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1

UVOD

Med velike rastlinojede parkljarje v Sloveniji prištevamo srno, navadnega jelena, damjaka,
muflona, gamsa in kozoroga. V zadnjih desetletjih sta se povečala številčnost in območje
razširjenosti večine teh vrst, predvsem jelenjadi. Poleg vse večjega števila jelenjadi
naraščajo skupaj z njim tudi njeni vplivi na okolje, bodisi negativni kot tudi pozitivni
(Jerina, 2011).
Rastlinojedi parkljarji s prenašanjem semen (zoohorijo) vplivajo na vrstno sestavo in
raznovrstnost rastlinskih združb. S pašo in objedanjem, gaženjem in iztrebljanjem veliki
rastlinojedci vplivajo tudi na produktivnost tal ter pospešujejo kroženje ključnih hranil.
Poleg pozitivnih učinkov velike rastlinojede divjadi se zaradi vse večje številčnosti le-teh
hkrati povečujejo tudi negativni vplivi na gozdni prostor, saj z objedanjem mladja in
lupljenjem ter grizenjem skorje mlajšega drevja ponekod onemogočajo njihov razvoj (Kos,
2011). Negativni vplivi pa se vse bolj kažejo tudi izven gozda. Zadnja leta se ti kažejo kot
popašenost travinja zaradi jelenjadi. Po mnenju nekaterih kmetovalcev jim popašenost
predstavlja veliko izgubo krme in s tem povezano gospodarsko škodo, ki pa jo je težko
objektivno oceniti (Škode na travinju …, 2014). Raziskave na Kočevskem kažejo, da se
jelenjad pase na travinju tekom celega leta. Izpad pridelka zaradi paše jelenjadi je na
izbranih območjih presegel tudi 70 %, kar tamkajšnjim kmetovalcem predstavlja veliko
izgubo, saj so posledično primorani dokupovati krmo (Trdan in sod., 2013). Vendar so
poročane vrednosti lahko le lokalne, niso pa znane povprečne vrednosti na večjih
področjih.
Osnovni namen naše raziskave je bil ovrednotiti dejanski količinski izpad krme zaradi
popašenosti s pomočjo terenskega poskusa na različnih območjih Slovenije,v katerem smo
primerjali količino krme na ograjenih in neograjenih ploskvah. Obenem smo upoštevali in
preverili vpliv ključnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na količinski izpad krme zaradi
paše jelenjadi in srnjadi, kot so lokalna gostota obeh vrst rastlinojedih parkljarjev, vpliv
habitatnega izbora in prehranske značilnosti obeh vrst.
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1.1 PREHRANSKE ZNAČILNOSTI OBEH VRST
Jelenjad je v prehranskem pogledu vmesni tip s poudarjeno tendenco k travojedosti. Vse
dosedanje raziskave kažejo, da so trave njihova osnovna prehranska komponenta tekom
celega leta, njihov delež pa lahko znaša do 70 % skupne prehrane jelenjadi. Delež zelišč je
najvišji poleti, zastopajo pa ga vrste, ki rastejo pod gozdnim zastorom. Poleg zelišč so tu še
listavci, iglavci in grmi (tipična celoletna komponenta), ki sezonsko zelo variirajo. Vse te
komponente so značilne tudi za srnjad, vendar so zastopane v drugačnih deležih v prehrani
z bistveno manjšim deležem trav ter večjim deležem grmovnih vrst. Obe vrsti si na
območjih, kjer se njuna območja prekrivata med seboj, prehransko konkurirata, pri čemer
je srnjad zaradi večje zahtevnosti po sestavi in vsebnosti hrane ter velikosti v podrejenem
položaju. To je opazno predvsem na območjih z večjo gostoto jelenjadi, ko ta oblikuje
poseben vertikalni prehranski horizont v grmovni plasti, ki je hkrati tudi pomemben
prehranski horizont srnjadi(Adamič, 1990).
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2 PREGLED OBJAV
Trdan in Vidrih (2007) sta s pomočjo postavljenih premičnih kletk določevala izpad
pridelka na travinju ob košnji zaradi paše jelenjadi v jugovzhodni Sloveniji. Opravila sta
štiri vzorčenja v sezoni na podlagi tehtanja pridelka(mase suhe snovi), pri čemer sta
primerjala zaščitene in nezaščitene površine ter površine, zaščitene dva do tri tedne pred
vzorčenjem. Rezultati poskusa so pokazali, da se jelenjad pase na travnikih skozi celo
rastno sezono, saj travinje predstavlja večino deleža v prehrani jelenjadi. Regeneracijska
sposobnost travinja po paši jelenjadi je bila najvišja poleti,srednja zgodaj spomladi in
najnižja jeseni. Ugotovila sta, da je v bližini gozda v povprečju približno 50-odstotno
zmanjšanje pridelka,na najbolj izpostavljenih predelih pa kar za 80-odstotkov zračno suhe
snovi.
Verbič in sod. (2013) so ugotavljali vpliv paše divjadi na kakovost in zmanjšanje pridelka
krme iz travinja ter ugotovili, da paša jelenjadi zmanjšuje pridelek sušine na ravni kmetije
za več kot 30 % na posameznih mikrolokacijah, kjer se jelenjad pase selektivno, pa celo do
80 %. Ocenili so, da popašenost travinja zmanjšuje pridelek krme in povečuje neposredne
stroške na kmetiji predvsem zaradi intenzivne paše jelenjadi v začetku vegetacijske sezone,
ki povzroča zmanjšanje proizvodnega potenciala travinja. Poleg intenzivne paše zgodaj
spomladi navajajo tudi veliko gostoto jelenjadi na tem območju.
Marchiori in sod. (2012) so v vzhodnem predalpskem delu Italije raziskovali vpliv paše
jelenjadi na produkcijo travinja na pašnikih. Na 185 ha velikem zavarovanem območju, ki
ga predstavljajo travniki na nadmorski višini 1000 m, se srečujejo z visoko gostoto
jelenjadi. Ugotovili so, da je bil izpad produkcije travinja znaten in precej konstanten med
celotnim obdobjem raziskave. Izpad suhe teže travinja na hektar se je gibal med 15–20 %
prve košnje in 25–40 % druge košnje. Hkrati so ugotovili, da je z naraščanjem gostote
jelenjadi naraščala tudi izguba travinja. To so potrdili tudi s pozitivno soodvisnostjo med
indeksom gostote jelenjadi in izgubami travinja.
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Wilson in sod. (2009) so v raziskavah v jugozahodni Angliji ugotavljali vpliv paše
jelenjadi na kmetijskih travnikih in žitnih poljih. Analize so bile opravljene na območju s
srednjo in visoko gostoto jelenjadi. Rezultati so pokazali v povprečju izpad pridelka od
paše jelenjadi za 15%. Vendar navajajo, da na najbolj izpostavljenih mestih pomembno
vpliva bližina gozdnega roba, kar se je še posebej izkazalo predvsem pri zgodnji
spomladanski paši.
Jerina (2006) je v svoji raziskavi s pomočjo GPS- in VHF-telemetrije pridobil kakovostne
telemetrijske podatke o rabi prostora parkljarjev. Raziskave, ki so bile opravljene na
jelenjadi, so pokazale, da raba travnikov strmo upada z oddaljenostjo od gozdnega roba, saj
je bilo kar 90 odstotkov vseh posnetih lokacij oddaljenih od gozdnega roba manj kot 92
metrov.
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3 ZNAČILNOSTI OBMOČIJ RAZISKAV
Raziskava je potekala na več lokacijah po Sloveniji, in sicer na Ljubljanskem barju,
Rakitni in na različnih območjih na Kočevskem. Območja so bila izbrana na podlagi
lokalnih gostot srnjadi in jelenjadi, pri čemer smo v vzorec zajeli celoten gradient
populacijskih gostot obeh vrst. Slednje nam je omogočilo možnost prenosa raziskovalnih
izsledkov na raven celotne Slovenije.

Slika 1: Karta z izbranimi lokacijami raziskovalnih območij v Sloveniji

3.1 Ljubljansko barje
Ljubljansko barje je del večje Ljubljanske kotline, ki obsega skoraj ravno, 40 km
dolgo,ugreznjeno območje, ki zajema kar 160 km² veliko območje južno od avtoceste in
obvoznice do Vrhnike, Borovnice, Jezera, Iške vasi, Pijave Gorice in Škofljice. Tu
prevladujejo predvsem mokre prsti, kot so glej, psevdoglej in šota (Škornik, 2014).
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Skupaj z močvirji, nitrofilno vegetacijo in zaraščajočimi se površinami obsega približno
9000 ha travinja. Večino, kar 66 %, predstavljajo gojeni travniki, ki so košeni dvakrat
letno. Poleg gojenih travnikov so v večji meri prisotni tudi mokri ekstenzivni travniki in
njive, ki so običajno zasejane s koruzo (Čop in sod., 2016).
Gozda je na tem območju zelo malo, predvsem pa je ta tudi gospodarsko nezanimiv.
Travnike prekinjajo šopi grmišč, ki so zelo priljubljeni pri srnjadi. Tako je to območje
veliko bolj primerno za srnjad, kar dokazujejo tudi visoke lokalne gostote te vrste na tem
območju. Jelenjad tukaj ni prisotna, predvsem zaradi nizkega deleža gozda.

3.2 Rakitna
Rakitna leži v osrčju velike kraške planote na nadmorski višini 800 metrov na območju
krimskega hribovja. Znana je po blagodejnem podnebju, ki ga ustvarja mešanje
sredozemskih in alpskih zračnih tokov. Med gozdnimi združbami prevladujejo dinarske
gozdne združbe jelke in bukve (Omphalodo-Fagetum) (Rantaša, 2013).
Na Rakitni je manjše območje travinja, ki ga v celoti obdaja gozdni prostor. Na tem
območju sta prisotni obe vrsti parkljarjev, tako srnjad kot tudi jelenjad. Gostota jelenjadi
na tem območju znaša med 2 in 4 osebke na sto hektarjev (Škode na travinju …, 2014).
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Slika 2: Karta prikazuje lokacije posameznih ograjenih ploskev (kletk) na območju Koprivnika. Različna
barva posameznih pik predstavlja različno oddaljenost ploskev od gozdnega roba
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3.3 Kočevsko
Kočevsko leži med Loškim potokom, Ribniškim poljem in Suho krajino na severu do roba
Velikega Roga na vzhodu ter Kolpsko dolino. Poleg nadpovprečne gozdnatosti (80%) je
zanj značilno ostro podnebje, podzemno pretakanje voda in plitva prst. Površje je tipično
kraško, prevladujejo rjava pokarbonatna in oglejna tla ter rendzine, ki so manj primerne za
kmetijsko rabo (Perko in Oražem A., 1998). Podnebje je zmerno vlažno z letnimi
padavinami do 1800 mm, ki se značilno zmanjšujejo od zahoda proti vzhodu. Prevladujejo
dinarsko jelovo-bukovi gozdovi, bukovi in drugotni smrekovi gozdovi. Vse večji del
predstavljajo tudi gozdovi v nastajanju, ki nastajajo predvsem zaradi opuščanja kmetijske
rabe (GGO Kočevje, 2005).
Na Kočevskem smo z namenom ugotavljanja popašenosti travinja izbrali več manjših
območij s trajnim travinjem. Zgornji Cvišlerji, Mozelj in Rajndol smo za potrebe raziskave
združili v eno območje Kočevje – vzhod 1 ter območji Onek in Koprivnik v drugo večje
proučevano območje Kočevje – vzhod 2. Na vseh območjih so gostote srnjadi nizke,
gostote jelenjadi pa srednje do zelo visoke. Gostota jelenjadi se na Kočevskem giblje med
16 (Zg. Cvišlerji) in 45 (Koprivnik) osebkov na 100 hektarjev.
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4 NAMEN IN HIPOTEZE NALOGE
Namen diplomskega dela je empirično ovrednotenje vpliva paše jelenjadi in srnjadi na
zmanjšanje pridelka ob košnji na vzdrževanih traviščih. Obenem smo upoštevali in
preverili vpliv ključnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na količinski izpad krme zaradi
paše jelenjadi in srnjadi.
Delovne hipoteze, ki smo si jih zastavili, so:
 lokalna gostota jelenjadi močno vpliva na stopnjo popašenosti travinja in
posledično na izpad krme,
 srnjad nima bistvenega vpliva na stopnjo popašenosti,
 z oddaljenostjo od gozdnega roba se stopnja popašenosti zmanjšuje,
 popašenost gnojenih travišč je večja v primerjavi z negnojenimi.
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5 MATERIALI IN METODE
V okviru projekta »Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede divjadi« je bilo v prvi
polovici aprila na izbranih območjih postavljenih 189 ploskev, od tega 63 ograjenih
(kletk). Število ploskev na posameznih območjih je predstavljeno v Preglednici 1.
Ograjene ploskve so bile izdelane iz armaturnih gradbenih mrež velikosti 1×1×1 m z
režami velikosti 10×10 cm, kar preprečuje dostop parkljarjem, hkrati pa dopušča dostop
manjšim živalim. Ob vsaki ograjeni ploskvi sta bili na razdalji 10 metrov (merjeno od
središča ograjene ploskve) postavljeni še dve neograjeni ploskvi v smeri, ki je bila
vzporedna s potekom gozdnega roba. Na vsaki lokaciji so bile kletke postavljene na
različni oddaljenosti od gozdnega roba, in sicer v pasu 0–50 m, 50–100 m, 100–150 m,
150–250 m in več kot 250 m (Slika 2). Obenem smo v vzorec zajeli tako intenzivno kot
tudi ekstenzivno gospodarjeno travinje, na katerem smo kasneje lahko preverjali vpliv
oddaljenosti gozdnega roba in intenzivnost gospodarjenja na stopnjo popašenosti travinja.
Preglednica 1: Število ploskev na posameznih območjih

Število ploskev
OBMOČJE
Ljubljansko barje

Ograjeno
14

Neograjeno
28

Skupaj
42

Rakitna
Kočevje – vzhod I
Zg. Cvišlerji
Mozelj
Rajndol
Kočevje – vzhod II
Onek
Koprivnik

10

20

30

2
15
2

4
30
4

6
45
6

4
16

8
32

12
48

SKUPAJ

63

126

189

11
Gorše J. Problematika popašenosti travinja zaradi paše velike rastlinojede divjadi v kontrastnih območjih Slovenije.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obn. gozdne vire, 2017

5.1 METODE DELA
Ob koncu aprila in na začetku maja smo opravili vzorčenje z metodo štetja kupčkov
iztrebkov na transektih z namenom ugotavljanja dejanske rabe vzorčenih površin travinja s
stani jelenjadi in srnjadi. Začetki posameznih 50-metrskih transektov so ležali 10 metrov
od ograjene ploskve oz. kletke in potekali vzporedno z gozdnim robom.

Slika 3: Ograjena ploskev (kletka) na območju Rakitne (foto: Dejan Firm)

Prvo vzorčenje oziroma prva košnja na izbranih ploskvah je potekala v obdobju med
koncem maja in prvo polovico julija 2015. Ob vzorčenjih smo z bencinsko brezprstno
motorno koso Makita EM2600L najprej pokosili travno rušo v neposredni bližini kletk,
nato smo kletke odstranili in pokosil travno rušo še na zavarovanih mestih oz. v notranjosti
kletk. Stehtali smo celoten pridelek znotraj posamezne kletke in odvzeli približno 0,5 kg
svežega zelinja, ki smo ga shranili v perforirane plastične vrečke, ga ustrezno označili
glede na položaj kletke, še enkrat stehtali in poslali na sušenje ter podrobnejšo analizo na
Kmetijski inštitut Slovenije. Vzorci v vrečkah so se sušili v sušilni omari pri 60C do
konstantne mase. Postopek vzorčenja smo ponovili tudi na obeh nezaščitenih ploskvah. Pri
vzorčenju na nezaščitenih ploskvah smo si pomagali z lesenim okvirjem velikosti 95×95
centimetrov.
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Slika 4: Odstranjevanje zelinja okoli neograjene ploskve s pomočjo motorne kose (foto: Samar Petkovšek)
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5.2 ANALIZA PODATKOV
Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Excel
in SPSS Statistic 21. S pomočjo vrtilnih tabel smo izračunali povprečne vrednosti in
standardne odklone. Za vrednotenje odvisnosti količinskega izpada pridelka zelinja od
različnih vplivnih dejavnikov smo uporabili Spearmanov koeficient korelacije. Podatke o
različnih vplivnih dejavnikih (npr. lokalne gostote jelenjadi, površina travinja) smo
pridobili iz podatkovnih baz projekta »Škode na travinju zaradi paše velike rastlinojede
divjadi«.
Podatke o teži svežega zelinja, ki smo jih pridobili na terenu znotraj in zunaj ploskve, smo
pri analizi pretvorili v odstotke. Pri nadaljnji analizi smo deleže neograjenih ploskev
primerjali z različnimi dejavniki (npr. gostoto jelenjadi, oddaljenostjo od gozdnega roba,
površino travinja na določenem območju, kakovost travnikov), za katere smo predvideli
določene povezave, ki bi lahko pojasnile določene ključne dejavnike izpada pridelka
zelinja zaradi paše jelenjadi.
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6 REZULTATI
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili s terenskim delom in
obdelavo podatkov v ustreznih programih na računalniku. V analizo so bili zajeti podatki o
lokalnih gostotah jelenjadi, teži svežega zelinja, oddaljenosti ploskev od gozdnega roba,
število kupčkov iztrebkov na posameznih transektih in površine travnikov v bližnji okolici
postavljenih ploskev.
Preglednica 2: Prikaz relativnega deleža svežega zelinja na neograjenih ploskvah v primerjavi z ograjenimi
ter standardni odklon znotraj posameznih območij

Območje
Ljubljansko barje
Rakitna
Kočevje –vzhod I
Kočevje –vzhod II
Povprečno

Delež svežega zelinja
98 %
100 %
89 %
93 %
94 %

Standardni odklon
24 %
32 %
30 %
25 %
27 %

Rezultati kažejo, da je izpad pridelka (v tem primeru svežega zelinja) zaradi paše jelenjadi
na raziskovalnih območjih v povprečju znašal 6 %. Pri tem se je pokazala velika
variabilnost znotraj posameznih območij, ponekod tudi za več kot 30 %. Vrednost 100 %
nakazuje, da popašenosti na neograjeni ploskvi ni bilo v primerjavi z ograjeno (Preglednica
2).
V podatke, ki so bili obravnavani, smo zajeli tako manj kot tudi bolj kakovostne travnike.
S tem smo želeli ovrednotiti vpliv kmetijstva (ekstenzivni/intenzivno) na jelenjad glede
prednostne izbire travnikov za pašo. Dve tretjini vseh ploskev predstavljajo gnojeni
travniki. Izkazalo se je, da jelenjad prednostno izbira travnike, ki so negovani oziroma
gnojeni, saj smo na takšnih travnikih zabeležili večji izpad pridelka v primerjavi z
ostalimi(Preglednici 3 in 4).
V Preglednicah 3 in 4 so prikazane ploskve z območja Kočevja –vzhod 1. Prva številka pri
oznaki ploskve predstavlja območje Mozelj (04_), druga predstavlja zaporedno številko
ploskve in tretja eno od neograjenih ploskev (1 ali 2).
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Preglednica 3: Prikaz izpada pridelka zaradi jelenjadi in vplivi kmetijstva na prednostno izbiro jelenjadi na
negnojenih travnikih. Rezultati so prikazani kot teža suhe snovi v tonah na hektar

Negnojeno/delno gnojeno
Št. ploskve
Znotraj
04_04_1
3,56
04_04_2
3,56
04_10_1
4,16
04_10_2
4,16

SS t/ha
Zunaj
3,07
3,51
3,36
3,00

Razlika
–0,49
–0,05
–0,79
–1,16

Razlika v %
–13,8
–1,5
–19,1
–27,9

Preglednica 4: Prikaz izpada pridelka zaradi jelenjadi in vplivi kmetijstva na prednostno izbiro jelenjadi na
gnojenih travnikih. Rezultati so prikazani kot teža suhe snovi v tonah na hektar

Gnojeno

SS t/ha

Št. ploskve

Znotraj

Zunaj

Razlika

Razlika v %

04_05_1

7,39

5,34

–2,05

–27,8

04_05_2

7,39

3,66

–3,74

–50,5

04_08_1

6,60

3,14

–3,46

–52,4

04_08_2

6,60

3,95

–2,65

–40,2

Preglednica 5: Maksimalni in minimalni delež svežega zelinja na neograjnih ploskvah v primerjavi z
ograjenimi

Območje
Ljubljansko barje
Rakitna – Pokojišče
Kočevje –vzhod I
Kočevje –vzhod II

Maks.
1,75
1,77
1,79
1,57

Min.
0,51
0,62
0,38
0,43

Z naraščanjem deleža pašnih površin se delež izgub zaradi popašenosti jelenjadi zmanjšuje,
kar smo potrdili s primerjavo med količino razpoložljivih travnikov in relativnimi deleži
svežega zelinja v neograjenih ploskvah (Slika 5). Vendar pa so povezave med
spremenljivkama zelo ohlapne (R2 = 0,05).
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2,00
1,80
1,60

Delež svežega zelinja

1,40
1,20
R² = 0,0552
1,00
Kočevje
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Razpoložljivi travniki (ha)
Slika 5: Primerjava količine razpoložljivih travnikov z deležem svežega zelinja na območju Kočevja (p =
0,212)

Preglednica 6: Spearmanovi korelacijski koeficienti za odvisnost med gostotami jelenjadi, razpoložljivimi
travniki in bližino gozdnega roba (p < 0,01)

Gostota jelenjadi

Razpoložljivi
travniki v radiju
500m

Razpoložljivi
travniki v radiju
1km

Bližina
gozdnega roba

–0,255

–0,533

–0,559

Veliko bolj nazorno nam izgube zaradi popašenosti predstavlja povezava med številom
kupčkov iztrebkov in deležem svežega zelinja na ravni celotnega raziskovalnega območja,
ki znaša 16,5 % s stopnjo tveganja p < 0,01. Na posameznih območjih na Kočevskem je ta
povezava lahko tudi bistveno višja (Slika 6). To negativno povezanost smo potrdili tudi s
pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki je bil statistično značilen.
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2,00
1,80
1,60
Delež svežega zelinja

Kočevje V2
1,40
Celotno območje
1,20
1,00
0,80
R² = 0,3683

0,60

R² = 0,1656

0,40
0,20
0,00
0

10

20

30
40
50
60
Številok kupčkov iztrebkov
Slika 6: Prikaz negativne korelacije med deležem svežega zelinja in številom kupčkov iztrebkov
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7 RAZPRAVA
Jelenjad je v Sloveniji avtohtona vrsta, ki je prisotna skorajda po vsej površini gozdov pri
nas. Njena številčnost naj bi po grobi oceni znašala okoli 25.000 osebkov (Jerina, 2017).
Jelenjad s svojo številčnostjo vpliva tako na gozdne kot kmetijske ekosisteme (Jerina,
2006).
Nekateri vplivi velikih rastlinojedih parkljarjev so z vidika kmetijske dejavnosti v zadnjih
nekaj letih dvignili veliko prahu, predvsem na račun popašenosti travinja zaradi jelenjadi
(Škode na travinju …,2014). V raziskavi smo na ravni celotne Slovenije zabeležili
povprečno stopnjo popašenosti, in sicer je znašala 6 %, kar je skoraj zanemarljivo, saj bodo
določene izgube voluminozne krme zaradi paše jelenjadi vedno obstajale, dokler bo le-ta
prisotna v našem okolju.
Vpliv srnjadi na popašenost travinja smo iz analiz izključili, saj ne predstavlja vrste, ki bi
bila tipično pašna, in je tako njen vpliv na zmanjšanje pridelka zelinja zanemarljiv. Poleg
tega se srnjad ne združuje v večje trope, kot je to značilno pri jelenjadi, ki z združevanjem
v številčnejše trope povzroča obilo škode tako v gozdovih kot tudi na njivah in travnikih.
Veliko večji vplivi popašenosti so se pokazali znotraj posameznih območij, kjer so
ponekod izgube tudi do 30-odstotne in več predvsem na Kočevskem (Koprivnik, Mozelj,
Rajndol). Seveda je razumljivo, da imajo območja z višjimi gostotami jelenjadi tudi večjo
stopnjo popašenosti. Vendar pa se stopnja popašenosti močno razlikuje znotraj posameznih
območij, kar pripisujemo posameznim mikrolokacijam, kjer se jelenjad pase selektivno.
Pričakovali smo, da jelenjad daje prednost travinju, ki je bližje gozdnemu robu oziroma
večji vpliv gozdnega roba na prednostno izbiro, vendar v našem primeru tega ne moremo z
gotovostjo trditi. Na selektivno izbiro so imeli večji vpliv negovani oz. gnojeni travniki ter
posamezne mikrolokacije, ki so verjetno odvisne od lege in kakovosti travinja. Da bi se v
prihodnje izognili veliki raznolikosti v popašenosti znotraj območij, bi bilo smiselno
nekoliko več pozornosti nameniti tudi orientiranosti (ekspoziciji) gozda oz. travnikov,
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predvsem na račun prednostne izbire in bližine zimovališč. Ravno negovani travniki, ki so
v bližini, kjer se jelenjad zadržuje pozimi, so opazno najbolj popaseni.
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8 SKLEPI
Na podlagi rezultatov opravljene raziskave in zastavljenih hipotez sklepamo, da na
območjih Slovenije srnjad zaradi svojih prehranskih značilnosti nima bistvenega vpliva na
stopnjo popašenosti travinja.
Povprečna stopnja popašenosti na raziskovanih območjih je znašala 6%. Velik vpliv na
variabilnost znotraj posameznih območij je treba pripisati predvsem lokalnim gostotam
jelenjadi, ki s svojo številčnostjo na posameznih mikrolokacijah vplivajo na izpad krme.
Z oddaljenostjo od gozdnega roba se stopnja popašenosti ni bistveno zmanjševala, kot smo
to predvideli pred začetkom raziskovalnega dela. Stopnja popašenosti je bila poleg lokalnih
gostot odvisna tudi od kakovosti travnikov; na gnojenih travnikih je bila popašenost
nekoliko višja kot na negnojenih.
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