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1

UVOD

Naravni izgled in vegetacijo v hribovsko - kraškem in planinsko - gorskem območju že leta
vzdržujemo z rejo drobnice, saj ta z značilno pašo ohranja in preprečuje zaraščanje kmetijskih
površin, ki jih je sicer težko strojno obdelati. Obenem se v tem okolju pojavljajo tudi velike
zveri, zaradi česar občasno prihaja do napadov na rejne živali. Poleg težkih pogojev kmetovanja
vsakršna škoda, ki jo povzročijo zveri na rejnih živalih, predstavlja pomemben finančni izpad
kmetom in povečuje problematiko sobivanja. Rejci težave sobivanja z zvermi rešujejo z
različnimi načini varovanja rejnih živali, ki pa marsikdaj poleg vseh upoštevanih priporočil
stroke niso učinkoviti v danih pogojih. Za lažje razumevanje nastale problematike in obsežnosti
vsakoletne škode je namen tega diplomskega dela analizirati pozitivne in negative vidike
posameznih načinov varovanja drobnice pred napadi velikih zveri.
2

ZVERI IN NJIHOV PRAVNI STATUS

Zveri - Carnivora so skupina živali, ki se v večini prehranjujejo s plenjenjem ostalih živalskih
vrst, kar jim omogoča prilagojeno telo in zobovje. V Sloveniji jih živi okrog 13 vrst, pri čemer
med velike zveri spadajo rjavi medved, sivi volk ter evrazijski ris (Kryštufek, 2003).
Velike zveri pri nas ščiti Zakon o ohranjanju narave (Zakon …, 2004), od leta 2004 pa jih
natančneje obravnava Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, ki določa pravila
ravnanja z ogroženimi živalskimi vrstami, varstvo njihovih habitatov, monitoring in vsa
dejanja, ki se navezujejo na odvzem živali oziroma njihovih delov iz narave. Pri tem so vse tri
velike zveri v uredbi razvrščene na seznam A, kar jih uvršča med ogrožene živalske vrste in za
katere so določeni strogi ukrepi v okviru akcijskih načrtov, strategij in letnih strokovnih mnenj
za odstrel z namenom ohranitve ugodnega stanja v naravi (Uredba ..., 2004).
2.1

RJAVI MEDVED (Ursus arctos)

Rjavi medved je zver, ki se zadržuje na območju Evrope in ga uvrščamo v družino medvedov
- Ursidae (Kryštufek, 2003). Spoznamo ga po velikem trupu (do 300 kg), značilni grbi na zatilju
ter rjavem kožuhu (slika 1). Po naravi je miroljubna žival s samotarskim načinom življenja, ki
doseže do 35 let starosti. Prehranjuje se z gozdnimi sadeži, ličinkami in uplenjeno divjadjo, zato
spada med vsejede živali (Švigelj, 1983). V letu 2012 je bila na območju Slovenije pričakovana
številčnost populacije rjavega medveda ocenjena na 440 osebkov, pri čemer je ta del Dinarsko
- Pindske populacije, ki šteje okoli 3.000 medvedov (Strokovno mnenje ..., 2015).

Slika 1: Rjavi medved v Zoo Ljubljana
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2.2

SIVI VOLK (Canis lupus)

Brancelj (1983) sivega volka opiše kot zver, ki ga uvrščamo v družino psov - Canidae in navaja,
da ga spoznamo po sivi barvi kožuha s temnimi konicami in vitkem mišičastem telesu (slika 2).
Za volkove je značilno, da živijo v tropu s hierarhično ureditvijo in se prehranjujejo z divjadjo,
pri čemer je lov premišljen in navadno terja več uplenjenih živali. Ti dogodki so pogosto vidni
tudi pri napadih na drobnico. Kot navajajo van Liere in sod. (2012) napad volka na plenu
prepoznamo po natančnem ugrizu v vrat (zadušitev plena).
Monitoring populacije volka v Sloveniji iz leta 2012 predvideva 45-55 živali, ki predstavljajo
robno populacijo večje Dinarsko - Balkanske populacije, za katero ocenjujejo, da šteje 5.000
osebkov (Strokovno mnenje ..., 2015).

Slika 2: Sivi volk v Zoo Ljubljana

2.3

EVRAZIJSKI RIS (Lynx lynx)

Evrazijski ris spada v družino mačk - Felidae in je njen največji predstavnik v Evropi. Pred
zunanjimi vplivi ga varuje kožuh z značilnimi črnimi pegami, spoznamo pa ga tudi po čopkih
na konicah uhljev (slika 3). Tako kot medved, je tudi ris samotar. Zanj je značilno da pleni
srnjad, ki jo napade iz zasede (Čop, 1988). Kljub ponovni naselitvi risa v naše gozdove,
monitoring populacije iz leta 2013 navaja le okoli 15 osebkov (Strokovno mnenje ..., 2015).
Verjetno zato že nekaj let ni znatne škode, ki bi jo povzročil ris (Leskovar Štamcar, 2016).

Slika 3: Evrazijski ris v Zoo Ljubljana
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3

DROBNICA

Ovce in koze (slika 4) izhajajo iz iste poddružine kozjih vrst - Caprinae, ki jih skupaj
imenujemo drobnica (Freith, 2010). Po zadnje dostopnih podatkih FAOSTAT (2016) je bilo
leta 2014 na svetu okoli 2,2 mlrd. drobnice, od tega okoli 130.000 v Sloveniji.

Slika 4: Koze (levo) in ovce (desno) na paši

3.1

REJA DROBNICE IN NJEN POMEN

Travinje v Sloveniji glede na način obdelave Vidrih (1996) deli v tri sklope:
•
•
•

nižinsko - dolinsko travinje sega do višine 300 m in je najbolj intenzivno pridelovalno
koriščeno,
hribovsko - kraško travinje sega do 1.000 m nad morjem in je pogosto prestrmo za
strojno obdelavo, zato je v postopku zaraščanja,
planinsko - gorsko travinje predstavlja travnike višje od 1.000 m nad morjem, ki jih
lahko vzdržujemo le s planšarstvom.

Problematiko zaraščanja 2. in 3. sklopa travinja ter željo po ohranitvi izgleda kulturne krajine
se je in se še rešuje s sonaravno rejo drobnice, saj ta učinkovito zavira razraščanje grmovnic in
ohranja biotsko pestrost rastlin (Vidrih, 1996). Do konflikta sobivanja prihaja, ker to isto
območje sovpada z naravnim habitatom sivega volka in rjavega medveda (Berce in Černe,
2016). Rejec je sicer v skladu s Pravilnikom o zaščiti …. (2010) nastanjene živali izven
objektov dolžan zavarovati pred plenilci in drugimi nevarnostmi, a kot navaja Vidrih (1996)
jim to od nekdaj predstavlja velik izziv. Kljub problematiki Vidrih (2013) ugotavlja, da v
Sloveniji vrnitev na hlevsko rejo ne bi bila prava rešitev, saj ima paša v okolju s pretežnim
travinjem izjemno vlogo pri preprečevanju zaraščanja, zato predlaga, da se raje preuči načine
varovanja drobnice na paši.
3.2

KONFLIKT SOBIVANJA Z ZVERMI IN ŠKODA NA DROBNICI

Zaradi krčenja življenjskega prostora zverem in sobivanja z njimi v istem okolju, vsako leto
beležimo napade na pašne živali. Večina napadov se zgodi v zahodnem in južnem delu
Slovenije in to največkrat prav na drobnici (Ulamec, 2006-2011; Žnidarič in Mavri, 2013-2016;
Gašperšič in Mavri, 2016). Primarno škodo oziroma pokol/poškodbe živali (slika 5), država
povrne rejcem z denarnimi odškodninami na podlagi 92. in 93. člena Zakona o ohranjanju
narave (Zakon …, 2004), ne pa tudi sekundarne škode oziroma proizvodnih izgub, ki se
pojavijo zaradi kroničnega stresa pri preživelih in nepoškodovanih živalih tropa drobnice,
katerega je napadla ena izmed velikih zveri (Vengušt in sod., 2006).
3

Kotnik Ž. Analiza načinov varovanja drobnice pred napadi velikih zveri.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

Sekundarno škodo so nedavno preučevali Kastelic in sod. (2015). Ugotovili so, da že enkratno
opazovanje napada volkov na drobnico negativno in dolgoročno vpliva na priraste jagnjet, kar
predstavlja rejcem dodatno nepovratno škodo, ki ni vključena v sistem odškodnin.

Slika 5: Posledice napada volkov na drobnico (foto: Grča D., cit. po Volkovi …, 2008)

V obdobju 2005-2015 sta volk in medved med vsemi zavarovanimi prostoživečimi živalskimi
vrstami v Sloveniji letno povzročila največ škode. Vsako leto je bilo največ škode povzročene
prav na drobnici, pri čemer so jo večino povzročile velike zveri, od teh največ volk, z izjemo
leta 2005, ko je več škode na drobnici povzročil medved (Ulamec, 2006-2011; Žnidarič in
Mavri, 2013-2016; Gašperšič in Mavri, 2016).

Slika 6: Število škodnih dogodkov na drobnici, ki sta jih povzročila medved in volk v obdobju 2005-2015
(prirejeno po Ulamec, 2006-2011; Žnidarič in Mavri, 2013-2016; Gašperšič in Mavri, 2016)
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Slika 7: Letni prikaz razmerja napadenih ovc in koz po volku (prirejeno po Ulamec, 2006-2011; Žnidarič in
Mavri, 2013-2016; Gašperšič in Mavri, 2016)

V zadnjem desetletju je tako med vsemi zavarovanimi prostoživečimi živalskimi vrstami v
Sloveniji največji povzročitelj škode volk (slika 6), škoda pa je največkrat povzročena na ovcah
(slika 7). Letno je v povprečju volk povzročil za 174.296,06 € škode na drobnici, medtem ko
jo je medved za 66.876,00 €. V desetletnem obdobju je skupno volk povzročil 1.568.664,51 €
škode na drobnici, medtem ko jo je medved 735.635,99 € oziroma oba skupaj za 2.304.300,50
€, kar kaže na resno problematiko sobivanja z zvermi (Ulamec, 2006-2011; Žnidarič in Mavri,
2013-2016; Gašperšič in Mavri, 2016).
4

NAČINI VAROVANJA DROBNICE

Berce in Černe (2016) navajata, da poznamo več načinov varovanja drobnice pred napadi zveri.
Z vključitvijo rejcev v Program razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 in izvajanjem operacije
Reja domačih živali znotraj ukrepa Kmetijsko okoljskih podnebnih plačil (KOPOP), pa imajo
ti možnost pridobitve podpore ob odločitvi za določen način varovanja živali na paši (varovanje
z ograjevanjem - visoke elektromreže in staje, varovanje s pastirjem in varovanje s pastirskim
psom).
Rejci varujejo drobnico izven objektov na različne načine: z ograjami, s pastirskimi psi, s
pastirji ali z drugimi vrstami živali oz. mešanimi čredami, poslužujejo pa se tudi manj pogostih
načinov, kot so npr. zastavice oziroma fladry. Vsi našteti načini so v nadaljevanju predstavljeni
in analizirani z vidika učinkovitosti zaščite drobnice.
4.1

VAROVANJE Z OGRAJAMI

Varovanje živali na paši z ograjami delimo v tri sklope (Vidrih, 1996):
•
•
•

začasne elektroograje,
stalne večžične elektroograje,
masivne ograde.
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4.1.1 Začasne elektroograje
V sklop začasnih elektroograj spadajo elektromreže (slika 10), elektrotrak in elektrovrvice
(slika 8) navaja Vidrih (1996). Pri tem Berce in Černe (2016) poudarjata, da te predstavljajo
bolj psihično kot fizično oviro, saj delujejo na način neprijetne izkušnje oziroma strahu (slika
8, slika 10). Kot razlaga Vidrih (2015b), zveri veliko bolj občutijo elektriko v primerjavi z
drobnico, saj imajo na šapah blazinice, ki so boljši prevodnik kot roževina na parkljih (slika 9).

Slika 8: Elektrotrak (zgornja dva bela) in elektrovrvica (spodnja rumena) (Vidrih in sod., 2006)

Vidrih M. in Vidrih A. (2009) priporočata 145 cm visoke elektromreže za pašnike velikosti do
1 ha, za pašnike do 10 ha pa 106 cm visoke elektromreže. Obenem rejcem drobnice svetujeta,
da pašnike večje kot 10 ha ogradijo z večžično stalno elektroograjo višine 90 cm, ki se
kombinira z zapiranjem živali čez noč v začasne premične ograde z manjšim obsegom in višino
170 cm, te imenujeta nočno - varne ograde. Pri tem velja, da je površina v takih ogradah 10 m²
na ovco dovolj, če prestavimo elektromrežo na drugo lokacijo vsakih 10 dni (Berce in Černe,
2016).

Slika 9: Elektromreža medvedu preprečuje vdor na pašnik (Vidrih, 2015b: 4)
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Namen začasnih elektroograj je predvsem, da rejcem nudijo lažje vodenje čredinske paše. Ko
začasne elektromreže niso v uporabi, jih je nujno potrebno pospraviti, saj se v nasprotnem
primeru vanje lahko zaplete divjad, zverem pa ponudimo možnost spoznavanja z njimi, ko v
njih ni elektrike, zaradi česar kasneje ne razvijejo strahu, pojasnjujeta Berce in Černe (2016),
slednje so dokazali tudi Kavčič in sod. (2013).
UČINKOVITOST IN DELOVANJE
Vidljivost je pomemben dejavnik pri učinkovitosti elektromreže, saj si želimo, da zver prepreko
prepozna, zato moramo poskrbeti za okolico oziroma traso ograde. Ta naj bi bila široka 1 m,
travna ruša pa naj bi bila nižja od 10 cm (slika 10). Obenem ograda ne sme imeti ostrih kotov,
da se drobnica v primeru preplaha tja ne zagozdi in jo podre (Berce in Černe, 2016).

Slika 10: Urejena trasa elektromreže (Berce in Černe, 2016: 15)

S primerno višino elektromreže sicer preprečimo, da bi jo zver lahko preskočila, a to lahko
dosežemo le, če je mreža povsod prilagojena terenu in napeta z opornimi koli in sidrišči. S
pritrditvijo najnižje žice, ki ni pod napetostjo, preprečimo možnost plazenja pod ograjo (Berce
in Černe, 2016).
Električni pulz prehaja v elektroograjo prek pašnega aparata, pri čemer je učinkovitost prenosa
elektrike odvisna od upornosti materialov, ki jo prevajajo. Višja kot je upornost materiala, npr.
navadne pocinkane žice, manjša je njena učinkovitost, saj jakost pulza v sistemu hitro pada.
Zato je večja možnost za vdor zveri na pašnik, pojasnjuje Vidrih (2015b). Pri tem svetuje, da
se za dolge razdalje uporabi novejše turbo sisteme. Turbo sistemi namreč na račun komponent
kot je npr. baker, ki ima nizko upornost, omogočijo, da moč pulza kljub dolgi razdalji drastično
ne pade.
Na možnost vdora zveri v ogrado vplivata napetost in jakost elektrike v ograji, pri čemer rejci
pogosto dajejo pretiran pomen le napetosti. Ta je merjena v voltih in na račun njenega višanja
zmanjšujemo jakost električnega pulza, ki je ključna za povzročitev bolečine ob stiku z ograjo
(Vidrih, 2015a). Berce in Černe (2016) navajata kot primerno električno napetost vsaj 5.000 V
oziroma pašni aparat z vsaj 2,5 J shranjene energije, medtem ko Vidrih M. in Vidrih A. (2009)
navajata učinek že pri 3.500 V. Rejcem svetujeta, da občasno na ograjo nastavijo mesno vabo
na višino 30 cm od tal (slika 11) in s tem povečajo možnost, da zver spozna, kako boleč je dotik
z elektroograjo.
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Slika 11: Nastavljena vaba na elektromreži (Vidrih, 2015b: 5)

O učinkovitosti elektromrež na terenu, ki so služile kot zaščita pri nočnem zapiranju črede
drobnice na območju, kjer se redno pojavljajo velike zveri, poročajo Kavčič in sod. (2013).
Rejci, ki so bili pri varovanju vestni in so mreže, ki so jih dobili v okviru projekta, ustrezno
napeljali in vzdrževali, med letoma 2011 in 2012 niso zabeležili škode s strani volkov na
drobnici, kljub temu, da se je pri njih pred projektom škoda redno pojavljala. Ravno nasprotno
so ugotovili van Liere in sod. (2013), ki opozarjajo na slabo učinkovitost elektromrež, kar
potrjujejo s številnimi primeri iz Slovenije, kjer kljub večletni uporabi elektromrež število
napadov volkov na drobnico ni padlo. Pri tem opozarjajo, da je razlogov za slabo učinkovitost
več, kot npr. da so v povprečju mreže visoke le 115 cm. Zanimivost, ki so jo Kavčič in sod.
(2013) ugotovili je, da je bila investicija v nakup varovalne opreme manjša kot povprečna
izplačana odškodnina pri posameznemu rejcu v projektu, kar pomeni, da je bilo za državo
stroškovno bolj ugodno donirati komplete varovalnih sredstev (elektromrež) kot izplačevanje
odškodnine v primeru napada zveri. Medtem avtorji poročajo tudi o enem primeru, ko so bile
elektromreže na pašniku ustrezno postavljene z električnimi pulzi korektne jakosti, a je vseeno
prišlo do škodnega primera s strani medveda na drobnico. To pripisujejo temu, da v preteklosti
elektromreže niso bile korektno postavljene, zato medved ni razvil strahu do elektroograj.
Kljub učinkovitosti elektromrež je potrebno poudariti, da rejcem postavitev vzame precej časa
ter zahteva veliko truda pri kontroliranju in prestavljanju le teh. Obenem pa je naporno za rejce
tudi dnevno priganjanje in spuščanje črede v in iz nočno - varnih ograj (Kavčič in sod., 2013).
Težave, ki se pojavijo pri ogradah manjšega obsega so zgaženost travne ruše in okužbe z
zajedavci, če znotraj posameznega leta nočno - varno ograjo postavimo na iste lokacije (Berce
in Černe, 2016).
4.1.2 Stalne večžične elektroograje
Stalne večžične elektroograje naj bi bile sestavljene iz petih (višina 90 cm) ali še bolje šestih
(višina 120 cm) vzporednih žic (slika 12), ki so napete med distančnimi koli, razporejenimi na
razdalji od štiri do osem metrov in kjer najnižja žica ni nikoli več kot 15 cm od tal (Vidrih M.
in Vidrih A., 2009).
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Slika 12: Primerjava dveh večžičnih elektroograj (prirejeno po Vidrih M. in Vidrih A., 2009)

UČINKOVITOST
Berce in Černe (2016) izpostavljata problematičnost vzdrževanja večžične elektroograje, saj so
te ograde pogosto obsežne, slabost žice pa vidita v tem, da je manj opazna in se ne prilega
terenu tako kot elektromreža, zato imajo zveri pogosto možnost plazenja pod njo. V primerjavi
z začasnimi ogradami, ki jih pospravimo, te ostanejo na pašniku in s tem zveri dobijo možnost
kontakta z ograjo v kateri ni elektrike, zato ne razvijejo strahu do nje. Zaradi zgoraj omenjenega,
stalne večžične elektroograje niso del ukrepov PRP 2014-2020.
Rezultati norveške študije Wam in sod. (2004) so pokazali, da je stalna večžična elektroograja
v primerjavi z neelektrificirano mrežasto ograjo višine 90-100 cm (t.i. farmer mreža) boljša
zaščita drobnice pred napadi volkov, saj se je od skupno 15 napadov volkov, kar 12 zgodilo na
pašnikih z navadno farmer mrežo. Ugotovitve novejše študije iz Slovenije pa so pokazale ravno
nasprotno (van Liere in sod., 2013). V letih 2008-2010 se je več napadov volkov na drobnico
zgodilo na pašnikih ograjenih s stalno večžično ograjo kot na tistih s farmer mrežo. Obenem se
je celo več napadov zgodilo na kmetijah, kjer so uporabljali začasne elektroograje. Pri tem van
Liere in sod. (2012) ugotavljajo, da se volk verjetno lažje splazi med vzporednimi žicami kot
pod mrežasto oziroma farmer ograjo. Potencial vidijo pri hkratni uporabi dveh ograj, in sicer
eni električni in eni fizični. Vzporedno postavljeni ograji naj bi bili oddaljeni do 0,6 m, pri
čemer sklepajo, da bi kombinacija lahko preprečila skok in plazenje med žicami, a opozarjajo,
da je potrebno to natančneje raziskati.
4.1.3 Masivne ograde
Masivne ograde razvrščamo glede na material iz katerega so postavljene, navadno se uporablja
les, kamen ali kombinacija s kovinsko mrežo (farmer). V nasprotju z začasnimi ograjami so
masivne ograde dejansko fizična prepreka (slika 13), saj s svojo stabilnostjo preprečujejo
prehod živalim (Vidrih, 1996). Berce in Černe (2016) pišeta, da se v praksi masivne ograde
uporablja tudi kot nočno varovanje ali pa kot dopolnilno varovanje k elektroograjam. Vidrih
(1996) za podaljševanje življenjske dobe masivni ogradi, najsibo kamnita ali žično pletivo
(farmer mreža), svetuje namestitev elektrotraku z razmakom 30 cm od notranje strani ograje,
saj s tem zmanjšamo fizični stik z ograjo, ki bi lahko privedel do poškodbe le te.
UČINKOVITOST
Kot je razvidno iz študije Wam in sod. (2004) se uporaba farmer mreže višine 90-100 cm ni
izkazala za učinkovito pred napadom volkov na drobnico. Berce in Černe (2016) svetujeta, da
je masivna ograda visoka vsaj 160 cm in vkopana v tla vsaj 20 cm, da preprečimo plazenje pod
njo. Pri tem Shelton (1984) dodaja, da lahko prav s tem, ko žično mrežo vkopljemo v tla,
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preprečimo napad zveri na drobnico. O učinkovitosti pred napadi volka poroča tudi Cortés
(2007), ki je v študiji ugotovila, da po namestitvi 2 m visoke žične mreže rejci niso več beležili
škode na drobnici, čeprav se je pred namestitvijo ta redno pojavljala. Potrebno je vzeti v ozir,
da teren ne dopušča vedno postavitve takšne pregrade.

Slika 13: Masivna ograja iz farmer mreže z leseno konstrukcijo (van Liere in sod., 2012: 21)

4.2

VAROVANJE S PASTIRSKIM PSOM

Žgavec in sod. (2006) poročajo, da so pastirji že od nekdaj izkoriščali pse za pomoč in s tem
razvili pasme, ki jih lahko danes razvrstimo v tri sklope:
•
•
•

pastirski psi,
ovčarski psi,
priganjači čred.

Medtem ko ovčarji in priganjači usmerjajo čredo, jo pastirski psi varujejo pred nevarnostmi.
Pastirske pasme opisujejo kot samozavestne, trmaste, socialne in velikega okvirja, pogosto tudi
barvno podobne ovcam. Vzgoja takšnih psov se začne že s privajanjem mladiča na trop, ki ga
bo kasneje varoval, da se med njim in čredo stke močna socialna vez (slika 14). Dober pastirski
pes do črede razvije pozornost in jo vzame za člane krdela, ji sledi in z njo tudi spi. Značilne
pasme so: šarplaninec, kuvasz, pirinejski mastif, komodor idr. Imamo pa tudi avtohtono pasmo
pastirskega psa, kraševca (Žgavec in sod., 2006).
Berce in Černe (2016) svetujeta rejcem postavitev opozorilnih tabel (pastirski pes!) na vhodih
v pašnik, da se mimoidoče opozori na prisotnost psa, obenem pa se s tem ukrepom pravno
zaščitijo v primeru, da pes ugrizne človeka ali žival na označenem pašniku. Priporočata tudi,
da se psa kastrira oz. sterilizira in s tem prepreči pobege v času gonitve.
UČINKOVITOST
V državah, kjer se tradicija varovanja črede s pastirskimi psi ni nikoli prekinila, so se ohranile
pasme, ki naj bi bile bolj učinkovite pri varovanju pred napadi zveri. V Romuniji so se npr.
ohranili psi mioritiki. V mnogih drugih državah po Evropi pa so se pojavile težave s pastirskimi
psi zaradi nepremišljenih križanj, ponekod se je vse skupaj celo opustilo, kar je privedlo do
izgube dobrih praks, ki so včasih učinkovale pri varovanju (Žgavec in sod., 2006).
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Študija van Liere in sod. (2012) je pokazala, da v Sloveniji prisotnost pastirskih psov, v
povprečju dva na čredo, ni zmanjšala števila ubitih ovc na napad volkov. Kot so ugotovili
Espuno in sod. (2004), se je število napadov volkov na drobnico značilno zmanjšalo, ko je bilo
prisotnih štiri ali več psov, saj so ti odločno branili čredo drobnice pred napadom volkov.

Slika 14: Pastirski pes varuje čredo (foto: Kavčič I., cit. po Berce in Černe, 2016: 25)

O učinkovitosti psov poročajo tudi Rigg in sod. (2011) iz Slovaške, kjer so v povprečju črede s
pastirskimi psi izgubile 1,5 ovce, medtem ko so črede brez psov izgubile pet ovc na napad
volkov. Pri tem posebej priporočajo uporabo pastirskih psov pri reji drobnice na prostem
oziroma neograjenih pašnikih. Medtem pa rezultati raziskave Dokumentation Wolf (2005) iz
Švice kažejo, da so pastirski psi boljša zaščita pred napadi volkov kot vse druge metode, kot
npr. ograje, zastavice, svetlobna in zvočna odvračala, pasti, ovratnice ali strup.
Pri odločitvi za varovanje drobnice s pastirskim psom je potrebno upoštevati tudi, da je pes živo
bitje. Pojav neželenih oblik obnašanj pri psu zahteva od rejca veliko časa, truda in
potrpežljivosti, da se težave odpravi, poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da ni nujno,
da bo iz mladiča zrasel dober čuvaj (Kavčič in sod., 2013).
4.3

VAROVANJE S PASTIRJEM

Berce in Černe (2016) navajata, da se je sprva varovanje drobnice izvajalo le s pomočjo
pastirjev, kar pa se je z leti v večini držav zahodne in srednje Evrope skoraj v celoti opustilo.
Ohranilo se je le še na višje ležečih planinah, kjer je vloga pastirjev pogosto samo še zganjanje
živali v molzišča. Prednost pri tem načinu varovanja avtorja vidita v tem, da ima pastir nadzor
nad čredo in ograjami, ki jih lahko sproti popravlja.
Za ohranjanje te kulture in obenem načina varovanja se rejce finančno vzpodbuja v okviru PRP
2014-2020. Ukrep varovanja črede ob prisotnosti pastirja lahko namreč združijo z ukrepom
varovanja črede s pastirskimi psi, kar še dodatno zmanjša pojavnost napadov, saj naj bi poleg
pastirskih psov stalna prisotnost človeka dodatno odvračala približevanje velikih zveri (Berce
in Černe, 2016).
UČINKOVITOST
Berce in Černe (2016) vidita prednost varovanja drobnice s pastirjem v tem, da lahko pastir
redno nadzira stanje ograj, jih sproti popravlja, obenem pa ima stalen nadzor nad čredo, ki jo
varuje in vodi.
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O primeru dobre prakse iz leta 2014 poročajo Berce in sod. (2014), ko je društvu Dinaricum
celotno pašno sezono uspelo obvarovati čredo drobnice nedotaknjeno, kljub prisotnosti
medveda, ki je povzročal škodo na ovcah, ki niso bile del varovane črede. Poleg dnevnega
varovanja s pastirjem so čez noč čredo zapirali tudi v nočno - varno ogrado.
Medtem ugotovitve Štrbenac in sod. (2010) kažejo, da prisotnost ljudi sicer moti volkove in
vpliva na izbiro njihovega teritorija, a kljub temu se lahko, kot poročajo Kusak in sod. (2005),
volkovi prilagodijo na sobivanje z nami in začnejo izkoriščati naše vire za prehranjevanje. To
so opazili v Dalmaciji, kjer se volkovi prehranjujejo s klavnimi odpadki in odpadki na
smetiščih. Van Liere in sod. (2012) pa poročajo celo o napadu volkov na čredo drobnice med
prisotnostjo dveh ljudi in treh psov, zato tudi pastirstvo ne predstavlja popolne zaščite (Udovč
in sod., 2011). Ob tem Vidrih (2013) dodaja, da je pastirstvo ekonomsko skoraj neopravičljivo.
4.4

MEŠANE ČREDE

En izmed načinov varovanja drobnice pred napadi zveri so tudi mešane črede, pri tem mislimo
na sočasno pašo drobnice z drugimi domačimi živalmi, npr. osli in lamami (slika 15) (Wilbanks,
1995).
UČINKOVITOST
Kot ugotavlja Wilbanks (1995), je varovanje z osli učinkovito le pred napadi potepuških psov,
lisic in risov, ne pa tudi pred napadi medvedov ali volkov. Tudi novejša študija van Liere in
sod. (2012), ki je bila izvedena v Sloveniji, ni pokazala, da bi prisotnost oslov kakorkoli vplivala
na število ubitih ovc na napad, zato sočasne paše ne svetujejo kot ukrepa varovanja. Pri tem ob
pregledu literature ni bilo moč zaslediti novejših verodostojnih izsledkov študij na temo
učinkovitosti varovanja drobnice z lamami.

Slika 15: Varovanje drobnice z osli

4.5

RAZLIČNA ODVRAČALA

V praksi se poleg vseh zgoraj naštetih načinov varovanja rejci poslužujejo tudi drugih
neinvazivnih načinov odganjanja zveri, kot npr. odganjanje z utripajočo svetlobo, z zvočnimi
posnetki, zastavicami oziroma fladry itd. (Musiani in sod., 2003).
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Fladry je način, pri katerem iz napete vrvi nad tlemi visijo barvni trakovi. Ta način je poznan
kot kratkoročna rešitev. Znan je primer iz Nemčije, kjer so čredo, ki je bila v treh tednih tri-krat
napadena s strani volkov, zavarovali s fladry načinom in ni več prišlo do napada (Reinhardt in
sod., 2012). Učinkovitost teh načinov varovanja je osrednja tema novejših raziskav, npr. fladry
je na voljo že v elektrificirani obliki, za katerega avtorji študije Lance in sod. (2010) trdijo, da
je do 10-krat bolj učinkovit kot navadna izvedba, a je bistveno dražji.
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5

SKLEPI

Na podlagi pregleda literature lahko podamo naslednje sklepe:
1. Paša drobnice ima izjemen pomen pri preprečevanju zaraščanja kmetijskih površin v
hribovsko - kraškem in planinsko - gorskem območju, a obenem je to okolje tudi dom
velikim zverem, kot so medved, volk in ris, zato prihaja do konflikta pri sobivanju.
2. Dosedanji načini varovanja drobnice pred napadi velikih zveri niso dovolj učinkoviti. Z
združevanjem različnih načinov pride do součinka in se lahko bistveno zmanjša
možnost vdora zveri na pašnik, kot npr. elektroograje in zapiranje v nočno - varno
ograjo, toda še vedno bo potrebno iskati nove, inovativne in učinkovite načine
varovanja.
3. Rejce, ki kmetujejo na že tako zahtevnem območju je potrebno ozaveščati in seznaniti
z rezultati novejših raziskav s tega področja na njim prijazen oz. poljuden način, ter jim
z naslednjim svežnjem ukrepov PRP ponuditi možnost sofinanciranja več načinov
varovanja hkrati, da dosežemo željeni součinek.
4. Sistem izplačevanja odškodnin je potrebno preoblikovati, poenostaviti in pohitriti.
Glede na raziskave bi tudi sekundarna škoda morala postati predmet izplačila. Del
denarja bi se lahko preusmeril v sofinanciranje nabave dodatnih sistemov varovanja.
5. Ozavestiti je potrebno potrošnike, da z nakupom izdelkov (mesa/mleka idr.) s področja,
kjer je oteženo kmetovanje, prispevajo k ohranjanju izgleda krajine (npr. napis »S Krasa
doma«), saj bodo z višjo odkupno ceno tudi rejci lažje kompenzirali škodo, ki nastaja.
Napadov zveri na drobnico verjetno ne bo moč ustaviti, saj smo ljudje že preveč posegli v
naravo, lahko pa problematiko nekoliko omilimo z zgoraj navedenimi predlogi.
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