenin pred
lupljenjem. Ukrepa zahtevata tudi stalen nadzor in popravila, postavitev »žičnih hlač« pa
predstavlja večji stroškovni zalogaj. Najbolj poznam mehanski ukrep je vsekakor ograja, a
ni vedno najbolj učinkovita.
Pred objedanjem lahko drevesa zaščitimo z raznimi kemičnimi pripravki, ki so neužitna
in/ali imajo neprijeten vonj. S kemičnimi pripravki težko zaščitimo drevesa pred
lupljenjem, saj jih je težko nanašati med vejevje.
Poznamo tudi biološko-mehanske ukrepe, kot je na primer brazdanje. Na lubju povzročimo
manjše poškodbe, manjše brazde in drevesa jih poskušajo sama zaceliti. Iglavci tako
začnejo izločati smolo, kar odvrača jelenjad. Glede na dosedanje ugotovitve je ta metoda
še najbolj učinkovita. Na ta način namreč ne vplivamo na rast dreves ali kakovost lesa,
ampak zagotovimo le zgodnejšo hrapavost lubja, ki ga jelenjad ne lupi.
Za preprečevanje poškodb v gozdu uporabljamo tudi povsem biološke ukrepe. Ti temeljijo
na odpravljanju vzrokov poškodb po biološki poti in trajnem izboljševanju stanja. So pa ti
ukrepi dolgotrajnejši in jih je vsaj v začetku pametno kombinirati z mehanskimi ukrepi.
V diplomski nalogi sem se najbolj osredotočila na dokrmljevanje jelenjadi in sicer na
preprečevanja škode, ki jo jelenjad povzroča na gozdnem rastju in kmetijskih površinah.
Dokrmljevanje jelenjadi je zelo učinkovit ukrep, a le če ga pravilno izvajamo. V
nasprotnem primeru lahko privede do še večjih poškodb v gozdu ter na gozdnem rastju.
Dokrmljevana jelenjad se namreč zadržuje v bližini krmišč in ta morajo biti pravilno
locirana. Ne smemo jih postavljati v bližini kmetijskih zemljišč in ne na že poškodovanih
območjih. V krmišča je potrebno tudi pokladati zadostne količine raznovrstne krme. Če
bomo dokrmljevanje pravilno izvajali ter krmišča na vsaj vsakih 10 let prestavljalo, bodo
poškodbe gozda, ki jih povroča jelenjad, minimalne.
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3.2 SKLEPI
Glavni namen naloge je bil ugotoviti ali dokrmljevanje jelenjadi uspešno pomaga pri
preprečevanju škode na kmetijskih površinah in gozdnem rastju.
Ugotovili smo, da z dokrmljevanje jelenjadi lahko dosežemo zmanjšanje škode, saj:
- v zimskem obdobju nudi jelenjadi hrano za preživetje, hkrati pa pripomore tudi k
zmanjševanju poškodb na gozdnem drevju.
- se jelenjad v zimskem obdobju zadržuje večinoma v okolici krmišč, zato povzroča
manj škode tudi na kmetijskih površinah
- z njim lahko jelenjad (pre)usmerimo na območja, kjer bi bile povzročene škode
manj problematične
Krmišča:
- postavimo na mesta, kjer se jelenjad najraje zadržuje predvsem pozimi
(zimovališča)
- redno oskrbujemo z raznovrstno krmo, saj v nasprotnem primeru jelenjad
pomanjkanje krme nadomesti z lupljenjem in objedanjem drevja in grmovja ter
povzročanjem škode na kmetijskih površinah.
- Bi morali v najmanj v desetih letih krmišča preseliti na novo lokacijo, saj drugače
lahko preobremenimo okolja
- na novi lokaciji se mora jelenjad najprej navaditi, pri tem pa mora prilagoditi tudi
svoje aktivnosti, v tem času pa ne povzroča škode.
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