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OKOLJSKI VIDIKI LOVA IN LOVSTVA V SLOVENIJI
Izvleček:
Lov je ena izmed prvih dejavnosti človeka v okolju, kjer se je srečal s izkoriščanjem in
izčrpavanjem naravnih virov. Lovstvo poleg samega lova zavzema še nekatere druge
dejavnosti lovcev, ki so izobraževanje, izboljševanje habitatov divjadi itd. Lovstvo se je
vključno z lovom spreminjalo skozi čas in je v pokrajini pustilo svoj pečat, predvsem na
populacijah divjadi. Namen diplomskega dela je predstavitev lova in lovstva v Sloveniji
in vrednotenje vplivov na okolje, predvsem na divjad in biotsko pestrost. Poleg vplivov
lovstva na divjad in njeno življenjsko okolje predstavlja delo tudi obremenilne vplive
nekaterih drugih človekovih dejavnosti v prostoru. Diplomsko delo je metodološko
umeščeno v modelni okvir DPSIR ali integralni geografski model raziskovanja okolja in
sestavin okolja. Odstrel divjadi je posledica lova, ki kaže na obremenitev sestavine
okolja, kaže pa tudi na stanje različnih populacij. Odstrel ni edini dejavnik smrtnosti
divjadi, močan negativen vpliv na divjad imajo tudi promet, kmetijstvo, industrija,
urbanizacija itd. Lovstvo je Sloveniji, kljub nekaterim zgrešenim praksam v preteklosti,
ohranilo izjemno biotsko pestrost divjadi z velikimi zvermi na čelu. Lovstvo se srečuje z
nekaterimi problemi, kot so škode v gozdu in na polju, boleznimi divjadi in pritiski
javnosti. Pogoj za obstoj lovstva v Sloveniji je trajnostno in sonaravno gospodarjenje z
divjadjo zgolj na ekosistemskih osnovah.
KLJUČNE BESEDE: lov, lovstvo, divjad, varstvo okolja, Slovenija
ENVIRONMENATL ASPECTS OF HUNTING AND HUNTSMANSHIP IN
SLOVENIA
Abstract:
Hunting is one of human’s prime activities in environment, where he first encountered
exploitation and depletion of natural resources. Huntsmanship includes besides hunting
some other activities of hunters which are education, improvement of game habitats etc.
Huntsmanship including hunting has changed during time and has left its mark in the
environment, especially on game populations. The goal of B.C. paper is to present
hunting and huntsmanship in Slovenia and evaluation of hunting impacts, especially on
game populations and biodiversity. Besides hunting impacts on game population and
their habitats the paper presents some negative impacts by other human activities in the
environment. Methodological framework of the paper presents DPISR (Driving forces –
Pressures – States – Impacts - Responses) model. Annual bag is a consequence of hunting
which indicates the level of pressure on the certain element of the environment. It also
indicates the status of some game populations in the region. Bag or kill is not the only
game mortality factor, some other human activates for example transportation,
agriculture, industry and urbanization etc. have also a large negative impact on game
populations. Huntsmanship has preserved in Slovenia extraordinary game diversity and
biodiversity including large carnivores despite some false practice in the past.
Huntsmanship is facing some problems like agricultural crop loss due game, vegetation
damage, game diseases and pressure of public opinion. Condition for preserving
huntsmanship in Slovenia in sustainable game management based on ecosystem
fundaments.
KEY WORDS: hunting, huntsmanship, game, protection of environment, Slovenia
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1. Uvod
Lov je poleg nabiralništva človekova najstarejša dejavnost. V začetku svojega
razvoja je človek lovil za preživetje, skozi čas pa so se lov, orožje in načini lova
spreminjali v vse bolj napredne oblike. Človekov plen je imel vse manj možnosti za
preživetje, določene vrste živali pa je človek takoj na začetku svoje ekspanzije iztrebil ter
se tako že ob nastanku civilizacije prav pri lovu prvič začel soočati z rabo in izrabo
naravnih virov, ki ostajata velik problem tudi v današnji globalni družbi.
S kultivacijo rastlin ter udomačitvijo živali se je potreba po lovu začela zmanjševati,
saj je bil človek svoje potrebe po prehrani sposoben zadostiti s kmetovanjem, lov je vse
bolj postajal privilegij višjih slojev različnih skupnosti. Ponekod v primitivnih kulturah v
Afriki in južni ter severni Ameriki se je lov v prvotnih oblikah ohranil vse do današnjih
dni, drugod po svetu pa doživel različne spremembe, ki so bile vedno posledica socialnih,
gospodarskih in kulturnih sprememb. V Sloveniji je lovska pravica do leta 1848 pripadala
plemičem, potem se je vezala na lastnika zemljišča vse do druge svetovne vojne, ko je
sprememba družbenega sistema divjad podržavila. Pravico loviti je dobil vsak državljan,
divjad ostaja last države v Sloveniji tudi danes. Lov in lovstvo imata v Sloveniji dolgo
tradicijo, saj združevanje slovenskih lovcev sega v leto 1907, ko je bil ustanovljen
Slovenski lovski klub. Z lovom so se spreminjale številčnost, razporejenost in deloma
tudi vrstna pestrost divjadi v Sloveniji, pri čemer je le deloma te spremembe povzročil
lovec, v večji meri pa vsi ostali uporabniki prostora.
Slovenija je geografsko zelo pestra, kar se odraža v biotski pestrosti in pestrosti vrst
živali, ki so zanimive za lov. V času, ko se je okoljska zavest v svetu in v Sloveniji
močno dvignila in ko poraba naravnih virov dosega in presega vse meje, je vse več kritik
namenjenih tudi lovcem in lovu.
Kakšen je pomen sodobnega lova v informacijski družbi, ko človek eksistenčno ni
več odvisen od lova in mesa uplenjene živali? Kakšni so vplivi lova na divjad in kakšne
druge okoljske posledice povzroča lov? Kakšne so populacije različnih vrst divjadi in
kakšen učinek ima oziroma je imel lov na biotsko pestrost? Ali je lov edini obremenilni
dejavnik divjadi? Ali je lov danes sploh še potreben in smiseln? Na ta vprašanja
poskušam v delu odgovoriti s pomočjo kompleksnega okoljskega pristopa, ki se danes
uporablja v Evropski zvezi.
Problematika lova je v Sloveniji zanimiva z mnogoterih vidikov; s pravnega,
kmetijskega, gozdarskega, ekonomskega ter seveda tudi geografskega. Lov in lovstvo v
slovenski geografski literaturi še nista bila podrobneje predstavljena, zato sem se odločil,
da sam problematiko predstavim na čim bolj objektiven način.

1.1. Namen
Namen diplomskega dela je predstaviti lov in lovstvo v Sloveniji ter ovrednotiti
vplive lova in lovstva na okolje, predvsem na divjad in biotsko pestrost. Poleg vplivov
lovstva na divjad in njeno življenjsko okolje je potrebno tudi ugotoviti, ali na divjad
obremenilno učinkujejo še kakšni drugi dejavniki.

1.2. Cilji
Cilji naloge so:
- predstavitev lova in lovstva v Sloveniji,
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-

predstavitev stanja in obremenitev lovnih živalskih vrst – divjadi v Sloveniji,
ugotoviti, kakšne vplive imata lov in lovstvo na različne populacije divjadi v
Sloveniji,
ugotoviti, kakšne vplive je imel lov na biotsko pestrost v preteklosti in kakšne
ima danes,
predstavitev glavnih naravnih in antropogenih procesov, ki vplivajo na lov in
lovstvo posredno in neposredno, ter vpliv teh procesov na stanje okolja,
predvsem divjadi,
ugotoviti, kje v Sloveniji ima lov večje in kje manjše okoljske vplive ter
vrednotenje lova in lovstva v luči okoljske etike in trajnostne rabe naravnih
virov.

1.3. Delovne hipoteze
I. Moderni lov naj v Sloveniji v zadnjih petdesetih letih ne bi iztrebil nobene
živalske vrste, zato naj na vrstni ravni biotske pestrosti v bližnji preteklosti ne bi
imel nikakršnega negativnega vpliva.
II. Negativen vpliv na vrstni ravni bi lov oziroma lovstvo kvečjemu lahko povzročila
z vnosom tujerodnih vrst, ki predstavljajo konkurenco avtohtonim vrstam.
III. Negativen vpliv je možen tudi na genetski ravni biotske pestrosti, saj je človek še
v bližnji preteklosti močno zdesetkal določene vrste velikih in malih zveri, ki so
mu predstavljale konkurenta. Prav tako je zaradi nenaravnega in
neuravnoteženega posega med različne populacije možen negativen vpliv, ki ga
lov povzroča s selektivnim odstrelom določenih vrst divjadi, predvsem odraslih
samcev srnjadi, jelenjadi, gamsa.
IV. Na ekosistemski ravni biotske pestrosti naj bi bil vpliv lova lahko velik, vendar je
vrednotenje vpliva lova na ekosisteme težavna, predvsem zaradi različnih drugih
pomembnejših uporabnikov prostora, ki bolj drastično spreminjajo naravne
ekosisteme.
V. Poleg lova obstajajo različni drugi obremenilni dejavniki, ki naj bi negativno
vplivali na različne populacije divjadi. Med njimi so pomembnejši promet,
onesnaževanje in turizem.
VI. Lov naj bi deloval na okolje negativno z vnosom svinca v okolje.

2. Metodologija
2.1. DPSIR – integralni okoljski model raziskovanja
Zaradi samega značaja dejavnosti lova in lovstva sem moral v nalogi zajeti zelo
širok sklop vzrokov in posledic in povezav med njimi, zato sem v nalogi poskušal
uporabiti čim bolj celosten metodološki pristop, ki upošteva sonaravnost.
Metodološki pristopi o stanju okolja v EZ izhajajo iz modela sonaravnosti, torej
preučevanje razvojnih in varovalnih vidikov sonaravnega razvoja oziroma preučevanje
učinkov gospodarskega razvoja v okviru okoljskih (vključno s prostorskimi) omejitev
(Europe's Environment, 1995; Environment in the …, 1999; Europe's Enviroment, 2003).
Poskus celovitega modela proučevanja okolja z vidika sonaravnega usmerjenega
prostorskega razvoja je model raziskovanja okolja in okoljskih virov DPSIR (Driving
forces – Pressures – States – Impacts- Responses), ki ga je zasnovala Evropska agencija
4

za okolje na podlagi modela PSR (Pressures – State –Response) Komisije Združenih
narodov za trajnostni razvoj (Plut, 2004; Kazalci okolja 2005, 2006).
Model DPSIR predstavlja model preučevanja gonilnih sil, pritiskov, stanj, vplivov
in odzivov okolja.
- Gonilne sile so socialno-ekonomski dejavniki in dejavnosti, ki povzročajo
povečevanje ali omejevanje pritiskov na okolje. To so lahko npr. obseg gospodarskih,
prometnih ali turističnih dejavnosti.
- Obremenitve sestavljajo neposredne antropogene obremenitve in vplivi na okolje,
kot so npr. izpusti onesnaževal ali raba naravnih virov.
- Stanje se nanaša na trenutno stanje in razvoj pojava v okolju, kot je raven
onesnaženosti zraka, vodnih teles in tal, raznovrstnost vrst v posamezni geografski regiji,
razpoložljivost naravnih virov (npr. les ali sladka voda).
- Vplivi so učinki spremenjenega okolja na zdravje ljudi in drugih živih bitij.
- Odzivi so odgovori družbe na okoljske probleme. To so lahko posebni ukrepi
države, kot npr. takse na rabo naravnih virov. Pomembne so tudi odločitve podjetij in
posameznikov, npr. investicije podjetij v nadzor nad onesnaževanjem ali nakupi
recikliranih dobrin v gospodinjstvih (Kazalci okolja 2005, 2006).
Slika 1: Okvir presoje Evropske okoljske agencije - model DPSIR.

Vir: Kazalci okolja, 2006.
»Vloga kazalcev v okviru DPSIR (oz. gonilne sile – obremenitve – stanje – vplivi –
odzivi), kot ga je razvila Evropska agencija za okolje, pomaga pri razumevanju vzročnoposledičnih, predvsem pa medsebojno vplivajočih odnosov v okolju. Sestavljanje
posameznih tipov kazalcev omogoča celovito razumevanje posamezne problematike
Kazalci okolja, 2006.«
Plut model DPSIR smiselno preoblikuje v integralni geografski model raziskovanja
okolja in sestavin okolja in predlaga sledečo razčlenitev (Plut, 2004):
A) stanje in težnje v okolju oziroma sestavinah okolja:
oblike, obseg in spremenljivost kakovosti (stopnje degradacije, onesnaženosti –
imisije) (stanje in spremembe v večletnem obdobju; stanje in spremembe med letom –
sezonske, dnevne in urne vrednosti, preseganje mejnih in kritičnih vrednosti itd.);
B) vplivi kakovosti sestavin okolja:
5

a) bivalno okolje (zdravje človeka, škode v naravnih in antropogenih sestavinah
okolja);
b) naravni viri;
c) narava (ali pokrajina);
C) pritiski (obremenjevanje) in občutljivost sestavin okolja:
a) pritiski – poraba naravnih virov (surovin in energije), raba zemljišč in emisije;
b) občutljivost – nevtralizacijske in regeneracijske sposobnosti;
D) ključni antropogeni dejavniki pritiskov na sestavine okolja (to je ključne gonilne
sile pritiskov):
a) poselitev z gospodarstvom (mesta in druga strnjena naselja, industrija,
rudarstvo, itd.);
b) infrastruktura (promet, energetika, komunalna opremljenost);
c) pokrajinska raba (gozdarska, kmetijska, rekreacijska, itd.);
E) odzivnost prostorskega načrtovanja na probleme v okolju
a) kurativni instrumenti in ukrepi prostorske politike – odprava ključnih okoljskih
problemov;
b) preventivni instrumenti in ukrepi prostorske politike – samočistilnim
sposobnostim in stanju okolja prirejeno prostorsko načrtovanje (povzeto po Plut,
2004).
Zgoraj omenjena metodološka pristopa sta si praktično identična, vendar se v nalogi
bolj naslanjam na integralni geografski model raziskovanja okolja in sestavin okolja.
Celotna naloga je umeščena v zgoraj navedeni metodološki okvir, z določenimi
odstopanji, ki so posledica okoljske sestavine, ki jo predstavlja divjad in dejavnost
lovstva, ter samega namena naloge (slika 2).
Pri umestitvi lovstva v integralni geografski model raziskovanja okolja se
osredotočam predvsem na vidike lovstva, zato so na sliki 2 vsi elementi modela, ki so
neposredno povezani z lovstvom obarvano zeleni, drugi pa so črni.
Zaradi same narave izbrane snovi prihaja pri vplivih lovstva na okolje do dvojnosti
v metodologiji, saj lovstvo na okolje vpliva posredno in neposredno. V prvi vrsti vpliva
na stanje divjadi z odstrelom in izboljševanjem habitatov itd. (divjad je sestavni del
okolja), posledično pa spreminja številčnost in strukturo divjadi, kar ima različne vplive
na okolje. Tako lahko prenizek ali nestrokoven odstrel povzroči, da se naravna številčnost
ali struktura divjadi poruši (presežena nosilnost okolja), s čimer se poveča gospodarska
škoda.
Zaradi kompleksnosti regionalnega sistema človek – okolje se pri raziskovanju
uporabljajo poenostavljene regionalne metode, ki naj bi odražale pokrajinsko sestavo,
procese in mehanizme povezave ter procese in vzvode upravljanja. Geografsko okolje se
obravnava kot enoten prostorski sistem, ki ga sestavljata naravni (relief, prst, vode,
ozračje, favna, flora) in socio-ekonomski (prebivalstvo, promet, kmetijstvo, poselitev,
industrija, rekreacija, turizem) subsistem (Plut, 2004).
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Slika 2: Okoljski vidiki lova in lovstva - umestitev v metodološki okvir .

Preglednica 1: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva dejavnosti na okolje
vzorčne regije.
POLJE ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
a) Stopnja poznavanja
raziskanosti negativnega
vpliva

b) Prostorska razširjenost
posledic negativnega
vpliva

c) Intenzivnost posledic
negativnega vpliva

d) Regionalni pomen
negativnega vpliva

RAZREDI ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v regiji
4. v večjem delo regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno visoka)
1. zanemarljiv
2. majhne
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

Vir: Plut, 2004.
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OZNAKA
(TIPOLOGOJA)
NEGATIVNEGA VVPLIVA

A2

B4

C2

D3

V prvem subsistemu zasledimo divjad kot sestavni del flore in favno kot njen vir
energije in življenjski prostor. V drugem subsistemu zasledimo človeka in vso njegovo
dejavnost v prostoru, ki tako ali drugače vpliva na divjad. V nalogi se osredotočam na
vpliv lova in lovstva na divjad in posledice vpliva lova na divjad za okolje. Poleg tega
prestavljam še nekatere druge vplive na divjad, ki so prisotni poleg lova. Celovito oceno
negativnega vpliva posameznega aktivnega elementa socio-ekonomskega subsistema
(npr. lov, promet) na ostale sestavine okolja prikažemo s pomočjo matrične analize
(preglednica 1).
Za ugotavljanje stanja, vplivov, pritiskov, gonilnih sil in odzivov sem uporabil
različne okoljske kazalce. Okoljski kazalci (indikatorji) kažejo okoljske pritiske in
njihove vzroke, okoljske razmere in odzive nanje (Lah, 2002, str. 137).
Kazalci, ki sem jih uporabil v nalogi, so predhodno definirani v poglavju
Predstavitve glavnih pojmov preučevanja ali pa so definirani posebej v podpoglavju, ki
sledi metodološkemu okvirju. V nekaterih primerih gre za dokaj značilne kazalce (npr.
število odstrela), v drugih primerih pa za bolj »opisne« kazalce, ki niso številsko
določeni, ampak vseeno podajajo neko določeno stanje, vpliv, gonilno silo itd.
Celotna shema naloge sledi modelu DSPIR. V uvodnem delu so posebej razjasnjeni
glavni pojmi preučevanja.
Karte so bile izdelane v ESRI-jevem programskem paketu ARCGIS, preračune in
tabelarični prikazi so bili izdelani v MS Excelu.

3. Opredelitev glavnih vsebin
3.1. Lovstvo in lov
Izvajanje lova in celotna lovska dejavnost sta v celoti podrejena zakonodaji
posamezne države, ki je odraz različnih zgodovinskih, kulturnih, ekonomskih, socialnih
in tudi geografskih procesov, zato definicije lova in lovstva podajam iz veljavne
zakonodaje. V nadaljevanju je predstavljen krajši pregled zakonodaj določenih evropskih
držav, ki pravni režim lova in lovstva urejajo drugače, kot je ta urejen v Sloveniji,
slovenska zakonodaja pa je, prav zaradi ciljev, ki sem si jih v nalogi zastavil, podrobneje
predstavljena.
Beseda oziroma pojem lov je ožji od pojma lovstva. Pod pojmom lov razumemo
dejavnost človeka v okolju s ciljem, da si na tak ali drugače način prilasti divje živali,
tako žive ali mrtve.
Pojem lovstva je mnogo širši in obsega cel spekter različnih ukrepov v okolju ter
znanstvenih podlag, da bi zagotovil boljše razmere divjadi, obenem pa zajema tudi
združevanje lovcev, njihovo organiziranost in kulturno dejavnost.
Oba pojma sta za Slovenijo opredeljena v trenutno veljavni slovenski zakonodaji, in
sicer v Zakonu o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2004, 120/2006 odl.US: U-I-98/04,
17/2008 - ZDLov-1).
V 5. členu je opredeljen pojem lova kot iskanje, opazovanje, zasledovanje,
vabljenje in čakanje divjadi s ciljem upleniti divjad ali odloviti divjad živo ter pobiranje
divjadi ali njenih delov.
3 člen pa definira pojem lovstva kot dejavnost trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo, ki obsega ohranjanje, lov divjadi, ukrepanje v življenjskem okolju divjadi in
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posege v populacije zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih, zdravstvenih in drugih
utemeljenih razlogov.
V Evropi in mnogih drugih deželah po svetu je lov prostočasna dejavnost oziroma
šport, čeprav tega lovci zmeraj ne bodo potrdili. Lov je priložnost ujeti in usmrtiti divjad
v prosti naravi z upoštevanjem določenih pravil. Omenjena pravila so se progresivno
spreminjala skozi evolucijski proces dolge lovske tradicije in uveljavljanja državnih
pravil oziroma zakonodaje. Spremembe v načinih lova so se zgodile v glavnem zaradi
boljšega poznavanja biologije divjadi in vpliva mestnega načina življenja, kjer so se
pravila razvijala in so lovci zastopani v vse večjem številu (Pinet, 1995).

3.2. Ureditev lovstva v Evropski zvezi
V Evropi izhajajoč iz lovske pravice ločimo dominalni in regalni lovski sistem.
Glede na površino izvajanja lova ločimo revirne in licenčne sisteme.
Značilnost dominalnega sistema lova (iz lat. Dominus - gospod, gospodar) je, da je
divjad brez lastnika, pravica loviti divjad izhaja iz lastnine zemljišča. Ker je zemljiška
lastnina površinsko vedno določena in omejena, je dominalna ureditev lovstva res lahko
vedno samo revirna.
V Evropi pa je znan tudi tako imenovani regalni sistem lova (iz lat. rex - kralj,
vladar), pri katerem divjad ali pravica loviti ali oboje pripada vladarju oziroma državi. V
tem sistemu je poleg revirnega sistema, ki daje osebi, ki lovi, pravico loviti divjad samo
na določeni točno omejeni površini lovišča ali revirja, možen tudi tako imenovani
licenčni sistem lova, pri katerem lovec proti odškodnini dobi od državne upravne oblasti
dovolilnico ali licenco, ki mu dovoljuje določeno vrsto ali več vrst divjadi loviti na vsej
površini neke pokrajine ali kar cele države.
Revirni sistem je torej samo prostorska ureditev lovstva, ki ne pove, od kod izhaja
pravica lova in čigava je divjad. Tudi v Sloveniji imamo revirni sistem lova, čeprav
pravica lova ne izhaja iz zemljiške posesti in divjad ni brez lastnika, ampak je last države.
V Švici pripada pravica lova izključno kantonu, ki ima določene državne funkcije.
Ne glede na to je v delu kantonov uveljavljen revirni sistem lova, ker kantoni pod
določenimi pogoji odstopajo lovcem upravljanje z divjadjo na določenih površinah
lovišč. V drugem delu kantonov pa velja licenčni sistem lova ali, kot mu pravijo v Švici,
"Patentjagd", pri katerem lovec od kantona pridobi dovolilnico za odstrel določene vrste
divjadi, ki jo potem lahko lovi na vsej površini kantona. Nekatere države, npr. Italija in
Francija, imajo v nekaterih pokrajinah uveljavljen dominalni, v drugih pa regalni sistem v
različnih specifičnih oblikah. V Evropi (v posameznih državah ali celo v posameznih
pokrajinah iste države) veljajo vsi našteti sistemi v številnih različicah, ki so posledica
zgodovinskega razvoja in lovskih tradicij teh dežel. Ker se Evropska unija dobro zaveda,
na kakšno nasprotovanje bi naletel vsak poizkus poenotenja lovskih sistemov, se je glede
ureditve lovstva odločila za načelo subsidiarnosti. Z drugimi besedami to pomeni, da naj
vsaka država ureja sistem lovstva tako, kot to najbolje ustreza njenim zgodovinskim in
lovskim izročilom (Simonič, 1996).
Zakonsko ureditev lovstva v Nemčiji, Avstriji, Italiji in na Hrvaške opisujejo
priloge 1, 2, 3 in 4.
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3.3. Lovstvo in lov v Sloveniji
Lovstvo in lov sta se v Sloveniji skozi zgodovino spreminjala skladno z različnimi
družbenimi redi. Pomembnejšo prelomnico v zgodovini lovstva predstavlja marčna
revolucija, saj je padec fevdalizma pomenil zakupni sistem lova, kar se je odražalo na
stanju različnih populacij (upad številčnosti divjadi, iztrebitev nekaterih vrst).
Uradna letnica začetka organiziranega delovanja slovenskega lovstva je 1907, ko je
bil ustanovljen Slovenski lovski klub. Zakupni sistem lova je ostal v Sloveniji vse do
konca druge svetovne vojne, ko je divjad postala državna lastnina. V obdobju po drugi
svetovni vojni je bilo sprejetih več zakonov s področja lova. Za najbolj naprednega je
veljal zakon iz leta 1976, ki lova ni več pojmoval kot gospodarske dejavnosti, ampak
predvsem kot dejavnost ohranjanja divjadi. Obširnejši pregled zgodovine slovenskega
lovstva je v prilogi 5.
Po uveljavitvi Zakona o divjadi in lovstvu v letu 2004 (podrobnejši pregled
zakonodaje podajata prilogi 8 in 9) je bilo v Sloveniji ustanovljenih 408 lovišč in 12
lovišč s posebnim namenom.
Sistemsko na področje lovstva posega več zakonov in sicer: Zakon o gozdovih (Ur.
l. RS, št. 30/93, 13/98 - Odl. US: U-I-53/95, 24/99 - Skl.US: U-I-51/95, 56/99 - ZON
(31/00 - popr.), 67/02, 110/02 - ZGO-1), Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št.
96/2004; ZON-UPB2), Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/2004; ZZZiv-UPB1),
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur.l. RS, št. 93/2005), Zakon o društvih (Ur. l.
RS št.: 61/2006; ZDru-1) ter Zakon o orožju (Ur. l. RS št.: 23/2005; ZOro-1). Podrobnejši
pregled pravne ureditve lovstva v Sloveniji podaja priloga 8.
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo se izvaja v okviru lovskih organizacij, kamor
spadajo lovske družine, Lovska zveza Slovenije, lovišča s posebnim namenom, javni
zavodi ter območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom
(priloga 6).
Z lovišči upravljajo pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost lovstva (lovske
družine), delujejo v javnem interesu, imajo javna pooblastila in izvajajo javno službo,
vendar so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve svojih članov v skladu z
zakonodajo o društvih. V Sloveniji je v lovske družine včlanjenih čez 20.000 lovcev, ki
so nadalje organizirani v Lovsko zvezo Slovenije.
Upravljavci lovišč s posebnim namenom, ki so ustanovljena v najbolj značilnih
življenjskih okoljih posameznih vrst divjadi v tistih predelih Slovenije, ki so iz
naravovarstvenega vidika posebej pomembni, so pravne osebe javnega prava (Zavod za
gozdove Slovenije - ZGD, Triglavski narodni park, Javni zavod protokolarne storitve).
Upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom se zaradi trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo združujejo v območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s
posebnim namenom, ki na podlagi javnega pooblastila med drugim opravljajo tudi
upravne naloge, ki sodijo v državno pristojnost (Ureditev lovstva Republiki Sloveniji,
2008).
Vrste divjadi in njihove lovne dobe v Sloveniji določa Uredba o določitvi divjadi
in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04), ki med divjad v Sloveniji prišteva naslednje
vrste prostoživečih sesalcev in ptic: navadni jelen, damjek, srna, gams, alpski kozorog,
muflon, divji prašič, poljski zajec, alpski svizec, navadni polh, nutrija, pižmovka, lisica,
rakunasti pes, kuna zlatica in belica, fazan, poljska jerebica, raca mlakarica, šoja, sraka in
siva vrana (priloga 7).
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Gospodarski vidik lovstva v prvi meri opredeljuje zakonodaja, ki določa, čigava je
divjad in kdo ima pravico loviti. Od druge svetovne vojne dalje je divjad na slovenskih
tleh v državni lasti, pravico loviti in gospodariti z lovišči pa država poveri upravljavcem
lovišč, npr. zavodom, ki spadajo pod okrilje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Ministrstvo za okolje in prostor.
Simoneti (2003) navaja, da se gojitveni lovišči LZS nista mogli samostojno
vzdrževati ter da se lovske družine v glavnem vzdržujejo s prostovoljnim delom, saj naj
bi bili prihodki od prodane divjačine prenizki za gojitvena in vzdrževalna dela. Lov je
poleg ribištva umeščen v kmetijstvo, ki v celoti prispeva 3% v bruto domači proizvod v
Sloveniji. Tako je lov gospodarsko danes praktično nepomemben (razširjen pregled
gospodarskega vidika lovstva je podan v prilogi 10).
Slika 3: Lovišča in lovsko upravljavska območja v Sloveniji.

3.4. Ekosistemski vidiki lova
3.4.1. Ekosistem in njegovo delovanje
Ekosistemi so naravne ekološke enote, kot so na primer: gozd, travnik, pašnik.
Nastanejo kot rezultat povezav in medsebojnih vplivov med življenjsko združbo ali
biocenozo (biotski faktorji) in življenjskim prostorom ali biotopom (abiotski faktorji).
Življenjsko združbo ekosistema predstavljajo vse vrste živih organizmov in njihovi
odnosi ter povezave (medvrstni odnosi znotraj in izven vrste). Biotop ekosistema zajema
vse nežive dejavnike, ki vplivajo na življenjsko združbo (toplota, prisotnost vode,
vlažnost, svetloba, O2 in CO2, raztopljene snovi v vodi in osmotske razmere, pH reakcija
vode in tal, gostota in viskoznost osredja, hidrostatični in atmosferski tlak, valovanje
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vode, vetrovi). Neživi dejavniki se razlikujejo kakovostno in količinsko glede na lego
kraja, geološko podlago, dnevni ter letni čas ter druge dejavnike.
Območja, kjer se ekosistemi stikajo, imenujemo ekotoni. So vrstno bolj bogate, saj
jih naseljujejo vrste, ki so v enem ali drugem ekosistemu (gozdni rob). Večja geografska
območja z značilnimi življenjskim združbami in klimatskimi razmerami imenujemo
biomi (tropski deževni gozd, evropski listopadni gozd, sredozemski zimzeleni gozd)
(Kolar, 1999).
Ekosistemi so odprti sistemi, odprtost ekosistemov nam kažejo snovne in
energetske potrebe. Ekosistemi se s časom spreminjajo - ekološka sukcesija ali zaporedje.
Razvoj sukcesije steče do združbe, ki doseže ravnovesje z okoljem in zato ohranja svoj
sestav in videz skozi daljši čas, kar imenujemo ravnovesna ali klimaksna združba.
(Tarman, 1997).
Delovanje ekosistema je odraz pretoka energije in kroženja snovi. Ekosistem
poganja sončna energija, ki jo neposredno lahko koristijo le zelene rastline (in nekateri
nižji organizmi). Pri fotosintezi zelene rastline pretvarjajo sončno energijo v kemijsko s
pomočjo CO2 in anorganskih spojin, ki je vezana v organskih spojinah. Energija, ki jo
rastline uskladiščijo, do živih organizmov pride preko prehranjevalne verige, ki jo
sestavljajo rastline (primarni producenti), rastlinojedci (herbivori), ki se hranijo z
rastlinami, ter mesojedci (karnivori), ki se hranijo z rastlinojedci. Razkrojevalci
(dekompozitorji) razgradijo odmrle dele rastlin, iztrebke in trupla živali do vode,
ogljikovega dioksida in anorganskih spojin, ki so nato ponovno na voljo rastlinam.
Prehranjevalne verige se povezujejo v prehranjevale splete.
V ekosistemih ločimo več prehranjevalnih ravni ali trofičnih nivojev: osnovne
proizvajalce, potrošnike 1. reda, potrošnike 2. ter 3. reda (Kolar, 1999, Tarman, 1997).
Slika 4: Prehranjevalna veriga.

Vir: Kolar, 1999, str. 83.
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3.4.2. Divjad v gozdnem ekosistemu
Divjad in druge prosto živeče živali so kot elementi zoocenoze sestavni deli
pretežno gozdnih in agrarnih ekosistemov.
Divjad ni biološko opredeljen pojem, pač pa je zakonsko opredeljena kategorija
sesalcev in ptičev. Gozdni ekosistem je, podobno kot vsi ostali ekosistemi, sestavljen iz
več trofičnih nivojev, razmerje med slednjimi in s tem delovanje ekosistema pa lahko
spremenimo že z učinkovanjem na posamezni trofični nivo ali na več nivojev hkrati. Z
gospodarjenjem v gozdovih se posega predvsem v proizvajalca, torej fitocenozo, vendar
se ti posegi vedno odražajo tudi na zoocenozi.
Habitat (bivališče, bivalno, območje, območje prebivanja) je vrsta biotskih in
abiotskih prvin, ki opredeljujejo primernost nekega območja za prebivanje neke živalske
vrste. Habitat osebka (populacije) neke vrste je torej prostor, kjer ta osebek živi, ali
prostor, v katerem bi lahko živel, in ga torej tam lahko poiščemo (Adamič, 1992b).
Raznolikost habitatov prosto živečih divjih živali, navezanih na gozd je
determinirana s specifičnimi značilnostmi kot so: oblika, zmesi drevesnih vrst, starostna
sestava drevesnih vrst, dolžina roba med posameznimi gozdnimi sestoji itd.. Ker prihaja v
te habitatih do načrtnih ali nenačrtnih posegov, posledično pride do učinkovanja na
vrstno pestrost in prostorsko razporeditev divjih živali.
V stabilnih gozdnih ekosistemih z ohranjenimi interspecifičnimi odnosi med
rastlinami, rastlinojedi in mesojedi se divjad v gozdu pojavlja kot sestavni del gozdnega
ekosistema in sopotnik v razvoju gozda. Po zvezi obratnega sorazmerja sooblikuje pretok
energije in jo sama tudi oblikuje. Prehranske potrebe rastlinojedov so prilagojene
naravnim zmogljivostim gozda ali nosilni kapaciteti in jih zato ne zavirajo. Površina
gozdov v Evropi, ki je še v celoti nedotaknjena in je ohranila značaj celostnega delovanja,
je zelo majhna (Adamič, 1992b).

3.4.3. Vloga plenilstva (lova) v ekosistemu
Povezave med osebki različnih vrst se v ekologiji imenujejo interspecifični odnosi.
Med te odnose spada tudi plenilstvo oziroma predatorstvo. To je odnos med osebkom
oziroma vrsto, ki je plenilec, in osebkom, ki je plen. Široko gledano med plenilce spadajo
tudi rastlinojedi ali herbivori in zajedavci ali paraziti. Pojmovano ožje so plenilci le
mesojedci ali karnivori, ki plen ubijejo in ga požrejo v celoti ali le izbran del. Ker
mesojedec ubija iz življenjske potrebe po hrani, ni ropar, škodljivec in tudi ne sovražnik,
ampak je zgolj plenilec. Zato bi bilo potrebno takšna povsem »človeška« pojmovanja
opustiti, ker so škodljiva. V povezavi plenilec - plen deluje negativna povratna zveza.
Plenjenje je v večini primerov povezano z ubijanjem. Živali plenijo instinktivno in
po genetsko določenem programu, da zadovoljijo potrebe po hrani. Spontano plenjenje
bilo tudi v evoluciji človeka prvotna lastnost, saj je človek najprej plenil zaradi prehrane,
šele nato tudi zaradi škode, ki so mu jo povzročale živali na kmetijskih površinah in
domačih živalih. Spontano plenjenje je danes moč srečati še pri nekaterih primitivnih
ljudstvih v pragozdovih Amazonije, Nove Gvineje, Filipinov, pri Hotentotih in Pigmejcih
v Afriki ter Aboriginih v notranjosti Avstralije. Inuiti so s tehnološko civilizacijo
preskočili način spontanega plenjenja. Spontani plenilec ubija tudi zaradi drugih vzrokov,
ne le zaradi fizioloških potreb po hranjenju, npr. ko napada in ubija zaradi lastne
ogroženosti in ogroženosti mladičev (medvedka brani mladiče) ali zaradi panične reakcije

13

(ris v obori z mufloni). V volčji skupini vodilna samica ubije mladiče podrejene samice.
Vzroki za ubijanje so torej tudi v intespecifičnih socialnih odnosih.
Razliko v plenjenju med spontanim in mislečim plenilcem ustvarjajo cilji. Spontani
plenilec pleni zaradi hrane, ogroženosti, »brezglavega ubijanja« ali socialnih odnosov v
okviru vrste, misleči plenilec (človek) pa zaradi hrane, ogroženosti, surovin (kože, kosti
itd.), lova na trofeje, preprečevanja gospodarske škode (na polju, v gozdu, na pašniku
itd.), strokovnih znanstvenih zbirk, zbiranja živali za živalske vrtove, znanosti,
naseljevanja novih vrst, varstva narave (regulacija populacij). Smrtnost povzroča človek
tudi s prometom in daljnovodom (glej spodaj). Človek na splošno, še posebej pa lovec, je
le eden izmed povzročiteljev umrljivosti divjadi, med naravne vzroke sodijo starost,
podhranjenost, zajedavci in bolezni, plenilci, kanibalizem, vremenske ujme in druge
naravne katastrofe.
Razliko ustvarja tudi položaj človeka v prehranjevalnem spletu. Sodoben človek je
le redko plen, medtem ko so drugi plenilci pogosto tudi sami plen drugih živali.
Preteklost kaže drugačno sliko, saj so znani podatki, da naj bi leta 1875 v Rusiji zaradi
napadov volkov umrlo 160 ljudi. Glede na današnjo redkost volkov so ti podatki le še
zgodovinska zanimivost.
Ekosistemsko je vloga plenilstva zelo pomembna pri kontroli številčnosti populacij.
Relativna stabilnost ekosistemov se kaže v ohranjanju populacijsko-številčnostih (ali
ustreznih biomasnih ali energijskih) razmerij med obstoječimi vrstami. Populacijska
nihanja so sorazmerno majhna in časovno redna. Osnova uravnavanj so negativne
povratne zveze med populacijami plena, inter- in intraspecifičnimi tekmovalnimi odnosi
znotraj plenilcev in v okviru plena. »Osnova ekosistemske stabilnosti je raznovrstnost
biocenoz z ustreznim spletom kakovostno in količinsko različnih medvrstnih odnosov«
(Tarman, 1996).
Ocena vloge planinstva je v preteklosti nihala med dvema skrajnostma. Mnogi so
kontrolnim učinkom plenilstva pripisovali odločujoč pomen, drugi so njegovo vlogo pri
uravnavanju populacij plena podcenjevali. Naravovarstvenik A. Leopold je v koncept
narodnega parka vgradil iztrebljenje plenilcev, da bi povečal gostoto populacije jelenov.
Posledice tega koncepta prikazuje slika 5. Omenjeni koncept je še dolgo krojil vlogo
plenilcev. Razvilo se je protiplenilsko gibanje, ki je razmerja v naravi poenostavilo do te
mere, da se je oblikovalo načelo: izločimo čim več plenilcev, da bo ostalo več
rastlinojede divjadi za lov. Sodobno lovstvo je opustilo to zgrešeno razmišljanje.
Pri raziskovanju plenjenja minkov (Mustela vision) v populaciji pižmovk (Ondrata
zibertina) so raziskovalci dognali, da so reduktorji populacije pižmovk mrzle zime, suha
poletja in poplave. V kolikor so bile pižmovke plen minkov, je šlo v glavnem za stare ali
bolne osebke ter za mladiče, glavni reduktorji pa so bili socialni odnosi med osebki,
prostorske omejitve in teritorialnost. Plen minkov so bili predvsem socialno podrejeni
osebki, izgnani v slabše življenjsko okolje. Raziskovalci so zato označili populacijsko
velikost oziroma številčno mejo, nad katero osebki zgubijo varnost pred plenilci, kar
odgovarja nosilnosti okolja. Nad varnostnim pragom se povečajo učinki plenjenja in
umrljivosti zaradi drugih vzrokov. Spoznanja na čredah gnujev, da so glavni dejavniki
umrljivosti predvsem zajedavci, bolezenski pogini telet, suša in tekmovanje za hrano ter
delno plenjenje izgubljenih telet, so vodila v drugo skrajnost, to je podcenjevanje vloge
plenilstva.
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Primeri obeh skrajnosti opozarjajo na to, da vloge plenilstva ne smemo niti
posploševati niti prenašati iz enega območja v drugo (Tarman, 1996).
Slika 5: Gibanje populacije jelenov, kjer je Leopold Alda napačno razlagal in
pretiraval pri pomenu plenilcev pri uravnavanju populacije, ker ni upošteval vplivov
prepovedi paše govedi, ovc, konjev, ter sukcesijskega zaraščanja nekdanjih pašnikov
(odsotnost plenilcev).

Vir: Tarman, 1996, str 292.
Ekološko opravičljiv je v kulturni krajini (ne v naravnih parkih) lov (plenjenje), ki
zapolnjuje vrzel plenilcev. Glede na zelo zapletene odnose med plenilcem in plenom je
izpolnjevanje te naloge zelo zahtevno in odgovorno. Misel, da bi lahko uravnavanje v
celoti prepustili naravnim dejavnikom, je na ravni velikih rastlinojedcev in njihovih
plenilcev v kulturni pokrajini napačna. Vsekakor je za prilagajanje naravnega modela
plenjenja potrebno poglobljeno znanje o biologiji in ekologiji vrst ter njihovih populacij
(Tarman, 1996).
Podobno stališče kot Tarman zavzema tudi Bubenik. Najučinkovitejšo kontrolo
rastlinojede divjadi v gozdnem ekosistemu predstavljajo zveri in ujede, saj temeljijo na
načelih koevolucije. V določenih predelih zaradi različnih vzrokov plenilcev ni ali pa so
premalo številčni za ustrezno kontrolo populacij rastlinojedov, ki imajo tudi v neugodnih
življenjskih razmerah veliko reprodukcijsko sposobnost, zato je nad notranjo strukturo
rastlinojede divjadi (spol, starost) potrebna kontrola človeka (lovca). V nasprotnem
primeru bo rastlinojeda divjad povzročila opustošenje vira hrane in s tem osiromašenje
gozdnega ekosistema ali celo njegov propad, kar bo posledično pomenilo osiromašenje
populacij rastlinojede divjadi in izgubo pri lesnem prirastku (Bubenik, 1991).

3.5. Biotska pestrost
Lah (2002, str. 35) podaja naslednjo definicijo biotske ali biotične raznovrstnosti:
»Raznovrstnost živih bitij (vrst in genskih lastnosti) označuje bogatejšo floro in favno ter
kompleksnost ekosistemov in več genskih sprememb«.
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»Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki
zajemajo med drugim kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke
komplekse, katerih del so; to vključuje raznovrstnost samih vrst, med vrstami in
raznovrstnosti ekosistemov« (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti
v Sloveniji, 2001, str. 3).
Biotska raznovrstnost je izrednega pomena za človeštvo, saj so vse
najpomembnejše dobrine in dejavnosti na planetu odvisne od raznolikosti in
spremenljivosti genov, vrst, populacij in ekosistemov, predstavlja vir hrane, gradbenih in
tekstilnih materialov, zdravil, rekreacije in duhovne sprostitve. Pomembna je tako
njihova proizvodnja kot ekološka funkcija (Plut, 1998).
Pod pojmom biotska pestrost oziroma biodiverziteta razumemo širok spekter
strukturnih elementov in nivojev, ki odražajo in vzdržujejo variabilnost živega sveta.
Ce1otna biosfera vključuje manj kot deseti del milijardinke zemeljske mase, čez slabi dve
milijardi kvadratnih kilometrov zemeljskega površja pa se je razprostrla v tanki plasti.
»Biodiverziteta je bogastvo celotne biosfere, ki se odraža v genetski
raznovrstnosti organizmov, v različnosti vrst živih bitij in v raznovrstnosti sistemov,
ki jih organizmi sestavljajo (pregled ravni biotske pestrosti je podan v prilogi 11). S
stališča obstoja človeške vrste, je biodiverziteta najpomembnejša, pa tudi najmanj cenjena dobrina. Po nekaterih cenitvah naj bi bila ekonomska vrednost biosfere 33 tisoč milijard (33.101 dolarjev), kar je skoraj dvakrat več od svetovnega letnega nacionalnega proizvoda (18.1012 dolarjev)« (Kryštufek, 1999, str. 12).
Človek s svojo prisotnostjo v okolju na različne načina ogroža biotsko pestrost. Na
začetku človekovega vzpona je bil glavni razlog za izumiranje lov in prelov določenih
vrst prostoživečih živali. Degradacija habitatov in onesnaževanje negativno vplivata na
vse ravni biotske pestrosti, pomemben vpliv pa ima tudi vnos tujerodnih vrst, ki
izpodrivajo domorodne (podrobnejši pregled groženj biotski pestrosti podaja priloga 12).
Za Slovenijo je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst, ekosistemov in
pokrajin na majhni površini (podrobnejši pregled stanja podaja priloga 13). Vzroki za
visoko stopnjo raznovrstnosti so prehodni položaj na stičišču geotektonskih enot in
biogeografskih regij (sredozemska, panonska, alpska in dinarska), razgiban relief ter
pestre geološke, pedološke, podnebne in hidrološke razmere.
Na površini 20.273 km² naj bi bilo evidentiranih in popisanih okoli 22.000
rastlinskih in živalskih vrst, strokovnjaki pa ocenjujejo, da jih dejansko živi od 50.000 do
120.000 vrst (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji,
2001).

4. Gonilne sile lovstva
4.1. Splošno
Človek je na začetku svojega obstoja lovil najprej zaradi prehrane, deloma pa tudi
zaradi surovin, kot so kože, kosti, črevo itd. Ko se je človek prelevil iz zgolj lovca in
nabiralca v kmetovalca, je lovil zaradi preprečevanja škode na polju in pašniku ter zaradi
zaščite svoje črede pred plenilci. Sprva je človek lovil tudi zaradi naseljevanja divjine, ki
so jo pred njim naseljevale druge prostoživeče živali, ki so bile človeku konkurent
(primer tura v Evropi, tudi v Sloveniji). V času fevdalizma je lov poleg pridobitne
dejavnosti začel dobivati tudi zabavni vidik, od 14. stoletja dalje pa je postal družbena
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obveznost, znamenje veljave in samo vladarju pridržana pravica. Do uveljavitve različnih
družbenih redov in do uveljavitve različnih pravnih redov je bilo za posameznika
mogoče, da je izvajal lov v okviru lastnih interesov, največkrat je šlo za lov iz življenjske
potrebe. Po uveljavitvi različnih družbenih redov, kot je primer fevdalizma, pa je bila
posameznikova pravica oziroma motiv do izvajanja lova podrejena vladarjevi. Z
zemljiško odvezo v 19. stoletju se je pravica do lova začela navezovati na lastnino
zemljišča, pravni okvir za izvajanje lova so predpisovali različni zakoni, ki so se
spreminjali skozi obdobja in glede na socialno, gospodarsko in geografsko specifiko.
Gonilne sile lova skozi obdobja človekovega razvoja moramo razdeliti na dva
segmenta - na osebni motiv oziroma osebni interes posameznika za lov in lovsko
udejstvovanje in na javni (skupni) oziroma družbeni interes.

4.2. Zakonski okvir
Javni oziroma družbeni interes opredeljuje zakonodaja, saj je v Sloveniji divjad
državna lastnina. V bližnji preteklosti, po koncu druge svetovne vojne, je lovstvo veljalo
kot panoga narodnega gospodarstva, to stališče pa se je spremenilo že leta 1976 z novo
zakonodajo, ki je namen lovske dejavnosti videla v ohranitvi in varstvu prostoživeče
divjadi.
Današnje motive oziroma gonilne sile lahko najdemo v veljavni zakonodaji. V 1.
členu ZDLov-1 je opredeljen namen samega zakona, zato v njem najdemo tudi najbolj
aktualno družbeno oziroma javno gonilno silo lova: »Upravljanje z divjadjo naj
zagotavlja ekološke, socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega
prostora, zlasti pa naj:
 ohranja in varuje divjad kot naravno bogastvo.
 ohranja in povečuje biološke in krajinsko pestrost ter stabilnosti življenjskih
združb,
 preprečuje in vrača škodo od in na divjadi.
 trajnostno gospodari z divjadjo.« (ZDLov-1, 1. člen).
Še bolj natančen je 2. člen ZDLov-1, ki točno opredeli namen upravljanja z divjadjo
(dejavnost lova in lovstva) in navaja, da naj se s posegi v populacije in z ukrepanjem v
okolju vzdržuje divjad posameznih vrst v ravnovesju med seboj in v okolju danimi
življenjskimi možnostmi za njeno preživljanje, ohranja vrstno in gensko pestrost divjadi,
ohranja posamezni vrsti divjadi naravni prirojen način življenja v času in prostoru ter
ohranja divjad, kolikor mogoče prvobitno in neodvisno od neposredne pomoči človeka.
Vse lovsko udejstvovanje je torej uokvirjeno v pravnem okviru, v katerem se lahko
udejstvuje vsak posameznik z različnimi motivi za svoje udejstvovanje.

4.3. Posamezne gonilne sile – tipologija lova
Tarman (1996) navaja naslednje gonilne sile oziroma motive človeka za lov:
potreba po hrani, ogroženost, surovine (koža, kosti…), lov za trofeje, preprečevanje
gospodarske škode (na polju, v gozdu, na domačih živalih), cirkuške menažerije,
strokovnih in znanstvenih zbirk, zbiranju živali za živalske vrtove, znanosti (testiranje
zdravil, eksperimentiranje…), naseljevanje »divjine«, varstva narave (regulacija
populacij), nesreč, ki jih povzroča človek (promet, daljnovodi, svetilniki itd…).
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Vsi ti motivi predstavljajo tako javni kot osebni interes, vendar ob njihovi
podrobnejši razčlenitvi ugotovimo, da so v nekaterih gonilnih silah prevladujoči osebni
motivi posameznika.
Osebne motive lahko danes iščemo v lovu za hrano kot v kulinarični specialiteti,
kjer je uveljavljena praksa, da ima lovec, ki divjad upleni, prvi pravico, da kupi meso.
Lov zaradi ogroženosti je praktično nepomemben, razen v primeru napada divjadi
in usmrtitve zaradi samoobrambe. Popolno iztrebljenje populacij velikih divjih zveri
zaradi napadov na človeka je velika ekološka zmota, ki se je v preteklosti sicer že zgodila
(volk, ris), vendar tak osebni cilj ni v skladu z obstoječo zakonodajo.
Lov zaradi surovin je danes zaradi različnih vzrokov praktično povsem zamrl,
aktiven pa je bil do okoli sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so imeli kožuhi malih
zveri (lisica, kuni) na trgu še veliko vrednost. Kožuhe divjadi – krzno je kmalu zamenjalo
krzno živali, ki so rejene v ujetništvu. Po nekaterih podatkih je le 15% kožuhovine na
svetovnem trgu pridobljene z lovom, ostalih 85% pa prihaja iz domače reje (Skumavc,
2008). Poleg tega so naravne materiale v modernem tehnološkem svetu zamenjali umetni
materiali. Prav zato je lov zaradi surovin močno kritiziran. V Angliji, na Nizozemskem in
v Švici je v zadnjih 15 letih prodaja krzna padla za 90 odstotkov. Na osnovi javne morale
so farme za krzno povsem prepovedane v Angliji, na Škotskem, v Avstriji in na
Hrvaškem. Švica je primer države, ki je s sistemom omejitev in pogojevanja reje
dejansko dosegla ukinitev krznarskih farm. Trgi in farme se, tako kot marsikatera
industrija, zato selijo v Azijo (Krzno pripada živalim, ne ljudem, 2008).
Lov zaradi trofeje je prav tako eden izmed interesov, ki so zgolj osebne narave.
Trofeje zbujajo številne nasprotujoče občutke. Pričajo o kakovosti populacij živali, so
dragoceni in intimni spomini na nepozabne lovske pohode ter vidni dokazi plenilske
zmage. Z lovom na veliko divjad (parkljarji), kjer je prednostna naloga postala pravilno
gospodarjenje z vrstami in življenjskimi okolji, so trofeje postale primerno sredstvo za
ocenjevanje pravilnosti upravljanja z divjadjo in lovišči. Pri tem gre za spremembo v
doživljanju trofeje (in sodobno opravičilo zanjo), ki je za lovca bila in še vedno je
predvsem predmet z največjo simbolno vrednostjo (Lov: velika splošna enciklopedija,
2003).
Med trofeje spadajo rogovje srnjakov in jelenov, rogovi muflona in kozoroga, roglji
gamsa, čekani divjega prašiča in kožuhi ter lobanje zveri (Varičak, 1980).
V preteklosti so bile trofeje statusni simbol ali dokaz možatosti oziroma dokaz
premoči človeka nad naravo, odnos do trofeje pa se je spreminjal prav tako, kot sta se
spreminjala lov in lovstvo. Lovci veliko pozornost namenjajo prav trofejam. Za vse vrste
večje divjadi so izdelana enotna merila, po katerih se ocenjuje trofeje z namenom, da se
jih primerja po velikosti in kakovosti in da se na podlagi ovrednotenih trofej zaračunava
takse pri lovskem turizmu. Merila so bila sprejeta leta 1937 v Berlinu, za nadzorovanje in
spremljanje le-teh pa je zadolžen Mednarodni svet za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC).
Lovcu z dobršno mero etike in lovske pravičnosti pa so rožički enoletnega srnjaka ali
enoletnega gamsa prav tako tak cenjen spomin kot trofeja, ki je dobila medaljo (Varičak,
1980).
Lov zaradi preprečevanja gospodarske škode tako na polju kot v gozdu je
pomembna gonilna sila lova, saj se neustrezna ekološka razmerja oziroma porušeno
ravnovesje odraža prav v gospodarski škodi. Potrebno je poudariti, da je škoda zgolj
pravna in gospodarska kategorija, ki jo je določil človek, narava kot taka oziroma
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ekosistemi pa gospodarske škode ne poznajo. Škode so lahko posledica neustrezne
številčnosti različnih vrst divjadi, neustreznih interesov (primer uvajanja ovčereje na
območjih, kjer so prisotne velike zveri), sajenja neustreznih kultur itd. Lov zaradi škode
je lahko eden izmed osebnih motivov za izvajanje lova, vendar je lov zaradi
preprečevanja gospodarske škode v Sloveniji že vključen v pravni okvir, ki je v javnem
interesu. Lovske škode so obravnavane posebej v svojem poglavju.
Lov zaradi cirkuške menažerije, strokovnih in znanstvenih zbirk, zbiranja živali za
živalske vrtove, znanosti (testiranje zdravil, eksperimentiranje…) in naseljevanja
»divjine« so danes preteklost. Takih osebnih ali javnih motivov oziroma gonilnih sil v
Sloveniji ni mogoče zaslediti.
Lov zaradi varstva narave (regulacija populacij) je v Sloveniji glavna gonila sila
in v tem smislu tudi nastopa kot legitimni cilj za celotno izvajanje lovstva v Sloveniji, kar
je mogoče razbrati iz 1. in 2. člena ZDLov-1.
Zaradi svoje specifike je lov vezan na naravo oziroma na pokrajino, kjer živi divjad.
Lov kot dejavnost od posameznika zahteva dobro fizično in psihično kondicijo. Pri lovu
ni nujno, da je glavni cilj uplenitev oziroma usmrtitev divjadi, ampak je lahko v ospredju
občudovanje divjadi, drugih prostoživečih živali in narave kot celote. Izvajanje nekaterih
drugih dejavnosti v okolju, ki niso lov, ampak so zajete v celotnem lovstvu (npr. košnja,
krmljenje divjadi, gradnja lovskih objektov, zaščita kmetijskih površin…), predstavlja
fizično delo. Tako v tem pogledu lov dobi izrazito rekreacijski vidik, pri katerem gre
zgolj za osebni motiv ali gonilno silo, ki je v skladu z že prej omenjenim pravnim
okvirjem in javnim interesom.
Zelo pomembno gonilno silo predstavlja lovski turizem, ki ustvarja delovna mesta
in prinaša dobiček ponudniku omenjene storitve. Nekateri gospodarski vidiki lovskega
turizma so predstavljeni v prilogi 10. V Sloveniji gre pri lovskem turizmu predvsem za
interes posameznika, ki si želi izvajati lov v določenih delih Slovenije, saj ga zaradi same
organiziranosti lovstva v Sloveniji, predvsem pa zaradi različnih vrst divjadi, ki so
zastopane samo v določenih delih Slovenije (npr. gams, muflon, svizec, fazan, jelen…),
drugače ne more.. Lovni turizem v Sloveniji nudijo tako lovišča lovskih družin kot tudi
lovišča s posebnim namenom, ki se deloma financirajo iz teh sredstev. Slovenija je zaradi
ohranjenosti narave in določenih vrst divjadi idealen cilj za tuje lovske goste, pa tudi
Slovenci lahko drugje po svetu lovijo druge vrste divjadi, kar pa že presega okvir te
naloge.
Pri lovskem turizmu se v glavnem plačuje trofeja, ki je vrednotena po mednarodnih
standardih, pri lovu na malo divjad (fazan, poljska jerebica, poljski zajec in raca
mlakarica) pa se plačuje odstrel vsake živali posebej.
Vrednosti lovskih trofej dosegajo v Sloveniji zelo visoke vrednosti. Kot primer
navajam podatke za gamsa (preglednica 2), ki lepo ponazorijo sledečo trditev: »Lov
dobiva večji družbeni in simbolni pomen šele v obdobju, v katerem ima samo še majhno
gospodarsko vlogo.« (Lov:velika splošna enciklopedija, 2003, str. 4).»Močna« trofeja je
namreč zelo draga, zato seveda predstavlja statusni simbol, s tem pa se motiv lovskega
turizma in lov zaradi trofeje močno dopolnjujeta.
Opaziti je, da je največ lovskih gostov v Sloveniji iz Nemčije, Avstrije in Italije. V
zadnjih letih se je zanimanje Slovencev za lovski turizem povečalo. Zanimanje za lovski
turizem je z leti upadlo (slika 6). Žal so podatki do določene mere že močno zastareli.
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Preglednica 2: Cene za odstrel gamsa v Sloveniji.
Ocena trofeje
kozlič
do 60 točk
od 60,1 do 65 točk
od 65,1 do 70 točk
od 70,1 do 80 točk
od 80,1 do 85 točk
od 85,1 do 90 točk
od 90,1 do 95 točk
od 95, 1 do 100 točk
od 100,1 do 105 točk
od 105,1 do 110 točk

Vrednost v €
80
330
400
480
570
680
810
970
1.180
1.460
1.950

Za vsako nadaljnjo točko je treba plačati 180 €. Za zastreljenega gamsa, kozla ali
kozo plača lovski gost odškodnino 510 €, za zastreljenega kozliča pa 160 €. Kot trofeja
pripada lovskemu gostu roglji in čop. Če lovski gost želi glavo z oprsjem v koži, plača
dodatno 50 €, za celo kožo pa 80 € (LZS, 2008).
Slika 6: Lovski gostje v Sloveniji.

Lovski gostje v Sloveniji
12,000
Ostali

10,000

Angleži
Švicarji
Francozi

Število

8,000
6,000

Slovenci
Italijani
Avstrijci

4,000
2,000

Nemci
1999-00

1997-98

1995-96

1993-94

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977-78

1975-76

1973-74

1971-72

1969-70

1967-68

0

Leto

Opomba: Podatki za leta 1968-69, 1969-70 in 1999-000 veljajo za lovišča, lovskih
družin, ostali podatki se nanašajo na vsa lovišča v Sloveniji.
Vir: Izbor statističnih podatkov lovskih organizacij Slovenije 1962-2000,2001.
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5. Obremenitve divjadi
5.1. Posegi v populacije divjadi
Naravni dejavniki smrtnosti divjadi so starost, podhranjenost oziroma stradanje,
zajedavci in bolezni, plenilci, kanibalizem, vremenske katastrofe, nesreče in kombinacije
teh dejavnikov. Podhranjenost in bolezni delujejo skupaj (Tarman, 1996).
Upravljavci lovskih družin v Sloveniji so dolžni voditi evidenčne knjige odstrela in
izgub velike in male divjadi, v katerih evidentirajo odstrel ter izgube divjadi ter tudi
zavarovanih vrst. Odvzem divjadi je pojem, ki zajema tako odstrel kot tudi vse vrste
izgub divjadi, pri čemer se za izgubo štejejo neznan vzrok, bolezen, krivolov, povoz na
cesti, povoz na železnica, zveri in ujede, psi, kosilnica, garje ali poškodba (Pravilnik o
evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in
izgub v lovsko upravljavskem območju, 2005). Omenjene knjige se vodijo v fizični in
tudi v elektronski obliki. Slednja je podlaga za bazo odvzema divjadi za celo Slovenijo,
ki jo vodi Zavod za gozdove. Podatki o odvzemu divjadi od leta 1996 dalje, ki so
uporabljeni v nalogi, so povzeti iz omenjene baze.
Preglednica 3: Pregled odvzema srnjadi v Sloveniji med leti 2001 in 2005.
Leto
Vzrok
odvzema
redni odstrel
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št.
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7
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Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2008.
Človek je s svojo dejavnostjo v prostoru poleg naravnih vzrokov glavni povzročitelj
umrljivosti divjadi. Osnovni pregled značilnosti odvzema srnjadi je ilustrativno podan v
preglednici 3. Pregled petletnega odvzema po vzrokih za vse vrste lovne divjadi je podan
v prilogi 14. Srnjad je v pregledu izbrana zato, ker je najbolj enakomerno razporejena po
celi Sloveniji, za vsak kos evidentirane srnjadi obstaja materialni dokaz (glede na
pravilnik), obenem pa je srnjad tudi najbolj pogosta divjad v Slovenji. Poleg lova (odstrel
pri srnjadi predstavlja v petletnem povprečju 78.9 % odvzema) na umrljivost divjadi
močno vplivajo še nekatere druge človeške dejavnosti, kot npr. promet (pri srnjadi v
petletnem povprečju 13%). Veliko večje posredne učinke na populacije prostoživečih
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živali, ki se lovijo, in tudi na tiste, ki se ne lovijo, pa predstavljajo osnovne človekove
dejavnosti, kot so kmetijstvo, urbanizacija, onesnaževanje in druge.
Lov torej predstavlja obremenjevanje okolja, v tem primeru prostoživečih lovnih
živalskih vrst. Zardi namena naloge se omejujem v glavnem na pregled in učinke odstrela
pri divjadi, na kratko pa predstavljam tudi nekatere druge dejavnike obremenjevanja
divjadi, ki pomembno učinkujejo na divjad.

5.1.1. Odstrel
Odstrel je glavna posledica izvajanja lova in kot taka predstavlja posege v
populacije divjadi. Poleg informacije o višini odstrela, ki predstavlja kazalec
obremenjevanja okolja (divjadi), je podatek o odstrelu oziroma o gibanju odstrela skozi
časovna obdobja obenem tudi posreden kazalec o stanju in številčnem stanju divjadi, kar
se navezuje na vsebinski sklop stanja okolja (divjadi).
Sklepanje o gibanju populacij divjadi na osnovi odstrela je povsem upravičeno, saj
je višina odstrela v korelacijski odvisnosti s številčnim stanjem divjadi. Ker lahko odstrel
dalj časa narašča le, če istočasno narašča tudi število divjadi, je povečan odstrel posledica
povečanja populacije (populacija je faktor odstrela) (Adamič, 1974).
Na drugi strani so pomembne še nekatere ugotovitve, ki jih je potrebno upoštevati
pri razlagi stanja populacije na podlagi podatkov o odstrelu (povzeto po: Simonič, 1976).
Število uplenjene divjadi v nekem času se na prvi pogled zdi utemeljena neposredna
posledica številčnosti populacij, torej pogostnosti različnih lovnih vrst divjadi v naravi.
Čim več je divjadi, lažje jo je upleniti in tem večji je plen. Vendar podrobnejši pogled
razkrije, da je enostavno sklepanje o številčnosti populacij na podlagi odstrela lahko
napačno.
Število uplenjene divjadi je neposredna posledica številčnosti njenih populacij samo
v naravnem odnosu plenilca in plena, s katerim se preživlja. Kot sestavna dela življenjske
združbe sta plenilec kot porabnik in plen kot proizvajalec hrane tesno odvisna. Za njun
medsebojni odnos v združbi je zlasti značilna popolna številčna odvisnost porabniške
populacije plenilca od številčnosti populacije proizvajalca njegove hrane. Naravne
zakonitosti dovoljujejo plenilcu, da odlovi samo določen del populacije plena. Čim večja
je številčnost plena, večji je del populacije, ki jo plenilec lahko odlovi, več je hrane in
populacija plenilca je večja. Plen in plenilec sta v naravnem okolju vedno v medsebojnem
odvisnem številčnem razmerju, ki je odvisno od številčnosti plena. Poleg tega plenilec v
naravnem okolju vedno lovi na isti, prirojeni in naravnem okolju prilagojeni način.
Število živali, ki jih upleni plenilec, torej urejajo naravne zakonitosti tako, da je vedno
sorazmerno številčnosti njihovih populacij. Zato plenilec ne uniči populacije svojega
plena v življenjski združbi, ker bi to pomenilo njegov propad.
Človek že dolgo ni več neposredni člen naravnih življenjskih združb, zato njegovih
razmerij do divjadi, ki jo lovi, že dolgo ne uravnavajo samo naravne zakonitosti. Ker se
lovci ne preživljajo s tem, kar uplenijo, njihovo število ni, tako kot številčnost plenilcev,
odvisno od številčnosti divjadi. Med številčnostjo lovcev in divjadi v naravi ni nobenega
medsebojnega od divjadi odvisnega naravnega razmerja. Lovci, katerih število ni odvisno
od številčnosti divjadi, že dolgo časa ne lovijo več za preživetje, temveč z drugimi
nameni, ki se spreminjajo tudi skozi čas. Poleg tega se razen namenov in motivov za lov
spreminjajo tudi načini lova, ki so v uporabi in ki odločilno vplivajo na število v
določenem času uplenjene divjadi. Vsi ti dejavniki, ki bi jih lahko s skupnim pojmom
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označili kot odnos človeka do divjadi, so v naravi popolnoma ali vsaj deloma neodvisni,
zato tudi število s strani človeka uplenjene divjadi ne more biti samo odsev številčnosti
populacij divjadi v naravi.
Odnos človeka do divjadi ne uravnavajo več v prvi vrsti naravne, temveč
ekonomske, socialne in kulturne okoliščine v njegovih družbenih skupnostih. Vse te
razmere pa so se skladno z razvojem družbe skokovito spreminjale, zato tudi odnos
človeka do divjadi ni ostal enak. Spremenjene socialne ali družbene razmere so v
posameznih obdobjih pomembno spremenile število lovcev, gospodarski in kulturni
razvoj pa sta poleg načinov lova spremenila tudi namen lova. Na številu uplenjene divjadi
so se omenjene spremembe v določenih obdobjih odražale bolj kot samo dejansko
spreminjanje števila populacij v naravi. Z drugimi besedami bi rekli, da je število
uplenjenih živali v različnih obdobjih ob nespremenjeni številčnosti populacij divjadi
lahko zelo različno zaradi različnega odnosa do divjadi. Drugačen odnos lahko pomeni
drugačen način izkoriščanja neke vrste divjadi v naravi z lovom. Tako lahko večje število
lovcev, ki love drugače ali z drugačnim namenom, iz številčnejših populacij divjadi v
naravi upleni na leto ali v drugem časovnem obdobju veliko manj divjadi kot pa manjše
število lovcev iz maloštevilnih populacij. Številčnost populacij divjadi v naravi je odvisna
predvsem od življenjskih razmer v okolju in dejstva, da se populacije kot živi biosistemi
do določene meje s prirastkom lahko prilagodijo različnim izkoriščanjem z lovom.
Dokaz, da človek lovi neodvisno od številčnosti populacij divjadi, je v prekoračitvi
naravnih zmogljivosti obnavljanja populacij z lovom do stopnje, ko plenilec (človek) svoj
plen zatre. Šele, ko z lovom izkoriščamo populacijo do take mere, da populacija izgub ne
more nadomeščati s prirastkom, lahko leto za letom ugotavljamo padajoče število
uplenjene divjadi, kar je neposredna posledica zmanjševanja populacije divjadi v naravi.
Dokler se giblje lov v mejah prilagodljivosti populacij različnim višinam izgub, iz
različnega števila uplenjene divjadi ni mogoče z gotovostjo sklepati, da gre za enake
spremembe številnosti divjadi v naravi. Različne višine plena lahko pomenijo samo
različno stopnjo izkoriščanja enako številčnih populacij divjadi v naravi. »Število v
nekem časovnem razdobju uplenjene divjadi ni nikoli samo, zelo pogosto pa niti pretežno
posledica in neposreden odsev pogostnosti ali številčnosti populacij divjadi v naravi.«
(Simonič, 1976).
Vplive človekovega odnosa, neodvisnega od številčnosti populacij divjadi, na
število v nekem obdobju uplenjene divjadi je skoraj vedno zelo težko oziroma skoraj
nemogoče določiti, zato si je pri vsakem sklepanju iz števila uplenjene divjadi o
številčnosti njenih populacij v naravi potrebno zastaviti tudi vprašanje, ali so številčna
nihanja, ki jih v posameznih obdobjih nakazujejo različne količine plena pri populacijah
divjadi, v naravi glede na značilnosti okolja, v katerem živijo, sploh mogoče. Številčnost
divjadi je vedno najbolj odvisna od življenjskega okolja, šele nato od vseh drugih
dejavnikov. Podatke o odstrelu je potrebno vsestransko osvetliti, da lahko približno
sklepamo o stanju populacij divjadi v naravi. Tako sklepanje vsebuje veliko število
nemerljivih dejavnikov, katerih vplive je težko oziroma nemogoče natanko vrednotiti,
zato so ti sklepi vedno lahko samo približni.
Z ocenami številčnosti divjadi, ki so jo v preteklosti lovske organizacije sporočale
kot »spomladanske staleže«, si ne moremo pomagati, saj pri ocenjevanju staležev
marsikje niso bile uporabljene enotne metode dela, da ne omenjamo objektivnih metod
štetja. Ocene številčnosti so bolj posledica občutkov in želja lovcev kot pa resnično stanje

23

populacij divjadi v naravi. Za nekatere podatke, recimo oceno številčnosti srnjadi, je
dognano, da je številčnost srnjadi ocenjena največkrat za 100 odstotkov, včasih tudi za
200 in več odstotkov prenizko. Podatki, ki se toliko razlikujejo od resničnih številk, so
praktično neuporabni.
5.1.1.1. Gibanje odstrela skozi čas
Podatki lovskih statistik v Sloveniji segajo kontinuirano nazaj vse do leta 1874
(Adamič, 1974). Zaradi razumevanja današnjega stanja populacij različnih vrst divjadi in
stanja lovstva je zelo pomembno tudi poznavanje preteklega gibanja stanja populacij.
Kljub zgoraj opisanim težavam so podatki o odstrelu edini podatki, ki jih je moč
pridobiti in na podlagi le-teh kritično sklepati o gibanju populacij različnih vrst divjadi.
Za obdobje od leta 1880 do 1970 so predstavljeni podatki o intenziteti odstrela (odstrel
divjadi na površinsko enoto 1000 ha, je boljši zaradi stalnega spreminjanja upravnih meja
v zgodovini) (Adamič, 1974), za obdobje od leta 1962 do 2000 podatki o skupnem
odstrelu divjadi, pridobljeni od Lovske zveze Slovenije (Izbor statističnih podatkov
lovskih organizacij Slovenije 1962-2000, 2001), ter za obdobje od leta 1996 do 2005
podatki o odstrelu posameznih vrst divjadi, pridobljeni od Zavoda za gozdove Republike
Slovenije.
Intenziteta odstrela je preračun odstreljenega števila divjadi na 1000ha, kazalnik
uporablja Adamič (Adamič, 1974), saj so podatki o odstrelu vezani na različne upravne
enote v različnih obdobjih.
Slika 7: Intenziteta odstrela jelenjadi, gamsa in divjega prašiča v Sloveniji v
obdobju 1800-2005.
Intenziteta odstrela jelenjadi, gamsa in divjega prašiča v Sloveniji v
obdobju 1880-2005
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Slika 8: Intenziteta odstrela srnjadi, poljskega zajca, fazana in jerebice v Sloveniji v
obdobju 1800-2005.
Intenziteta odstrela srnjadi, poljskega zajca, fazana in jerebice v
Sloveniji v obdobju 1880-2005
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Vir: Adamič, 1974; LZS, 2001; ZGS, 2008.
Slika 9: Intenziteta odstrela lisice, jazbeca in kune belice ter zlatice v Sloveniji v
obdobju 1800-2005.
Intenziteta odstrela lisice, jazbeca in kune belice ter zlatice v Sloveniji
v obdobju 1880-2005
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Vir: Adamič, 1974; LZS, 2001; ZGS, 2008.
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Obdobje med 1880 in 1970 deli Adamič (1974) na 3 dele in sicer: 1. med 1848 in
1981, 2. med 1948 in 1941, 3. od leta 1945 dalje.
Obdobje po letu 1848 je z zemljiško odvezo in odpravo fevdalizma pustilo za seboj
globoke posledice za divjad. Pričelo se je drobljenje posesti in pravico lova je imel
vsakdo z 200 orali (115ha) zemljišča. Sprva je sledilo izrazito zatiranje in vsesplošni lov,
ki je zdesetkal vse vrste divjadi, od leta 1870 pa so se razmere počasi začele izboljševati,
najprej za srnjad in gamse, kasneje tudi za jelenjad ter za malo divjad, ki ji je širjenje
obdelovalnih in zmanjševanje pašnih površin še najbolj ustrezalo.
Prva svetovna vojna je imela uničujoč učinek tudi na vse vrste divjadi in tudi na
lovstvo (divji lov med civilisti). Sledilo je še slabše obdobje po koncu prve svetovne
vojne, saj so se oboroženi borci vračali z vojne in pustošili po loviščih ter razglasili
svobodo lova. Razmere so se v lovstvu začele normalizirati po 1920, ko je bil sprejet
zakupni lovski sistem. Številčnost skoraj vseh vrst (glej slike) je do 2. svetovne vojne
počasi naraščala. Podatkov o odstrelu med 2. svetovno vojno ni, gotovo pa razmere niso
bile ugodne za divjad.
Za obdobje po 2. svetovni vojni je značilno, da je divjad postala državna lastnina,
lovstvo pa panoga narodnega gospodarstva. Stanje vseh vrst divjadi se je po vojni začelo
dvigovati (Adamič, 1974).
Šestdeseseta leta prejšnjega stoletja zaznamuje močan porast odstrela velike
parkljaste divjadi (jelen, srnjad, gams, divji prašič). Odstrel narašča vse do leta 1990, ko
doseže višek, se rahlo zniža v letu 2000, proti 2005 pa je trend ponovno naraščajoč (sliki
7 in 8). Hkrati z naraščanjem velikih parkljarjev se začne upadanje številčnosti odstrela
poljskega zajca in poljske jerebice, ki dosežeta višek leta 1960, nato pa začneta upadati.
Tako je odstrel zajca in jerebice danes mnogo nižji, kot je bil pred slabimi 130 leti. Prav
tako upada odstrel fazana, ki višek doseže leta 1970, nato pa počasi upada, a ostaja na
relativno visoki ravni (slika 8). Odstrel obeh vrst kun narašča minimalno, odstrel jazbeca
pa minimalno pada, lahko bi rekli, da je konstanten. Odstrel lisice je do osemdesetih let
prejšnjega stoletja naraščal, nato pa bil podvržen velikim nihanjem (slika 9).
Vzroke za omenjena gibanja odstrela in posledično stanj populacij so razloženi pri
opisu stanja posameznih vrst divjadi.
5.1.1.2. Sedanja višina in prostorski pregled odstrela po vrstah
Kronološko predstavo o gibanju odstrela podajajo slike 7, 8 in 9, najnovejše
številčne podatke o odstrelu prikazuje preglednica 4. Poleg skupnega števila odstreljenih
vrst živali za Slovenijo so predstavljeni tudi kartografski prikazi intenzitete odstrela
divjadi po lovskih družinah v Sloveniji (preračun števila odstreljenih živali na 100ha
lovne površine). Karte odstrela divjadi so narejene za pet oziroma pri nekaterih vrstah za
triletno povprečje najnovejših dostopnih podatkov, legenda oziroma intenzitetni razredi
so na vseh kartah (razen pri srnjadi) enaki ter tako dajejo dober pregled in primerjavo
med prostorsko razporeditvijo odstrela različnih vrst divjadi.
Odstrel je v zadnjem petletnem obdobju dokaj konstanten in se bistveno ne
spreminja (preglednica 4). Lahko bi rekli, da so nekatere vrste dosegle nivo nosilnosti
okolja med letoma 2003 in 2004, leto 2006 izkazuje upad odstrela pri vseh vrstah velike
parkljaste divjadi. Dokaj močno je upadel odstrel lisice, odstrel ostalih vrst male divjadi
je relativno konstanten. Opazimo lahko, da se je zvišal odstrel medveda, medtem, ko je
odstrel risa in volka minimalen.

26

Preglednica 4: Število odstreljene divjadi po vrstah v Sloveniji med 2001 in 2006.
LETO
VRSTA
SRNJAD
JELENJAD
MUFLON
GAMS
DAMJEK
DIVJI PRAŠIČ
KOZOROG
LISICA
JAZBEC
KUNA ZLATICA
KUNA BELICA
SVIZEC
PIŽMOVKA
POLJSKI ZAJEC
FAZAN
POLJSKA
JEREBICA
RACA MLAKARICA
SRAKA
ŠOJA
VRANA
NUTRIJA
*MEDVED
*RIS
*VOLK
*KORMORAN

2001
31887
4251
576
2263
144
5765
6
14803
823
146
1112
14
561
2067
35242

2002
35217
4730
787
2385
179
7388
15
15353
774
181
1349
21
719
1950
33122

2003
35142
4390
734
2566
143
6412
9
12170
1027
167
1371
23
594
2254
34778

2004
35985
4268
698
2496
121
6472
26
9439
830
130
1221
21
335
2385
36445

2005
34607
4475
744
2289
95
6891
10
7933
661
134
1361
25
315
2594
29644

2006
30015
4181
x
2227
x
5204
x
6751
x
x
x
x
78
2925
27019

2306
6228
1076
3883
3110
31
34
3
4
38

2193
5950
1023
4187
4187
54
91
3
5
174

2373
5493
1087
3567
3420
0
64
1
11
66

2204
5967
1000
3334
3312
0
60
0
4
61

2100
4382
839
3231
2899
78
71
0
6
42

1884
4015
x
x
x
x
100
x
x
x

Opombe: * pomeni zavarovano vrsto; x pomeni, da podatek še ni dostopen; podatki
za risa in volka obsegajo tudi izgube in ne samo »golega« odstrela.
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2008 (od leta 2001 do 2005, razen medveda);
Statistični urad Republike Slovenije, 2008 (za leto 2006 in za medveda).
Pri prostorskem pregledu se omejujem na pregled odstrela nekaterih značilnejših
vrst divjadi.
V Sloveniji je največ odstrela srnjadi (okoli 30.000 kosov letno – slika 10), sledijo
fazani (slika 18), ki se jih odstreli nekaj tisoč manj. Na tretjem mestu je lisica s približno
6.000 odstreljenih živali v 2006 (v letu 2001 skoraj 15.000 – slika 15). Za srnjadjo se pri
parkljasti divjadi odstreli okoli 5.000 divjih prašičev (v letu 2002 čez 7.000 – slika 13).
Sledi jelenjad s 4.000 kosi (slika 11), približno pol manj se odstreli gamsov (slika 12).
Nekoliko višji je še odstrel muflona z okoli 700 živalmi na leto (slika 14), odstrel
damjeka je že pod 100 živalmi, kozoroga pa 10 v letu 2005. Pri mali divjadi se odstreli
okoli 3.000 poljskih zajcev (slika 19), enako je tudi število odstreljenih šoj in vran (slika
22), Odstreli se še okoli 4.000 rac mlakaric (slika 21), 2.000 jerebic, 1.000 srak, 1.500
kun belic (slika 17) in zlatic. Letno se odstreli v Sloveniji tudi nekaj sto jazbecev (slika
16) in pižmovk (slika 20). Odstrel nutrije je minimalen (78 v letu 2005), prav tako je
minimalen tudi odstrel svizca (25 v letu 2005).
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Slika 10: Odstrel srnjadi v Sloveniji.

Slika 11: Odstrel jelenjadi v Sloveniji.
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Slika 12: Odstrel gamsa v Sloveniji.

Slika 13: Odstrel divjega prašiča v Sloveniji.
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Slika 14: Odstrel muflona v Sloveniji.

Slika 15: Odstrel lisice v Sloveniji.
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Slika 16: Odstrel jazbeca v Sloveniji.

Slika 17: Odstrel kune belice v Sloveniji.
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Slika 18: Odstrel fazana v Sloveniji.

Slika 19: Odstrel poljskega zajca v Sloveniji.
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Slika 20: Odstrel pižmovke v Sloveniji.

Slika 21: Odstrel race mlakarice v Sloveniji.
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Slika 22: Odstrel sive vrane v Sloveniji.

Pri zavarovanih vrstah je potrebo izpostaviti rjavega medveda, saj se število
odstreljenih živali giblje med 30 in 100 živalmi v obdobju od leta 2001 do 2006. Letno je
bilo v enakem obdobju odstreljeno tudi nekaj volkov (šest v letu 2005), odstrel risa pa se
zadnja leta ne beleži več. Prav tako se letno odstreli nekaj 10 kormoranov.
Slike 10 do 22 prikazujejo prostorsko razporeditev odstrela v Sloveniji, ki je
odvisen predvsem od prisotnosti različnih vrst divjadi, ki so vezane na različne habitate.
Lepo so razvidne prostorske razlike v prisotnosti določenih vrst divjadi v različnih delih
Slovenije.
Odstrel srnjadi (slika 10) je najbolj intenziven v ravninskih predelih Slovenije
(osrednja Slovenija, skrajni jugozahodni del Slovenije in velik del vzhodne Slovenije),
obratna pa je razporeditev odstrela jelenjadi (slika 11), ki je najbolj intenziven na
gozdnatih kraških planotah Notranjske in Dolenjske, deloma tudi v hribovitem svetu
predgorja Julijskih in Kamniških Alp ter Karavank ter v Prekmurju. Odstrel divjega
prašiča je prisoten skoraj po vsej Sloveniji, najbolj intenziven pa je v zahodnem delu
države v gozdnati kraški notranjosti, v Posavski Sloveniji, Halozah ter tudi v Prekmurju
(slika 13). Odstrel lisice je dokaj enakomeren, z nekoliko višjo intenziteto odstrela na
vzhodnem delu države (slika 15). Odstrel fazana je zelo specifičen, saj je zelo intenziven
le v ravninskih predelih Slovenije, in sicer v Primorju, Vipavski dolini, na Ljubljanskem
barju, v Krški kotlini in v subpanonskem delu Slovenije (slika 18). Odstrel poljskega
zajca je bolj enakomerno razpršen, z višjimi gostotami odstrela prav tako vezanimi na
sklenjene ravninske predele (slika 19).
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5.1.2. Promet
V današnjem času je promet pomemben dejavnik smrtnosti divjadi, saj za odstrelom
zaseda drugo mesto.
Cestno omrežje, ceste kot prostorski element in promet na njih povzročajo številne
negativne vplive na prostoživeče živali: povzročajo uničevanje in drobljenje primernih
habitatov, so prepreka, ki otežuje (onemogoča) sezonske in dnevne selitve živali ter
poslabšujejo življenjske razmere zaradi onesnaževanja in hrupa. Poleg negativnih vplivov
na živalstvo trki vozil z večjimi vrstami divjadi (parkljarji) pomenijo tveganje za varnost
udeležencev v cestnem prometu, izgubo zaradi ekonomske škode na vozilih, stroških
zdravljenja in zdravstvenega varstva poškodovanih oseb in na koncu tudi zaradi izgube
mesa divjadi - divjačine (Pokorny, 2002).
Študija v Minesoti v ZDA je pokazala, da pri gostoti cest 0,6 km/km2 izgineta iz
narave puma in volk, pri gostoti 2 km/km2 izgineta tudi rjavi medved in jelen (Steiner,
2008).
Število trkov med vozili in rastlinojedo divjadjo se po svetu iz leta v leto veča , kar
je posledica pokrajinsko-ekoloških sprememb, večanja števila rastlinojede divjadi in tudi
večanja prometa. V letu 1976 je bilo v Nemčiji registriranih 67.000 trkov, pri čemer je
nastala škoda v višini 51 milijonov dolarjev, v devetdesetih letih se je število povzpelo na
150.000 in 280 milijonov dolarjev škode (Pokorny, 2002). V Avstriji so v letu 2006
zabeležili 90.000 trkov vozil z divjadjo (največ s srnjadjo, poljskim zajcem in fazanom),
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja le 18.000 (Steiner, 2008). Na leto se v Evropi
(brez Rusije) zgodi pol milijona trkov vozil s prostoživečimi parkljarji, v katerih izgubi
življenje 300 ljudi, 30.000 jih je poškodovanih, ekonomska izguba pa presega milijardo
dolarjev (Pokorny, 2004). V Avstriji so izračunali, da povprečna škoda pri naletu na
divjad znaša okoli 1.400 evrov (Steiner, 2008).
Po podatkih se v Sloveniji zaradi trka z divjadjo poškoduje 12 ljudi na leto, nesreča
s smrtnim izidom se zgodi vsako drugo leto, celovitih podatkov o škodi v Sloveniji pa še
ni. Podatki o povoženi divjadi niso docela popolni, saj so evidentirane samo tiste živali,
ki so bile najdene ob cesti. Pomembno število divjadi je tudi protipravno prisvojene in
odpeljane s kraja nesreče, ne da bi bili upravljavci lovišč o tem sploh obveščeni. Podatki
o številu povožene divjadi so zgolj podatki o številu evidentiranih izgub, medtem ko je
dejansko število še večje (Pokorny, 2002).
Bolj verodostojni so podatki o povoženih vrstah velike divjadi, saj je za to divjad
potrebno predložiti materialne dokaze o izgubi, medtem ko za malo divjad to ni potrebno.
Opazimo lahko, da se je število trkov v obdobju med leti 2001 in 2005 povečalo skoraj
pri vseh vrstah. V Sloveniji se tako letno povozi okoli 5.500 osebkov srnjadi, 120 glav
jelenjadi, 7 damjekov, 2 muflona, 55 prašičev, 700 lisic, 280 jazbecev, 300 kun, 830
zajcev, 160 fazanov in nekaj 10 pižmovk ter poljskih jerebic. Letno se v Sloveniji povozi
tudi okoli 13 medvedov (skupaj železnica in cesta). Opazna je razlika med povozom, ki
ga povzroči cestni in železniški promet. Železnica letno vzame okoli 75 glav srnjadi in 30
glav jelenjadi, kar je v primerjavi s trki na cestah malo, razvidno pa je tudi iz primerjave
pri lisici in jazbecu (preglednica 5).
Prostorski vidik trkov vozil s parkljasto divjadjo (srnjad, jelenjad, gams, muflon,
divji prašič in damjek) podaja slika 23, iz katere je lepo razviden »učinek« slovenskega
cestnega omrežja. Iz preglednice 5 je razvidno, da je največ trkov prav s srnjadjo, zato je
tudi največ trkov v ravninskih in nižinskih predelih Ljubljanske in Krške kotline in
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subpanonske nižine. Delež pri trkih udeleženih drugih vrst je v primerjavi s srnjadjo
praktično zanemarljiv.
V letu 2002 je bila izvedena projektna naloga z naslovom Divjad na Cestah
(Ekološki inštitut ERICo v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste), kjer so bili opredeljeni
najbolj problematični odseki cest, določeni habitatni dejavniki tveganja za trk in
pripravljena izhodišča za uporabo različnih ukrepov za zmanjšanje nevarnosti trkov z
divjadjo, zasnovana je bila strategija za reševanje trkov z divjadjo na nivoju države ter
pripravljen osnutek informativne zgibanke (Pokorny, 2004). V nadaljevanju podajam
nekaj najzanimivejših izsledkov.
Pri časovni problematiki trkov sta pri srnjadi najbolj problematična mesec april in
maj (čas oblikovanja teritorijev), pri jelenjadi pa september in oktober (paritev – ruk). V
dnevnem pogledu sta najbolj kritična obdobje jutranjega (od 5h do 7h) in večernega (od
18h do 22h) mraka. Z večjo populacijsko gostoto (številčnostjo izraženo na prostorsko
enoto) se veča tudi možnost trka s srnjadjo, ta ugotovitev pa velja za celotno Slovenijo. S
samo intenzivnostjo lova na nivoju lovišč se ne da vplivati na zmanjšanje trkov srnjadi
(Pokorny, 2004).
Upravljavci lovišč se proti trkom borijo na različne načine, najpogosteje s
postavitvijo prometnih znakov in uporabo kemičnih odvračal. Kemični repelenti naj bi
ponekod v Avstriji zmanjšali število trkov divjadi z vozili tudi za 80% (Steiner, 2008).
Lovci dokaj pogosto postavljajo tudi silhuete divjadi ob cestah, poskušajo intenzivirati
odstrel v bližini cest, postavljajo mehanske ograje in svetlobne odsevnike ter
odstranjujejo rastlinstvo ob cestah. Sama problematika trkov z divjadjo zahteva
sistematičen in celovit pristop, ki presega nivo posameznega upravljavca. Za zmanjšanje
je potrebno interdisciplinarno vključevanje vseh subjektov, ki lahko s svojim znanjem,
izkušnjami, zakonskimi predpisi in delovno voljo prispevajo k reševanju problematike
(lovci, upravljavci cest, lovsko-gospodarski načrtovalci, raziskovalci, zavarovalnice in
pristojni državni organi) (Pokorny, 2004).
Direkcija RS za ceste je v letih 2004 in 2005 sprejela in začela izvajati Strategijo za
zmanjšanje števila trkov s parkljarji v Sloveniji z naslednjimi cilji: začeti z načrtnim,
sistematičnim, kontinuiranim in interdisciplinarnim programom za reševanje
problematike trkov s parkljarji v celotnem slovenskem prostoru, doseči zmanjšanje
števila povoženih parkljarjev na manj kot 3 osebke na 1.000 ha, preizkusiti in uporabiti
najbolj primerne ukrepe za zmanjšanje trkov, doseči 30 odstotno zmanjšanje trkov,
doseči zadostno stopnjo informiranosti javnosti in nadgraditi obstoječi sistem zbiranja
podatkov (Pokorny et al., 2004).
Trki prostoživečih živali so še toliko bolj problematični, ko gre za redke ali
zavarovane vrste (medved, volk, ris) ali druge vrste prostoživečih živali, ki v večini
primerov sploh niso evidentirane v izgubah, kadar vendarle so evidentirane, pa gre zgolj
za sporadične primere. Tako lahko beremo o redki vidri, ki je bila novembra 2007
povožena na regionalni cesti Podčetrtek-Bistrica ob Sotli (Hrovatič, 2008).
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Slika 23: Povoz parkljaste divjadi v Sloveniji.

Preglednica 5: Povoz izbranih vrst divjadi v Sloveniji med letoma 2001 in 2005.
VRSTA DIVJADI
SRNJAD
JELENJAD
MUFLON
DAMJEK
DIVJI PRAŠIČ
LISICA
JAZBEC
KUNA ZLATICA
KUNA BELICA
PIŽMOVKA
POLJSKI ZAJEC
FAZAN
POLJSKA JEREBICA
* MEDVED

leto
vzrok
cesta
železnica
cesta
železnica
cesta
cesta
cesta
cesta
železnica
cesta
železnica
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
železnica

2001
4296
54
81
23
3
2
19
678
5
211
0
31
257
29
683
129
30
4
2

2002
5507
61
127
26
1
7
68
865
6
278
4
41
273
11
838
187
22
8
7

2003
6347
74
130
46
4
8
44
600
9
287
4
33
272
13
768
82
28
10
1

2004
5886
76
129
34
4
11
69
633
4
331
2
28
276
11
937
251
39
6
9

2005
6162
105
138
31
0
6
74
706
6
304
3
22
307
17
911
164
38
11
6

POVPREČJE
(2001-2005)
5640
74
121
32
2
7
55
696
6
282
3
31
277
16
827
163
31
8
5

Opombe: * pomeni zavarovano vrsto. Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2008.
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5.1.3. Bolezni
V poglavju se osredotočam na dve vrsti bolezni, ki sta, poleg številnih drugih, ki jih
zasledimo pri divjadi, značilni za Slovenijo. V poglavju podajam tudi razlago o pomenu
številčne, starostne in socialne strukture populacije, saj se neustrezno sledenje naravnim
zakonitostim odraža tako pri zdravstvenem stanju divjadi kot tudi pri škodi v kmetijstvu
in gozdarstvu.
Živalsko populacijo v naravnih ekosistemih označuje življenjski areal populacije, ki
mu je vrsta prilagojena, v njem živi, nanj vpliva in se je sposobna reproducirati do te
mere, da v njem ostane tudi v ekstremno težkih življenjskih pogojih. Primarne sestavine
populacije so še njena številčnost in spolna ter starostna struktura. Omenjene sestavine so
odločujoče za populacijo in tudi za njeno življenjsko okolje. V naravnih ekosistemih
srečujemo glede na številčnost in tudi strukturo biocenotsko ustrezne populacije. Biotski
in abiotski dejavniki skrbijo za ekosistemsko uravnovešenost populacije, tako da so
vsakršni ekscesi v katerokoli smer izključeni. V od človeka spremenjenih ekosistemih, v
katerih so določeni naravni mehanizmi, zlasti biotični, spremenjeni v eno ali drugo smer
(izločeni ali potencirani), prihaja do samodejnega uravnavanja glavnih sestavin
populacije (številčnost in struktura), ki pa je drugačne oblike v primerjavi s tistimi, ki jih
srečujemo v naravnih ekosistemih. Seveda prihaja do uravnovešenih odnosov, ki pa jim
človek z eno besedo pravi škoda (Valentinčič, 1982).
Številčnost populacije določajo vsi pogoji njenega življenjskega areala, ki je
izhodiščna naravna kategorija in opredeljuje vrste, številčnost njihovih populacij in vse
druge razsežnosti populacij, kot so fenološke značilnosti, smrtnost ter številčni minimum,
optimum in maksimum. Številčni maksimum določa kompleks življenjskih pogojev, ki
mu pravimo upor ali odpor okolja. Ta nastopa, kadar populacija, ki teži k eksponentnemu
razvoju, doseže raven tako imenovane nosilne kapacitete stanišča (lovsko poimenovanje
habitata različnih vrst divjadi) in preusmeri njen razvoj v obliko sigmodialne krivulje. Na
tem nivoju se naravni prirastek populacije izniči pod vplivom dejavnikov okolja, kot so
znižana rodnost, zvišana smrtnost plenilci, bolezni itd. V tem primeru lovci govorijo o
lovsko-gospodarski škodi. Ko številčno preveč namnožena divjad doseže raven nosilne
kapacitete, pa tudi že prej, ta nivo povratno vpliva na okolje in ob tem nastane še druga
škoda, na primer v gozdu ali na kmetijskih površinah (zlasti na od človeka spremenjenih
površinah). To se danes dokaj pogosto dogaja, želja lovcev, da bi čim bolj dvignili
številčnost populacije, pa vodi do nasprotnega učinka. Dogaja se tudi, da se določene
populacije, katerih življenjski pogoji so se poslabšali, izkorišča preko meje reprodukcije,
kar pripelje populacijo do eksistenčnega minimuma ali še dlje.
Prav tako pomembna lastnost populacije je spolna in starostna struktura. V naravi se
pri vrstah, ki živijo dlje (gams), zaradi prikritega načina življenja in večje izpostavljenosti
samcev nagiba v korist samic. Pri presojanju starostne infrastrukture je prav tako
potrebno izhajati iz naravnega modela. Modelna piramida pokaže, da iz široke baze
prirastka (mladiči) raste in se oži in se koničasto končuje tam, kjer redki osebki v naravi
dosegajo visoko starost (trikotna starostna piramida). Poleg starostne je pomembna še
socialna struktura populacije, ki je sestavljena iz več razredov (mladiči, mladi, zreli, stari
osebki), od katerih ima v populaciji vsak svojo nalogo, odnosi med razredi pa so
kvantitativno opredeljeni. Struktura populacije po spolu in socialnih razredih mora biti v
določenih naravnih razmerjih ter zahteva ustrezne lovsko-gospodarske prijeme, ki morajo
biti v skladju z naravnim modelom. Za primer: največji posegi z odstrelom se opravljajo
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v razredu mladičev, saj je naravna mortaliteta tam največja, najmanjši pa v razredu zrelih,
ki je nosilec populacije. Če omenjeni prijemi niso ustrezno upoštevani, prihaja do škode
tako za lovstvo, kmetijstvo in gozdarstvo. Populacija, ki ni v stanju socialnega ugodja,
negativno vpliva na okolje (Valentinčič, 1982).
Primer izkoriščanja, ki, kar zadeva številčnost in strukturo, ni bil in še vedno
deloma ni skladu z naravnim modelom, najdemo zlasti pri gospodarjenju z gamsjo
populacijo. To je eden glavnih vzrokov za številne izgube in pogine gamsov v Sloveniji
(Valentinčič, 1982).
Bidovec razlaga pomen bolezni na podlagi sledečih povezav. V naravnih
ekosistemih (glej poglavje o ekosistemu in njegovem delovanju) je njegovo delovanje
urejeno kot prikazuje slika 3. V primeru, ko so odsotni potrošniki II. reda (velike zveri),
ni več dejavnika, ki bi uravnaval številčnost rastlinojedov (parkljaste divjadi), zato se v
odsotnosti oziroma neustreznem uravnavanju populacije s strani človeka pojavi naravni
faktor uravnavanja številčnosti populacije, to je bolezen (Bidovec, 2008).
5.1.3.1. Gamsje garje
Povzročitelj gamsje garjavosti je pršica (Sarcoptecs rupicaprae), ki živi v koži
gamsov. Določen čas živijo tudi izven kože, v okolju, vendar ne več ko dva do tri tedne.
Srbci žive v povrhnjici, kjer se prehranjujejo s sokovi povrhnjice in povrhnjico samo.
Samica v njej koplje rove in vanjo odlaga jajčeca, zato prihaja do imunske reakcije, ki je
navzven vidna kot garjavost oziroma krastavost. Bolezen je za vsako žival smrtna. Smrt
nastopi šele po dveh do treh mesecih, ko osebek zaradi tega, ker se ne more več premikati
in prehranjevati, pogine v agoniji bolečin,. Vzrokov za pojav bolezni je več in sicer:
pomanjkanje hrane, oziroma posameznih sestavin v hrani, kar je posledica prevelike
namnožitve, slabilno delujejo na populacijo tudi strukturna neustreznost in stresne
situacije, ki jih povzroča vznemirjanje. Pri posameznih osebkih gre za slabenje
imunskega sistema organizma, ki nastane zaradi prej omenjenih ekoloških in
populacijskih neskladij ali pa tudi zaradi genetskih in drugih vzrokov (Valentinčič, 1981).
Na območjih z velikim številom gamsov lahko pride tudi do 80-90% pogina živali
(Bidovec, 1996)
Gamsje garje so se pri nas prvič pojavile leta 1973, čeprav je bilo slišati, da naj bi se
pojavile že prej, okoli leta 1920. Kmalu po izbruhu so se začele polemike o tem, ali naj se
v bolno populacijo poseže z radikalnim odstrelom ali ne. Nekateri so menili, da bo
bolezen sama »izločila« slabotne osebke in je radikalne odstrel neustrezen. Dejstvo je, da
se lovci niso znali takoj ustrezno ukrepati ob izbruhu te bolezni, zato je bil davek še
toliko večji (Galjot, 2002).
Valentinčič ugotavlja, da je bil odstrel pred izbruhom in še med izbruhom daleč od
predpisane strukture odstrela. Odstrel je bil prenizek pri mladičih, premočno se je
posegalo v srednji starostni razred, nezadostna pa je bila tudi višina odstrela (Valentinčič,
1982).
Bidovec navaja, da je prirastek pri gamsu med 22 in 28% številčnosti, več desetletni
odstrel gamsa pa se je gibal med 5 in 10% in še vedno bolj posega v razred samcev kot
samic. Število gamsov je tako preseglo nosilno kapaciteto, kar je povzročilo izbruhe
različnih zajedavskih bolezni, ki so se jim leta 1972 pridružile še garje (zaradi predhodne
oslabelosti). Dodatno obremenjevanje je pomenilo tudi oživljanje visokogorske ovčereje
in povečevanje turizma (Bidovec, 1996). Bidovec označuje gamsa kot »malikovano«
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vrsto (je v grbu Lovske zveze Slovenije) in nazorno prikazuje, da je odstrel še vedno pod
dejanskim prirastkom, medtem ko je pri drugih vrstah to drugače (glej sliko 24)
(Bidovec, 2008).
Slika 24: Spomladanska številčnost in odstrel gamsa ter jelenjadi po letih v
Sloveniji.
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Ocenjena številčnost gamsa je višja od jelenjadi, odstrel pa nižji, zato so gamsje
garje v populaciji prisotne še danes (slika 24), čeprav v precej manjšem številu kot v letih
najhujše epizootije, ko je bilo v Sloveniji evidentiranih tudi po skoraj 300 garjavih
poginulih gamsov (leta 1976 in 1983, od leta 1988 pa do 2001 okoli 100 evidentiranih
garjavih gamsov na leto (Galjot, 2002)). Realna slika za to obdobje ostaja neznana, ker
veliko gamsov ni bilo najdenih oziroma je bil vzrok pogina neznan, prav tako pa je
neznan tudi točen podatek o številu garjavih gamsih v obdobju od leta 2001 do 2005, ko
je bilo v Sloveniji evidentiranih povprečno 68 gamsov (leta 2005 59 osebkov, 2003 pa
92).
Garje se zaenkrat pojavljajo le v osrednjem sredo- in visokogorskem arealu gamsa,
medtem ko se v robne areale poseljenosti gamsa garje še niso razširile (slika 25).
Kljub boljšemu poznavanju vzrokov in bolezni same je ta še vedno prisotna ter
predstavlja grožnjo tudi za populacijo kozoroga, ki je prav tako dovzeten za omenjeno
bolezen. Velike polemike je sprožila prepoved vsakega lova v osrednjem območju TNP
(Galjot, 2002).
5.1.3.2. Steklina (povzeto po Bidovec, 2004)
Za razliko od gamsjih garij je steklina bolezen, ki ogroža tudi človeška življenja.
Steklina je bolezen vseh toplokrvnih živali in človeka, ki jo povzroča virus, ter se v
primeru okužbe in pojava kliničnih znamenj konča s poginom oziroma smrtjo. Virus se
najpogosteje prenaša z ugrizom, in sicer s slino okužene živali. Zadnji primeri s steklino
okuženih ljudi v Sloveniji segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko naj bi za steklino
umrlo 13 ljudi
Najpogostejši vektor (prenašalec) stekline v srednji Evropi je navadna lisica
(Vulpes Vulpes). V Sloveniji je bila prvič ugotovljena leta 1973 na območju Prekmurja,
leta 1979 je sledil nov val iz Avstrije (Zgornje Savska dolina), okuženi osebki so bili leta
1980 najdeni v okolici Ljubljane, nato pa se je bolezen naglo razširila proti jugu. Od tedaj
se virus stekline v Sloveniji redno ugotavlja pri domačih in divjih živalih. V obdobju od
leta 1995 do 2003 je bilo v Sloveniji ugotovljenih 1.658 steklih živali, od tega 1.559
divjih in 98 domačih. Najvišji odstotek divjih okuženih živali prestavlja lisica (89,5%),
sledita obe kuni (1,87%), jazbec (1,03%) in srnjad (1,45%). Viški ugotovljenih s steklino
okuženih primerov so bili v letih 1980 (okoli 370 okužb) in 1989 (150 okužb) ter nato še
v letih 1994 (okoli 200) in 2001 (okoli 140 okužb). Število oseb, ki so bile obravnavane
zaradi stika z živalmi, ki se sumijo na obolelost s steklino, se v Sloveniji giblje med 642
in 1.039.
Tako v svetu kot v Sloveniji zatiranje stekline z zmanjšanjem lisic ni prineslo
uspehov, zato se je začelo izvajati cepljenje lisic. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
so raziskovalci zasnovali nov koncept boja proti steklini, ki temelji na aktivni peroralni
(preko ust) imunizaciji lisic. V Sloveniji se je cepljenje poskusno pričelo izvajati že leta
1988, sistematično pa leta 1995. Vabe s cepivom so odmetavali s pomočjo letal, deloma
pa so jih polagali lovci.
Program cepljenja lisic prek ust predvideva tudi določanje uspešnosti cepljenja, ker
analiza določa optimalne strategije polaganja vab v prihodnje. Po priporočilih
strokovnjakov naj bi bilo preiskanih 8 lisic na 100 km2, pregleduje pa se tako sumljive
lisice, ki so bile uplenjene, kot tudi zdrave. Pregledovanje slednjih je še posebej zaradi
ugotovitve, ali so bile cepljene, kar se ugotovi s pomočjo biomarkerja v kosti lisice.
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Rezultati cepljenja so bili in so še vedno zelo dobri, saj se je število steklih živali
zmanjšalo na samo 8 v letu 2003. Kljub zmanjšanemu številu stekline pri domačih in
divjih živali je potrebno nadaljevati začeti preventivni program za varovanje ljudi in
živali in strmeti proti cilju statusa stekline prostega območja. Bistvenega pomena je
ustrezna kontrola, kar pomeni, da mora vsak upravljavec lovišča na preiskavo poslati
letno vsaj 5 lisic .
V obdobju po letu 2003 se je steklina v Sloveniji pojavljala zelo redko.
Problematična je še vedno na južni meji s Hrvaško, kjer se s steklino ne ukvarjajo
sistematično, tako kot v Sloveniji, posledice pa so se pokazale v letu 2008, ko je steklina
ponovno izbruhnila v južnem in jugovzhodnem delu Slovenije na meji s Hrvaško (okolica
Brežic, Posotelje, Ilirska Bistrica).

5.2. Učinki na biotski pestrost
V prilogi 13 predstavljam grožnje biotski pestrosti, ki jih zasledimo v Sloveniji in
po svetu. Dejavnost lova in lovstva je v določeni meri prav tako predstavljala grožnjo in
jo ponekod po svetu še vedno predstavlja, saj prekomeren lov pomeni izumiranje vrst
oziroma slabenje genske pestrosti vrst in izgubo biotske pestrosti. V Sloveniji je prav
zaradi previsokega lova prišlo do izumrtja nekaterih vrst velikih sesalcev. Na srečo so se
nekatere vrste ohranile, oziroma jih je človek ponovno naselil in jih vrnil v naravno
okolje. Te posledice lova so dokaj jasne in vidne. Seveda je do previsokega lova prihajalo
v preteklosti, ko lovstvo še ni bilo organizirano in zakonsko urejeno. Vendar je prihajalo
tudi v času organiziranega lovstva do načrtnega zatiranja nekaterih vrst, ki so veljale za
»škodljive«, predvsem tiste, ki so predstavljale tekmeca človeku v razvoju kmetijstva
(npr. divji prašič, volk). Na drugi strani so lovci zaradi popestritve lovišča in vrstne izbire
divjadi v lovišča začeli naseljevati nekatere tujerodne vrste, ki so se bolj ali manj uspešno
prilagodile na različne habitate v Sloveniji. Učinki delovanja lovstva oziroma samega
lova so najbolj vidni na vrstni ravni in še na ekosistemski ravni, zato so toliko manj vidne
na genski ravni. Novejša tehnologija in nova znanja razkrivajo, da so nekatere dolgoletne
lovske prakse lahko tudi nepravilne.
Lovci si kljub vsemu še vedno želijo močnih trofej, zaradi katerih se pri samem
načrtovanju in odstrelu opirajo na obliko in velikost rogovja (kriteriji za razvrščanje v
perspektivne in neperspektivne osebke na podlagi določenih metričnih vrednosti pri
trofejah – glej poglavje o gonilnih silah lova). Lovci tako divjad delijo v kakovostne
razrede, kar je dokaj nova praksa (šele z začetka 20. stoletja). Tako je upravičen le odstrel
osebkov, ki imajo podpovprečno trofejo, s tem pa naj bi se dosegala dobro številčnost
divjadi in dobre trofeje. Jeleni, ki imajo številne parožke (odrastke na veji rogovja), so
želja številnih lovcev, kar pa ne pomeni, da so najboljši tudi z biološkega vidika (25%
vpliva na velikost in obliko rogovja ima dedna zasnova, 75% pa starost in kakovost
življenjskega okolja). Tako je rogovje lahko le v določeni meri pripomoček za
razvrščanje v perspektivne in neperspektivne osebke. Študije so pokazale, da je usmerjen
odstrel s ciljem, da imajo jeleni veliko parožkov (odstrelijo se jeleni z malo parožki),
lahko uspešen. Oblika rogovja je torej gensko določena. Če v populaciji pustimo samo
jelene z določenimi zasnovami, to lahko privede do zmanjšanja razširjenosti tistih
genotipov, ki skrbijo, da so rogovja s parožki »revna«. V naravnih populacijah selekcija
ne poteka na izboru »bogatosti« parožkov, zato v takih populacija ostaja razmeroma
velika genska pestrost, ki se odraža v številnih različnih oblikah rogovja. Izbirni odstrel,
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pri katerem sta merilo oblika in moč rogovja, torej vodi v zmanjševanje genske pestrosti
znotraj populacije, prav ta pa je odločilna za dolgoročno preživetje vrste in omogoča
prilagajanje različnim življenjskim razmeram (Mehle, 2006).
Kljub temu je potrebno dodati, da je jelenovo rogovje kazalec stopnje prilagojenosti
jelenjadi okolju. Močna rogovja v neki populacijo dokazujejo, da je ta številčno usklajena
z okoljem (običajno celo malo pod optimalno nosilnostjo okolja), da sta v populaciji
pravilna starostna in spolna struktura ter da v populaciji ni prevelikih stresov (notranjih in
zunanjih). Takšno stanje je lahko odraz naravnih procesov ali pa skrbnega upravljanja z
divjadjo in okoljem (Mehle, 2006).

5.2.1. Tujerodne vrste
V Sloveniji najdemo kar nekaj tujerodnih vrst, ki so se razširile in prilagodile na
novo okolje. Lovci so tako naselili v Slovenijo muflona in damjaka, ki na našem ozemlju
nikoli nista živela. Prav tako so naselili tudi kozoroga in alpskega svizca. Podatki o prvih
naselitvah in razširjenosti vrst so pod poglavjem o stanju divjadi, kjer je vsaka vrsta
obravnavana posebej. Omenjene vrste so lovci naselili z namenom popestritve lovnih vrst
divjadi. Znano je dejstvo, da tujerodne vrste lahko povzročijo veliko ekološko in
gospodarsko škodo. Omenjene štiri vrste sesalcev v Sloveniji ne povzročajo nikakršne
bistvene gospodarske ali ekološke škode (glej poglavje o škodi od divjadi).
Lovci so z enakim namenom, zaradi katerega so naselili omenjene sesalce, naselili
v Slovenijo tudi fazana, ki je tujeroden. Tudi ta vrsta živali v Sloveniji ne povzroča
kakšnih posebnih negativnih okoljskih učinkov.
Poleg tujerodnih vrst, ki so jih naselili lovci, so se v Sloveniji v zadnjem času začele
pojavljati tudi druge živalske vrste, ki so tako ali drugače pobegnile iz ujetništva, se
prilagodile na nove življenjske razmere in se začele širiti. Med te vrste štejemo v
Sloveniji pižmovko, nutrijo in rakunastega psa ali enoka. Pižmovka je v Sloveniji že
dokaj splošno razširjena, nekoliko manj je razširjena nutrija, pojavljanje enoka pa je zgolj
sporadično (glej podatke o stanju divjadi in o odstrelu). Od omenjenih vrst bi lahko
nekoliko večji negativni vpliv na slovenske ekosisteme imel kvečjemu enok, saj Mehle
navaja, da ima lahko znaten vpliv na talne gnezdilke in malo divjad (Mehle, 2004),
vendar jih je v Sloveniji malo. Nekoliko drugače je v drugih evropskih državah (Nemčija,
Poljska, Danska), kjer se je omenjena vrsta močno razširila, dobro prilagodila in ima
znaten vpliv na naravne ekosisteme.
Slovenski lovci so poleg tujerodnih vrst doseljevali tudi nekatere domorodne vrste.
Nekontrolirano in povsem nepotrebno naseljevanje poljskega zajca predvsem v
šestdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi t.i. osvežitve krvi je najbrž nepovratno uničilo
genetski fond avtohtone populacije (Kryštufek, 1996).

5.3. Druge obremenitve divjadi
Poleg različnih vzrokov, ki povzročajo smrtnost divjadi (lov, bolezni, promet), je
divjad kot sestavni del biosfere in s tem pokrajine prav tako obremenjena in podrejena
nekaterim drugim dejavnostim človeka. Izkaže se, da so prav te druge obremenitve eden
izmed ključnih dejavnikov vpliva na stanje populacij divjadi.
Kolar navaja naslednje glavne spremembe, ki so v zadnjih tridesetih letih prizadele
okolje divjadi in s tem divjad: intenzifikacija kmetijstva, urbanizacija, gradnje novih
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cestnih in železniških povezav, onesnaževanje z industrijskih virov in onesnaženje zaradi
komunalnih dejavnosti, turizma in rekreativnih aktivnosti (Kolar, 1999).
Življenjsko okolje naše divjadi in drugih prostoživečih živali (razen visokogorja) je
v večji ali manjši meri vezano na kmetijske površine. Zlasti velikost in kvaliteta
življenjskega prostora poljske divjadi sta neposredno odvisna od kmetijske dejavnosti. V
zadnjih štiridesetih letih je prav v tem okolju prišlo do velikih sprememb zaradi prehoda
od tradicionalnega v intenzivno kmetijstvo. Sodobno monokulturno kmetijstvo se je
razvilo na površinah, kjer so bile pred tem tradicionalne kmetije, poleg tega je
urbanizacija terjala velik delež najboljših kmetijskih zemljišč, ki jih ni mogoče
nadomestiti. Enostransko izpeljani hidrotehnični in agrotehnični ukrepi so povzročili
negativne posledice v številnih habitatih prostoživečih živali. Klasično kmetijstvo je
omogočalo dobro preživetje poljske divjadi, kar je razvidno iz statistik odstrela divjadi.
Danes so se razmere močno spremenile. Populacije prilagodljivih vrst (generalisti)
naraščajo, medtem ko vrste, ki jih štejemo med specialiste, upadajo. Negativni vplivi
sodobnega intenzivnega kmetovanja v okolju divjadi so posledica intenzivne kmetijske
proizvodnje in procesov, povezanih z njo, agrarnih posegov v pokrajini, uporabo
fitofarmacevtskih zaščitnih sredstev, farmske vzreje in gnojenja obdelovanih površin
(Kolar, 1999).

5.3.1. Onesnaževanje
V svetovnem merilu je onesnaževanje okolja eden najpomembnejših in najbolj
perečih okoljskih problemov. Kopičenje strupenih snovi v prehranjevalnem spletu je
namreč pomemben dejavnik tveganja za zdravje ljudi in prostoživečih živali (Pokorny,
2003).
Negativne posledice intenzivnega kmetijstva so veliko večje kot pa posledice
onesnaževanja (industrija, rudarstvo, energetika, komunalna dejavnost) vseh sestavnih
delov pokrajine (prst, ozračje, vode, vegetacija in živalstvo). Onesnaževanje različnih
dejavnosti pomeni predvsem zmanjšanje kakovosti habitatov različnih prostoživečih
živali. Onesnaževanje je vezano predvsem na urbana okolja. Zlasti v lokalnem obsegu
lahko žarišča onesnaženja tako poslabšajo razmere v habitatih, da ti propadejo (Kolar,
1999).
Za pripravo oceno tveganja za zdravje za višje člene prehranjevalnih verig (velika
vsebnost svinca v prsti še ne pomeni velikega tveganja za živali, saj rastline minimalno
vežejo svinec v svoje zelene organe) je potrebno ugotoviti tako problematičnost določene
strupene snovi kot tudi fiziološke odzive in jih spremljati na živih organizmih,
bioindikatorjih (Pokorny, 2003).
V nadaljevanju podajam kratke povzetke različnih raziskav o obremenitvi divjadi z
različnimi polutanti, ki so bile opravljene v Sloveniji.
5.3.1.1. Težke kovine
Težke kovine (svinec, kadmij in živo srebro) so v okolju obstojne, pogosto se v
organizmu kopičijo in koncentrirajo vzdolž prehranjevalne verige. V okolju so povečane
koncentracije težkih kovin ob komunalnih in nekaterih drugih deponijah, ob prometnih
cestah in na območju rudarjenja in predelave rude.
Kolar navaja povišane koncentracije svinca v tkivu srnjadi in gamsov v koroški
regiji v obdobju od leta 1985 do 1988 (več kot 0,5mg/kg, kar je mejna vrednost za
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konzumno meso) v 29,2% mišičnega tkiva, 43,5% vzorcih ledvic in 27,3% jeter (1mg/kg
za drobovino). 3,1% vzorcev je presegalo dovoljeno koncentracijo 0,1mg/kg kadmija v
mišičnem tkivu, 78,3% je presegalo koncentracijo 1,0mg/kg kadmija (mejna vrednost za
ledvično tkivo), 64% pa je presegalo koncentracijo 0,5mg/kg kadmija (mejna vrednost
jetrno tkivo) (Kolar, 1999).
V Šaleški dolini oziroma v okolici Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je bila določena
vsebnost svinca in fluoridov v zgodovinski seriji 129 rogovij srnjakov, uplenjenih v
obdobju od leta 1961 do 2004. Najvišje vsebnosti obeh onesnažil so bile izmerjene v
vzorcih iz sredine prejšnjega stoletja (Pb: ā = 4,21 mg/kg ± 2,57 mg/kg, max = 7,28
mg/kg; F-: ā = 1453 mg/kg ± 113 mg/kg, max = 2590 mg/kg), najnižje pa v tistih iz
obdobja od leta 2000 do 2004 (Pb: ā = 0,58 mg/kg ± 0,11 mg/kg, min = 0,15 mg/kg; F-:
ā = 500 mg/kg 113 mg/kg, min = 110 mg/kg). Onesnaženost okolja z anorganskimi
onesnažili je v preučevanem območju v zadnjih desetletjih kontinuirano upadala, kar
potrjuje učinkovitost ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja okolja (postavitev in
rekonstrukcija daljinskega toplovodnega sistema ogrevanja, prehod na neosvinčen
bencin, postavitev naprav za razžveplanje dimnih plinov TEŠ). Ugotovljena visoka
značilna soodvisnost med letnimi emisijami anorganskih onesnažil iz TEŠ in
povprečnimi letnimi vsebnostmi svinca oziroma fluoridov v rogovju srnjakov kaže, da
vsebnosti obeh onesnažil v rogovju odlično odsevajo upad emisij iz TEŠ, posledično pa
potrjujejo tudi uspešnost sanacijskih ukrepov, opravljenih na njej (Pokorny, 2006).
Od leta 1997 na Inštitutu za ekološke raziskave v Velenju poteka raziskava z
naslovom Srnjad kot bioindikator onesnaženosti okolja z anorganskimi onesnažili.
Povprečna vrednost kadmija v ledvicah srnjadi na Koroškem je bila okoli 23mg/kg, v
Zasavju okoli 10mg/kg, v Šaleški dolini okoli 8mg/kg in na Pokljuki okoli 4mg/kg.
Vsebnosti težkih kovin v ledvicah srnjadi se med območji razlikujejo – najbolj
obremenjena je srnjad na Pokljuki (posledica svojstvenih abiotskih in biotskih razmer na
visoki planoti) ter v Zgornji Mežiški dolini (posledica rudarjenja in topilniške dejavnosti).
(Pokorny, 1999a). Vsebnosti vseh proučevanih elementov v tkivih srnjadi presegajo
večino dosedanjih znanih vsebnosti v Evropi (Pokorny, 1999b).
Povečano vsebnost kadmija (21mg/kg) v jetrih poljskega zajca je ugotavljena na
južnih obronkih Pohorja tudi Kolar (Kolar, 2002).
Omenjene raziskave govorijo o onesnaženju, ki ga povzroča nelovska dejavnost,
določeno onesnaženje pa povzroča tudi dejavnost lova. V ZDA so bile prve raziskave o
zastrupitvi perjadi zaradi zaužitih svinčenih šiber opravljene že v petdesetih letih
prejšnjega stoletja, v Evropi pa v sedemdesetih letih. Ocene govorijo, da v Evropi letno
preide v okolje 1.000 do 2.000 ton šiber, v ZDA pa 2.400 do 3.000 ton šiber, ki preidejo v
okolje perjadi po strelih na divjad. Ptiči pri pobiranju kamenčkov, ki jih potrebujejo za
mehansko prebavo hrane, poberejo tudi strupene svinčene šibre. Verjetnost, da bo žival
pobrala šibre, je odvisna od gostote šiber v okolju, kar je seveda odvisno od količine
izstreljenih nabojev in od podlage. V Sredozemlju, kjer je lov najbolj aktiven, je bila
ugotovljena gostota 2 milijona šiber na hektar. V 60% primerih smrt povzroči že ena sam
zaužita šibra. Pri takih vrstah zastrupitvah ne gre za množične, temveč posamične pogine,
še toliko bolj problematični so pogini redkih in ogroženih vrst. V ZDA je leta 1976 zaradi
zastrupitve s svincem poginilo 1,6 do 2,4 milijona ptičev, za Evropo podobnih ocen še ni,
vendar se številke najbrž dosti ne razlikujejo. Stopnja onesnaženosti s svinčenimi šibrami
je močno odvisna od lokalnih razmer, najbolj je problematična kisla podlaga, kjer prihaja
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do tvorbe strupenih svinčenih spojin.. V Sloveniji lov na perjad ni tako močno razvit kot
ponekod v Sredozemlju, kljub temu pa določena količina šiber letno preide v okolje. Bolj
problematična so predvsem strelišča za glinaste golobe, ki so locirana v bližini močvirij
(Gregori, 1991).
V Sloveniji svinčene šibre še niso prepovedane, medtem ko na primer v nekaterih
Skandinavskih državah in v ZDA so (Hunting in Europe, 2008).
5.3.1.2. Pesticidi in biotoksini
V obdobju od leta 1970 do 1990 je bilo v Sloveniji ob pregledu 125 vzorcev mesa
divjadi ugotovljeno, da v Sloveniji kakšnih bistveno izstopajočih območij kontaminacije
ni. Pregledana je bila prisotnost DDT-ja (variira med 12-67μg/kg), lindana (variira med
2-13μg/kg) in alfa HCH-ja (variira med 1-52μg/kg). Ugotovljeno je bilo tudi, da je meso
divjadi - divjačina, manj kontaminirano kot meso domače govedi (Zajc, 1992).
V letu 2002 je bila v okviru Lovske zveze Slovenije izvedena raziskava z naslovom
Vpliv kemizacije okolja na poljskega zajca, kjer se je ugotavljala prisotnost pesticidnih
aktivnih snovi, obstojnih organskih onesnaževalcev in težkih kovin v tkivih poljskega
zajca. Ugotovitve so pokazale, da je bila vsebnost pesticidov na spodnjih mejah
dovoljenih koncentracij, podobno je veljalo tudi za obstojne organske onesnaževalce.
Ugotovljeno je bilo, da se je prisotnost poljskega zajca po uporabi pesticidov zmanjšala
za tretjino, kar pomeni večjo koncentracijo drugod in posledično slabenje in obolevnost
osebkov zaradi prenaseljenosti (Kolar, 2002).
Biotoksini nastajajo v vodnem okolju kot posledica množičnega razvoja nekaterih
vrst bakterij oziroma cianobakterij. Zaradi vnosa obilice hranilnih snovi s komunalnimi
odplakami in vodami s kmetijskih površin se v ribnikih, vodnih zajetjih in jezerih
razmahnejo algam podobne modrozelene bakterije. Te lahko proizvajajo strupene
izločke, ki pomorijo vodno favno, lahko pa so tudi vzrok pogina divjadi. Tako se lahko
razvijejo botulinski klostridiji, bakterije z najučinkovitejšim poznanim strupom. Zlasti v
severovzhodni in vzhodni Sloveniji se ob cianobakterijskem cvetenju tvorijo toksini, ki
povzročajo množične pogine rib in divjadi (Kolar, 1999).

5.3.2. Prostočasne dejavnosti
Slovenija s svojo pokrajinsko pestrostjo nudi odlične možnosti za turistično
ponudbo, zlasti za rekreacijo. Naravno okolje nudi v Sloveniji dobre možnosti za
skupinske oblike rekreacije (planinarjenje, smučanje) in številne oblike individualnih
rekreacijskih aktivnosti (plezanje, gorsko kolesarjenje, jadralno in toplozračno letenje
itd.). Povečana prisotnost ljudi v okolju povzroča številne probleme. Divjad in druge
prostoživeče živali dojemajo človekovo prisotnost kot vidne, slušne in vonjalne dražljaje,
ki povzročajo vznemirjanje in okoljski stres divjadi. Različne vrste se na tak stres
različno odzovejo. Motnje se pokažejo včasih na posameznih osebkih, včasih tudi na
strukturi populacije. Prihaja do spremembe rabe prostora, zamenjajo se nočne in dnevne
aktivnosti in poveča se poraba energije. Živali so prizadete zlasti v času paritve,
poleganja in vzreje mladičev in v hudih ter dolgotrajnih zimskih razmerah. Posledice
vznemirjanja okolja divjadi omilijo cone miru, torej območja, kjer ne potekajo
rekreacijske aktivnosti ali lov, promet je omejen na minimum (Kolar, 1999).
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V veliki obori v bližini Stuttgarta naj bi uspeli uspešno združiti jelenjad, gozd in
turizem s pomočjo posebnih mirnih con, podoben uspeh pa naj bi dosegli v Švici, kjer je
ob strogi uporabi sprehajalnih poti jelenjad možno opazovati tudi podnevi. (Zieler, 2005).
Množične in individualne rekreativne dejavnosti obremenjujejo življenjski prostor
divjadi na različne načine. Priprava in vzdrževanje smučišč predstavlja velik poseg v
prostor. Travnate površine so vrstno osiromašene, uporaba težke mehanizacije povečuje
erozijo, umetna gnojila kot trdilci snega pa povečajo vnos hranil v prst. Velik problem
predstavlja vznemirjanje in hrup. Zaščitne ograje lahko zapirajo naravne prehode in s tem
povečujejo možnosti za zdrse divjadi. Plezalni športi ogrožajo nekatere vrste
prostoživečih živali v času gnezditve (Gregori, 1996). Nekatere vrste divjadi (gams)
dojemajo razne jadralne naprave kot grožnjo velikih ujed in se odzovejo s paničnim
begom, kar pomeni nepotrebno izgubo energije in s tem posledično slabšo odpornost in
povečano dovzetnost za bolezni (garje). Izboljšanje različne prometne infrastrukture
pomeni, da so še tako odmaknjeni in mirni predeli narave obremenjeni z izletniki in
rekreativci. Poseben problem predstavlja tudi vožnja z motornimi vozili v naravnem
okolju divjadi (Kolar, 1999).
Številčni kazalec, ki deloma pokaže vpliv človekovih prostočasnih dejavnosti na
divjad, najdemo v preglednici pregleda odvzema srnjadi v Sloveniji v obdobju od leta
2001 do 2005, ki pokaže, da so bili domači psi v omenjenem obdobju kar pomemben
dejavnik smrtnosti srnjadi. Povprečno so povzročili smrt 881 živalim letno, kar je 2%
celotnega odvzema.

5.3.3. Krivolov
Krivolov se zgodi, kadar lovijo nečlani lovske organizacije ali pa lovijo člani v
nasprotju z zakonom. Divji lov ali krivolov je eden glavnih vzrokov izumiranja nekaterih
velikih vrst sesalcev, predvsem v državah Afrike in Azije.
Krivolov je bil predvsem v preteklosti v Sloveniji za nekatere vir preživetja, sploh v
predelih, kjer je bilo preživetje še posebej težavno oziroma so bili ljudje v divji lov
prisiljeni zaradi socialne stiske (naravne nesreče, vojne). Tako so v Sloveniji posebno
znani trentarski divji lovci, znani po svojih plezalnih sposobnostih. Eden najbolj znanih
med njimi je bil Kugyev vodnik po Julijskih Alpah (Erhatič Širnik, 2000).
Današnja zakonodaja v Sloveniji vsakomur omogoča udejstvovanje v lovstvu
oziroma izvajanje lova, zato je motivov za krivolov sicer malo, a do njega kljub vsemu
prihaja. Kryštufek je mnenja, da krivolov ni pomemben dejavnik ogrožanja sesalcev
(Kryštufek, 1996), nasprotno pa Gregori navaja, da prihaja do nezakonitega uničevanja
redkih in ogroženih vrst s strani lovcev, ki naj bi vedno imeli pri roki izgovor, da so se
zmotili. Na pojav, da lovci streljajo ptice, ki jih ne poznajo, je opozarjal že M. Hafner leta
1933 (Gregori,1996).
Ozaveščenost lovcev je danes zaradi naglega porasta članstva v lovskih družinah
sicer večja, vendar naj bi bilo število tovrstnih prestopkov še vedno visoko. To potrjujejo
številni primerki zavarovanih vrst, ki so bili najdeni ob inšpekcijskem pregledu pri šestih
poklicnih preparatorjih leta 1991. Računati pa je treba, da jih dajejo lovci v prepariranje
tudi nepoklicnim preparatorjem ali pa romajo v smeti. V mnogih lovcih je zakoreninjeno
sovraštvo do "roparic", ki se jih skušajo znebiti tudi s streljanjem v gnezda; tako konča
marsikatera ptica iz skupine redkih in ogroženih vrst. Zgodi se, da lovci vzamejo sodbo v
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svoje roke in ubijejo npr. črno štorkljo z izgovorom, da je odnašala mlade fazane
(Gregori, 1996).
Vse večji pritisk je na ihtiofage vrste ptičev, to je take, ki se hranijo z ribami. Brez
dvoma so ribiči pripomogli k zniževanju števila vodomcev, skrivnost pa ostaja, kdo ima
na vesti kolonijo rečnih galebov (61 parov) in navadnih čiger (59 parov), ki so leta 1991
gnezdili pri Hočah. In to je bila ena pomembnih kolonij navadne čigre v srednji Evropi.
(Gregori, 1996).
Omenjeni podatki so sicer dokaj stari in situacija se je v lovstvu v zadnjih desetih
letih dokaj spremenila. Pri podatkih o krivolovu sta na voljo dva niza podatkov, in sicer
Zavoda za gozdove ter Policije (preglednica 6). V prvi vrsti gre za podatke o
evidentiranju krivolova s strani lovcev, v drugi vrsti pa gre za podatke o ugotovljenih
oziroma policiji prijavljenih storilcih. Iz prvega niza je moč sklepati, da se je krivolov do
leta 2004 krepil v Sloveniji, nato pa se je začel deloma umirjati.
Problem krivolova v Sloveniji v manjši meri ostaja, ogroža pa predvsem bolj redke
in ogrožene vrste ptic in sesalcev, kjer prihaja do načrtnega zbiranja določenih osebkov
ali enostavno izločitev problematičnih osebkov preko zakona.
Preglednica 6: Podatki o krivolovu v Sloveniji v obdobju od leta 1996 do 1997.
Leto
Število
živali *
Število
kaznivih
dejanj **

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

83

36

111

136

129

144

152

181

154

154

78

68

66

2006

2007

66

60

Vir: * Evidentirane živali, kjer je bil kot vzrok odvzema naveden krivolov; Podatki
o odvzemu divjadi v Sloveniji, ZGS, 2007.
** Število kaznivih dejanj po 343. členu Kazenskega zakonika RS - Nezakonit lov;
Podatki Policije-Sektorja za odnose z javnostjo, 2007.

5.3.4. Sprememba rabe prostora
Dinamika populacij divjadi je najtesneje povezana z intenzivnostjo človekove
dejavnosti v prostoru (Adamič, 1992a).
Človek v prostor posega na različne načine (z vidika življenjskega prostora za
divjad). Najbolj negativno je nepovratno uničevanje. Vsak habitat je nepovratno uničen,
če ga pozidajo. Tako je tudi v Sloveniji uničen marsikateri predel zaradi industrijske
gradnje in urbanizacije, ki sta se ponekod nekontrolirano širili, gradnje cest itd.
Pod vplivom tehnokratskega razmišljanja so bili v preteklih letih regulacijam
žrtvovani mnogi vodotoki. Tako so bili osiromašeni ali uničeni številni vodni bregovi,
predvsem rečni, s tem pa so bile zmanjšane ali uničene prehranjevalne možnosti za
mnoge obvodne vrste ptičev. Zaradi regulacij so pri nas skoraj izginili poplavni travniki,
ki so zelo pomemben prehranjevalni habitat za mnoge vrste ptičev. Omeniti je treba tudi
poplavne gozdove, ki po svoji avifavnistični diverziteti prednjačijo pred drugimi gozdovi.
Ohranili so se le se na majhnih površinah ob večjih rekah (npr. Muri, Dravi), v glavnem
pa so izginili zaradi melioracij. Gradnje na vodotokih so tudi akumulacije, katerih
površine so v zadnjih letih naraščale (Gregori, 1996).
Osuševanje mokrišč, to je raznih močvirij, zamočvirjenih travnikov, barij, obrežij
rek itn., je prav tako imelo negativen učinek na določene vrste ptic.
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Tudi v gozdarstvu se je pokazala težnja po monokulturah (iglavcev), s tem pa je
bilo povezano ekološko škodljivo zmanjševanje diverzitete. V preteklosti so pri nas sekali
gozd v goloseke, ki so jih sprva prerasle rastline z obilico plodov (jagode, maline,
jerebika, bezeg itn.). Zato opustitev golosekov mogoče lahko povezujemo z upadanjem
števila gozdnih kur. Med ogroženimi habitati, pomembnimi tudi za ptice, so grmišča. V
preteklih desetletjih smo jih obravnavali kot ekonomsko (in tudi estetsko) nepomembna
in jih množično brisali s površja zemlje. Zadnje čase vse bolj prodira spoznanje o
velikem ekološkem pomenu grmišč, ki so med drugim tudi habitati številnih vrst živali
(Gregori, 1996).
V Sloveniji se je v preteklih letih dvigovala gostota parkljaste divjadi, zmanjševala
pa se je gostota male divjadi, kar je razvidno iz slik 7, 8 in 9. Eden izmed glavnih
vzrokov za dvigovanje številčnosti parkljaste divjadi je zaraščanje in opuščanje
kmetijskih površin (Adamič, 1992a; Mikuletič,1990).
Sprememba intenzivnosti ali načina rabe prostora se odraža na populacijah
prostoživečih divjih živalih oziroma na njihovi gostoti, razširjenosti in dinamiki. Z
zaraščanjem opuščenih kmetijskih površin in intenziviranjem izkoriščanja gozdnih
površin se poveča nosilna zmogljivost prostora glede količinske, kakovostne in
prostorske zmogljivosti za rastlinojede parkljarje. S tem se spremenijo prehranske in
varovalne razmere, z njimi pa pestrost in gostote živalskih populacij (Hafner, 2005).
Zaraščanje bi prav tako lahko imeli za vzrok upada številčnosti male divjadi, vendar
je zaraščanje le spremljajoči pojav sprememb v načinu kmetovanja oziroma opuščanja
kmetijskih zemljišč. Kmetijstvo se je preusmerilo iz pretežno poljedelske ekstenzivne
proizvodnje v intenzivno živinorejsko proizvodnjo. Površine s poljščinami, kot je na
primer koruza, so se izrazito povečale. Kmetijska praksa v preteklih letih skoraj ni
poznala ukrepov, ki bi bili prijazni prostoživečim živalim. Praviloma so bila obsežna
koruzišča preorana takoj po spravilu pridelka in taka so ostala do spomladanskih setev.
Zaradi poenotenja površin so izginile mejice in gozdiči, osamelci, vegetacija ob
melioriranih vodotokih in cestnih povezavah. Varovalni pas, kjer zaradi zaščite
vodotokov ni dovoljena raba FFS, se v Sloveniji ni nikjer upošteval. Dobra kmetijska
praksa prinaša nekaj sprememb, ki so vezane na politiko subvencij (Kolar, 2008).

5.3.5. Delitev habitatov ali fragmentacija
Posledice različnih pritiskov na prostor (kmetijstvo, gozdarstvo, rekreacija, turizem,
transport, urbanizacija, industrija) vodijo k fragmentaciji ali delitvi habitatov, ki so vedno
manjši in manjši. Tudi pomen zavarovanih območij s tem izgublja svoj pomen, saj so
zavarovana območja majhna. Delitev habitatov močno vpliva na določene ključne vrste,
saj povečuje razdalje med ugodnimi habitati, nekatere vrste za obstoj potrebujejo še
posebno velike sklenjene habitate (Environment in the European Union at the turn of the
century, 1999).
Cestne in železniške povezave prekinjajo oziroma prizadenejo naravne selitvene
poti in povezave različnim vrstam divjadi, kar ima močne negativne vplive na populacije
divjadi, še posebej na velike zveri (medved, volk, ris). Drobljenje habitatov ali bivalnih
okolišev neposredno zmanjšuje možnost za preživetje številnim vrstam. Tudi razmeroma
majhni bivalni okoliši pa ob ustrezni povezanosti dolgoročno ohranjajo biotsko
raznovrstnost. Na drugi strani pa razmeroma veliki, vendar s prometnicami odrezani
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habitati, postanejo nezanimivi. Prihaja do slabenja genskega potenciala posamezne vrste
(Krže, 2008a).
Posledice fragmentacije, ki jo povzroča gradnja prometne infrastrukture, je mogoče
bistveno popraviti s tako imenovanimi »zelenimi mostovi«, ki povezujejo habitate, ki jih
deli cestno omrežje. Poleg tega tudi omilijo negativne posledice trkov z divjadjo oziroma
povoza.
V Avstriji, kjer je bil prvi zeleni most zgrajen leta 1990, ocenjujejo, da so se
problematike začeli lotevati razmeroma pozno. V Nemčiji (12.400 km avtocest) imajo
glede na podatke iz leta 2007 131 različnih objektov, ki so namenjeni prehodu
prostoživečih živali čez avtoceste in hitre ceste. Švica do leta 2020 načrtuje izgradnjo 50
zelenih mostov. Izgradnja zelenega mostu A kategorije je zelo draga in stane med 2 in 3
milijoni evrov. (Krže, 2008b).
V Sloveniji (472 km avtocest) naj ne bi imeli niti enega primernega zelenega mostu,
ki bi ustrezal že znanim standardom, prav tako tudi ne ustrezne strategije za reševanje
tovrstne problematike. Divjad mora izkoristiti različne cestne nadvoze za prehode čez
avtocesto, kar se nič kolikokrat konča usodno (Krže, 2008a; Petek, 2008).
Rezultati genskih raziskav rjavega medveda so pokazale zaskrbljujoče rezultate
vzdolž avtoceste Ljubljana – Koper. Vzhodno od avtoceste je populacija medvedov zelo
močna, medtem ko je zahodno populacija šibka (le nekaj osebkov). Med območjem na
zahodni strani avtoceste Ljubljana - Koper in osrednjo populacijo v Javornikih
raziskovalci niso zaznali nobenih prehodov, na območju Nanosa so jih zaznali pet. Očitno
je avtocesta za marsikatero vrsto živali velika ovira, ki ločuje Dinaride, eno
najpomembnejših zatočišč ogroženih živalskih vrst v Evropi, od alpskega prostora. Edino
rešitev predstavljajo ustrezni zeleni mostovi. Izgradnja ustreznih prehodov bi morala biti
prednostna naravovarstvena naloga Slovenije in Evropske zveze (Skrbinšek et al., 2008).

6. Stanje okolja – divjadi
Del stanja divjadi je prikazan že v poglavju o odstrelu, kjer so tudi prikazana
določena nihanja različnih populacij divjadi in nekateri vzroki za nihanja. Prav višina
odstrela je podatek, iz katerega lahko kritično sklepamo o številčnosti in stanju divjadi. V
poglavju o stanju divjadi sem opravil pregled za vse lovne vrste divjadi, ki so lovne v
Sloveniji, in za vse tri velike zveri, ki so sicer zaščitene, a se lahko lovijo po odločbi
ministrstva. Nekaterim vrstam je posvečeno več pozornosti, glede na literaturo, ki je bila
za posamezno vrsto dostopna. Podan je tudi splošen pregled razvoja vrste ter njene
razširjenosti, kjer je možna tudi primerjava s kartami odstrela, ki so prav tako opisane v
prej omenjenem poglavju.

6.1. Parkljasta divjad
6.1.1. Srnjak, srna (Capreolus capreolus)
Areal obsega pas mešanih in listnatih gozdov od zahodne Evrope do jugovzhodne
Sibirije, zahodne Kitajske in vzhodnega Tibeta. Na severu sega do južne Skandinavije, na
jugu pa do sredozemskih obal Evrope, Male Azije Kavkaza, severnega Iraka in severnega
Irana.
Razširjenost po Sloveniji:
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Srnjad je splošno razširjena in pogosta od morske obale do zgornje gozde meje. Do
druge polovice 19. stoletja je bila srnjad na slovenskem maloštevilna. Pogostejša je
začela postajati z obsežnim izsekavanjem pragozdov in razraščanjem grmišč. Povečan
odstrel je prvič zabeležen v letih 1858-1862. V začetku prejšnjega stoletja je srnjad na
Kranjskem dosegla zgornjo mejo biološko še mogoče gostote (Simonič, 1976), največjo
ekspanzijo pa dosegla v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Poselila je celotno
Primorsko z zaraščajočim Krasom vred. Pred drugo svetovno vojno srnjadi ni bilo po
izrazito poljskih okoliših (del Prekmurja, Ptujsko in Dravsko polje). Danes so vsa ta
območja že gosto poseljena (Kryštufek, 1991).
Slika 26: Srna z mladičema (foto: Miha Marolt, 2007).

Habitat: Srnjad se dobro znajde v gozdovih z gostjo podrastjo in v grmiščih. Najbolj
ji ustreza mozaičen preplet travnikov, pašnikov in njiv z majhnimi gozdički. V prejšnjem
stoletju se je srnjad prilagodila tudi življenju na odprtem polju (Kryštufek, 1991).
Srnjad je v Sloveniji prav zaradi svoje prilagodljivosti najbolj številčna divjad. V
Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo 100.000 - 130.000 osebkov te
vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS,
2008).

6.1.2. Navadni jelen (Cervus elaphus)
Prvotni areal je obsegal listnate in mešane gozdove palearktične Evrazije od Anglije
do daljnega vzhoda. Na jugu je segal v severno Afriko, Sardinijo in Korziko, Malo Azijo
in Kavkaz. Na severu je njegov areal razširjen do Skandinavije. V mnogih območjih ga je
človek iztrebil, zato današnja razširjenost ni sklenjena.
Razširjenost po Sloveniji:
Avtohtona jelenjad je bila na Slovenskem v 19. stoletju praktično iztrebljena. Zadnji
jeleni naj bi padli v laškem okraju že leta 1736 (cv: Anonimus, 1936), na Gorjancih leta
1823 (cv: Šašelj, 1929), v Trnovskem gozdu leta 1826 (cv: Mikuletič, 1978), na
Kočevskem leta 1852 (cv: Sajovic, 1919) in na Snežniku leta 1856 (cv: Valentinčič,
1958-59) ali pa leta 1875 (cv: Anonimus, 1912). Vprašanje pa je, ali je bila ta jelenjad v
drugi polovici 19. stoletja res povsem iztrebljena. Po vsej verjetnosti so se jeleni ohranili
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vsaj v gozdovih Javornika in Nanosa. Avtohtona jelenjad je preživela tudi v
jugovzhodnem delu Prekmurja, kjer pa so jo uničila revolucionarna vrenja po letu 1918.
Konec prejšnjega stoletja so se na Kranjskem in Štajerskem pojavile obore, ki so
imele bistven vpliv na razvoj jelenjadi na Slovenskem. Šlo je za sledeče obore:
1.
Kokra (1891), lastnik je bil Gilbert Fuchs, ki je nabavi jelenjad na
Korškem, Ogrskem in spodnji Avstriji.
2.
Jelendol pri Tržiču (1891-1894), lastnik je bil baron Julij Born. Jelenjad je
kupil na Poljskem (26 živali), Madžarskem (22 živali) in na Gornjem
Štajerskem. Kasneje je dodal še nekaj severnoameriških vapitijev (Cervus
elaphus canadensis), ki pa se v gorskem svetu niso obdržali, verjetno so se
parili s košutami navadnega jelena (cv: Simonič, 1958-1959).
3.
Graščina Planina (1895). Jelenjad je bila pripeljana s Karpatov in kasneje
še iz Avstrije. Leta 1904 so oboro opustili, jelenjad se je razpršila po
notranjskih gozdovih.
4.
Leskova dolina na Snežniku (1899). Jelenjad je imela različen izvor, največ
je bilo živali iz Macklenburga. Lastnik knez Schönburg-Waldenburg je
ogrado leta 1907 podrl, v njej je bilo takrat 74 glav jelenjadi.
5.
Lokanje na Pohorju (1900). Lastnik je bil knez Windischgraetz, ki je leta
1912 oboro podrl, iz nje pa je ušlo 6 glav jelenjadi.
Večina današnje jelenjadi izhaja iz omenjenih obor. Do druge polovice tega stoletja
je jelenjad že poselila Karavanke in del Kamniško-Savinjskih Alp, Pohorje in kočevski in
snežniški kras. Manjši populaciji sta živeli na Jelovici in Mežaklji. V tridesetih letih
prejšnjega stoletja so postavili oboro v Krmi ter največ jelenjadi pripeljali iz Belja, a je
vsa jelenjad (največ jih je bilo 36) do druge svetovne vojne propadla, večino so postrelili.
Po šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je jelenjad hitro širila na nova, še
neposeljena ozemlja. Danes je redka ali pa je ni le v večjih odprtih ravnicah v
visokogorju Julijskih Alp in ob sami obali (Kryštufek, 1991).
Za Slovenijo je bila opravljena študija o kakovosti jelenjadi (Hafner, 2006 in 2007).
Kakovost jelenjadi se najpogosteje izraža s telesno velikostjo, telesno maso in z maso
rogovja pri jelenih (Hafner, 2006). Kakovost jelenjadi je bila ocenjena na podlagi telesnih
mas in mas rogovij uplenjene jelenjadi v obdobju od leta 2000 do 2004. Analiza je bila
opravljena po lovskoupravljavskih območjih (LUO). Ugotovljeno je bilo, da se kakovost
jelenjadi v Sloveniji po različnih območjih zelo razlikuje. Dinamika večanja telesnih mas
in mas rogovja sta enaki, medtem ko nastajajo velike razlike med njihovim srednjimi
vrednostmi. Primerjava telesnih mas različnih starostnih razredov med LUO prikaže do
40% razlike, podobno je bilo ugotovljeno tudi za rogovje, kjer ponekod nastopajo tudi do
70% razlike. Z boljšo kakovostjo se ponaša panonska jelenjad pred jelenjadjo visokega
krasa in jelenjadjo alpske Slovenije. S spremembami v okolju in posledično tudi v
populacijah divjadi se spreminjajo tudi posamezne telesne značilnosti posameznega
osebka (telesna velikost, rodnost, smrtnost, prostorska razporeditev), od tod pa tudi
omenjene razlike. (Hafner, 2007).
Habitat: Predvsem gozdovi, od nižin do gornje gozdne meje. Najbolj mu ustrezajo
stiki gozdov in odprtih (obdelanih) površin. V Sloveniji živi največ jelenjadi v dinarsko
bukovo jelovih gozdovih in na njihovih spremenjenih, zlasti zasmrečenih sestojih. V
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Alpskem gorskem svetu živi jelenjad v mešanih smrekovih gozdovih, v nižinski Sloveniji
pa tudi v poplavnem gozdu (Kryštufek, 1991).
Slika 27: Navadni jelen – samec (foto: Slika 28: Razširjenost jelena v Sloveniji
Jürgen Schiersmann, 2008).
(Kryštufek, 1991, str. 242).

Opombe k sliki 28: a – obore s konca 19. in začetka 20. stoletja; b – razširjenost do
leta 1965; c – razširjenost do leta 1980.
V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo okoli 13.000 osebkov te
vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS,
2008).

6.1.3. Gams (Rupicapra rupicapra)
Poseljuje gorske območja severozahodne Španije, Pirenejev, Alp, Jure, Apeninov,
Karpatov, Tater, balkanskih gora, Male Azije in Kavkaza. Človek ga je naselil v
Schwarzwald, severno Češko, saško Švico in na Novo Zelandijo.
Razširjenost po Sloveniji:
V začetku prejšnjega stoletja so gamsi živeli v visokogorju Alp s Pohorjem vred,
izolirane populacije so bile še v Zasavju, v dolini Kolpe in Iške ter na Šmarni gori. V
Dinarskem gorstvu je bil bolj ali manj iztrebljen, zato so ga lovci leta 1926 ponovno
naselili na Snežnik (cv: H.H., 1927) in leta 1959 na Nanos (cv. Bittner, 1970-71). Leta
1957 so gamse iz Kamniške Bistrice izpustili v Osilnico nad Kolpo (1965-66). Kasneje so
gamsi poselili dinarsko gorstvo po naravni poti s severa. Že leta 1931 so se prvi pojavili
na Gorjancih (cv: Jordan, 1934), okrog druge svetovne vojne na Boču in Rogatcu (cv:
Kovač, 1976-77, Koser, 1981). V zadnjih desetletjih so se spustili z območij nad gozdno
mejo v z gozdovi poraslo sredogorje, tako da so pogosti tudi v hribovju predalpskega
sveta (Kryštufek, 1991).
Habitat: Gams je vrsta odprtih skalnatih predelov nad gozdno mejo. Praviloma se
gamsi poleti zadržujejo nad gozdno mejo, pozimi se spuščajo nižje, kljub temu pa številni
gamsi vse leto vztrajajo na visokogorskih pašnikih. Poseljujejo tudi ruševja. V prejšnjem
stoletju so poselili tudi pas gozdov v sredogorju in hribovju. Ekspanzijo je moč pripisati
iztrebljenju plenilcev, zlasti volka. Gams že od nekdaj živi tudi v strmih skalnatih
soteskah v nižjih legah, pri nas npr. soteska Iške, v Zagorju ob Savi, v dolini Kolpe itd.
(Kryštufek, 1991).

53

Slika 29: Gams – samica (foto: Miha Slika 30: Razširjenost gamsa v Sloveniji
Marolt, 2007).
(Kryštufek, 1991, str. 251).

Opombe k sliki 30: a – naselitve (letnica v oklepaju); b – približna današnja
naseljenost.
V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo 12.000 - 15.000 osebkov
te vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS,
2008).

6.1.4. Divji prašič (Sus scropha)
Prvotno je poseljeval stepska in gozdnata območja Evrazije in severne Afrike, od
Britanskega otočja na zahodu do Japonske na vzhodu. Na severu gre do 55-60° severne
zemljepisne širine, na jugu poseljuje območja vse do Indije in Šri Lanke. Živi tudi na
Sardiniji in Korziki. Danes je v mnogih območjih iztrebljen, območje poselitve je
razdrobljeno na majhne izolirane populacije.
Razširjenost po Sloveniji:
Za zgodovino divjega prašiča v Sloveniji je bistvena odredba cesarice Marije
Terezije iz leta 1770, v kateri je bilo ukazano zatreti vse divje prašiče v naravi. Po tem
obdobju je bila divja svinja na ozemlju Slovenije praktično iztrebljena. Kronika gozdne
uprave kneza Auersperga v Kočevju ne prikazuje nobenega odstrela divjih svinj že od
leta 1768 pa vse do 1918 (cv: Šavelj, 1933). To bi lahko pomenilo, da je bil divji prašič
že sredi 18. stoletja zelo redek, če ne celo iztrebljen. V 19. stoletju se sicer pojavljajo
posamezni zapisi o ubitih ali videnih divjih prašičih »klatežih«, ki so najverjetneje na
naše ozemlje prišli iz Hrvaške. V Prekmurju, ki je pripadalo Ogrskemu kraljestvu, so se
divje svinje zadržale v okolici Hodoša in ob Muri do začetka dvajsetih let prejšnjega
stoletja (cv: Pirc, 1958-59), ko so bile med revolucionarnimi vrenji verjetno iztrebljene.
Leta 1912 se je na severnem pobočju Gorjancev pojavil velik merjasec, pri tem pa
je lastniku veleposestva Rupčevrh graščaku Goriany-u prišlo na misel, da bi poskusil s
ponovno naselitvijo divjih prašičev. Leta 1913 je kupil staro svinjo s štirimi mladiči, ki je
kmalu pobegnila ter naslednje leto v gozdovih Radohe povrgla 9 mladičev. Odtlej so se
divje svinje vse pogosteje pojavljale v Beli Krajini, okolici Novega mesta in v Mali gori
(cv: Danko, 1922, Šašalj, 1911). Omenjeno območje so do konca dvajsetih let tudi
povsem poselile, prodirale pa so še naprej.
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V naslednjih letih so se divji prašiči razširili na Snežnik, Kočevsko. Zasavje,
okolico Celja, Haloze in na Boč. Leta 1926 so se pojavili tudi na Pohorju in leto kasneje
na Kozjaku (cv: Paitler, 1927). Vse pogostejši so bili klateži v okolici Vipave, Ljubna pri
Bohinju, Kočne, Skaručne in Rašice.
Proti koncu 40. let prejšnjega stoletja so se divji prašiči začeli pogosteje pojavljati
na Krasu in Tolminskem, v začetku petdesetih let tudi že v Julijskih Alpah. V petdesetih
letih so postale pogostejši in rednejši tudi v vzhodni Sloveniji, razen v Prekmurju.
Ozemlje na levem bregu Mure naj bi po mnenju lovcev po odstranitvi obmejnih minskih
polj poselil divji prašič z Madžarske (cv: Marič, 1977). Danes divja svinja bodisi stalno
bodisi občasno poseljuje celotno ozemlje Slovenije skoraj do obale (Kryštufek, 1991).
Slika 31: Divji prašič – samec (foto: Jürgen Slika 32: Sedanje območje razširjenosti
Schiersmann, 2008).
divjega prašiča (Jerina, 2006, str. 11).

Opombe k sliki 32: Sedanje območje razširjenosti divjega prašiča, ugotovljeno s
fiksno kernelsko metodo; v senčenih območjih je živelo 35, 65 oz. 95 % vseh odvzetih
osebkov divjega prašiča v Sloveniji.
Habitat: Poseljuje listnate in mešane gozdove, ustrezajo mu tudi obsežnejša
močvirja. V gorah gre do gozdne meje (Kryštufek, 1991).
Analize kažejo, da so gostote divjega prašiča največje v območjih z večjo
razpoložljivosti energijsko bogate hrane (odrasli sestoji listavcev, krmišča) in
dostopnostjo kritja (kmetijske površine blizu gozda, sukcesijske površine) ter tam, kjer so
temperature visoke, zime pa mile, z malo snega (verjetnost rabe narašča s temperaturo in
upada s količino padavin). Prostorska razporeditev divjega prašiča je odvisna tudi od
gozdnatosti in stopnje fragmentacije gozda. Trenutno poseljuje 55 % Slovenije, njegov
potencialni habitat pa obsega 67 % države (Jerina, 2006).
V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo 8.000 - 12.000 osebkov te
vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen, da se povečuje, kot
v ostali Evropi (LZS, 2008). Podobno ugotavlja tudi Jerina (Jerina, 2006), saj naj bi se
razširjenost in številčnost divjega prašiča verjetno še povečevala, še zlasti, če se bodo
nadaljevali sedanji trendi okoljskih sprememb (naraščanje temperature, povečevanje
gozdnatosti, izginjanje iglavcev).
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6.1.5. Alpski kozorog (Capra ibex)
Vrsta poseljuje le Alpe. Vsi današnji alpski kozorogi izhajajo iz narodnega parka
Grand Paradiso v Italiji, kjer je v 19. stoletju preživela edina populacija.
Razširjenost po Sloveniji:
Kryštufek navaja, da ni nobenih trdnih dokazov, ki bi govorili o prisotnosti
avtohtonega alpskega kozoroga na Slovenskem po koncih ledenih dob. Nekateri sicer
domnevajo, da je bil kozorog pri nas iztrebljen v 16. stoletju (cv: Valentinčič, 1974).
Kljub temu ni nobenih trdnih dokazov za obstoj kozoroga pri nas.
Kozoroge je na Slovenskem naselil baron Julij Born v letih 1890 in 1896. V
Lausannu je kupil 20 kozorogov, ki jih je sprva imel v posebni obori pri Sv. Katarini pod
Košuto. Leta 1908 jim je dodal še bastardnih koz (križanci med domačimi kozami in
kozorogi). Po smrti barona jih je njegov sin Friderik izpustil v 1.355 ha veliko lovišče na
zahodnem pobočju Košute, na Korošici in na Begunjščici. Do leta 1912 so vsako leto
dodajali nove živali, tako da je bilo leta 1918 v koloniji 50 - 60 kozorogov. Kot posledica
vojne dejavnosti z obmejno Koroško je v zimi 1918-19 to število upadlo na 6 - 8 živali, ki
so se zatekle na nedostopne čeri na Begunjščici. Do zime 1925-26 se je število povečalo
na 17 živali (cv: Šivic, 1926). Leta 1931 jih je bilo 30 - 50 (cv: Anonimus, 1931). Tudi
med drugo svetovno vojno je kolonija močno trpela, preživelo naj bi okoli 10 živali. V
letih 1953, 1956 in 1970 so populaciji dodali 14 kozorogov iz Švice in Zahodne Nemčije.
Leta 1975 je bilo na Begunjščici 60 kozorogov (cv: Fabjan, 1977-78).
Druga naselitev je bila leta 1953 v Kamniški Bistrici, kjer so izpustili 3 iz Švice
pripeljane živali. Temu majhnemu tropu so v obdobju od leta 1961 do 1965 dodali še 4
kozoroge. Leta 1975 je bilo na Brani 35 kozorogov.
V Julijcih so bili kozorogi prvič naseljeni leta 1965 v dolini Zadnjice. Živali so
izvirale iz Italije. V obdobju od leta 1965 do 1975 je bilo izpuščenih še 54 kozorogov,
tako je populacija štela leta 1976 že 160 živali (cv: Fabjan, 1977-78). V osemdesetih letih
je lovska družina Bovec naselila kozoroge iz Grand Paradisa. Po oceni iz leta 1989 je
živelo v Sloveniji 237 kozorogov (Kryštufek, 1991), leta 1996 pa preko 400 (Galjot,
1998).
Slika 33: Alpski kozorog – samec (foto: Slika 34: Razširjenost kozoroga v Sloveniji
Boštjan Baligač, 2008).
(Kryštufek, 1991, str. 253).
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Kozorog je vrsta, ki se prav tako lahko okuži z gamsjo garjavostjo. Do tega je prvič
prišlo leta 1979 na Ljubelju (Galjot, 1998). Kljub velikim naporom, ko so lovci kozoroge
odlavljali, jih kopali v posebnih kopelih in se borili z boleznijo, so kozorogi na Ljubelju
počasi izumrli. Pri tem trudu je sodelovala tako vojska kot lokalno prebivalstvo. Pri
nevarnem odlavljanju živih živali se je smrtno ponesrečil veterinar, pri delu z živalmi pa
nato še kmet, ki je skrbel za živali (Galjot, 1998).
Habitat: Odprti skalni predeli nad gozdno mejo. Gre višje kot gams, do 3.200 m
visoko. Zaradi pomakanja hrane se pozimi spusti vse do gozdov (Kryštufek, 1991).
V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo 100 - 150 osebkov te vrste
(Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS, 2008).
Vseeno pa gamsja garjavost ogroža kozoroga v Sloveniji.

6.1.6. Damjek, jelen lopatar (Cervus dama)
Damjek naj bi prvotno poseljeval sredozemska območja Evrope in severozahodne
Afrike s spodnjim Egiptom, Mali Azijo in Iran. V Evropi se je damjek ohranil kot
parkovna divjad. Razdeljevali so ga že Rimljani, v 11. stoletju so ga Normani zanesli v
Anglijo.
Razširjenost po Sloveniji:
Zgodovina damjeka je v Sloveniji slabo poznana. Lopatar naj bi bil prisoten že pred
prvo svetovno vojno, potem ga med drugo svetovno vojno v Sloveniji ni bilo več.
Ponovne naselitve so sledile leta 1962, ko so v oboro na Pohorju izpustili 5 damjekov iz
Hrvaške. Tem so kasneje dodajali živali z Brionov. Na Rogu so leta 1965 izpustili 34
živali te vrste v oboro, katerim je bilo kasneje dodanih še 12 živali iz Nemčije. Leta 1970
je bilo na Jelovico izpuščenih 18 damjekov iz Brionov. Leta 1970 so naselili 16
damjekov iz Brionov na območje Slavnika, v letih 1970 in 1971 14 damjekov v okolico
Črne na Koroškem, leta 1973 30 damjekov z Brionov v okolico Kozine in 22 damjekov
na velenjsko območje. Leta 1971 so lovci naselili damjeke na območje Dobove, od koder
so se pričeli širiti proti Bizeljskem. Med letoma 1973-74 so jih naselili v Krakovski gozd,
leto kasneje pa še v bližino Sevnice (cv: Krže, 1975-76). Pri večini naselitev so jelene
imeli najprej nekaj časa v obori nato pa so jih po ustreznem času aklimatizacije izpustili v
prosto naravo. Danes so najmočnejše kolonije damjeka v okolici Velenja, Brežic, na
Pohorju in na Primorskem (Kryštufek, 1991).
Slika 35: Damjek – samec in samici (foto: Slika 36: Razširjenost damjeka
Jürgen Schiersmann, 2008).
Sloveniji (Kryštufek, 1991, str. 245).
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Habitat: Listnati, mešani ali iglasti gozdovi z gosto podrastjo. Živi tudi v
sredozemski makiji (Kryštufek, 1991).
Po podatkih LZS naj bi bila leta 1998 ocena spomladanske številčnosti 440
damjekov. (Izbor statističnih podatkov lovskih organizacij Slovenije 1962-2000, 2001).

6.1.7. Muflon (Ovis ammon)
Muflon v številnih podvrstah poseljuje obsežna območja osrednje Azije, Oman,
Ciper, Sardinijo in Korziko. Muflon je bil v Evropi naseljen iz Sardinije in Korzike.
Razširjenost po Sloveniji:
Muflone so lahko v Sloveniji gojili kot lovno divjad že v predpreteklem stoletju,
vendar o tem ni zanesljivih podatkov (cv: Božič, 1934). V lovskem letu 1934-35 so
goriški lovci na Banjško planoto naselili tri muflone, ki so jih dobili s Sardinije, vendar ta
mala kolonija ni preživela do druge svetovne vojne. Prva povojna naselitev je bila leta
1953 v dolino Kokre, 4 mufloni so bili pripeljani iz Avstrije. Večina naselitev se je začela
po letu 1961. Mufloni so bili naseljeni v Vrsnik nad Kobaridom (1961), Bohinj (1964),
na Mežakljo (1968), Šmohor nad Laškim (1965), Rog (1967), Pogorje pri Slovenj Gradcu
(1966), Most na Soči (1970), okolico Škofje Loke (1970), okolico Kranja (1970), Polhov
Gradec (1971), Trnovski gozd (1972,1973), Boč (1972) in Tolmin (1973) (cv: Simonič
1967-68; Krže 1975-76). Mufloni so bili kupljeni na Brionih, v Avstriji in Italiji.
Navadno so bili brez predhodnega zadrževanja v oborah izpuščeni neposredno v naravo.
Mufloni so deloma migrirali. Mufloni iz Kokre so se razselili po Gorenjski vse do
Šmarne gore (Kryštufek, 1991).
Leta 1958 so se v zgornji Savinjski dolini pojavili prvi mufloni iz kolonije v Železni
Kapli (cv: Vršnik, 1959-1960). Iz teh priseljenih živali se je razvila močna kolonija.
Habitat: Gosti gozdovi na skalnati podlagi. Pri nas najpogosteje v gorah in hribovju
(Kryštufek, 1991).
Glavni vzrok naselitve muflonov v Slovenji je bila želja po obogatitvi lovišč,
vendar naj bi bile premalo strokovno pretehtane. Nadaljnje odločitve o strategijah
bodočega upravljanja s populaciji bodo morale temeljiti na ekoloških osnovah (Hafner,
2000b).
Slika 37: Muflon – samec (Foto: Miha Slika 38: Razširjenost muflona v Sloveniji
Marolt, 2008).
(Kryštufek, 1991, str. 256).
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Opombe k sliki 38: a – naselitve; b – migracija muflonov iz Železne Kaple v
Zgornjo Savinjsko dolino od leta 1958 naprej; c – današnja razširjenost.
V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo okoli 2.000 osebkov te
vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007).

6.2. Velike zveri
Slovenija sodi med tistih nekaj srednjeevropskih držav, ki jih naseljujejo vse
avtohtone velike zveri - rjavi medved, volk in ris. Velike zveri predstavljajo dragocen
element narodove naravne dediščine in biotske pestrosti, vendar pri tem ne smemo
prezreti številnih naporov, ki so potrebni za uspešno varstvo v kulturni krajini. Gledano
skozi današnjo sodobno človekovo perspektivo sodijo vsi trije predstavniki v skupino t.i.
problematičnih živalskih vrst. S tem izrazom se danes nadomešča arhaični zveneči pojem
»škodljivih živali«, ki se je uporabljal v preteklosti in je a priori spodbujal k njihovemu
zatiranju. Med te vrste štejemo še nekatere druge srednje velike zveri, rastlinojedce,
ribojede ptiče in nekatere ptiče pevce oziroma tiste vrste, ki zaradi načina prehranjevanja
ter drugih življenjskih značilnosti človeku povzročajo škodo, z njim tekmujejo v
izkoriščanju istih naravnih virov in so izjemoma lahko nevarni tudi ljudem.
Za uspešno dolgoročno upravljanje s populacijami problematičnih vrst je potrebno
poznati velikost, zgradbo, številčne trende populacij, dejansko stopnjo ranljivosti in
ogroženosti problematičnih vrst, prostorsko razširjenost in trende širjenja, dejanski obseg
konfliktov s človekom, odnos lokalnega prebivalstva do varstva problematičnih vrst,
izkušnje v rabi preprečevalnih sredstev in višine izplačanih odškodnin za škodo, ki jo
povzročajo (Adamič, 1996).
Vse velike zveri so v Sloveniji zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004), vseeno pa je njihov konflikten značaj s stališča
človeka takšen, da se kljub varovanju pojavljajo izjeme in prihaja do lova na te vrste, zato
tudi njim namenjam nekaj pozornosti.

6.2.1 Rjavi medved (Ursus arctos)
Prvotno je poseljeval celotno Evropo, Malo Azijo ter gozdnata območja Azije do
Himalaje na jugu in Kamčatke na vzhodu. Človek je medveda v precejšnjem delu
prvotnega areala iztrebil.
Razširjenost po Sloveniji:
Proti koncu 19. stoletja je bil na ozemlju današnje Slovenije že zelo redek. Zadnji
stalni medvedi naj bi bili ubiti v senožeških gozdovih leta 1837 (cv. Zelen, 1912), v
Kamniških in Savinjskih Alpah leta 1854 (v Kamniški Bistrici), v Julijskih Alpah leta
1871 (v trentarskih planinah) in leta 1873 (v Vratih) (cv: Švigelj, 1961), na Pohorju 1884
(cv. Mišić, 1936), v Trnovskem gozdu leta 1888 (cv: Mikuletič, 1963-64) in v idrijskih
gozdovih leta 1894 (cv: Jesenko, 1914). Kryštufek je mnenja, da je omenjene podatke
potrebno gledati zadržano, saj naj bi bilo v obdobju od leta 1880 do 1900 ubitih 17
medvedov. V tistem obdobju so za ubite živali izplačevali nagrade, zato je bila populacija
medveda zelo redka (Kryštufek, 1991).
V prvih desetletjih 20. stoletja se je medved stalno zadrževal v kočevskih gozdovih
(Rog, Velika gora, Travna gora, Goteniška gora), na Rakitniški planoti, Krimu, v Iški, na
Snežniku in na Javornikih. Občasno se je pojavljal tudi v okolici Železnikov, na Šmarni
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gori z Grmado, Jelovici, Pokljuki, Mežaklji, v Kotu, Krmi, Karavankah ter KamniškoSavinjskih Alpah. Šlo je za klateže, ki so kmalu izgubili življenje. V drugi polovici
prejšnjega stoletja je številčnost medveda porasla. Redno se je začel pojavljati na
območjih, kjer je bil v 19. stoletju iztrebljen. Po letih 1951 in 1952 je ponovno postal
stalen na Nanosu (cv: Pernat, 1956-57) in Trnovskem gozdu (cv: Mikuletič, 1963-64), po
letu 1954 pa še na Gorjancih (cv: Rakoše, 1958-1959). Leta 1952 se je medved pojavil
tudi na Pohorju. Po začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja so bili medvedi na Pohorju
stalni. Proti vzhodu so se medvedi pojavljali vse do Save. Poleg območij, ki jih je
medved poseljeval že prej, je začel v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
zahajati še na Peco, Menino planino ter v primorski del Julijskih Alp. V začetku
šestdesetih let je bila populacija medveda ocenjena na 150 medvedov (cv: Švigelj, 1961),
leta 1970 pa na 288 medvedov (cv: Simonič, 1972) (Kryštufek, 1991).
Slika 39: Rjavi medved (foto: Jürgen Slika 40: Razširjenost rjavega medveda v
Schiersmann, 2008).
Sloveniji (Kryštufek, 1991, str. 192).

Opombe k sliki 40: a - območje stalne poseljenosti; b - območje občasnega, vendar
dokaj rednega pojavljanja; c – areal danes iztrebljene pohorske populacije v letih 195262; d – posamezni klateški osebki v 20. stoletju; e – migracijske smeri.
Habitat: Listnati, iglasti in mešani gozdovi v nižinah in v gorah. Proti severu sega
celo v tundro. V Sloveniji je najpomembnejši v bukovo-jelovih gozdovih dinarskega
visokogorskega krasa. Na izbiro habitata močno vpliva človek. Pri nas najde najboljše
pogoje v višinah med 400 in 1.200 m (Kryštufek, 1991).
Rjavi medved je v Sloveniji vrsta, ki najbolj buri duhove, tako lovske kot predvsem
tudi vse ostale. Dva citata kratko povzemata status te velike zveri.
»Karizmatične vrste, kot to medved nedvomno je, so vedno v žarometih javnega
interesa. Nekateri jih obožujejo, drugi bi jih najraje iztrebili, nikogar pa ne pustijo
ravnodušnega« (Skrbinšek et al., 2007a, str. 1).
»Nikoli ni bilo o medvedu izrečenih toliko sovražnih, obenem pa tudi
dobronamernih besed, popisano toliko papirja kot sedaj« (Štrumbelj, 2006, str. 12).
Telesna velikost, velika gibljivost in plenilski način življenja izpostavljajo medveda
kot človeku potencialno nevarno vrsto. Od časa do časa se v Sloveniji v medijih pojavi
dilema o nevarnosti medveda za ljudi. Glede na izbruhe nestrpnosti, ki jih množični
mediji podpirajo, gre verjetno za fiksirani atavistični strah človeka pred zvermi. V
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Sloveniji je bil izdelan pregled registriranih napadov medveda na ljudi po drugi svetovni
vojni (do leta 1995). Medved človeku je nevaren, saj je v omenjenem obdobju ljudi ubil
(3 primeri), težje in tudi trajno poškodoval. Število konfliktnih situacij glede na število
srečanj z medvedom je malo. 70% vseh napadov so v Sloveniji povzročile samice z
mladiči. Ob povečani številčnosti in širjenju populacije je opazno, da se samice z mladiči
pogosteje pojavljajo v bližini naselij. Ponavljajoča srečanja medvedke s človekom lahko
pri njej povzroči strah za mladiče in tudi agresivnost. V letih 1994 in 1995 je bila
opravljena anketa med 193 revirnimi gozdarji, ki so imeli 212 srečanj z medvedom, od
katerih je bilo le v 13 primerih čutiti agresivnost medveda. V vseh primerih je šlo za
medvedko z mladičem. Srečanj z vodečimi samicami je bilo mnogo več, vendar je bilo
samo v 13 primerih čutiti agresivnost. Vsa srečanja so se končala brez neposredne
konfrontacije živali in človeka. Število srečanj med medvedom in človekom se bo
povečevalo (Adamič, 1996).
Poleg neposredne nevarnosti povzroča medved škodo na človekovem premoženju,
posebna pozornost je v poglavju o škodi.
Štrumbelj je mnenja, da je prepoved krmljenja medvedov na mrhoviščih neustrezna.
Mrhovišča so bila v preteklih stotih letih ustaljen način izogibanja konflikta med
medvedom in človekom. Z mrhovišči naj bi dosegli več ciljev, in sicer: z izbranimi
lokacijami lahko medvede zadržujemo proč od ljudi in naselij, medvedi nehajo iskati
hrano v naseljih, na mrhoviščih je možna boljša ocena številčnosti, možne so raziskave,
lažji je odstrel po strokovnih in etičnih merilih. Mrhovišča prepoveduje Evropska
direktiva, ki določa, da je medvedje meso živilo, kar pomeni, da ne sme biti krmljen s
hrano živalskega izvora. Štrumbelj je mnenja, da je takšno ravnanje neustrezno in da bi
mrhovišča reševala več konfliktnih situacij v kulturni pokrajini (Štrumbelj, 2006).
Ovčereja je dejavnost, ki kaže negativen vpliv in ima največji pomen na celotnem
osrednjem poselitvenem območju rjavega medveda. Ekstremna intenzivnost posledic
zaradi neprilagojene kmetijske (spodbujanje reje drobnice) in okoljske politike se kaže
tako v naravnem kot družbenem okolju. Negativne vplive na naravno okolje medveda
predstavljajo promet, kmetijstvo, gozdarstvo in industrija, ki lahko ogrozijo stabilnost in
vitalnost populacije rjavega medveda v Sloveniji. Turizem še najmanj ogroža medvedov
habitat, a se lahko pričakuje stopnjevanje tega vpliva. Področje presoje negativnih
vplivov na habitat rjavega medveda v osrednjem območju poselitve je premalo
sistematično raziskano. Manjkajo analize, ki bi osvetlile pomen upravljanja z
življenjskim okoljem rjavega medveda kot ključnega za njegovo ohranitev. Analize bi
lahko bistveno prispevale k zmanjšanju konfliktnih situacij in s tem k boljšemu sobivanju
človeka in rjavega medveda. Potrebno je aktivno varstvo medveda in njegovega habitata
(Ažman, 2008).
Velike polemike so sprožili zelo visoki odstreli medvedov, ki so se pričeli v letu
2002. Osnovno vprašanje, ki si ga zastavljajo strokovnjaki, je vprašanje o številčnosti
medvedov. Ocene nihajo, nekatera mnenja so si različna.
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Slika 41: Odvzem in škode povzročene od rjavega medveda.

Vir: Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008, 2008.
Vlada je leta 2002 sprejela strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, ki
temelji na ekoloških zakonitostih ter obsega in upošteva medsebojno primerljive
zakonske ter administrativne okvire na področju kulture in sociologije gospodarstva, in
sicer z vidika varstva medveda in njegovega habitata. Strategija omogoča obstoj medveda
v naravnih razmerah, hkrati pa tudi izkoriščanje naravnih dobrin v istem območju.
Namen dokumenta je bil, da bi določili cilje, usmeritve in ukrepe varstva medveda in
njegovega habitata, pa tudi ukrepe za sožitje s človekom. Pri tem sta izpostavljeni dve
bistveni izhodišči; da je medved živo bitje in biološka vrsta, ki ima pri nas domovinsko
pravico in mu je potrebno zagotoviti dolgoročno ohranitev, ter da je potrebno v skupnem
prostoru vzpostaviti nekonfliktno razmerje med medvedom in človekom za njuno sožitje.
V okviru strategije se razlikuje 4 območja upravljanja z rjavim medvedom: osrednje
območje medveda, robno območje medveda, prehodno območje (koridorji) in območje
izjemne prisotnosti medveda (slika 41). Za uresničitev temeljnih načel strategije je bil
sprejet tudi Akcijski načrt za upravljanje z rjavim medvedom v Sloveniji za obdobje od
leta 2003 do 2005. V obravnavi je tudi nov predlog za obdobje od leta 2007 do 2011.
Upravljanje z našim delom medvedje populacije je zdaj zasnovano celostno, kar naj bi
pomenilo, da je zagotovljena tesna povezanost med okoljem, medvedom in človekom
(Leskovic, 2003; Velike zveri, 2008).
Vlada RS je imenovala tudi intervencijsko skupino za rjavega medveda, ki je
namenjena hitremu reševanju težav z medvedi v Sloveniji (Leskovic, 2003; Velike zveri,
2008).
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Strokovnjaki z Biotehniške fakultete, Zavoda za gozdove ter tudi Lovske zveze so
jeseni leta 1993 že začeli s preštevanjem medvedov na mrhoviščih in krmiščih za divje
prašiče. Preštevanje je zelo težavno zaradi pritajenega načina življenja, generalističnega
načina prehranjevanja, velike gibljivosti ter obsežnosti individualnih arealov, poleg tega
je pri preštevanju medvedov potrebno upoštevati številne napake. Kljub temu pa štetje
daje nekatere pomembne podatke o populaciji (Adamič, 1996).
V letu 2000 podaja Kryštufek oceno velikosti medvedje populacije, ki je temeljila
na povprečnem odvzemu, na znanem povprečnem leglu, na neuravnoteženi spolni
strukturi in razmnoževalnem ciklu. Ocenjuje, da je v Sloveniji takrat živelo 155 - 277
osebkov (Kryštufek, 2000a).
V letu 2007 so strokovnjaki z Biotehniške fakultete začeli projekt ocenjevanja
številčnosti medvedov v Sloveniji s pomočjo genetskih raziskav, s katerimi se številčnost
živali oceni s pomočjo neinvazivnega genetskega vzorčenja, kar pomeni,da se do
genetskih podatkov pride preko materiala, ki ga žival pusti v okolju. Iz iztrebka se tako
prebere individualen genotip živali - kot nekakšen genetski prstni odtis. S pomočjo
posebne statistične obdelave in metode odlova, označevanja in ponovnega odlova se je
zelo zanesljivo ocenilo število medvedov v Sloveniji. Akcija je potekala na področju 106
lovskih družin, zbranih je bilo 1.057 vzorcev (cilj je bil 1.200), vključenih je bilo 1.500
ljudi, kar je ena večjih raziskav na svetu. Od zbranih vzorcev je bilo 88% uporabnih. V
raziskavi je bilo »ujetih« 354 različnih medvedov (159 samcev in 195 samic). Jeseni
2007 naj bi tako v Sloveniji po podatkih genske raziskave živelo 435 - 479 medvedov
(95% statistična zanesljivost) (Skrbinšek et al., 2007b; 2008).
Strokovnjaki so enotnega mnenja, da imamo v Sloveniji vitalno populacijo rjavega
medveda (Leskovic, 2003; Skrbinšek et al., 2007b), mnenje o številčnosti pa ni tako
enotno.
Štetje rjavega medveda na stalnih števnih mestih ostaja tudi v bodoče eden od
poglavitnih delov spremljanja trendov populacijskih parametrov rjavega medveda. Na
podlagi Projekta Life Natura III in zahtev evropske komisije je bila oblikovana mreža
stalnih števnih mest (167), na katerih je štetje rjavih medvedov danes obvezno.
Štetja rjavega medveda so bila v letu 2007 organizirana enako kot pretekla leta.
Organizirali so ga Zavod za gozdove Slovenije, Lovska zveza Slovenije (LZS) in
Območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (OZUL).
Medvede so preštevali na isti dan (noč), in sicer enkrat v pomladanskem in dvakrat v
poletno-jesenskem času.
Na podlagi dolgoletnega spremljanja stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji
in opravljenih analiz zbranih podatkov se ocenjuje, da slovenska populacija rjavega
medveda šteje 500 - 700 osebkov, z rahlim trendov znižanja številčnosti (Strokovno
mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008, 2008).
Analize raziskave, ki sta jo opravila Jerina in Adamič (2008), napovedujejo, da je
številčnost dela populacije medveda v Sloveniji leta 1998 znašala okoli 290 osebkov, se
postopno dvigovala do leta 2006, ko je po oceni znašala okoli 370 osebkov, ter nato
začela upadati in je leta 2008 znašala okoli 320 osebkov. Ugotovljene vrednosti so
bistveno manjše od dosedanjih uradnih ocen, zato raziskovalca sodita, da so uradne ocene
previsoke.
Različne ocene številčnosti populacije rjavega medveda so posledica različnih
uporabljenih metodologij. Najnovejša ocena strokovnjakov z Biotehniške fakultete
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(Skrbinšek et al., 2007b; 2008) je najverjetneje tudi najbolj zanesljiva, vendar je
metodologija zelo zapletena in celotna ocena zelo draga. Ocena, ki jo podaja Zavod za
gozdove v sodelovanju z LZS, je precej višja, kot ocena strokovnjakov z Biotehniške
fakultet, kar je ponovno posledica metodologije, ki je precej bolj poceni in hitrejša.
Očitno je, da je bilo oceni številčnosti populacije rjavega medveda namenjeno
mnogo energije in časa, saj je bila velikost populacije podlaga za načrtovanje odvzema
(odstrela). Tovrstno razmišljanje je temeljilo na predpostavki, da je strpnost ljudi, ki z
medvedom bivajo v istem okolju, odvisna predvsem od številčnosti medvedov, vendar je
strpnost ljudi bolj kot od absolutne številčnosti medveda odvisna od števila konfliktov, ki
nastanejo med medvedom in človekom (škoda na kmetijskih kulturah, domačih živalih,
obiskovanje naselij, napadi na ljudi itd.). Tako je na primer v Franciji manj kot deset iz
Slovenije priseljenih medvedov dvignilo mnogo prahu. V Skandinaviji novo spoznanje,
da populacija rjavega medveda ne šteje samo tisoč, ampak kar dva tisoč osebkov, ni
povzročilo nikakršnih razburjenj, zgolj pozitivno presenečenje. V Sloveniji je
zaskrbljujoče dejstvo, da se število konfliktov povečuje, kar vpliva na negativno
nastrojenost proti rjavemu medvedu in želje po večjem odstrelu. Poznavanje in
obvladovanje dejavnikov, ki povzročajo navajanje (habituacijo) rjavega medveda na
človeka in konflikte med vrstama, je bistvenega pomena za ohranitev medveda v
Sloveniji (Krofel, Jerina, 2009).
V Sloveniji temelji velik del upravljanja z medvedom na predpostavki o številčnosti
in reševanju konfliktov z odstrelom, kjer naj bi populacijo privedli na stanje izpred 15 let,
ko je bilo konfliktov manj. Zelo verjetno je predpostavka napačna, saj se število škodnih
primerov povečuje hitreje kot sama populacija. Število škodnih primerov na območju z
največjo gostoto poseljenosti medvedov v Sloveniji ni nujno največje. Situacija brez
konfliktov bi bila rešena najbrž samo v primeru, ko bi bil medved iztrebljen. Druga
možnost je, če bi določen prostor namenili samo ljudem, drug prostor pa medvedom. V
Sloveniji to ni mogoče zaradi same velikosti in značilnosti prostora, na primer aktivnost
odraslega samca zavzema 70.000 ha. Očitno je, da konfliktov v celoti ne bo moč docela
odpraviti, določeni primeri iz tujine kažejo učinke dobre prakse (Krofel, Jerina, 2009).
V tujini (Severna Amerika) so se sprva lotevali problematike na podoben način kot
se jih danes pri nas (z odstrelom, preseljevanjem, plašenjem, dopolnilnim krmljenjem
itd.), vendar so bili uspeh slabi. Raziskave so pokazale, da se medved kljub prirojenemu
strahu pred človekom, postopno privadi (habituira) na človeka, predvsem zaradi hrane, ki
mu je v bližini človeških bivališč lahko dostopna (smeti, ostanki hrane itd.). Napade na
človeka so v glavnem »zagrešili« predvsem habituirani medvedi. Odstranitev
problematičnih osebkov je problem rešila le kratkočasno, saj se je čez nekaj časa pojavil
nov medved. Take točke bi lahko imenovali »ponori populacije«. Končni rezultat
raziskav je bil, da je za zmanjšanje konfliktov najbolj pomembno, da se medvedom
prepreči dostop do človeških virov hrane. Potrebno je pravilno odstranjevati človeške vire
hrane (kuhinjski odpadki, smetišča), jim onemogočiti dostop do potencialno konfliktnih
lokacij (čebelnjakov, drobnice, poljščin) ter skrbno načrtovati umeščanje določenih
dejavnosti v prostor. Pomembno je izobraževanje lokalnih prebivalcev o pravilnem
odstranjevanju odpadkov. V kratkem povzeto to pomeni, da je potrebno sistematično
odstranjevati razloge, ki medveda privabljajo v človekovo bližino. S tem namenom se
izvaja tudi projekt z naslovom Proučevanje dejavnikov habituacije rjavega medveda na
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človeka z uporabo GPS-telemetrije, ki ga financira Agencija republike Slovenije za
okolje (Krofel, Jerina, 2009).
Upravljanju in raziskovanju populacije medveda je namenjenega mnogo časa in
energije, kljub vsem sprejetim strategijam in projektom pa medved ostaja zelo
problematična živalska vrsta. Glavne ugotovitve so, da je problematika konfliktov vse
večja, kar je posledica človekovega delovanja v habitatu medveda, ki je v Sloveniji delno
neustrezno. Predvsem ostaja problematična ovčereja in različne druge situacije (divje
odlaganje odpadkov, premajhna ozaveščenost lokalnih prebivalcev itd.), katerih vzrok je
človek, ki se medvedovemu načinu življenja premalo prilagaja. Odstrel ostaja pomemben
regulator populacije, vendar se kljub vse večjemu odstrelu število konfliktov povečuje,
kar očitno pomeni, da velikost populacije ni tako kritična. Potrebno bo še nadaljnje trdo
delo in vpeljevanje novih ugotovitev raziskovalcev v že obstoječo prakso, ki je ne morem
oceniti kot negativno.

6.2.2 Volk (Canis lupus)
Prvotno je volk poseljeval večino Evrazije do Indije in Kitajske na jugu. V Evropi
je danes bolj ali manj iztrebljen, najdemo ga še v Skandinaviji in sosednjih delih Rusije,
na Poljskem, Češkem, Slovaškem ter na Balkanskem, Apeninskem in Pirenejskem
polotoku.
Slika 42: Volk (foto: Jürgen Schiersmann, Slika 43: Razširjenost volka v Sloveniji
2008).
(Kryštufek, 1991, str. 198).

Opombe k sliki 43: a – največje območje stalne poseljenosti; b - območje občasnega
pojavljanja; c – klateži.
Habitat: V Sloveniji je volk vezan na gozdove bukve in jelke, ki poraščajo obsežna
območja visokogorskega dinarskega krasa (Kryštufek, 1991).
Razširjenost po Sloveniji:
V Sloveniji ni bil nikoli povsem iztrebljen, tako da sedanja populacija predstavlja
ostanke avtohtonega volka. V začetku dvajsetega stoletja je bil na slovenskem ozemlju
zaradi stalnega preganjanja volk zelo redek. Volkove so močno zatrli po letu 1880 (cv:
Sajovic, 1919), zato je tudi kranjska vlada leta 1909 odpravila nagrade za pokončane
volkove (cv: Anonimus, 1923). Na slovensko populacijo so imeli velik vpliv volkovi, ki
so pozimi selili s Hrvaške na meji med Brodom na Kolpi in Snežnikom. Po koncu prve
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svetovne vojne so volkovi na Kočevskem in Snežniškem postali spet vse pogostejši. Pred
letom 1940 so bili bolj ali manj stalni na Rogu, v Kočevski gori, Goteniški gori, Veliki
gori in na Snežniku, pojavljali pa so se tudi na Javorniku. Volk je bil stalno prisoten tudi
na območju Krima in Rakitne. Občasno so se pojavljali tudi v Brkinih, kamor so ga
privabile velike črede drobnice. Zadnji veliki pogon na volkove je bil v Brkinih leta 1925
(cv: Zupančič, 1973-74). Pred letom 1940 je številčnost volkov na Slovenskem močno
nihala.
Po drugi svetovni vojni je volk vse do sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja širil
svoj areal. Poselil je Belo krajino in Gorjance. V obdobju od leta 1953 do 1957 se je na
Pohorju klatil trop šestih volkov, ki je bil iztrebljen (cv: Fajmut, 1956-57). Od leta 1945
naprej so volkovi pogosto migrirali do loškega hribovja, Jelovice in Pokljuke. Poročila o
klatežih je bilo zaslediti na območju Kuma, Celjsko kočo, Vodice nad Kamnikom ter
območje Olševe, Raduhe in Uršlje gore (cv: Černač, 1956-57). Volk je vse bolj začel
izginjati zaradi sistematičnega uničevanja, ki je bilo najbolje organizirano na Kočevskem
(cv: Švigelj, 1954-55). V obdobju od leta 1945 do 1956 je v Sloveniji padlo 125 volkov,
tako da je bil volk ob koncu petdesetih let že razmeroma redek. Stanje se je nato samo še
poslabšalo, saj je Lovska zveza leta 1960 zvišala nagrade za pokončane volkove, ki so
obstajale že od konca druge svetovne vojne. Nekateri (cv: Simonič, 1972) so dopuščali
možnost, da je bil volk konec šestdesetih let prejšnjega stoletja v Sloveniji že iztrebljen.
Volk je vseeno ostal prisoten na območju Snežnika in Kočevja. Leta 1965 se je pojavil na
Nanosu, od koder se je širil dalje na Trnovski gozd, kjer je po letu 1970 redno prisoten
(cv. Mikuletič, 1987) (Kryštufek, 1991).
Slika 44: Odvzem in škode povzročene od volka in risa v Sloveniji v letu 2007.

Vir: Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008, 2008.
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Na podlagi dolgoletnega spremljanja stanja populacije volka v Sloveniji in
opravljenih analiz zbranih podatkov se ocenjuje, da številčnost slovenske populacije
volka močneje narašča. V loviščih s posebnim namenom v sestavi ZGS in lovskih družin
je bilo v letu 2007 registriranih pet legel s 24 mladiči. Tropi ali krdela volkov so vse
številčnejša, s formirano socialno strukturo in posledično večjim številom osebkov v
krdelu. Odvzem do sedaj ni bil redno načrtovan, zato posledično tudi ni dosegal prirastka
(Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008, 2008).

6.2.3 Ris (Lynx lynx)
Evrazijski ris je razširjen po večjem delu Severne in Srednje Azije ter Irana, Iraka in
Male Azije, v Evropi ga najdemo v Skandinaviji, Baltiku ter na posameznih izoliranih
populacijah v srednji, vzhodni in jugovzhodni Evropi.
Razširjenost po Sloveniji:
Število risov naj bi bilo v Sloveniji precej visoko vse do srednjega veka, ko je
delovanje človeka začelo dobivati vse večji vpliv. V največji meri je na zmanjšanje
populacije risa močno vplivalo predvsem krčenje gozdov in zmanjševanje plena, s
katerim se ris prehranjuje. Ris naj bi bil prisoten na celotnem območju Slovenije vse do
19. stoletja, natančnih podatkov, kdaj in kje je padel zadnji ris, pa ni (Kos et al., 2004).
Slika 45: Razširjenost risa v Sloveniji – podatki monitoringa v obdobju 1995-2002
(Kos et al., 2004, str. 140, cv: Staniša et al. 2003).
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Habitat: Evrazijski ris je vezan na prostor listnatih, iglastih in mešanih gozdov (Kos
et al., 2004).
V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je na predlog lovskega gosta iz
Švice Karla Webra v gojitvenem lovišču Rog (danes LPN Medved) rodila ideja o
ponovni naselitvi risa na Kočevsko. Leta 1973 so iz Slovaške pripeljali v Slovenijo tri
risje samice in tri samce. V nadaljnjih letih se je populacija številčno krepila in
prostorsko širila (leta 1976 je populacija štela 20 risov). Naselitev risa je značilen primer
skokovite disperzije, kjer je bistvena komponenta uspešnega preživetja vezana na srečno
naključje. Pomembno vlogo pri tej ključni fazi razvoja naselitve risa je imel pozitiven
odnos lovcev in ugodne prehranske razmere. V devetdesetih letih je ris že poseljeval
zahodno polovico Slovenije, na jugu pa dosegel bosanske planine (pretirana
spomladanska številčnost je bila ocenjena na 196 osebkov) (Kos et al., 2004).
Danes ris stalno poseljuje zahodni del Slovenije, posamično se pojavlja v
Karavankah, Kamniško-Savinjskih Alpah ter na Menini. Številčno pomemben del še
vedno predstavlja območje južno od avtoceste Ljubljana-Kozina, kjer naj bi živelo 30-40
risov. Severno od avtoceste naj bi živelo 10 risov (Kos et al., 2004).

6.3. Male zveri
6.3.1. Lisica (Vulpes vulpes)
Vrsta je razširjena po celotni Evraziji, razen v Indiji in Indokini, severni Afriki in
severni Ameriki do 30° severne širine na jugu.
Razširjenost po Sloveniji:
V Sloveniji je splošno razširjena od morske obale do Prekmurja. V gorah se
pojavlja do gozdne meje, občasno pa gre še višje, do 2.500m visoko (Kryštufek, 1991).
Habitat: Je zelo prilagodljiva vrsta. Poseljuje gozdove, obdelovalne površine in
suburbano okolje, najbolj ji ustreza preplet odprtega terena in gozdičev (Kryštufek,
1991).
Lisica je bila v preteklosti zelo cenjen plen, predvsem zaradi svojega dragocenega
krzna. S prodajo dveh ali treh dobrih lisičjih kož je bilo moč kupiti novo puško. V bližnji
preteklosti pa je lov zaradi krzna popolnoma izginil, lisičje krzno je izgubilo vrednost.
Vendar lov na lisico v današnjem času pomeni predvsem kontrolo prevelike številčnosti
plenilcev, ki med drugim ogrožajo redke in zavarovane vrste in malo divjad, deloma je
pomen tudi v epidemiološki kontroli (Perko, 1994). Vsaka lovska družina v Sloveniji
letno pošlje na Veterinarsko upravo RS najmanj pet lisic na pregled na prisotnost virusa
stekline.
Število lisic je se v Sloveniji povečalo za dva do trikrat, podobno kot v Evropi.
Odstrel pa iz leta v leto prevej niha. Temu vzponu je botrovala prehranska ponudba v
kulturni krajini, ki je praktično neizčrpna (Perko, 1994).
V Evropi so bolezni najpomembnejši dejavnik, ki regulirajo velikost populacije
lisic. Po letih, ko so lisice obolevale za steklino in bile najpomembnejši vektor širjenja te
bolezni, so s pomočjo oralnega cepljenja to bolezen praktično izkoreninili. V zadnjih letih
imajo garje (slika 38) vlogo regulatorja lisičje populacije (Kolar, 2008).
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Slika 46: Lisica obolela za garjami (foto: Miha Marolt, 2008).

V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo med 15.000 - 20.000
osebkov te vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen kot
stabilen (LZS, 2008).

6.3.2. Kuna zlatica (Martes martes)
Areal kune zlatice se razteza od Pirenejev, Velike Britanije in atlantskih obal
Francije do Jeniseja na vzhodu. Na severu seže do roba tajge, na jugu pa do Sardinije in
Sicilije. Ni je v večjem delu Pirenejskega in Balkanskega polotoka.
Razširjenost po Sloveniji:
Poseljuje predvsem celinske predele Slovenije. V submediteranskem svetu ne živi.
Največ nahajališč je iz gričevnatega in gorskega sveta, manj pa iz subpanonske nižine.
Habitat: Večinoma biva v gozdovih, kjer je pogostejša v zrelejših sestojih kot pa v
mladih nasadih. Podatki za Slovenijo so iz mešanih in smrekovih celinskih gozdov,
sestojev smreke, bukve in ruševja v gorah in pa sestojev jelše in vrbe vzdolž voda. Od
belice je pogostejša edinole v celinskih mešanih gozdovih (Kryštufek, 1991).
Slika 47: Kuna zlatica
Schiersmann, 2008).

(foto:

Jürgen Slika 48: Razširjenost kune zlatice v
Sloveniji (Kryštufek, 1991, str. 217).

Kryštufek navaja, da so male zveri (kuna zlatica, kuna belica, jazbec, lisica, enok,
rakun, velika podlasica, mala podlasica, mink, navadni dihur in divja mačka) pastorek v
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slovenskem lovstvu, zato se pri teh vrstah soočamo s pomanjkanjem podatkov. Podobno
kot pri lisici je tudi pri kunah lov zaradi krzna praktično zamrl (Kryštufek, 1998).
V Sloveniji se je v obdobju od leta 2001 do 2005 v povprečju uplenilo 152 kun
zlatic s tendenco upadanja odstrela.
Kuno zlatica je vrsta, ki ne kaže upadanja, a bi lahko v prihodnje postala ogrožena
(Kryštufek, 1998).

6.3.3. Kuna belica (Martes fiona)
Kuna belica poseljuje pas mešanih gozdov in sredozemska območja od
Pirenejskega polotoka prek srednje in južne Evrope, Kavkaza, Male Azije do Altaja in
Himalaje. Na jugu seže do Krete.
Razširjenost po Sloveniji:
Splošno razširjena, najverjetneje je enakomerno prisotna v vseh delih Slovenije
(Kryštufek, 1991).
Habitat: Glede habitata je manj izbirčna kot kuna zlatica. V celinski Sloveniji jo
kuna zlatica izrine v svetle odprte gozdove, v kamenišča in v pasove drevja ob vodnih
tokovih. Kuna belica pogosto pride v bližino človeških naselij. V submediteranski
Sloveniji, kjer ni kune zlatice, je kuna belica pogosta tudi v mešanih gozdovih. Ponekod
se habitata kune belice in kune zlatice mešata (Kryštufek, 1991).
Izredna prilagodljivost ji je omogočila, da se je vrsta razširila. Svoje bivališče je
našla v bližini človeških naselij in tudi v urbanih okoljih (Polak, 1994). Kryštufek vrsto
opredeli kot vitalno s tendenco večanja (Kryštufek,1998). V Sloveniji se je v obdobju od
leta 2001 do 2005 v povprečju uplenilo 1283 kun belic, s tendenco naraščanja.
Po nekaterih raziskavah naj bi bil največji dejavnik smrtnosti obeh vrst kun promet
(Mehle, 2001).
Slika 49: Kuna
narava.com, 2008).

belica

(www.foto- Slika 50: Razširjenost kune belice v
Sloveniji (Kryštufek, 1991, str. 218).

6.3.4. Navadni jazbec (Meles meles)
Poseljuje gozdnata in stepska območja celotne palearktične Evrazije. Na severu gre
ponekod do polarnega kroga, na jugu pa do Palestine, Irana, Tibeta in južne Kitajske. Živi
tudi na nekaterih sredozemskih otokih (Kreta, Rodos) in v Veliki Britaniji.
Razširjenost po Sloveniji:
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V Sloveniji je jazbec splošno razširjena vrsta. Ponekod se pojavlja le poredko, npr.
Dravsko polje (cv: Maroh, 1954-55). V gorah ne gre visoko, na Pohorju seže le do višine
800m (cv: Mišić, 1940) (Kryštufek, 1991).
Habitat: Na izbiro življenjskega prostora vplivata pokrovnost tal in kvaliteta zmelje.
Potrebuje suho odcejalno zemljo, v katero si lahko izkoplje svojo luknjo. Najpogostejše
domuje v mešanih gozdovih. Pri nas mu ustrezajo topli gozdovi preddinarskega sveta.
Redkeje se skriva v grmiščih in odprtih predelih. Jazbine si lahko izkoplje na nenavadnih
krajih (Kryštufek, 1991).
V preteklosti je bil lov na jazbeca močno zastopan, predvsem zaradi škode, ki jo je
povzročal na poljščinah, a je zanimanje za lov na to vrsto divjadi močno upadlo. Vzrok
za to naj bi bila predvsem steklina (Kryštufek,1998). Letno je bilo v obdobju od leta 2001
do 2005 v Sloveniji uplenjenih v povprečju 823 jazbecev s tendenco upadanja.
V Sloveniji naj bi po podatkih Zavoda za gozdove živelo 10.000 - 15.000 osebkov
te vrste (Zavod za gozdove Slovenije, 2007). Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS,
2008).
Slika 51: Jazbec (foto: Jürgen Schiersmann, Slika 52: Razširjenost jazbeca v Sloveniji
2008) .
(Kryštufek, 1991, str. 220).

6.4. Mala poljska divjad
6.4.1. Poljski zajec (Lepus europaeus)
Poljski zajec poseljuje Evropo, Malo Azijo ter Bližnji in Srednji vzhod.
Razširjenost v Sloveniji: V Sloveniji je splošno razširjen, z izjemo visokogorskih
območij alpskega sveta. V Dinaridih (npr. Snežnik), kjer ni gorskega zajca, živi do samih
gorskih vrhov.
Lovci naj bi v bližnji preteklosti kupovali divje zajce in jih spuščali v svoja lovišča.
Prvi podatki so iz leta 1926 (cv: Anonimus, 1926). Po drugi svetovni vojni so zajce iz
nižinskih lovišč (subpanonska Slovenija, Primorska in okolica Ljubljane) naseljevali v
hribovita območja (cv: Cvenkel, 1958-59; Strle, Busič, 1958-59; Marič, 1959-1960).
Decembra 1959 so v raznih območjih Slovenije odlovili 1209 živih poljskih zajcev. 869
so jih izvozili, 340 so jih izpustili na različnih delih Slovenije (cv: Cvenkel, 1959-60). V
šestdesetih letih so lovci začeli kupovati zajce v lovskih zadrugah in podjetjih
Jugoslavije (Hrvaška, Vojvodina) in jih preseljevali v slovenska lovišča (cv: Stanič,
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1964-65). Od leta 1967 so kupovali zajce tudi na ozemlju bivše Češkoslovaške.
Kryštufek navaja, da gre sicer za fragmentarne podatke, ki naj bi bili nazorni (Kryštufek,
1991). V lovskem letu 1968-69 so v Slovenijo uvozili 1.137 zajcev iz Moravske (cv:
Čop, 1968-69). Goriška lovska zveza je nabavila še 850 zajcev iz Hrvaške in Srbije ter
1.422 zajcev iz ozemlja bivše Češkoslovaške (cv: Cvenkel, 1968-69). Decembra in
januarja 1968 in 1969 je bilo v Sloveniji izpuščenih 2.527 zajcev, od tega 1.737 iz
ozemlja bivše Češkoslovaške, 622 iz hrvaške Podravine in 168 iz srbskega Pomoravja
(cv: Krže 1970-71). Decembra 1969 so lovci ponovno uvozili 1.779 zajcev iz območja
bivše Češkoslovaške (cv: Krže, 1970-71). Zajce so na slovenska lovišča vlagali do leta
1975 (cv: Zorec, 1975-76). Povzeto po Kryštufek, 1991.
Habitat: Najraje ima odprte predele (polja, travnike, pašnike), preživi pa lahko tudi
v gozdnati krajini. V Sloveniji doseže največjo populacijsko gostoto v nižavju
subpanonskega in submediteranskega sveta (Kryštufek, 1991).
Podrobnejša analiza podatkov o odstrelu poljskega zajca v Sloveniji je pokazala, da
je danes skupni odlov te divjadi kar sedemnajstkrat manjši kot v drugi polovici
šestdesetih let prejšnjega stoletja (Kolar, 2008).
Slika 53: Poljski zajec (Foto: Miha Marolt, 2007).

Podobno upadanje populacije beležijo lovske statistike po vsej Evropi.
Problematika upadanja številčnosti poljskega zajca ne zadeva samo lovstvo, temveč tudi
celotno problematiko varstva okolja in prostoživečih živali (Timarac, 1993, Hafner
2000a).
Upadanje številčnosti poljskega zajca je posledica celovitih sprememb v okolju
slovenske kulturne pokrajine. Spremembe v intenzivnosti in vrsti kmetijske proizvodnje
skupaj z ostalimi antropogenimi pritiski vplivajo na kompleksne ekološke mehanizme, ki
gredo v škodo populacije poljskega zajca. V za poljskega zajca neugodnih razmerah se je
povečala nosilnost okolja za lisico in druge vrste, ki vrše predatorski pritisk na odrasle
živali in na zajčji zarod. Zaradi manjše nosilnosti okolja se je v intenzivnem
agroekosistemu povečal domači okoliš in s tem tudi izpostavljenost odraslih poljskih
zajcev (Hafner, 2000a; Kolar, 2008). Zanimiva je ugotovitev, da se je številčnost
poljskega zajca hitreje zmanjševala v nižinskih, kmetijskih in urbanih območjih
Gorenjske kot pa v sredogorju, kjer je bila številčnost do sredine devetdesetih let
praktično nespremenjena, kar je povezano z intenziteto rabe tal in kmetijsko proizvodnjo
(Hafner, 2000a).
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V prihodnjih letih lahko pričakujemo nadaljnje nihanje populacije poljskega zajca
zaradi sprememb v kmetijski politiki Evropske unije in stimuliranju pridelave
biodizelskih goriv ter klimatskih sprememb. Opazovanja na Dravskem polju so pokazala,
da ima lahko integrirana poljedelska pridelava pomembne pozitivne učinke na velikih
obdelovalnih površinah (Kolar, 2008).
Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS, 2008).

6.4.2. Raca mlakarica (Anas platyrhynchos)
Mlakarica je naša najbolj razširjena in najbolj pogosta raca. Strnjeno je naseljena v
severovzhodni in osrednji Sloveniji, z rahlimi prekinitvami vse do Bele Krajine na jugu.
V severozahodni Sloveniji je nekoliko redkejša in bolj neenakomerno prisotna.
Prostorska razširjenosti race mlakarice je sprejemljiva zaradi nastajanja novih in usihanja
opuščenih zajezitev ter lovske politike, ki je raco ponekod umetno naseljevala.
Raca mlakarica je vezana na vodni habitat, čeprav si včasih gnezdo postavi tudi do
nekaj sto metrov proč od vode. Številčnost v Sloveniji naj bi bila okrog 10.000 parov
(Gesiter, 1995).
Lovci so se z mlakarico začeli intenzivno ukvarjati v začetku sedemdesetih let
prejšnjega stoletja, ko so delno skrajšali lovno dobo in ji pomagali pri gnezditvi. Po
mnenju Černeta je bila populacija mlakarice v devetdesetih letih stabilna, a se sprašuje,
če je bila optimalna (Černe, 1994).
V obdobju od leta 2001 do 2005 je bilo v povprečju uplenjenih 5.604 rac, vendar se
odstrel zmanjšuje. Višek je odstrel rac dosegel leta 1989, ko je bilo uplenjenih čez 12.000
rac.
Raca mlakarica na splošno ni ogrožena vrsta. Ogroža jo človekova dejavnost, zlasti
uničevanje življenjskega prostora, izsuševanje zamočvirjenih površin in hidromelioracije,
primanjkovanje ustreznih gnezdilnih prostorov zaradi izsekovanja obrežnega rastlinja in
čiščenja bregov (LZS, 2008).
Slika 54: Raca mlakarica – samec in Slika 55: Razširjenost race mlakarice v
samica (Foto: Miha Marolt, 2008).
Sloveniji (Geister, 1995, str. 77).

6.4.3. Fazan (Phasianus colchius)
Fazan je najbolj pogost v severovzhodni in jugozahodni Sloveniji. Deloma je
prisoten v osrednji Sloveniji. Njegovo razširjenost v celoti krojijo lovci, tako v pogledu
vlaganja kot odstrela.
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Fazan prebiva v gozdnih obronkih, v živih mejah sredi polj, na zaraščajočih
pašnikih in na zamočvirjenih travnikih, če je na njih dovolj grmovja. V Sloveniji naj bi
živelo okli 2.500 parov (Gesiter, 1995).
Fazan naj bi bil v Evropo prinesen iz Azije med letoma 500 in 800, čeprav o tem ne
moremo sklepati tudi za naše ozemlje (Gesiter, 1995).
Najverjetneje naj bi ga pri nas gojili že v času Rimljanov. V 17. stoletju bila velika
fazanerija na gradu Goričane pri Medvodah. Sprva so ga v Evropi gojili kot kulinarično
posebnost, lovsko zanimiv je postal šele z razvojem puške. Pri plemičih je bil uvrščen
med privilegirano »visoko« divjad (Černe, 1995).
Prvi podatki o gojitvi v naravi so iz leta 1800, prav tako tudi podatki o odstrelu iz
severovzhodne Slovenije, na Kranjskem je bil prvi odstrel zabeležen leta 1877. Večje
zanimanje je gojitev fazana doživela po drugi svetovni vojni, pravi razmah pa v
šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo odstreljenih 30.000 70.000 fazanov letno. Nastale so fazanerije Fazan - Beltinci, Kozorog - Kamnik, Kompas
– Petrovci. Fazan je postal najštevilčnejša lovna divjad v Sloveniji, kmalu zatem pa je
številčnost začela upadati. Odstrel je bil številčno še vedno visok, vendar predvsem
zaradi »komercialnega vlaganja« oziroma vlaganja pred puško, medtem ko naravni fazan
v Sloveniji naglo izginja oziroma je ponekod že izginil. Lovci so številčnost želeli
dvigniti s povečevanjem vlaganja, a se ni obneslo. Za slednje so iskali različne krivce in
največkrat okrivili zavarovane ujede, kanjo, glavni vzrok pa je bil predvsem poslabšanje
življenjskih razmer za fazana z izgubo primernega kritja - remiz (Černe, 1995).
Na splošno fazan ni ogrožen, vendar pa je njegova številčnost v zadnjih desetletjih
zelo upadla predvsem zaradi številnih sprememb v kmetijskem prostoru. Izsekavanje
nižinskih gozdov, živih mej in obrežnega rastlinja je pripomoglo k slabšanju življenjskih
razmer za to vrsto poljskih kur. Negativne učinke ima tudi moderno, intenzivno
kmetijstvu z velikopovršinsko monokulturno pridelavo. Polja pozimi ostanejo prazna in
gola, zato pomen gozdnega rastlinja kot kritja še toliko večji (LZS, 2008).
Slika 56: Fazan – samec in samica (foto: Slika 57: Razširjenost fazana v Sloveniji
Jürgen Schiersmann, 2008).
(Geister, 1995, str. 104).

Pri fazanu se srečujemo z veliko vlaganji osebkov v okolje letno. Tako je bilo v
obdobju od leta 1970 do 2000 v Sloveniji letno vloženo povprečno 47.000 fazanov.
Največ (74.000) leta 1971, najmanj (20.000) pa leta 1985, trend vloženih osebkov proti
letu 2000 je padajoč (LZS, 2001). Podatki o vloženih osebkih v Pomurskem LUO-tu so
dostopni za obdobje od leta 1996 do 2005. Povprečno je bilo vloženih 46.000 fazanov, s
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padajočim trendom. Tako lahko sklepamo, da je skupno število fazanov v Sloveniji še
dosti večje (ZGS, 2008).
Ker gojitev fazana v naravi (razen redkih izjem) ne uspeva, so začeli lovci vlagati
fazana zgolj zaradi odstrela. V praksi se je uveljavilo vlaganje takoj pred lovom, oziroma
tako imenovano vlaganje »pred puško«. Tak način lova je pri mnogih naravovarstvenikih
naletel na močan odpor, prav tako tudi med nekaterimi lovci. Černe delno zagovarja
(ustrezno vzrejeni fazani) tudi to vrsto lova v skrajni sili, vendar opozarja, da ta vrsta lova
ne sme postati stalna oblika gojitve (Černe, 1995).
Povprečno je bilo v obdobju od leta 2001 do 2005 uplenjenih nekaj manj kot 34.000
fazanov letno, višina odstrela pa se je zmanjševala.

6.4.4. Jerebica (Perdix perdix)
Jerebica je vezana na ravninske predele. Najdemo jo po celotni Ljubljanski kotlini,
preko kraških polj do Kolpe, dokaj pogosta je v severovzhodni Sloveniji na DravskoPtujskem polju in v Prekmurju, deloma pa je prisotna tudi v Primorju.
Jerebica prebiva na polikulturno obdelanih žitnih poljih z živimi mejami, če teh ni,
pa na njivah, kjer je ostalo vsaj nekaj ozar in brežin, pustot in ledin. S sajenjem
krompirja, sladkorne pese in koruze na velikih površinah (kulturna stepa) je jerebica
izgubila svoj življenjski prostor. Gnezdi v goščavah na tleh.
Spremenjena tržno zanimiva izbira kultur, uporaba različnih umetnih gnojil,
uporaba pesticidov, herbicidov, insekticidov so prignali jerebico na rob propada. Če lovci
jerebice ne bi umetno vzgajali, bi najverjetneje že izginila iz naših polj. V Sloveniji živi
okoli 600 parov (Gesiter, 1995).
Poljsko jerebico so spremembe v kulturni krajini najbolj prizadele, številčnost se je
drastično zmanjšala, iz nekaterih predelov pa popolnoma izginila. Pogoj za njeno vrnitev
je ureditev razmer v kmetijstvu in uveljavitev pojmov, kot so sonaravnost, trajnost in
večnamenskost (Mehle, 2000).
Podobno kot pri fazanu je glavni vzrok za upad številčnosti predvsem izginjanje
remiz (Černe, 1993).
Slika 58: Poljska jerebica (www.foto- Slika 59: Razširjenost jerebice v Sloveniji
narava.com, 2008).
(Geister, 1995, str. 106).
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Zaradi svoje vloge in občutljivosti na spremembe v kmetijskem prostoru je poljska
jerebica s svojo prisotnostjo kazalka ohranjenosti zdravega naravnega okolja
(bioindikatorska vrsta) (LZS, 2008).
Odstrel poljske jerebice je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja dosegal skoraj
številko 20.000, a je nato padel, se v sedemdesetih letih dvignil na skoraj 15.000 in nato
znova naglo padel. V obdobju od leta 2001 do 2005 je bilo v povprečju uplenjenih malo
več kot 2.000 jerebic, odstrel je konstanten.

6.5. Druga mala divjad
6.5.1. Alpski svizec (Marmota marmota)
Svizci poseljujejo visokogorska območja Alp, Karpatov in Visokih Tater.
Razširjenost v Sloveniji:
V pleistocenu je bil svizec v Sloveniji splošno razširjen in po številu najdb tudi zelo
gosto naseljen. Ob koncu pleistocena ali v začetku holocena je pri nas očitno izumrl. Vsi
svizci, ki danes poseljujejo alpske predele Slovenije, so bili naseljeni iz Avstrije, Italije in
Švice. Naseljevanje je potekalo od leta 1953 naprej. Svizci so se obdržali v Julijskih
Alpah (Mangart, Bavški Grintavec, Krn, Triglavsko pogorje, Črna prst), Karavankah
(Trupejevo poldne, Javorniški rovt) in Kamniško-Savinjskih Alpah (Grintovec, Ojstrica,
Kalce). Nekatere naselitve niso uspele (Kryštufek, 1991,).
Habitat: Živi izključno v gorah, na višini 800 - 3200m. Ustrezajo mu odprti
planinski pašniki (Kryštufek, 1991).
Slika 60: Alpski svizec (Foto: Miha Marolt, Slika 61: Razširjenost Alpskega svizca v
2005).
Sloveniji (Kryštufek, 1991, str. 126).

Svizec pri nas v glavnem živi v visokogorju, ponekod se pojavlja tudi nižje (Marolt,
2006). Po naselitvah se je dobro ustalil in s svojim obstojem ni povzročil propada nobene
avtohtone živalske ali rastlinske vrste. Prvi odstrel svizcev se je v Sloveniji začel leta
1987 in bil do leta 1995 le simboličnem (dve do osem živali letno). Nato je rahlo narasel,
v obdobju od leta 2001 do 2005 je bilo v povprečju uplenjenih 21 osebkov letno (v
Triglavskem narodnem parku je zavarovan). Namen naselitve svizca pa naj ne bi bil lov,
ampak popestritev gorskega živalstva (Galjot, 2003).
Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS, 2008).
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6.5.2. Pižmovka (Ondarta zibethicus)
Človek je pižmovko naselil v številna območja Evrope in bivše dežele Sovjetske
Zveze, Mongolijo, Kitajsko in Japonsko. Izhaja iz Severne Amerike.
Razširjenost v Sloveniji:
Prvič je bila pižmovka najdena v avstrijski Radgoni leta 1993 (cv: Antić, 1935),
obstaja pa tudi poročilo, da se je pižmovka istega leta pojavila v Prekmurju ob Rabi, Zali,
Krki, Lendavi in Muri. Kryštufek navaja, da je v Slovenijo prišla najprej po Muri in
njenih pritokih (Kryštufek, 1991). Leta 1934 so jo opazili v Dravi. Na Ptuju se je pojavila
prvič leta 1937. Preko Dravinje se je najverjetneje razširila do Savinje, kjer se je prvič
pojavila leta 1947. Porečje Save je poseljevala od vzhoda proti toku navzgor. Najprej se
je leta 1950 pojavila v Brežicah, nato leta 1951 v okolici Ljubljane, naslednje leto v
Škofji Loki. Leta 1954 je pižmovka dosegla vznožje Alp, meje današnjega areala. Leta
1954 se je pojavila v Slapu ob Idrijci, s čimer je dosegla Jadransko povodje, v Bači naj bi
se pojavila leta 1978, v Tolminu pa leta 1985. Leta 1987 se poroča o pižmovki okoli.
Nove Gorice.
Do leta 1952 so se končali največji invazijski tokovi, v katerih je pižmovka poselila
Slovenijo. Danes živi v subpanonskem, preddinarskem in predalpskem območju. Drži se
ravnin in nizkega gričevja, nekje do višine 650m (Kryštufek, 1991).
Habitat:Vezana je na počasi tekoče in stoječe nižinske vode (Kryštufek, 1991).
Literature o stanju pižmovke v Sloveniji je malo. Letno se je v obdobju od leta 2001
do 2005 uplenilo 505 živali te vrste s tendenco upadanja.
Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS, 2008).
Slika 62: Razlika med nutrijo (zgoraj) in Slika 63: Razširjenost pižmovke v Sloveniji
pižmovko (spodaj) (Kryštufek, 1996, str. (Kryštufek, 1991, str. 137).
151).

6.5.3. Navadni polh (Glis glis)
Navadni polh je razširjen od Pirenejev do Volge. Na severu seže do Baltika, na jugu
do Krete. Živi tudi na Kavkazu in na severu Male Azije.
Razširjenost v Sloveniji:
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Kryštufek navaja, da je verjetno splošno razširjen, vendar naj ne bilo podatkov o
polhovi razširjenosti za nižavjem vzhodno od Mure. Najnižje se pojavlja ob morski obali,
v gorah verjetno seže do zgornjega roba bukovih gozdov(Kryštufek, 1991).
Slika 64: Navadni
narava.com, 2008).

polh

(www.foto- Slika 65: Razširjenost navadnega polha v
Sloveniji (Kryštufek, 1991, str. 171).

Habitat: Najraje ima listnate in mešane gozdove na zakraseli podlagi. Zelo pogost je
v apneniških Alpah, Dinarskem gorstvu, v predalpskem in preddinarskem gričevju ter
submediteranski Sloveniji. Za dnevno mirovanje in zimsko spanje si najraje izbere
manjše podzemske jame ali sklane razpoke, ki vodijo v kraško podzemlje. Pogosto se
zateka v človeška bivališča (Kryštufek, 1991).
Na ozemlju Slovenije je znamenita tradicija lova na polhe, ki skoraj nima primere v
Evropi. Lov na polha se je v Sloveniji od 17. stoletja dalje le malo spremenil.
Prvo pričevanje o lovu in uživanju polhov pri nas sega v leto 1240, polšji lov
tlačanov pa se prvič omenja v Senožečah (1460) in Vipavi (1499). Lov je bil že takrat
obdavčen. Polšji lov, ki je bil za kranjske tlačane nedvomno pomemben vir beljakovin,
maščob in postranskega zaslužka (prodaja kožic), je ostal obdavčen vse do leta 1848.
Uspešen polhar je lahko na noč ujel 200 - 400 polhov ali 1000 letno (120 kg mesa).
Polhova maščoba je še danes cenjena v domačem zdravilstvu. Polhovo krzno je bilo
cenjeno, najprej so si iz njega delali oblačila kmetje, nato tudi meščani, do danes pa se je
ohranila le polhovka (Kryštufek, 2000b).
Do leta 2004 je bil polh v Sloveniji edina divjad, ki jo je lahko lovil vsak državljan
brez lovskega izpita, od leta 2004 je lov na polhe urejen tako, da lahko polhe lovijo lovci
(z izpitom) ali pa člani polharskega društva. Tako je zagotovljen vsaj delen nadzor nad
številom polharjev, ki je še vedno neznano, prav tako naj bi se lov včasih začel še pred
samo lovno dobo (Kryštufek, 2000b).
Podatkov o številu ujetih polhov ni, čeprav se na podlagi prodanih kož ugotavlja, da
naj bi bilo v dobrih letih ulovljenih 1,5 - 3 polhov na hektar, kar pa še vedno ni zadosten
podatek o stanju populacije. Z monitoringom se danes ukvarjajo, sicer maloštevilna,
polharska društva (Kryštufek, 2000b).
Z novo dopolnjeno zakonodajo naj bi registrirana polharska društva in upravljavci
lovišč izdajali polharske dovolilnice, ki naj bi se vsako leto vrnila. S tem naj bi se
zagotovil nadzor nas stanjem populacije in številom ujetih polhov (ZDLov-1A, Ur.l. RS,
št. 17/2008).
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Status vrste je opredeljen kot stabilen (LZS, 2008).

6.5.4. Šoja (Garrulus glandarius)
Šoja je v Sloveniji zelo pogosta vrsta, prisotna skoraj po celi Sloveniji, kjer na sliki
59 ni prisotna, Geister meni, da je bila spregledana.
V preteklosti (19., 20. stoletje) si je zaradi svojega načina življenja nakopala
sovraštvo ornitologov in lovcev, ki so jo intenzivno lovili. Leta 1925 naj bi tako postrelili
več 100 šoj po različnih loviščih letno, kar se na številčnosti ni poznalo. K temu so
pripomogle tudi invazijske živali, ki so se selile iz severne in zahodne Evrope. Novejša
spoznanja o ekologiji in pomenu šoje za biotsko pestrost (raznašanje semen) so
spremenila odnos lovcev do te vrste ptice (Gesiter, 1995; Gregori, 1997).
Šoja je prebivalka listnatih in mešanih gozdov z obilo grmovja. Kjer so žive meje
dobro razvite in sredi polj ohranjeni logi, se naseli tudi v kulturni pokrajini.
Najustreznejši habitat najde pri nas v sredogorju. Gnezdi v iglavcih ali gostih listnatih
ovijalkah. V Sloveniji naj bi živelo 15.000 parov (Gesiter, 1995).
V obdobju od leta 2001 do 2005 je bilo v povprečju odstreljenih nekaj čez 3.000
šoj, odstrel pa rahlo pada.
Slika 66: Šoja (Foto: Miha Marolt, 2008). Slika 67: Razširjenost šoje v Sloveniji
(Geister, 1995, str. 249).

6.5.5. Sraka (Pica pica)
Sraka je v Sloveniji pogosto razširjena, ni je le v Julijskih in Kamniško-Savinjskih
Alpah, kjer naseljuje kvečjemu širše doline. Srake ni na Krasu, Snežniškem pogorju,
Mislinjski dolini in v jugovzhodnem zaledju Celja.
Srakin način življenja in prehrana (prehranjuje se pogosto z mladiči drugih ptičjih
vrst) sta v preteklosti povzročila, da so jo intenzivno lovili na vse mogoče načine. Tako
so jo podobno kot šojo poskušali iztrebiti. Ponekod (okolica Maribora in Savinjska
dolina) se je številčnost srak po prvi svetovni vojni močno zmanjšala, vendar je iz slike
69 razvidno, da si je vrsta klub lovu dobro opomogla.
Sraka je prebivalka odprtih ravninskih predelov s posameznimi skupinami dovolj
velikih dreves. Pogoste so v drevoredih in gostih grmih, v naseljih imajo rade visoka
drevesa in stare sorte hrušk. V Sloveniji naj bi živelo okoli 6.000 parov (Gesiter, 1995).
V obdobju od leta 2001 do 2005 je bilo v povprečju odstreljenih okoli 1.000 srak,
odstrel pa rahlo pada.
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Slika 68: Sraka (Foto: Miha Marolt, Slika 69: Razširjenost srake v Sloveniji (Geister,
2008).
1995, str. 250).

6.5.6. Siva vrana (Corvus corone cornix)
Siva vrana je pretežno pogost gnezdilec v Sloveniji. Razširjena je praktično po
celotnem ozemlju Slovenije, kjer na sliki ni prisotna, Geister meni, da je bila spregledana.
Vran je bila pojmovana kot »škodljiva« vrsta in je bila močno zatirana, tako da je bila iz
nekaterih predelov tudi začasno iztrebljena. Vendar si je vrsta dobro opomogla, kar je
razvidno iz slike.
Siva vrana živi v kulturni pokrajini, kjer so med polji večje ali manjše skupine
dreves, od gozdov do živih mej. Gnezdi na drevju z dobrim pogledom na okolico,
prehranjuje se na poljih. Je zelo prilagodljiva vrsta. V Sloveniji naj bi živelo 6.000 parov
(Gesiter, 1995).
V obdobju od leta 2001 do 2005 je bilo v povprečju odstreljenih okoli 3.000 sivih
vran, odstrel pa niha.
Slika 70: Siva vrana (Foto: Miha Slika 71: Razširjenost sive vrane v Sloveniji
Marolt, 2007).
(Geister, 1995, str. 255).

6.6. Nekatere druge vrste prostoživečih živali
Med druge vrste živali, ki so bile v preteklosti lovne in so bile ter še vedno so
ogrožene, štejmo bobra (Castor fiber) in vidro (Lutra lutra), ki sta vezana na vodne in
obvodne habitate.
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Bobrovi ostanki so bili najdeni v holocenskih plasteh pri Nabrežini, v Betalovem
spodmolu, Postojnski jami, jami pod Kalom, na Ljubljanskem barju in v Ljubljani.
Slednji izhajajo iz časa Rimljanov, ostanki iz barja in Betalovega spodmola pa iz bronaste
dobe (cv: Rakovec, 1958). Zadnji bober v Sloveniji naj bi bil ubit leta 1643 pri Vurberku
(cv: Rakovec, 1958), s čimer pa se ne strinja Kryštufek (1991), saj navaja, da so dobili
graščaki na Vurberku izključno pravico do lova na bobre v Dravi leta 1750. Od 28.
septembra 1749 so šteli bobra za lovno divjad, kar je razvidno iz terezijanskega katastra.
Verjetno se je bober najdlje obdržal v vzhodni Sloveniji. Krajevno ime Hodoš bi lahko
kazalo na še nedavno prisotnost bobra, saj »hod« v madžarščini pomeni bober
(Kryštufek, 1991).
Leta 1998 so lovci poročali o prisotnosti bobra v spodnjem toku reke Krke. Dodatna
opazovanja so leta 1999 potrdila prisotnost bobra. Za bobra se pričakuje, da se bo vsaj
deloma razširil (Kryštufek, 1999).
Vidra je bila prvotno splošno razširjena v Sloveniji. Manjkala je le v visokogorju in
na brezvodnem Krasu. Kryštufek o pogostnosti vidre navaja nekaj citatov iz revije Lovec
eden izmed njih je sledeči.
»Ribič Ivan Kraševec iz Pudoba pri Starem trgu je ujel 17. februarja t.l. (1910) 9kg
težko vidro, in sicer dvajseto od leta 1904 sem« (cv: Anonimis, 1910).
Že v tridesetih letih 20. stoletja je vidra postajala vse redkejša. Stanje se je
dramatično poslabšalo po letu 1950, ko se je pretiranemu lovu pridružilo še
onesnaževanje voda. Danes je areal vidre mozaičen, vse večje reke (Sava, Drava, Mura)
so za vidro preveč onesnažene (Kryštufek, 1991).
Sistematičnega območnega pregleda, ki bi natančno pokazal razširjenost vidre, v
Sloveniji še nimamo. Z najbolj vitalno, sklenjeno populacijo vidre v Sloveniji se ponaša
Prekmurje, natančneje Goričko (Lutra, 2008).
Divji petelin (Tetrao uogallus) je ogrožena vrsta gozdne kure. V preteklosti je
veljal za lovno vrsto divjadi, ki se ji je pripisoval status »visoke divjadi«. Nezadržno
zmanjševanje številčnosti po letu 1960 so lovci poskušali omiliti z interno prepovedjo
lova leta 1984, od leta 1993 je bil divji petelin zavarovan kot redka in ogrožena vrsta, od
leta 2002 pa je uvrščen med zelo ogrožene vrste.
V letih 1979 in 2000 so bile zasnovane obsežne raziskave in opravljeni popisi
številčnosti subpopulacij divjega petelina v Sloveniji, ki so ga opravljali strokovnjaki z
Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, Lovske zveze Slovenije, Gozdarskega inštituta
in zavoda za gozdove. Rezultati raziskav so pokazali, da je populacija stabilna samo še v
visokogorju nad gozdno mejo, nad 1.200 m. Glavni vzroki zmanjševanja populacije
divjega petelina so krčenje ustreznega habitata (sečnje starih gozdov), povečevanje
nemira v življenjskem prostoru ter opuščanje lova na plenilce divjega petelina: lisice,
kuno belico ter jazbeca in divjega prašiča, ki plenita gnezda. Negativne vplive na divjega
petelina, ki je izredno občutljiva vrsta, imajo tudi podnebne spremembe (Čas, 2008).
Divji petelin je izredno občutljiv tudi na nemir, ki ga povzročajo različne oblike
rekreacije, nabiralništvo, sečnja, vožnja z motornimi vozili, ponekod tudi fotografiranje
in zgolj opazovanje, kar je vezano na njegov način življenja in razmnoževanja. Značilnost
občutljivosti je, da se nemira, ki pa povzroča človek, divji petelin ne navadi, kot so se ga
nekatere druge živalske vrste (Bevk, 2008).
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Med drugimi vrstami so se v Sloveniji začeli pojavljati tudi druge nove vrste, med
katere uvrščamo rakunastega psa ali enoka (Nyctereutus procyonoides), šakala (Canis
aureus) ter nutrijo (Myocastor coypus).
Enok je avtohton na Daljnem vzhodu, kjer živi na severu do reke Usuri, proti jugu
pa do Mandžurije. Leta 1934 so jih začeli naseljevati v Sibiriji, od koder se je postopoma
širil proti zahodu. Kryštufek navaja, da je edini enok v Sloveniji padel 25. 12. 1980 v LD
Gaberk-Divača (cv: Rebec, 1981) na Primorskem. Poleg tega navaja, da je bil opažen tudi
na Nanosu in v Kočevju. Glede na njegovo razširjenost v Avstriji je njegovo prisotnost
pričakovati v Prekmurju, (Kryštufek, 1991).
V Sloveniji so se šakali prvič pojavili v zimi 1952-53 v okolici Vrhnike. Dva sta
bila ustreljena v okolici Vrhnike, tretji pa pri Kobaridu. Šakal je bil v tem obdobju
opažen tudi v Beli krajini. Šlo je za klateže, ki so sledili veliki čredi ovac, ki so jo gnali iz
Makedonije do Slovenije v sušnem letu 1952. V začetku osemdesetih let prejšnjega
stoletja so se šakali začeli redno pojavljati v Istri. Leta 1985 naj bi v Sečovljah kotili
mladiče, klateži so prišli do Žitne Gore, Slavnika in Ljubljanskega vrha. V nižinski
severozahodni Istri naj bi bili šakali verjetno že stalna vrsta (Kryštufek, 1991).
Nutrija izhaja iz tropskih in zmernih območij južne Amerike. Večina danes živečih
populacij v Evropi izvira iz žvali, ki so pobegnile s farm ob koncu 19. stoletja. Začetki
pojavljanja nutrij v Sloveniji segajo v leto 1937 v Pobrežje pri Mariboru, kjer so nutrije
pobegnile iz kožuhovinarskih farm, in v leto 1936 v Prekmurje. Za leta 1988 in 1989
obstajajo poročila o divje živečih nutrijah v Polšniku pri Litiji, Notranjih Goricah na
Ljubljanskem barju, leta 1990 pa so jo opazovali v Rižani pri Bertokih (Kryštufek, 1991).
Nutrija je z novim Zakonom o divjadi in lovstvu postala lovna vrsta, ki se lahko
lovi skozi celo leto. Letno je bilo v obdobju od leta 2001 do 2005 uplenjeno v povprečju
33 nutrij, vendar odstrel močno niha.

6.7. Izumrle vrste
Los (Alces Alces) je na našem ozemlju živel še v holocenu. Iz tega obdobja so
znana nekatera nahajališča: Breg pri Škofljici, Ljubljansko barje, jama Glažuta pri
Ribnici in Soriška planina (Kryštufek, 1991). Po mnenju Rakovca naj bi se los ohranil
vse do srednjega veka (cv: Rakovec, 1975).
Tur (Bos primigenius), prednik domačega goveda, je danes iztrebljen. Nekdaj je
živel po vsej Evropi do juga Skandinavije, v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu.
Zadnji je bil ubit leta 1627 na Poljskem. Tur naj bi se na ozemlju Slovenije zadržal vsaj
do prihoda Slovanov (Kryštufek, 1991). O tem se sklepa na podlagi ime kraja Turjak, ki
je dobil ime od tura. Glava tura je bila tudi v grbu starih Turjačanov (cv: Rakovec, 1975).
Zober (Bison bonasus) ima v severi Ameriki znanega sorodnika bizona (Bison
Bison). Zobri naj bi po mnenju Rakovca v Sloveniji izumrli v srednjem veku (leta 568 naj
bi jih opisali Langobardi na svoji selitveni poti skozi Vipavsko dolino) (cv: Rrakovec,
1975). Kryštufek pušča zgodovino zobra v Sloveniji odprto (Kryštufek, 1991). Divji
zobri so se do danes ohranili na Poljskem v Bialoweškem gozdu (Timarac,1995).

7. Vplivi
Lov in lovstvo imata na okolje posreden in neposreden vpliv, kot je že bilo
omenjeno v poglavju o metodologiji.
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Neposreden vpliv se veže predvsem na odstrel in učinke odstrela na različne
populacije, tako na številčnost kot tudi seveda na različne ravni biotske pestrosti.
Neposreden vpliv se kaže tudi v vlaganju v življenjsko okolje divjadi in izboljšanju
razmer za divjad (krmljenje, vzdrževanje travnikov, pašnikov in grmišč itd.). Ta del
vplivov lahko razumemo kot odzive na stanje v okolju (divjad je sestavni del okolja),
zato jih obravnavam v vsebinskem sklopu o odzivih na stanje okolja.
Posreden vpliv na okolje ima lovstvo preko populacij, ki jih z lovom spreminja in
delno tudi oblikuje. Ti posredni vplivi se delno kažejo kot škoda na kmetijskih in gozdnih
površinah, delno tudi na zdravju in strukturi populacij (opisano v poglavju o boleznih –
gamsje garje), ki imajo nato direkten vpliv na gozdne in kmetijske površine. Najprej
obravnavam neposreden vpliv lovstva na biotsko pestrost, nato pa še posreden vpliv, ki se
kaže kot vpliv na gozd in kmetijske površine.

7.1. Biotska pestrost
Pri direktnem vplivu lova na biotsko pestrost je potrebno ločiti vpliv v preteklosti in
sodobnejše vplive. V preteklosti je bil lov dosti manj reguliran in urejen kot je danes, pa
tudi človeški odnos do vrst je bil popolnoma drugačen kot danes.
V preteklosti je imel lov v Sloveniji močan vpliv na biotsko pestrost na vrstni
ravni. V daljni preteklosti so bili tako iztrebljeni los, tur in zober. Poleg njih je prišlo do
iztrebljanja določenih vrst divjadi, ki so bile pojmovane kot škodljive oziroma so bile
konkurent človeku v začetku 20. stoletja Tako sta bila iztrebljena navadni jelen (Adamič,
Dovč, Frank, 2007) in divji prašič, pri čemer se postavlja vprašanje, ali sta bili ti dve vrsti
res popolnoma iztrebljeni (Kryštufek, 1991). Poleg teh dveh parkljarjev je bil v Sloveniji
popolnoma iztrebljen ris, ki naj bi na našem ozemlju živel vse do 19. stoletja. Vse tri
vrste so bile nato ponovno naseljene in danes ponovno živijo na območju Slovenije,
pobudo za ponovno naselitev so v vseh primerih dali lovci.
Poleg teh treh vrst je potrebno omeniti še vidro in bobra. Slednji je bil v Sloveniji
iztrebljen, a se je ponovno pojavil. Na robu izumrtja je bila tudi vidra, a si je delno
opomogla.
Kljub negativnemu odnosu do določenih vrst v preteklosti, med katerimi so bile
različne zveri in plenilci (volk, lisica, kuni, vrani in razne ujede), so se vse vrste na naših
tleh do danes ohranile. Stanje vseh vrst prostoživečih živali, ki so opredeljene kot divjad,
je stabilno.
Negativne posledice bi lahko povzročile naselitve tujerodnih vrst, ki so bile
izvedene v ne tako daljni preteklosti. Med te vrste štejemo muflona, damjeka, deloma
tudi kozoroga in svizca, vendar poročil in raziskav o njihovih negativnih vplivih na druge
avtohtone vrste in ekosisteme ni. Med tujerodno vrsto štejemo tudi fazana, ki je bil
prinesen v Evropo in Slovenijo dolgo nazaj, vendar poročil o negativnih vplivih
omenjene vrste na avtohtone vrste in ekosisteme prav tako ni.
Nevarnost avtohtonim vrstam bi lahko pomenile določene vrste, ki so se v Sloveniji
pojavile šele v zadnjih letih, (npr. enok), vendar je potrebno opozoriti, da te vrsta v
Slovenijo niso bile naseljene, ampak so se oziroma se lahko pojavijo iz drugih držav, kjer
so bile naseljene oziroma so pobegnile. Med taki dve vrsti prištevamo tudi nutrijo in
pižmovko, ki sta pobegnili iz farm in se naselili v določenih predelih Slovenije. Poročil o
negativnih vplivih teh dveh vrst pri nas še ni.
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Iztrebljenje določenih vrst oziroma njihovo zmanjšanje je imelo mnogo večje
posledice na genetski ravni biotske pestrosti, saj je bil avtohtoni genetski fond izgubljen.
Negativne posledice je lahko imelo tudi doseljevanje poljskih zajcev, ki je bila
razumljeno kot t.i. »osvežitev krvi«, kar prav tako pomeni uničenje avtohtonega genskega
fonda (Kryštufek, 1996).
Raziskava genetskega materiala, ki je bila v Sloveniji narejena za navadnega jelena,
je pokazala, da so populacije slovenske jelenjadi genetsko stabilne, z izjemo Snežniške
populacije, kjer je bil ugotovljen statistično značilen koeficient inbreedinga (Adamič,
Dovč, Frank, 2007).
Prav tako so bile opravljene genetske raziskave na populaciji risa, v katerih je bilo
ugotovljeno, da so vsi slovenski risi potomci treh samic, ki so bile naseljene k nam s
Slovaške in ki imajo skupno daljno prednico, če ne celo isto mati. Takšna majhna
izolirana populacija je močno izpostavljena nihanjem stopnjam rodnosti in smrtnosti. V
majhnih izoliranih populacijah prihaja do inbreeding depresije, ki povzroča manjšo težo
novorojenih osebkov, manjšo odpornost na bolezni, manjšo stopnjo preživetja, plenjenja
in odpornosti na okoljski stres, kar lahko privede do izumrtja (Kos et al., 2004).
Učinki delovanja lovstva in drugih dejavnosti se odražajo tudi na ekosistemski
ravni, ki se odražajo predvsem v gospodarskih škodah. Sledeče poglavje obravnava
škodo. Poročil o izgubi ekosistemov zaradi delovanja lova in lovstva ni, celo nasprotno,
lovci si prizadevajo ohraniti in izboljšati habitate ter različne ekosisteme za divjad, kar
posledično koristi tudi ostalim prostoživečim živalim.

7.2. Vpliv na gozd
Rastlinojedi potrošijo v normalnih razmerah tak delež rastlinja, da ne prihaja do
motenj v gozdnem ekosistemu. Do škode na rastlinstvu prihaja v primeru prevelikega
pretoka energije na nivoju med proizvajalci in potrošniki I. reda.
Stopnja izkoriščenosti rastlinstva za prehrano rastlinojedov je najpomembnejši in
najdoločnejši kazalec odnosov med rastlinstvom in rastlinojedi. Pove nam, ali so
populacije divjadi usklajene z življenjskimi možnostmi okolja, v katerem žive. Kazalci
izkoriščenosti rastlinstva ne dajo podatka o absolutni številčnosti divjadi, temveč
govorijo o relativnem odnosu med divjadjo in rastlinstvom, povejo, ali je številčnost
divjadi usklajena z njenim življenjskim okoljem. Dokler sta divjad in rastlinska združba v
usklajenem odnosu, vpliv rastlinojede divjadi omogoča normalen razvoj gozda in
izpolnjevanje njegove večnamenske vloge. Kjerkoli se divjad pojavlja, se na rastlinstvu
kažejo posledice, saj divjad zadovoljuje zgolj svoje življenjske potrebe. Takih vplivov
divjadi na gozd ne moremo šteti za škodo. Močnejše poškodbe rastlinstva, ki puščajo v
gozdnih združbah biološke posledice, onemogočajo pomlajevanje in normalen razvoj
gozda, resno ovirajo izpolnjevanje njegove večnamenske funkcije in povzročajo tudi
gospodarsko škodo, nam kažejo na neusklajenost rastlinojede divjadi z njenim
življenjskim okoljem. Posledično se kažejo znaki osiromašenega življenjskega okolja tudi
na divjadi (zmanjšanje telesne teže, slabša kondicija in zdravstveno stanje, nižja stopnja
reprodukcije). Da bi takšno stanje preprečili, je potreben stalen monitoring usklajenosti
med rastlinojedo divjadjo in njenim okoljem. Potrebna je stalna kontrola rastlinstva in
stanja divjadi (telesna teža, spolna in starostna struktura itd.), da se lahko ustrezno
gospodari z gozdnimi ekosistemi in da bi se preprečile katastrofalne posledice, ki se jih

84

odpravlja dolgo časa. Različna metodologija spremljanja stanja usklajenosti divjadi in
njenega okolja se je razvila prav na podlagi katastrofalnih posledic.
Rastlinojedi divjadi je kot vir energije dostopen le zeliščni in grmovni sloj ter lubje
spodnjega dela dreves. Rastlinojeda divjad za nemoten razvoj potrebuje tudi določen
delež lesnatih rastlin. V zeliščnem in grmovnem sloju je znaten delež lesnatega rastlinja
mladja gozdnega drevja. Prav mladje je bistveno za trajnost gozdnega ekosistema, saj je
od njegovega razvoja odvisen razvoj in nastanek večine gozdne biomase, ki zagotavlja za
gozdni ekosistem značilne in za njegov obstoj določene ekološke razmere. Za trajno
ohranitev gozdov je prav količina mladja faktor minimuma, ki omejuje gostoto populacij
rastlinojede divjadi. To velja le za gozdne površine, ki se pomlajujejo ali so že
pomlajene. Da bi dosegli cilj trajne večnamenske vloge gozda, je potrebno kljub prehrani
divjadi ohraniti dovolj visok delež ustreznega mladja.
Vpliv in stopnje vplivov divjadi v gozdu Perko razčleni na sledeč način.
Vpliv z izpopolnjevanjem prehranskih potreb s pašo in objedanjem zeliščnega
in grmovnega sloja gozda, pri katerem ločimo normalni vpliv. Sledi selektivni vpliv, ki
se kaže v siromašenju pestrosti vrst, spreminjati se začne sestava rastlinskih združb in
pojavijo se biološke posledice. Naslednja stopnja je že na oko vidna in se kaže v močno
osiromašenem zeliščnem in grmovnem sloju gozda. Na tej stopnji je selekcija tako močna,
da so vidni že regresijski procesi v gozdnih združbah, naravno pomlajevanje je
prekinjeno. Onemogočen je razvoj mladja in nadaljnji razvoj gozda. Zadnja stopnja se
kaže kot skrajna oblika recentnih regresij v gozdovih. Pri tej stopnji grmovnega sloja
praktično ni več, nemogoča je tudi umetna obnova.
Vpliv na starejše razvojne faze gozda z objedanjem in lupljenjem debel se kaže
predvsem v starejših razvojnih fazah sestojev, kjer nastajajo poškodbe zaradi objedanja in
lupljenja debel in korenin. Posebno je občutljiva smreka, poškodbe pa se pojavljajo tudi
na jelki in tisi. Pri listavcih je najbolj občutljiv gorski brest. Pri lupljenju, ki zajema
večino drevja, prihaja do izgube časa (20-40 let), izgube vseh doslej vloženih sredstev in
dela, kar pomeni ogromno gospodarsko škodo. Pri vplivu na posamezna drevesa, se kaže
vpliv predvsem na posamezne pomembne vrste za ekosistem (gorski brest).
Vpliv na različne razvojne faze gozda z drgnjenjem debel z rogovjem ima
minimalen vpliv na gozd, ponekod vseeno predstavlja problem, vendar zgolj za
posamezna drevesa (poglavje povzeto po Perko, 1980).
Za spremljanje stanja v odnosih med rastlinojedimi kopitarji in njihovim okoljem je
bila v letu 1996 po enotni metodologiji v celotni Sloveniji postavljena mreža ploskev
površine 25 m2. V istem letu je bil opravljen prvi podrobni popis, ponovljen pa je bil v
letih 2000 in 2004. V letu 1998 je bil opravljen t.i. hitri popis, ki je bil ponovljen v letu
2002. V preglednici prikazujem podatke podrobnega popisa za celotno Slovenijo po LUO
za leta 1996, 2000 in 2004.
Največjo objedenost mladja v Sloveniji opažamo na Notranjskem, KočevskoBelokranjskem, Slovensko-Goriškem in Pomurskem LUO-tu. Objedenost se je najbolj
povečala v Ptujsko-Ormoškem LUO-tu, najbolj pa se je zmanjšala na Primorskem.
Najmanjšo objedenost v Sloveniji najdemo Zasavju (preglednica 7).
Objedenost mladja nam prikazuje usklajenost divjadi z njenim okoljem, tako se na
območjih z največjo objedenostjo kaže tudi večja gospodarska škoda, ki jo povzroča
divjad, kar je obravnavano v naslednjem poglavju.
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Preglednica 7: Skupna objedenost gozdnega mladja v % v Sloveniji po lovsko
upravljavskih območjih.
SKUPAJ (od 0 do 150 cm)

OBJEDENOST V %
LETO

LUO
GORENJSKA
KAMNIŠKO-SAVINJSKA

1996

2000

2004

18

21

18

8

17

21

KOČEVSKO-BELOKRANJSKO

44

47

49

NOTRANJSKO

53

46

48

NOVOMEŠKO

18

23

33

POHORSKO

36

27

23

POMURSKO

51

54

64

POSAVSKO

24

23

18

PRIMORSKO

45

35

17

PTUJSKO-ORMOŠKO

24

28

52

SAVINJSKO-KOZJANSKO

16

16

17

SLOVENSKO-GORIŠKO

40

47

43

TRIGLAVSKO

24

25

21

ZAHODNO VISOKO KRAŠKO

27

31

27

ZASAVSKO

22

19

13

Vir: ZGS, 2008.

7.3. Škode
Škoda je bila in ostaja ena izmed najbolj perečih tem lovstva ne samo v Sloveniji,
ampak tudi drugod po svetu.
Prehrana različnih prostoživečih vrst živali, med katere spada tudi divjad, je odvisna
od ponudbe v okolju, zato nastajajo bolj ali manj obsežne poškodbe, ki jih s svojo
prehrano povzročijo prostoživeče živali in divjad (Krže, 1997).
Čop ločuje dva najbolj tipična biotopa divjadi: polje in gozd (Čop, 1982). Iz te zelo
splošne delitve lahko povzamemo, da divjad v glavnem povzroča škodo v gozdu in na
kmetijskih površinah.
Najnevarnejše in največje poškodbe v gozdu povzroča rastlinojeda divjad zaradi
lupljenja in objedanja, v manjšem obsegu pa zaradi guljenja in drgnjenja. Te vrste
poškodb so neopazne ali samo delno opazne, tako da jih je težko ugotoviti in ovrednotiti.
Najočitnejše poškodbe nastanejo zaradi lupljenja, saj drevesno lubje vsebuje hranilne
snovi, vitamine in visok delež vode. Skozi z lupljenjem poškodovana mesta v les
neposredno vdrejo glivice rdeče gnilobe, kar pomeni veliko razvrednotenje lesa.
Posledice objedanja so raznovrstne, zaradi ponavljajočih objedanj je veliko rastlin
uničenih, zato je izboljševanje takih kultur v daljšem časovnem obdobju zelo drago,
sledijo pa izgube na prirastku (Krže, 1997).
Na njivah divjad povzroča škodo z izkopavanjem in uživanjem okopavin,
uživanjem zrelega ali napol zrelega klasja, oljnic in stročnic, škoda nastaja tudi zaradi
hoje po mladih posevkih in pohojenega žita (Krže, 1997).
Pravni vidik opredeljevanja škode v Sloveniji opredeljuje 52. člen ZDLov-1, ki kot
škodo na zdravju ljudi opredeli škodo, ki jo divjad povzroči neposredno zdravju človeka
in zajema vso nepremoženjsko škodo, ki je nastala oškodovancu zaradi delovanja divjadi.
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Škoda na premoženju je tista škoda, ki jo divjad povzroči s poškodovanjem, uničenjem
ali zmanjšanjem vrednosti premičnih in nepremičnih stvari fizičnih in pravnih oseb.
53. člen ZDLov-1 opredeljuje preprečevanje škode. Fizična ali pravna oseba, ki ji
divjad lahko povzroči škodo, mora na primeren način kot dober gospodar narediti vse
potrebno, da obvaruje svoje premoženje pred nastankom škode. Imetniki kmetijskih in
gozdnih zemljišč, na katerem je lovišče, so dolžni uporabljati ustrezna zaščitna sredstva,
ki jim jih preskrbi upravljavec lovišča, in izvajati druge predpisane ukrepe za
preprečevanje škode po divjadi.
Odgovornost za škodo od divjadi in zavarovanih vrst prostoživečih sesalcev in ptic
je opredeljena v 54. členu. Za škodo, ki jo povzroči divjad, ki je določena v Uredbi o
določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04), v lovišču ali v lovišču s
posebnim namenom na kmetijskih in gozdnih kulturah, odgovarja upravljavec ne glede
na krivdo. Za škodo, ki je nastala na nelovnih površinah od divjadi ali zaradi lova, je
odgovoren upravljavec, če je nastala po njegovi krivdi, sicer pa Republika Slovenija.
Za škodo, ki jo povzročijo zavarovane vrste prostoživečih sesalcev in ptic, kot jih
opredeljuje zakon, ki ureja ohranjanje narave, odgovarja Republika Slovenija, ne glede na
krivdo (ZDLov-1).
Iz omenjene zakonske delitve odgovornosti za škode izhaja tudi nadaljnja
predstavitev škod v Sloveniji.

7.3.1. Škoda od divjadi
Podatki na sliki 72 so bolj informativne narave, saj se podatki o škodi deloma
nanašajo zgolj na lovske družine, šele od leta 1996 pa je metodologija enotna in so
podatki o škodi podani za celo Slovenijo. Škoda je zaradi primerjave preračunana v
ameriške dolarje (osnovni podatki Lovske zveze Slovenije so v USD). Lovska škoda je
obračunana po povprečnih letnih tečajih NBJ in BS in po tečaju za prvi del lovskega leta.
Škoda od divjadi se je vse od leta 1962 konstantno dvigovala, močno je porasla v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja (podatka za leto 1991 ni), ko je dosegla višek.
Leta 1992 je škoda sicer padla, a se nato začela dvigovati in dosegla višek leta 2004 s
skoraj 600.000 dolarji letno. Naslednje leto je škoda rahlo upadla (slika 72).
Podatki o gibanju škode od divjadi po vrstah divjadi v Sloveniji so zbrani z enotno
metodologijo Zavoda za gozdove Slovenije (slika 73). Skupna škoda od divjadi se je od
leta 1996 povečevala vse do leta 2004, ko je dosegla višek z nekaj več kot 460.000 evri.
Od leta 1996 se je povečala za skoraj trikrat. Škoda se je nato nekoliko zmanjšala v letu
2005. Največji delež v škodi predstavlja škoda po divjih prašičih. V letu 1996 je
predstavljala dobro polovico vse škode, nato se je njen delež samo še večal in je v letu
2005 znašal 70% celotne škode. Prav na račun zviševanje škode po divjem prašiču se je
povečevala celotna škoda. Leta 1996 je jelenjad povzročila za slabo tretjino skupne
škode, ta delež se je do leta 2005 razpolovil. Škoda po jelenjadi je bila v opazovanem
obdobju razmeroma konstantna, opazno je rahlo zmanjševanje škode po jelenjadi v
zadnjih letih. Delež škode, ki jo povzroča srnjad, je bil podobno kot pri jelenjadi dokaj
konstanten in je znašal okoli 10% celotne škode. V zadnjih letih je opazno rahlo
povečanje škod po srnjadi. Škoda, ki jo povzroča druga divjad (muflon, damjak, jazbec,
lisica, poljski zajec itd.), je zelo majhna in ne presega 5%, v povprečju predstavlja zgolj
dober odstotek celotne škode, ki jo povzroča divjad.
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Slika 72: Gibanje škod od divjadi v Sloveniji.
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Opomba: Podatki v obdobju od leta 1962 do 1996 veljajo za lovišča lovskih družin
(podatki LZS), ostali podatki se nanašajo na vsa lovišča v Sloveniji (podatki ZGS).
Vir: Izbor statističnih podatkov lovskih organizacij Slovenije 1962-2000, 2001,
ZGS, 2008.
Podatki o škodi se nanašajo na določene vrste divjadi, in ne na to, kje je bila škoda
povzročena (kmetijstvo, gozdarstvo). Kljub vsemu delno lahko sklepamo, kje je bila
škoda povzročena. Divji prašiči večino škode povzročajo na kmetijskih površinah z
ritjem po travnikih in pašnikih ter z uživanjem poljščin, kot so koruza, pšenica, pesa in
krompir. Tako se lahko zgodi, da v eni noči izginejo celotne njive, ko se nanje pridejo
hranit divji prašiči. Jelenjad delno povzroča škodo v kmetijstvu (sadjarstvo), večino
škode pa jelenjad povzroči v gozdu z objedanjem, lupljenjem in obgrizovanjem gozdnega
mladja. Srnjad povzroča škodo deloma v sadjarstvu in v vrtičkarstvu, v gozdu povzroča
nekoliko škode z objedanjem.
Zanimiva je prostorska, količinska in proporcionalna razporeditev škode, ki jo je
povzročila divjad v Sloveniji v letu 2005 (slika 74). Opazno je, da je največ škode po
divjem prašiču. V osrednji Sloveniji predstavlja delež škod po divjem prašiču več kot tri
četrt vse škode. Največji delež škode po jelenjadi izstopa v Prekmurju, kjer skoraj
polovico škode povzroči jelenjad, opazni delež škode po jelenjadi je opazen še na
Pohorju, Notranjskem in Dolenjskem. Večji delež škode po srnjadi je na Primorskem,
Gorenjskem in v vzhodni Sloveniji. Razporeditev škode je predvsem odvisna od
razporeditve različnih vrst divjadi v Sloveniji, kar je lepo razvidno tudi iz kart odstrela in
razporeditve določenih vrst v Sloveniji.
Proporcionalno je največ škode v Sloveniji povzročene v Prekmurju, Primorskem,
Goriškem in na Notranjskem, kar je povezano z glavnim življenjskim prostorom divjega
prašiča in jelenjadi v Sloveniji.
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Slika 73: Gibanje škode od divjadi po vrstah divjadi v Sloveniji.
Gibanje škode od divjadi po vrstah v Sloveniji (v evrih)
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Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2008.
Med glavnimi razlogi za večanje škode je prav gotovo večanje števila parkljaste
divjadi, ki le redkokje živi v sonaravnih razmerah. V nekaterih predelih Evrope, kjer je še
ohranjen pravi naravni pragozd, je kljub veliki ponudbi paše zaradi prisotnosti velikih
zveri jelenjadi malo. Do škode praktično ne prihaja. (Krže, 1997).
Slika 74: Prostorski pregled škode od divjadi v Sloveniji.
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Poleg same številčnosti se odnos rastlinojede divjadi do okolja oblikuje tudi na
podlagi same sestave populacije. Porušenje naravne sestave populacije lahko privede do
povečanje škode (Krže, 1997; Valentinčič, 1982). Populacije jelenjadi so v kulturni
pokrajini drugačne kot v popolnoma naravnih habitatih. Ugotovljeno je bilo, da je v
naravnih okoljih pri jelenjadi veliko manj mladih živali (večja smrtnost). Več mladih
živali pomeni večje trope in tudi večje potrebe po prehrani, kar posledično pomeni tudi
več škode (Krže, 1997).
Naravni življenjski prostor divjadi je človek močno spremenil. Gozdovi so
površinsko nazadovali, kmetijstvo jih je ponekod odrinilo na skromna rastišča. Naravne
prehranske razmere so se močno poslabšale z intenzivnim gospodarjenjem z gozdovi v
prvih desetletjih prejšnjega stoletja. Listnate in mešane gozdove z raznovrstno zeliščno in
grmovno podrastjo so nadomestili predvsem iglavci. Določene za divjad pomembne
listnate vrste so ponekod, tudi s pomočjo gozdarjev, popolnoma izginile. Če tem
spremembam prištejemo še intenzivne kmetijske kulture, je divjad prikrajšana za
najboljše pašne površine, zato se mora hraniti z gozdnim rastlinstvom (Krže, 1997).
Človek s svojo dejavnostjo moti dnevni ritem parkljaste divjadi. To povzroči, da se
divjad umika v mirnejše predele, kjer se mora prav tako hraniti (specifične prehranskofiziološke potrebe prežvekovalcev). Divjad se hrani s slabšo hrano, motnje v ritmu
pomenijo tudi večjo izgubo energije in večjo potrebo po prehrani. Prihaja do vedenjske
spremembe, kjer se prežvekovalci prehransko usmerijo na druge rastlinske vrste, kar se
ponovno lahko odraža v gospodarski in ekološki škodi (Krže, 1997).

7.3.2. Škoda od zavarovanih vrst
Skupna škoda, ki jo povzročajo zavarovane vrste, se veča (preglednici 8 in 9).
Zanimivo je dejstvo, da se je število škodnih primerov po medvedu do leta 2005
povečevalo, nato se je začela škoda, ki jo je povzročil medved, zmanjševati. Škoda, ki jo
je povzročil volk, je izrazito nihajoča s tendenco večanja, od leta 2005 pa močno narašča
in je bila v letu 2007 več kot osemkrat večja kot v letu 2005. Škoda po risu je bila v
obdobju od leta 1995 do 2005 relativno konstantna, nato se je začela zmanjševati. Skupni
delež škode od zavarovanih vrst prostoživečih živali, ki jo povzročijo velike zveri, je v
letu 2007 znašal nekoliko več kot 80%. Močno je porasel delež škode, ki jo povzroča
volk (v letu 2005 11,55%, leta 2007 57,24% od celotne škode), medtem ko je delež
medveda padel (leta 2005 74,93%, leta 2007 samo 23,01%) (preglednica 9).
Za razliko od divjadi so podatki o premoženju, na katerem je škoda nastala, za
zavarovane vrste dostopni. Podatki, navedeni v sledečem poglavju, se nanašajo na leto
2007.
Največ škodnih dogodkov je bilo povzročenih na drobnici (ovce, koze), in sicer v
66,19% vseh škodnih dogodkov. Za izplačilo odškodnin za škodo, ki je bila povzročena
na drobnici, je bilo namenjenih 78,51% finančnih sredstev. Sledijo škodni dogodki na
področju ribogojstva, ki so nastali v 10,91%, za odškodnine je bilo namenjenih 0,42%
finančnih sredstev. Na področju sadjarstva so škodni dogodki nastali v 6,09%, za
odškodnine je bilo namenjenih 3,73% finančnih sredstev. Na področju poljedelstva
(koruza za siliranje, koruza za zrnje, pšenica, oves, korenje) so škodni dogodki nastali v
3,09%, zanje pa je bilo namenjenih 1,43% finančnih sredstev. Na področju pridelave
krme je bilo za izplačilo odškodnin za škodo, ki je nastala na balah travne silaže in
predstavlja 5,36% škodnih dogodkov, odobrenih 2,67% finančnih sredstev. 1,18%
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škodnih dogodkov je nastalo na področju čebelarstva (škoda na čebelnjakih, uničeni
panji, čebelje družine, med), za katere se je namenilo 2,22 % finančnih sredstev (Ulamec,
2008).
Preglednica 8: Škoda od velikih zveri.
MEDVED
Število
škodnih
primerov

Leto

VOLK

Škoda v €

1994

7

3.492,74

1995

57

11.795,03

1996

45

1997

81

1998

105

1999
2000

Število
škodnih
primerov

RIS

Škoda v €

-

0,00

Število
škodnih
primerov

Škoda v
€

-

Skupna
škoda v €
0

25

5.236,83

-

12

2.253,38

19.285,24

25.621,31

19

12.976,76

2

388,08

38.986,15

40.579,78

10

5.125,31

8

1.288,81

46.993,90

120.652,71

30

45.368,37

21

10.221,17

176.242,25

138

99.824,58

24

33.015,52

15

7.223,34

140.063,44

139

52.638,28

64

55.045,07

14

9.009,35

116.692,70

2001

123

44.239,52

81

74.768,95

29

22.483,73

141.492,20

2002

503

131.376,84

154

149.457,52

19

12.414,46

293.248,82

2003

239

64.921,75

56

35.493,45

29

11.004,01

111.419,21

2004

466

124.128,91

77

67.688,22

31

8.448,09

200.265,22

2005

814

197.501,00

57

25.071,76

25

8.511,95

231.084,71

2006

678

157.951,59

174

88.890,02

15

3.147,99

249.989,60

2007

320

80.335,47

410

210.978,87

8

1.405,91

292.720,25

Vir: Strokovno mnenje za odstrel velikih zveri v letu 2008, 2008.
Glavnina škode je bila torej povzročena na drobnici, glavni vrsti, ki sta škodo
povzročili, pa sta medved in volk. Zato podajam še nekoliko podrobnejši pregled škode,
ki sta ju ti dve vrsti povzročili v letu 2007.
Rjavi medved je v 117 primerih povzročil škodo na drobnici. Odškodnina je bila
izplačana za 281 živali (76 jagnjet, 167 ovc, 10 ovnov, 11 kozličkov, 17 koz). Omenjenih
117 primerov predstavlja 39,8% vseh škodnih dogodkov, v katerih je bil povzročitelj
škode rjavi medved. Za povračilo škode na drobnici je bilo namenjenih največ finančnih
sredstev, in sicer 41.021,14 EUR, kar predstavlja 50% vseh finančnih sredstev, ki so bila
namenjena za povračilo škode.
Na področju sadjarstva je bila škoda povzročena 60-krat, kar predstavlja 20% vseh
škodnih dogodkov, v katerih je medved prepoznan kot povzročitelj škode. Za povračilo
škode je bilo namenjenih 8,3% finančnih sredstev. 4,4% škodnih dogodkov je nastalo na
področju čebelarstva (škoda na čebelnjakih, uničeni panji, čebelje družine, med), za
katere se je namenilo 9,6% finančnih sredstev (Ulamec, 2008).
Volk je v letu 2007 v 346 primerih povzročil za 194.063,35 EUR škode na drobnici,
in sicer na 1461 živalih (494 jagnjetih, 776 ovcah, 18 ovnih, 24 kozličkih, 131 kozah in
18 kozlih). V enem primeru je bila poleg škode na drobnici povzročena škoda tudi na
psu, ki je varoval čredo. V treh primerih je bilo pokončanih 13 živali (divjad v obori), v
treh primerih so bili pokončani dve kravi in tri teleta, v štirih primerih pa dva žrebička in
dva oslička, en osliček in 2 oslici pa so bili poškodovani (Ulamec, 2008).
Večina škode povzročene od živali zavarovanih vrst, je vezane na glavni življenjski
prostor medveda in volka, ostali primeri pa so sporadične narave (slika 75).
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Preglednica 9: Škoda, ki so jo povzročile živali zavarovanih prostoživečih živalskih
vrst.
Leto
Vrsta

2005
a

2006

2007

b

c

a

b

817

194.867,92

74,93

588

145.094,44

50,27

294

81.866,39

23,01

volk

61

30.050,62

11,55

164

87.745,34

30,40

356

203.636,00

57,24

ris

28

6.501,41

2,50

16

3.280,77

1,14

7

1.161,47

0,33

dihur

28

4.268,02

1,64

23

5.031,00

1,74

17

4.750,02

1,34

krokar

102

15.075,50

5,80

185

39.380,84

13,64

282

52.639,86

14,80

8

959,67

0,37

4

670,64

0,23

2,82

rjavi medved

ujede
ptiči pevci

b

-

c

-

10

5.997,57

2,08

-

-

4

425,09

0,15

-

-

-

veliki detel

-

-

-

1

1.006,51

0,35

-

-

-

vidra

-

-

-

7

-

-

skupaj

7.328,60

a

divja mačka

drugo

10

c

4.947,48

1,39

-

-

-

120

1.505,95

0,42

7

1.025,09

0,39

-

-

-

17

5.279,23

1,48

1061

260.076,83

100

995

288.632,20

100,00

1.100

355.786,40

100,00

Legenda: a - število škodnih dogodkov; b - odobrena finančna sredstva v EUR; c –
delež odobrenih finančnih sredstev od celote.
Vir: Ulamec, 2006, 2007, 2008.
V osrednjem območju življenjskega prostora (slika 41) je rjavi medved povzročil
206 škodnih dogodkov, kar predstavlja 63,4% vseh škodnih dogodkov. Na območju
manjše naseljenosti ljudi osrednjega območja je medved povzročil 170 škodnih
dogodkov, kar predstavlja 52%, v območju gostejše naseljenosti ljudi osrednjega
območja je povzročil 36 škodnih dogodkov, kar predstavlja 11%. V robnem območju je
rjavi medved povzročil 61 škodnih dogodkov, ki predstavljajo 18,7%, v prehodnem
območju 22 škodnih dogodkov, ki predstavljajo 6,7%. V območju izjemne prisotnosti je
rjavi medved 36-krat povzročil škodo na premoženju, kar predstavlja 11% škodnih
dogodkov (Ulamec, 2008).
Skupna primerjava škode, ki jo povzroča divjad na eni strani in zavarovane vrste na
drugi, nam pokaže, da je škoda, ki jo povzroča divjad višja od tiste, ki jo povzročajo
zavarovane vrste. Po podatkih za leto 2005 je divjad povzročila približno dvakrat toliko
škode kot zavarovane vrste. Vseeno se je škoda od divjadi nato rahlo umirila, medtem ko
pri škodi zavarovanih vrst v zadnjem času opazujemo dokaj strmo naraščanje.
Vzroki za škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste, so podobni kot tisti, ki jih
povzroča divjad. Škodo, ki jo povzročajo zavarovane vrste, povzročajo predvsem
plenilske vrste, katerim domača živina predstavlja lahek plen. Povečevanje škode lahko
delno pripišemo povečevanju določenih populacij vrst, predvsem volka, saj se je delež
škode po volku močno povečal. Zanimivo je, da se je delež škode po medvedu zmanjšal.
Slednje bi le delno lahko pripisovali zmanjšanju števila populacije rjavega medveda v
Sloveniji.
Medved povzroča škodo na precej večjem območju kot volk, ki skoraj vso škodo
povzroči na Kočevskem, jugozahodnem delu Notranjske in na Primorskem (Ulamec,
2008).
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Slika 75: Škodni dogodki v letu 2007– živali zavarovanih vrst.

Vir. Ulamec, 2008, str. 8.

7.4. Regionalni pregled vplivov lova in lovstva
Primerjava mej lovsko upravljavskih območij in pokrajinsko ekoloških mezoregij
(Gams, 1998) razkrije, da se pokrajinsko ekološke meje ponekod relativno dobro ujemajo
z načrtovalskimi mejami (slika 76). To velja predvsem za vzhodno Slovenijo (Pomursko,
Slovensko - Goriško, Ptujsko - Ormoško, Savinjsko - Kozjansko, Posavsko in
Novomeško lovsko upravljavsko območje) in delno za osrednjo Slovenijo (Kamniško Savinjsko in Zasavsko lovsko upravljavsko območje), kjer so odstopanja med mejama
majhna, meje LUO-jev zgolj delijo Subpanonsko mezoregijo ali pa vsebujejo še dodatno
prehodno Subpanonsko mezoregijo (primer Posavski LUO). V zahodnem delu države se
meje LUO-jev precej slabše ujemajo z mejami pokrajinsko ekoloških mezoregij. Tako
eno lovsko upravljavsko območje vsebuje tudi po tri različne mezoregije, tak primer sta
Gorenjska (Visokogorske Alpe, Predalpski hribovje, Ljubljanska kotlina) in Zahodni
visoko kraški LUO (Predalpsko hribovje, Dinarske kraške planote celinske Slovenije).
Lovsko upravljavska območja predstavljajo velike zaokrožene enote, v katerih se
enotno načrtuje in upravlja z divjadjo. Razširjenost, zastopanost in pestrost različnih vrst
divjadi v Sloveniji je močno odvisna in se spreminja glede na pokrajinsko ekološke
mezoregije. Težko bi trdili, da je trenutna razmejenost lovsko upravljavskih območij
razlog za določene probleme, ki nastajajo na področju lovstva (gamsje garje, gospodarska
škoda). Divjad je prav tako kot človek sposobna migracije in zato je upravljanje z njo v
okviru meja še toliko težje. Vseeno pa lahko trdimo, da bi bilo upravljanje z določenimi
problematičnimi vrstami divjadi in prostoživečih živali nekoliko lažje, če bi se
zaokrožene načrtovalske enote bolje prilagajale mejam pokrajinsko ekoloških mezoregij,
predvsem v severozahodnem delu države.
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Slovenija je zaradi svoje pokrajinske pestrosti bogata tudi z različnimi vrstami
divjadi in drugimi živalskimi vrstami, vendar sobivanje med človekom in nekaterimi
vrstami divjadi poraja različne konfliktne situacije. Cilj delovanja lovstva je dolgoročna
ohranitev in trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Kljub dobri urejenosti lovstva ostajajo
določeni negativni vplivi lovstva (posredni in neposredni) na okolje. Navajam najbolj
izstopajoče negativne vplive po pokrajinsko ekoloških makroregijah (preglednica 10).
Problematične so tujerodne vrste (muflon, fazan), ki najbrž nimajo negativnih
posledic za okolje, a se vseeno postavlja vprašanje, zakaj se njihove populacije še naprej
ohranja ali namensko osvežuje.
Slika 76: Primerjava pokrajinsko ekoloških mezoregij in lovsko upravljavskih
območij v Sloveniji.

Gamsje garje so bolezen, h kateri je mnogo pripomoglo prav lovstvo, zato je
potrebno upravljanje z gamsom še izboljšati (ustrezno načrtovanje in ustrezno
izpolnjevanje načrtov odstrela), da bi bolezen zmanjšali na najmanjši možni obseg.
Škoda, ki jo v večjem delu povzročata divji prašič in jelenjad, narašča, zato jo je
potrebno posebno tam, kjer nastaja, ustrezno zmanjšati. Povečanje škode ni nujno
povezano s povečanjem populacij različnih vrst divjadi ali nedoseganje načrtovanega
odstrela, lahko je povezano tudi z neustreznim sodelovanjem lovcem in lokalne
skupnosti, z neustreznim načrtovanjem ali neustrezno rabo prostora itd. Vzroke za škodo
je potrebno odkriti in škode omiliti na tak način, da se ne prizadene vitalnosti populacij
jelenjadi in divjega prašiča.

94

Preglednica 10: Pregled negativnih vplivov lovstva in predlog ukrepov (glede na
vrste divjadi) po pokrajinsko ekoloških mezoregijah v Sloveniji (Gams, 1998).
Pokrajinsko
ekološke mezoregije

Izstopajoče vrste

Negativni vpliv

divji prašič, srnjad,
poljski zajec, fazan

-škode od divjega
prašiča
-tujerodni fazan

rjavi medved, volk,
jelenjad, divji prašič

-prisotnost velikih
zveri in konflikti z
njimi
-škode od divjega
prašiča
-škode od jelenjadi

Predalpsko hribovje

srnjad, gams, divji
prašič

-škode od divjega
prašiča
-škode od jelenjadi
-prisotnost velikih
zveri in konflikti z
njimi (Z del)

Ljubljanska kotlina

srnjad, poljski zajec,
fazan

-tujerodni fazan

Submediteranska
Slovenija

Dinarske kraške
planote celinske
Slovenije

Visokogorske Alpe

gams, muflon, alpski
kozorog, alpski svizec

-gamsje garje
-tujerodni muflon

Subpanonska
Slovenija

jelenjad, srnjad,
poljski zajec, fazan

-škode od jelenjadi,
-tujerodni fazan

Prehodne
submediteranske
regije

jelenjad, divji prašič,
rjavi medved, volk

Prehodne
subpanonske regije

srnjad, divji prašič,
poljski zajec, fazan

-škode od divjega
prašiča
-prisotnost velikih
zveri in konflikti z
njimi
-škoda od srnjadi
-škode od divjega
prašiča
-škoda od srnjadi

Predlog ukrepov
-izboljšanje
upravljanja z d.
pršičem
-presoja ustreznosti
vlaganja fazana
-izboljšanje sedanjega
upravljanja z v.
zvermi in vpeljevanje
novih praks
-izboljšanje
upravljanja z d.
pršičem in jelenjadjo
-izboljšanje
upravljanja z d.
pršičem in jelenjadjo
-izboljšanje sedanjega
upravljanja z v.
zvermi in vpeljevanje
novih praks
-presoja ustreznosti
vlaganja fazana
-doseganje ustrezne
strukture populacije s
pravilnim odstrelom
gamsa
-presoja ustreznosti
ohranjanja muflona
-izboljšanje
upravljanja z
jelenjadjo
-presoja ustreznosti
vlaganja fazana
-izboljšanje
upravljanja z d.
pršičem in srnjadjo
-izboljšanje sedanjega
upravljanja z v.
zvermi in vpeljevanje
novih praks
-izboljšanje
upravljanja z d.
pršičem in srnjadjo

Prisotnost velikih zveri (rjavega medved, volka in risa) zahteva še toliko večjo
odgovornost lovskih organizacij in predvsem države, da se bodo te vrste ohranile. Način
življenja velikih zveri narekuje tudi konflikte, ki se nato v lokalni skupnosti kažejo kot
negativen odnos do teh živali. Na enem bregu so težnje po povečanem odstrelu (lokalna
skupnost, ki sobiva z zvermi), na drugi strani po popolnem varstvu vrst (urbani del
prebivalstva), konflikti bodo ostali v vsakem primeru. Potrebno je še dodatno izboljšati
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obstoječo prakso upravljanja z veliki zvermi, ki v preteklosti ni bila vedno slaba Veliko
energije je bilo vložene v raziskave na področju velikih zveri, ki so pokazale poti do
zmanjšanja konfliktov. Ugotovitve znanstvenikov je potrebno čim prej prenesti v prakso,
kjer lahko veliko pripomorejo prav lovske organizacije na ravni komunikacije z lokalno
skupnostjo kot tudi z direktno vpeljavo novih spoznanj v lovsko gospodarjenje.

8. Odzivi
8.1. Vračanje izumrlih vrst
Razmere so se za divjad drastično poslabšale po marčni revoluciji leta 1848, ko je
bilo v Sloveniji kar nekaj vrst praktično iztrebljenih. Zagotovo je bil iztrebljen le ris,
medtem ko se za volka, jelena in divjega prašiča popolno iztrebljenje zgolj domneva.
Klub vsemu so se že ob koncu 19. stoletja pojavile težnje po ponovni naselitvi izumrlih
vrst. Takrat je bil v Sloveniji ponovno naseljen navadni jelen, desetletje kasneje pa še
divji prašič. Obe vrsti sta se uspešno razširili in poseljujeta velik del države.
V začetku sedemdesetih let je po predlogu lovskega gosta iz Švice, Karla Webra, v
gojitvenem lovišču Rog (danes LPN Medved Kočevje) zaživela ideja, da bi na
Kočevskem ponovno naselili risa kot lovno vrsto. Z uspešnim sodelovanjem direktorja
lovišča Lada Šviglja, Cirila Štrumblja in Janeza Čopa so bila izvedena pripravljalna
tehnična in strokovna dela v drugi polovici leta 1972. V januarju 1973 so bili tako iz
karantene iz živalskega vrta Stromovka pri Ostravi na Slovaškem v pripravljalno
karantensko oboro pripeljani trije samci in tri samice. Risi naj bi bili odlovljeni v pogorju
Rudohorje. Naselitev je bila uspešna, razširjenost in stanje vrste je opisana v poglavju o
stanju posameznih vrst.
Poleg teh treh avtohtonih vrst, ki so bile ponovno naseljene v Sloveniji, lahko
prištejemo zraven še dve pogojni. V času ponovnega naseljevanja jelenjadi v Sloveniji se
je pojavila ideja o ponovni naselitvi kozoroga, vendar podatkov o njegovem obstoju v
Sloveniji ni. Vseeno so prvi Bornovi naselitvi sledile še druge naselitve v Julijcih. Alpski
kozorog je preživel vse do danes. Po drugi svetovni vojni so začeli v slovenskem
visokogorju z naseljevanjem svizca, ki je bilo uspešno.
Naselitvi in ohranitvi teh vrst je botroval motiv po lovu različnih vrst divjadi, ne
toliko po sami ohranitvi vrste, kar je razvidno tudi iz podatkov in literature. Kljub vsemu
so se različne populacije divjadi ohranile vse do danes, kar moramo šteti za pozitivno.

8.2. Zakonodaja
Zakonodaja, ki ureja področje lovstva, se je skozi čas spreminjala glede na
družbene procese in različne odnose človeka do okolja in do divjadi. Pregled veljavne
zakonodaje v Sloveniji in pregled zakonodaje nekaterih drugih držav je predstavljen že na
začetku. Del zakonodaje, ki se nanaša na načrtovanje, je predstavljen v sledečem
poglavju.
Vseeno je bila nova zakonodaja s področja lovstva, sprejeta leta 2004, ena izmed
najbolj perečih zakonodaj v Sloveniji. Od nastanka nove države do sprejetja zakona je
preteklo 13 let. V času nastajanja tega dela je zakonodaja že doživela spremembe. Kljub
sprejeti zakonodaji, ki velja že 4 leta, še vedno ni prišlo do podelitve koncesij, kar kaže
na dejstvo, kako delikatna je zakonodaja, ki ureja področje lovstva. Od leta 1991 do
sprejetja novega zakona so bili podani številni predlogi različnih zakonodaj. Glavna
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dilema je bila, čigava bo divjad, ali državna last ali last lastnika zemljišča. Razpravljalo
se je torej, ali bomo v Sloveniji imeli regalno ali dominalno ureditev lovstva. Vse bolj se
je v lovstvu pojavil vidik kapitala in zaslužka, ki so ga predvsem nekateri lastniki
zemljišč videli v zakupnem sistemu. Nekatere negativne posledice zakupnega sistema so
opisane v poglavju o zakonodaji v Zvezni republiki Nemčiji (priloga 1). Številni lovci v
Sloveniji so se upravičeno bali (denarni vidik), ali bodo še lahko lovili in skrbeli za
divjad pod enakimi ali podobnimi pogoji, kot so bili urejeni z zakonodajo iz leta 1976, ki
je veljala vse do leta 2004.
Veljavna zakonodaja je javno korist postavila pred zasebno (divjad je državna last),
njeno izhodišče pa je trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ohranjanje biotske pestrosti in
skrb za naravno ravnovesje v okolju. Prednostno pravico za podelitev koncesije so dobile
bivše lovske družine, ki so do tedaj upravljale z lovišči, določena je bila minimalna
velikost lovišča (2000 ha) in višina koncesije, ki ne temelji na vrednotenju trofej (veliko
višje koncesije), ampak zgolj na prodani divjačini in lovskem turizmu. Kljub vsemu je
nekaj posameznikov (Združenje lastnikov zemljišč) vložilo zahtevo za presojo ustavnosti
Zakona o divjadi in lovstvu. Ustavno sodišče je dne 9. 11. 2006 odločilo o ustavnosti
Zakona o divjadi in lovstvu z odločbo U-I-98/04 ter ugotovilo, da je zakon v določenih
členih sicer v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, vendar ne v bistvenih elementih
(Ustavno sodišče republike Slovenije, 2008). Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo,
da zakon popravi v roku enega leta. S tem se je pojavil nov manevrski prostor za
vnovično lobiranje in spreminjanje zakona v bistvenih elementih (prednostna pravica pri
koncesiji, trajanje koncesije in minimalna velikost lovišča). Ponovno so se pojavile težnje
po zelo kratkih koncesijskih dobah (zgolj 3 leta), manjših loviščih in spremembi
prednostne pravice.
Dne 29. 1. 2008 je bila v Državnem zboru izročena peticija Ekološkega foruma
LDS, Poslanskega kluba LDS in Lovske zveze Slovenije »Proti lovskemu fevdalizmu«,
ki jo je podpisalo 30.000 podpisnikov. Peticija je zahtevala, da se prednostno pravico
prizna dosedanjim upravljavcem lovišč, 22.000 slovenskim lovcem, ki so strokovno in
ustrezno gospodarili z divjadjo že v preteklih stotih letih, in ne lastnikom zemljišč, saj bi
slednje, podobno kot v Nemčiji, lahko privedlo do negativnih posledic zakupnega
sistema. To v prvi vrsti ne bi koristilo okolju, predvsem pa ne divjadi. Dne 6. 2. 2008 je
bila sprejeta dopolnitev Zakona o divjadi in lovstvu, ki je uveljavil dvajsetletne koncesije
in minimalno velikost lovišča 2.000 ha. Delno je dopolnitev spremenila prednostno
pravico ob drugi podelitvi koncesije (zasebni lastniki zemljišč), poleg tega je bil
uzakonjen lov s sokolom.
Mnenje lovcev povzema citat sporočila za javnost spletne strani Lovske zveze
Slovenije: »Nismo popolnoma zadovoljni s sprejeto novelo. Pa vendar je koncesijska
doba 20 let ostala, s čimer je zagotovljen osnovni pogoj za trajnostjo gospodarjenje z
divjadjo, kar je tudi bil glavni cilj prizadevanj Lovske zveze Slovenije v postopku
sprejemanja novele.« (LZS, 2008).
Slovenska zakonodaja je naravnana na dolgoročno ohranitev divjadi in biotske
pestrosti. Z divjadjo in lovsko pravico razpolaga država, saj je dolgoročno ohranjanje
divjadi in ostalih vrst prostoživečih v javnem interesu. Pravica lova je bila poverjena
lovskim organizacijam (obstoječe družine), načrtovanje upravljanja pa ima v rokah
država (Zavod za gozdove RS).
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Uresničitev teženj, da bi obstoječo ureditev spremenili in lovsko pravico ter
lastništvo divjadi podelili lastnikom zemljišč, bi gotovo pomenila grožnjo trajnostnemu
gospodarjenju z divjadjo in ohranjanju naravnega ravnovesja, saj bi gotovo prihajalo do
deviacij v upravljanju z divjadjo in njenim okoljem (priloga 1). Ogroženo bi bilo tudi
veliko-površinsko načrtovanje, predvsem zaradi majhnih in razdrobljenih posesti, ki so
značilne za Slovenijo.
Ustreznost nove zakonodaje se bo pokazala šele s časom, ko bodo podeljene
koncesije lovskim družinam in se bodo koncesijske pogodbe začele izvajati. Gotovo se
tudi na tem področju lahko pričakuje določene zaplete, kljub temu pa je obstoječa
zakonska ureditev za Slovenijo z okoljskega vidika najbolj ustrezna.

8.3. Načrtovanje
Odziv na različne spremembe, ki so nastale tako v okolju divjadi kot tudi na samih
populacijah divjadi, se kaže v lovskem načrtovanju, ki ima za svoj cilj usmerjeno
razvijanje populacij. Prve zametke lahko opazimo že v srednjem veku z različnimi patenti
in predpisi. Lovsko načrtovanje je vedno vezano na zakonodajo, zato podajam kratek
pregled lovskega načrtovanja, ki ga določa obstoječa zakonodaja.
12. člen Zakona o gozdovih in 4. člen Zakona o divjadi in lovstvu določata, da je
nosilec lovsko gojitvenega načrtovanja Zavod za gozdove Slovenije, ki pri izdelavi
lovskogojitvenih načrtov sodeluje z lovskimi organizacijami, območnimi enotami Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave, območnimi enotami Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, lokalnimi skupnostmi in drugimi, katerih dejavnost je povezana z
divjadjo in njenim okoljem. V okviru Zavoda za gozdove Slovenije dolgoročne in letne
načrte LUO izdeluje območna enota Zavoda, ki teritorialno pokriva pretežni del LUO
(Pravilnik o vsebini načrtov…, 2005). Letne načrte posameznih lovišč in lovišč s
posebnim namenom izdelujejo upravljavci.
Na ravni posameznega LUO določa strategijo upravljanja s populacijami divjadi in
njenim okoljem dolgoročni načrt lovsko upravljavskega območja, ki se izdela za obdobje
desetih let. Za vsako leto se za posamezno LUO izdela letni načrt lovsko upravljavskega
območja. Na nivoju posameznih lovišč in lovišč s posebnim namenom pa se izdelujejo
letni načrti lovišča oziroma letni načrti LPN (ZDLov-1).
14. člen ZDLov-1 predpisuje, da se v dolgoročnem načrtu lovsko upravljavskega
območja določijo cilji, usmeritve in ukrepi za ohranitev populacij divjadi ter njihovega
življenjskega okolja, za zagotovitev naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem ter za
zagotovitev trajnostne rabe divjadi z lovom.
Vsebino dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskega območja natančneje določa 3.
člen Pravilnika o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo, ki predpisuje, da dolgoročni
načrti LUO vsebujejo naslednje vsebine:
- podatki LUO,
- analiza preteklega upravljanja z divjadjo (ugotovitev stopnje uresničevanja
načrtovanega odvzema posameznih vrst divjadi po številu in strukturi, ugotovitev višine,
vzrokov in trendov izgub divjadi, ocena primernosti načrtovanega odvzema v preteklem
obdobju in pojasnitev vzrokov za morebitna odstopanja, ugotovitev gibanja telesnih mas
in mas rogovja uplenjene divjadi),
- analiza opravljenih ukrepov v življenjskem okolju (analiza izvedenih ukrepov v
habitatih divjadi, analiza ukrepov za izboljšanje prehranskih razmer divjadi, analiza
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ukrepov za preprečevanje škode od divjadi, pri čemer se za obdobje preteklih desetih let
upoštevajo podatki o stopnji uresničevanja načrtovanih ukrepov, vzroki za morebitno
neizpolnitev načrtovanih ukrepov in učinkovitosti oziroma ustreznosti opravljenih
ukrepov),
- ocena stanja populacij divjadi (ocena trendov številčnosti populacij vseh vrst
divjadi, z oceno prostorske razporeditve posameznih populacij divjadi, ocena
medsebojnih vplivov populacij različnih vrst divjadi, ocena spolne in starostne strukture
ter prirastka populacij divjadi, ocena zdravstvenega stanja divjadi)
- ocena stanja življenjskega okolja divjadi,
- presoja naravnega ravnovesja in usklajenosti divjadi z njenim okoljem (trend
zdravstvenega stanja divjadi, telesnih mas in mas rogovja divjadi, trend povzročenih škod
od divjadi na gozdni vegetaciji (objedenost, obgrizenost in lupljenje), zlasti stopnje
objedenosti gozdnega mladja, trend povzročene škode, ki jo divjad povzroča na
kmetijskih kulturah, domačih živalih in objektih),
- cilji za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (opredelitev ciljne gostote in
prostorske razporeditve divjadi po posameznih vrstah, določitev ciljne starostne, spolne
in kakovostne strukture populacije za posamezne vrste divjadi, določitev ciljnih razmerij
med populacijami posameznih vrst divjadi, ciljno stanje življenjskega okolja divjadi
glede bivalnih in prehranskih razmer),
- opredelitev usmeritev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (usmeritve za
ohranitev in nego habitatov divjadi v gozdnem in negozdnem prostoru po posameznih
ekoloških enotah, usmeritve za izboljšanje prehranskih razmer divjadi, usmeritve za
preprečevanje škode od in na divjadi, določitev osrednjih in robnih površin življenjskega
prostora posameznih populacij divjadi za doseganje želene ciljne številčnosti ter smeri
širjenja populacij divjadi v določenih predelih LUO, usmeritve za opazovanje in
spremljanje številčnosti, strukture in zdravstvenega stanja populacij posameznih vrst
divjadi, usmeritve za določitev ukrepov v populacijah divjadi po posameznih delih LUO).
Vsebina letnih lovskih načrtov lovsko upravljavskih območij je popolnoma enaka
zgoraj opisani vsebini dolgoročnih lovskih načrtov, s tem da dodatno vsebuje še poglavje
o ukrepih v populacijah. Z ukrepi v populacijah posameznih vrst divjadi se določi
odvzem divjadi ter morebitno naseljevanje ali dodajanje divjadi. Ukrepi za naseljevanje
divjadi morajo upoštevati usmeritve dolgoročnega načrta LUO in primernost okolja, v
katero se ta divjad izpušča, ter morajo temeljiti na ugotovitvah posebne študije Zavoda za
gozdove Slovenije, ki mora vsebovati preučitev ustreznosti življenjskega okolja in
možnosti trajnega preživetja naseljene divjadi. Odvzem divjadi mora biti ob upoštevanju
značilnosti posameznih vrst divjadi določen za celotno LUO oziroma po posameznih
ožjih ekoloških enotah. Pri tem se mora upoštevati prostorska razporeditev populacij
znotraj LUO. Določitev odvzema mora vsebovati število ter spolno in starostno strukturo
za odvzem predvidenih osebkov, z dopustnimi odstopanji, priporočilo za časovno
dinamiko odvzema za posamezne vrste oziroma kategorije parkljaste divjadi, kriterije za
prostorsko porazdelitev odvzema po skupinah lovišč oziroma po posameznih loviščih
(Pravilnik o vsebini načrtov…, 2005, 17. člen).
Letni načrt lovišča in LPN mora biti usklajen z letnim načrtom lovsko
upravljavskega območja, v katerem določene ukrepe upravljavci smotrno razdelijo med
posamezna lovišča in LPN (ZDLov-1, 16. člen). Zajema načrt del v življenjskem okolju
divjadi in načrt odvzema posameznih vrst divjadi, ki vsebuje število, spolno in starostno
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strukturo za odvzem predvidenih osebkov, z dopustnimi odstopanji, in priporočilo za
časovno dinamiko odvzema za posamezne vrste oziroma kategorije parkljaste divjadi.
Letni načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom, je sestavljen iz sledečih
vsebin:
- trajnostno gospodarjenje z divjadjo (ukrepi za varstvo in monitoring divjadi,
biomeliorativni ukrepi, biotehniški ukrepi,lovski objekti),
- odvzem in stanje divjadi (dodajanje divjadi, površine, kjer se ne lovi oz. se lovi
pod določenimi pogoji),
- škoda na kmetijskih kulturah, domačih živalih in objektih,
- škoda na gozdni vegetaciji,
- poročilo o iskanju obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri (Pravilnik o
vsebini načrtov…, 2005).
Populacije lovne divjadi se v Sloveniji usmerjajo s pomočjo kontrolne metode
gospodarjenja. Metoda temelji na sprotnem spremljanju naslednjih trendov: biološki
kazalniki divjad (telesna masa…), škoda v okolju (kmetijski prostor, gozd…),
zdravstveno stanje divjadi, izgube in vzroki izgub divjadi, odstrel divjadi (višina in
gostota), načrt odstrela in doseganje načrta odstrela, spolna in starostna struktura
izločitev, vremenski vplivi, mehke informacije (poznavanja stanja v loviščih),
ugotavljanje številčnosti divjadi s štetjem, dodajanje hrane, krmljenje. Na kontrolni
metodi temelji tudi: določevanje višine izločitev (odvzema), spolna in starostna sestava
ter prostorska porazdelitev odvzema. Odstrel in izgube so pomemben element v kontrolni
metodi, saj se na njuni podlagi sklepa o stanju v populacijah. Višino odvzema se
praviloma določa na podlagi kontrole metode, redkeje na podlagi klasične metode, ki
temelji na podatkih o prirastku v populacijah divjadi (Koren, 2006).

8.4. Ukrepi v okolju za izboljšanje habitatov in preprečevanje
škode
Upravljavci lovišč izvajajo različne ukrepe, da bi zmanjšali škodo od divjadi tako v
gozdu kot tudi na kmetijskih površinah.
Škoda se mehansko preprečuje z zaščitnimi sredstvi, s katerimi se rastlinstvo ščiti
pred objedanjem, lupljenjem, guljenjem in udarjanjem ter teptanjem, To se dosega s
pomočjo površinske zaščite, kamor sodijo ograje, strašila, kemična, akustična in optična
zaščita.
V biološkem smislu se na divjad deluje z uravnavanjem stanja populacij z gostoto,
spolnim razmerjem in starostno sestavo populacije, s preprečevanjem koncentracij
divjadi, mirom v lovišču in krmljenjem. Poleg omenjenih ukrepov je zelo pomembno tudi
zagotavljanje bogate naravne paše, kar se dosega z osnovanjem pašnikov za divjad,
krmnimi njivami, s sajenjem plodonosnih vrst drevja, z apnenjem in gnojenjem v gozdu,
z ohranjanjem in širjenjem prehransko bogatih drevesnih in grmovnih vrst, z redčenjem
sestojev in povečevanjem prehransko pomembnega rastja (Krže, 1997).
V prilogi 15 je podan pregled določenih izbranih ukrepov, ki so jih izvajali
upravljavci lovišč, da bi zmanjšali škodo od divjadi in izboljšali habitate divjadi.
Med pomembne vzroke za pogostejšo škodo od divjadi nedvomno sodi poslabšanje
prehranskih razmer, zato so ukrepi, ki jih izvajajo upravljavci lovišč, usmerjeni v
izboljšanje habitatov - osnovanje novih ter vzdrževanje starih habitatov. Med te
prištevamo vzdrževanje travnikov in pašnikov, grmišč, remiz za malo divjad, mokrišč in
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kaluž, ohranjanje in sajenje plodonosnega drevja, vzdrževanje vodnih virov in kalov.
Opazimo lahko, da so se te površine v zadnjih letih konstantno povečevale, tudi za več
kot dvakrat. Največ poudarka je bilo na vzdrževanju travnikov in pašnikov (4.174 ha v
letu 2005) ter vzdrževanju grmišč (712 ha v letu 2005).
Izboljšanje prehranskih razmer se lahko doseže tudi s krmljenjem. Poznamo več
vrst krmljenja, in sicer zimsko, preprečevalno in privabljalno. V letu 2005 je bilo na
zimskih krmiščih položenih 3.579 ton krme, na preprečevalnih 640 ton in na privabljalnih
158 ton krme. Opazimo, da se je količina krme rahlo zmanjšala v obdobju od leta 2005
do 1996, in sicer za cca. 20-30%, kar je v glavnem posledica vložka v izboljšavo
habitatov in dvig naravne prehranske ponudbe v naravi, in ne toliko v samo krmljenje, ki
zahteva strokoven pristop.
V istem obdobju se je povečalo tudi število solnic in količina soli (dobrih 39,000
solnic in 114 ton soli).
Z vidika sonaravnosti je uporaba soli za divjad ponekod še vedno sporna in
vprašljiva. Divjad naj s pašo ne bi dobivala dovolj natrija. Sol (NaCl) v resnici povečuje
tek in presnovo, zanemarljiv je vpliv na telesno težo in moč rogovja. Za večino vrst
divjadi je sol izjemno privlačna, zato velja, da vpliva na navezanost divjadi na določen
predel in jo tako odvrača od prečkanja nevarnih cestnih odsekov (Krže, 1997).
V obdobju od leta 1996 do 2005 so se povečevali tudi različni mehanski ukrepi za
zaščito mladja (zaščita s tulci, zaščito z ograjo itd.) in zaščito pred zvermi.
Kljub temu pa delež opravljenih ukrepov v gozdnem prostoru in kmetijski krajini s
strani lovskih organizacij predstavlja le majhen delček v mozaiku celotnega obsega del.
Na ugodno stanje življenjskega okolja divjadi namreč najpomembneje vplivajo gozdovi
in kmetijske površine ter upravljanje z njimi, večino del pa opravijo lastniki zemljišč
sami, ta pa so ključnega pomena za ohranjanje in pospeševanje prehranskih in bivalnih
nosilnih zmogljivosti prostora. Kljub intenziviranju raznih ukrepov, predvsem z vidika
subvencij v kmetijstvu in gozdarstvu, pa ni bilo moč zajeziti postopnega opuščanja in
posledično zaraščanja travnatih površin. Ne glede na manjši obseg pa je pomen del, ki jih
opravijo lovske organizacije, po sami učinkovitosti in ustreznosti znaten, saj se večinoma
izvajajo tisti ukrepi, ki so v določenem okolju za posamezne vrste divjadi nujno potrebni
(ZGS, 2008).
Eden najpomembnejših ukrepov za zmanjšanje škode je vzpostavitev lokalnim
danostim primerne številčnosti divjadi. Če je številčnost divjadi prevelika, so vsi drugi
ukrepi bolj ali manj neučinkoviti. Tudi z neposrednimi varovalnimi ukrepi se lahko z
velikimi napori doseže le polovične uspehe. Biotopu primerna številčnost ni potrebna le
zaradi preprečevanje škode, temveč tudi zaradi divjadi same (Krže, 1997).

8.5. Varstvo vrst
Že zelo zgodaj v srednjem veku so se pojavile prve omejitve glede lova na živali.
Tako se je sčasoma v lovstvu oblikoval pojem lovopusta oziroma obdobja, ko se
določene vrste divjadi ne lovi. Obdobje se nanaša največkrat na obdobje vzreje in nege
mladičev ter tudi težjih življenjskih pogojev (zima).
Močni pritiski na okolje in na različne vrste divjadi so se spreminjali skozi čas in za
nekatere vrste lahko rečemo, da jih je pred izumrtjem rešilo prav pravno varstvo (kozorog
v Italiji), medtem ko za nekatere vrste tudi varstvo pred lovčevo puško ni pomagalo pred
izumrtjem.
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Zaradi vsesplošnega pritiska človeka na okolje in posledično tudi na različne živali
se je njihova številčnost močno zmanjšala, zato so se pojavile težnje po varovanju vrst
pred neposrednim lovom.
Lovski zakon iz leta 1976, ki je veljal za zelo naprednega, je štel za divjad kar 99
različnih vrst ptic, med katerimi se določene vrste niso smele loviti. Obstoječi zakon za
divjad šteje samo še šest vrst ptic, po zakonu iz leta 1976 se je lovilo kar 29 sesalcev od
tega 14 zveri, danes samo še 17 sesalcev, od katerih je 5 zveri (preglednica 11).
Analiza trajanja lovopusta za različno divjad v Sloveniji od leta 1954 do danes je
pokazala krajšanje lovne dobe za različne vrste živali ter njihovo postopno varstvo. Do
povečanja lovopusta (daljše varstvo) je prišlo le pri nekaterih vrstah, predvsem pri tistih,
ki lovopusta sploh niso imele (lisica, sraka, šoja, vrana). Gre za vrste, ki so veljale za
»škodljive«. Lovopust se je zmanjšal le za tujerodni vrsti muflona in damjeka ter tudi za
polha. Zmanjšal se je tudi za nereproduktivni razred jelenjadi in srnjadi. Brez lovne dobe
ostajajo tujerodna nutrija ter mladiči in lanščaki divjega prašiča (Erhatič Širnik, 2000).
Preglednica 11: Razmerje med. različnimi vrstami prostoživečih živali in
prostoživečimi živalmi, ki se lovijo – divjadjo.
Število živalskih
vrst
Opisanih
Ocenjeno

Ptiči
Ujede
Sove
Potapljavci,
veslonožci,
močvirniki,
galebi,
govnačke, čigre
Sesalci
Zveri
Žužkojedi,
netopirji

Na vsej Zemlji

V Sloveniji

Okoli 1,400.000
5,000.00080,000.000
Na vsej Zemlji

23.000
45.000-120.000

6300

9090 3

V Sloveniji
2334

360
33
11
43

3700

4215 3

835

94
16
35

Od tega divjad v
Sloveniji 1
99
27
11
13

Od tega divjad v
Sloveniji 2
6
0
0
0

29
14
0

17
5
0

Vir: 1)Tarman, 1996; 2) Uradni list RS, 101, 2004; 3) Pregled stanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 53; 4) Pregled stanja biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 53, cv: DOPPS (rdeči seznam
ogroženih gnezdilk Slovenije); 5) Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti v Sloveniji, 2001, str. 53, cv: Kryštufek Boris (analiza stanja biotske
raznovrstnosti za področje sesalcev).
Vrste divjadi in njihove lovne dobe v Sloveniji določa Uredba o določitvi divjadi in
lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04). Varovanje drugih prostoživečih živalskih vrst
ureja Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04,
katere podlaga sta 26. in 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03).
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Kljub strogemu varstvenemu režimu je še vedno možen lov oziroma poseg v
populacije zavarovanih vrst živali, in sicer na podlagi 7. člena Uredbe o zavarovanih
prosto živečih živalskih vrstah zaradi:
- zagotavljanja koristi varstva živalskih in rastlinskih vrst in ohranjanja habitatnih
tipov,
- preprečitve resne škode, zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih
in vodi ter drugem premoženju,
- zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, vključno z zračno varnostjo, koristnimi
posledicami bistvenega pomena za okolje in javnimi koristmi,
- doseljevanja ali ponovnega naseljevanja živali, vključno z gojenjem za namene
doseljevanja ali ponovnega naseljevanja, ali
- selektivnega in omejenega ujetja, opremljanja z oznakami ali posega, ki lahko
povzroči poškodovanje ali odvzem živali za namene raziskovanja.
Omenjeni člen predstavlja podlago za odvzem in lov rjavega medveda, volka,
krokarja, kormorana in tudi risa. Torej je lov v izjemnih okoliščinah omogočen tudi za
zavarovane vrste.
Lovci so že leta 1985 samostojno zavarovali divjega petelina, ki je že takrat veljal
za ogroženo vrsto, kar kaže na visoko stopnjo okoljske zavesti slovenskega lovstva.
Varstvo določenih vrst lahko pomeni, da za njih ni nikakršnega zanimanja več, kar
posledično pomeni izgubo različnih vrst podatkov o stanju populacije vrste v naravi.

8.6. Odprava lova
Lovsko pravičnost imenujemo kot etiko naklonjenosti do živali, ki ima korenine v
humanizmu in renesansi. Korak dlje pa posega utilitarizem, ki se zavzema za to, da se
tudi živalim zagotovi čim več zadovoljstva in se omeji trpljenje. Glavni zagovornik
teorije je Peter Singer, ki trdi, da si bitja ki občutijo bolečino, zaslužijo, da se jih obvaruje
(znanstveni poskusi, kmetijstvo). Zastopa teorijo enakosti, kjer naj bi živali čutile veselje,
bolečino in naj bi imele določeno stopnjo razuma, podobno kot človek. Drugi avtorji
gredo še dlje in trdijo, da je utopično verjeti v svetovni mir, če ne bomo mogli prenesti
miru v naše odnose z živalmi (Podvršnik, 2008).
Dne 15. 10. 1978 je bila v Parizu pod okriljem UNESC-a sprejeta Splošna
deklaracija o pravicah živali, ki temelji na univerzalnem egalitarizmu vrst glede na
življenje, ki pomeni premik k biocentrizmu. Pomembnejši členi deklaracije govorijo o
tem, da se vse živali rodijo enake pred življenjem in imajo enake pravice do obstoja (1.
člen); da ima vsaka žival pravico do spoštovanja (2. člen); da nobena žival ne sme biti
izpostavljena grdemu ravnanju ali krutosti, če je žival potrebno ubiti, je to potrebno storiti
trenutno in brez povzročanja bolečine (3. člen); da ima vsaka žival, ki pripada divji vrsti,
pravico do svobodnega življenja in razmnoževanja v svojem naravnem okolju (4. člen);
nobena žival se ne sme uporabljati za človekovo zabavo (10. člen); vsako dejanje, ki
povzroči »uboj« velikega števila živali, je genocid in biocid, k čemur vodita tudi
onesnaževanje in uničevanje naravnega okolja (12. člen); z mrtvo živaljo je potrebno
ravnati spoštljivo (13. člen); pravice živali se morajo varovati z zakonom (14. člen)
(Berginc, 1996).
Slovenski lovci so sprejeli etični kodeks, ki ga vsak lovec podpiše, preden postane
član lovske organizacije. Etični kodeks se v prvo vrsti zavzema za etično vedenje lovcev
do narave, divjadi in drugih živali ter družbenega okolja. V etičnem kodeksu je močno
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poudarjeno načelo trajnostne rabe naravnih virov, humanega in spoštljivega obnašanja do
žive in mrtve divjadi (Etični kodeks slovenskih lovcev, 1999).
Za današnji čas je značilno, da zgoraj omenjena filozofska stališča podpira vse več
ljudi, tudi izobražencev, ki živijo v mestih in so odtujeni od narave in realnega dogajanja
na podeželju. Šlo naj bi za sociološko določljivost. Na svetovnem spletu najdemo številna
društva in organizacije, ki se zavzemajo za pravice živali. V sociološkem vidiku naj bi
lahko celo potegnili vzporednico gibanju za človekove pravice.
Prve iniciative za odpravo lova so nastale v Angliji, ker so se zavzeli za prepoved
lova na lisce s psi, ki je bila tudi dosežena, z delnim kompromisom. Podobne pobude za
odpravo lova na lisice najdemo tudi v Nemčiji.
Zagovorniki pravic živali in tudi različna društva, ki se zavzemajo za odpravo lova,
naštevajo številne protilovske argumente. Lov naj bi bil desetkanje delov biocenoze in
neupravičeno poseganje v naravne življenjske združbe, divjad je zato neupravičeno
preplašena, preganjana, kar ji povzroča travmatizacijo. Posledica vsega je nenaravna
selekcija, preprečevanje naravnega uravnavanja številčnosti populacij in naravnega
evolucijskega razvoja vrst. Omenjena dejstva naj bi predstavljala tveganje za nastajanje
bolezni, ki se pojavljajo na območjih koncentracije, kjer se divjad krmi, kar posledično še
dviguje škode. Zaradi lova se zaradi velike količine izstreljenega svinca povečuje
ekološko tveganje. Nesprejemljive so naselitve neavtohtonih vrst, lov naj bi ogrožal in
iztrebljal živalske vrste.
Nekateri zagovorniki pravic živali gredo še dlje, saj se sprašujejo o potrebnosti
lova, ki je najpogostejši vzrok smrtnosti divjadi. Sprašujejo se, ali je povzročanje smrti
sploh moralno sprejemljivo, ali je lov primeren sedanjemu času in ali je lov oblika
nenormalnosti.
Najbolj radikalne teorije gibanja za pravice živali torej izhajajo iz dejstva, da imajo
živali določeno stopnjo zavesti in emocij, ki so bolj ali manj izraženi, odvisno od stopnje
razvitosti.
Obseg gibanja za pravice živali po svetu meri Podvršnik v letu 2004 s tem, da pod
iskalnim geslom »animal rights« (živalske pravice) v spletnem iskalniku Yahoo dobi 14
milijonov zadetkov, ki so do leta 2008 narasli že na 34,5 milijona zadetkov.
V Evropi je osrednja organizacija, ki združuje asociacije in posameznike, ki se
zavzemajo za abolicijo lova, EFAH (European Federation against Huntinh). V tej
organizaciji je dejavno tudi slovensko Društvo za odpravo lova iz Nove Gorice. Društvo
za odpravo lova ni odigralo vidnejše vloge pri sprejemanju nove lovske zakonodaje. V
Sloveniji je potrebno omeniti še Društvo za osvoboditev živali in njihovih pravic iz
Ostrožnega, omenjeni dve društvi naj v Sloveniji ne bi imeli vidnejše vloge (Podvršnik,
2008).
Tarman (1996) pri presoji potrebnosti oziroma nepotrebnosti lova ostaja zgolj na
biološko-ekoloških osnovah, čustvene odnose med lovci in nasprotniki pušča ob strani.
Pri vpletanju svetosti življenja meni, da ima tako razmišljanje naravovarstvene posledice,
a to ni v skladu z ekosistemskimi procesi. Razmerje med plenom in plenilcem, človekomlovcem, ocenjuje zgolj v možnosti kontrole populacij divjadi v kulturnem okolju.
Tarman (1996) pride do sklepa, da je lov zaradi prehrane praktično nepomemben v
energetskem pomenu, saj je glavni vir beljakovin živinoreja. Meso divjadi ima svojo
vlogo le v kulinarični ponudbi. Prav tako v večini primerov odpade lov zaradi neposredne
ogroženosti zaradi divjadi in tudi zaradi velikih plenilcev. Lov zaradi surovin (kože,
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kosti, rogovje kot surovina itd..) je v današnjem tehnološkem svetu popolnoma
nepomemben. Odpade lov zaradi naseljevanja na nove površine (izločanje divjadi, ki
tekmuje za prostor in hrano s človekom), ker je Slovenija tako ali tako že cela poseljena,
razen deloma zaradi živinoreje v razseljenem kočevskem prostoru. Lov za živalske vrtove
je potrebno opustiti, ker se na ta način povzroča prevelika škoda redkim vrstam prosto
živečih živali, bolje je, da se živalski vrtovi oskrbujejo z mladiči, ki so vzgojeni v
obstoječih živalskih vrtovih. Ekološko je sprejemljivo odlavljati osebke vrst živali, ki so
namenjene za ponovno naselitev na območjih, kjer so bile določene vrste iztrebljene
(primer risa v Sloveniji). Nesreč zaradi prometa in različnih naprav ni mogoče
popolnoma omejiti, vendar se jih lahko zmanjša z določenimi načini gradnje, varovalnimi
napravami itd. Tudi lov za znanost mora biti omejen, lov zaradi analize prehranjevanja ni
sprejemljiv in ga večina držav zavrača.
Sporno ostaja vprašanje športnega lova na trofeje, ki ima od vseh drugih lovskih
ciljev najbolj družbeno prestižno snobovsko vsebino. Lov na trofeje je (je bil) v zahodni
civilizaciji nadrejen vsem drugim vlogam lova. Trofeja potrjuje fizično izpolnitev in je
zmaga, je dokaz spretnosti in sposobnosti lovca. Z lastništvom je cilj dosežen. Zasebno in
javno razkazovanje ter razstavljanje trofej ima zgodovinske korenine in lahko poudarja
tudi hierarhičen položaj lovca v družbi. Zelo izrazito je bilo to v času fevdalizma, a se je
ohranilo vse do danes. Sodobno pojmovanje lova kot posebne zvrsti rekreacije v naravi
odklanja lov na trofeje. Prav to poudarjajo tudi naravovarstevo ozaveščeni lovci.
Opazovanje, slikanje, fotografiranje, snemanje živali v naravi, terensko delo povezano z
reševanjem bioloških in ekoloških vprašanj lahko nadomesti lov na trofeje. Zbiranje
trofej naj bi bilo le posledica (in ne cilj!) uravnavanja populacij zaradi varstva narave in
usklajene številčnosti vrst s funkcijami kulturne krajine. Trofeje ne bi smele biti le
estetski predmeti, ampak dodaten vir podatkov za biološka in ekološka raziskovanja. Pri
tem je potrebno poudariti pogosto zmoto, da je morfološki videz trofeje znaka
populacijske kvalitete in da je z odstrelom mogoče voditi nekakšno selekcijo »velikih
trofej«.
»Gojenje ali upravljanje« s populacijami vrst divjadi mora biti zajeto v njihovih
bolj ali manj ohranjenih ekosistemskih mejah in v nobenem primeru v okviru meja lovišč,
lovskih družin ali celo še manjših lastniških posesti. Populacije mnogih vrst je potrebno
zajeti v meddržavnih mejah. Zaradi naravoslovne nepoučenosti večine članov bi zato
morali ustrezno in sistematično biološko in ekološko izobraževati člane, da ne bi
prihajalo do zlorab ali napak. Z znanjem in vzgajanjem bi morali odstraniti stare in
zakoreninjene zmote, kot so npr. pojmi o škodljivih vrstah (sovraštvo do plenilcev), o
»živinorejskem« načinu gospodarjenja z divjadjo, o težnji po veliki številčnosti
rastlinojede divjadi, o naseljevanju tujerodnih vrst, o lovu na trofeje itd. V poseljeni in
gospodarsko izrabljeni pokrajini, kot je Slovenija, so lovci zaradi množičnosti
organizacije in razpršenosti po celotnem ozemlju lahko pomemben partner pri varstvu
divjadi.
Če bodo lovci sprejeli ekosistemski in populacijski model ravnanja z vrstami
divjadi, je lovstvo lahko del široke naravovarstvene dejavnosti (Tarman, 1996).
Lov z namenom nadomestitve vrzeli naravnih plenilcev je ekosistemsko popolnoma
sprejemljiv. Lov, ki ekosistemsko ni skladen, je lahko sprejemljiv le v določenih
okoliščinah, na primer ko je človek neposredno ogrožen ali ko je žival okužena z
neozdravljivo boleznijo ali je tako poškodovana, da ni več zmožna preživetja. Lov je
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ekosistemsko sprejemljiv tudi, ko določena tujerodna vrsta izpodriva avtohtono vrsto. V
velikem delu Slovenije so naravni plenilci odsotni, zato je lov visoke parkljaste divjadi z
vidika ekosistema upravičen. Del Slovenije (Visoke kraške planote celinske Slovenije,
del zahodni del Predalpskega hribovja in del visokogorskih Alp) je poseljen tudi z
naravnimi plenilci velikih rastlinojedov, zato je lov v teh predelih nekoliko bolj vprašljiv.
V Triglavskem narodnem parku je lov v osredjem predelu (25.000 ha) strogo
prepovedan (prepovedan odstrel bolnih živali). Osrednjo območje obdaja »tamponska
cona«, kjer je dovoljen odstrel bolnih živali, površina osrednjega in »tamponskega« dela
znaša 36.000 ha (Marenče, 2004). Omenjeno območje predstavlja največje sklenjene
naravne površine v Sloveniji, kjer lov ni dovoljen. Prepoved lova v osrednjem delu TNP
še vedno buri lovske vrste, predvsem zaradi bolezni gamsjih garij, ki so prisotne v
osrednjem delu TNP in se nato širijo na robna območja (lovske družine). Lovsko stališče
je, da je potrebno lov izvajati zaradi uravnavanja številčnosti in zatiranja bolezni, medtem
strogo naravovarstveno stališče zavzema stališče, da naj narava populacije uravnava
samostojno z naravnimi mehanizmi (zveri in ujede).
Vprašljivo je tudi, ali so populacije plenilcev (volk, ris, rjavi medved v manjši
meri) zadosti velike, da bi ustrezno uravnavale populacije rastlinojedov. Strogi ekološki
model in interspecifični odnosi so v naravi, kjer je prisoten človek, porušeni, tako da jih
je do določene mere potrebno regulirati, zato je lov s tega stališča potreben. Pokrajina v
Sloveniji je že do te mere spremenjena, da je poseganje v populacije velikih rastlinojedov
potrebno tudi z lovom, vendar strogo nadzorovanim in reguliranim. Negativne posledice
neposeganja v populacije velikih rastlinojedov (parkljasta divjad) so opisane v poglavju o
vlogi plenilstva (lova) v ekosistemu.
Lov kot trajnostna raba naravnih virov ne ogroža obstoja populacij. Pri lovu kot
trajnostni rabi se zastavi vprašanje, ali je umetno vzdrževanje populacij divjadi smiselno
za ekosistem in ali ni s tem kršen 10. člen Splošne deklaracije o pravicah živali, ki
govori, da se nobena žival ne sme ubijati za človekovo zabavo. Če pogledamo ekosistem
in stanje pri mali divjadi, ugotovimo, da so zveri v tem segmentu prisotne in da je
naravna regulacija plenilca zagotovljena, nazoren primer sta zajec (plen) in lisica
(plenilec), zatorej je človekovo poseganje v populacije z lovom nepotrebno. Ugotavljam,
da je regulacija manjših plenilcev (lisica, kuni, jazbec) namenjena v veliki meri vplivanju
na večjo številčnost male divjadi (zajec, fazan, raca mlakarica), ki se jo nato lahko v
večjem številu lovi. Omenjeno dejstvo gotovo ni v skladu z 10. členom Deklaracije o
pravicah živali, je pa reguliran in omejen lov male divjadi v skladju s trajnostno rabo
naravnih virov. Dejstvo je, da se je število malih plenilcev, ki so zelo prilagodljivi na
človekove spremembe pokrajine, povečalo (lisica in kuna belica) in imajo negativen vpliv
na določene vrste divjadi in drugih prostoživečih vrst, ki se niso sposobne dobro
prilagajati spremembam (poljski zajec, divji petelin itd.). Ta vidik regulacije malih zveri s
pomočjo lova je ekosistemsko upravičen.
V današnjem času, ko je lov vse bolj na očeh kritikov in borcev za pravice živali, je
potrebna ustrezna analiza, ki bi ugotovila, kakšno je dejansko stanje na zgoraj
omenjenem nivoju ekosistema (mala divjad) in ali je lov res ekosistemsko potreben ali
ne. Če ni, gre gotovo za kršenje 10. člena Deklaracije o pravicah živali, kar meče
negativno luč na lov in lovstvo.
Vprašanje lov da ali ne je torej večplastno in sestoji iz ekosistemskega, trajnostnega
in filozofskega stališča. Če odmislimo filozofsko stališče, je ekosistemski lov potreben,
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lov kot trajnostna raba virov do določene meje sprejemljiv, to mejo pa določajo
posameznikova filozofska stališča, ki se v današnjem času močno širijo in so vse bolj
kritična. Moje osebno mnenje, ki sem ga pridobil z izdelavo dela je, da je lov v glavnem
v celoti utemeljen, razen lova na umetno vzrejenega fazana (spuščanje pred cev) in lova v
obori (divji prašič), kjer gre zgolj za lov zaradi užitka in je v celoti nesprejemljiv.
Prepoved lova v osrednjem delu TNP je smiselna, vendar je potrebno ustrezno ugotoviti
ali so naravne regulacijske sposobnosti zveri in ujed res zadostne, na kar opozarja
bolezen gamsjih garij.

8.7. Vloga lova in lovstva v prihodnosti
Lovstvo je v Sloveniji v zadnjih letih doživelo mnogo sprememb. Javnost je do lova
vse bolj kritična in zahtevna. Lovci včasih hitre spremembe v informacijski družbi težko
sprejmejo in se jim ustrezno prilagajajo. Lovstvo je danes v Sloveniji dejavnost v javnem
interesu.
Glavna naloga lovcev bo in še vedno ostaja lov in skrb za okolje divjadi, vendar pri
svoji dejavnosti ne ostajajo sami. Divjad je javna dobrina v državni lasti, zato država
preko svojih strokovnih institucij izvaja načrtovanje in nadzor, kar mnoge lovce močno
moti. Dolgo trajajoča pravna podlaga na področju lovstva, ki je bila v veljavi praktično
skoraj 30 let in s katero so se lovci radi pohvalil se je spremenila je dajala prav lovcem
veliko avtonomijo pri načrtovanju. Do lovcev in izvajanja zakonodaje iz leta 1976 je bil
močno kritičen Adamič (1996), ki je opozarja, da so lovci prepočasi zaznavali
degradacijske spremembe v okolju divjadi (prepočasen odziv na upad številčnosti poljske
divjadi), da je v lovstvu premalo dialoga med različnimi strokovnjaki - specialisti, ki
nimajo celostnega pogleda na problematiko lova in da se je s populacijami upravljalo na
eni ravni poklicno in strokovno (gojitvena lovišča – danes lovišča s posebnim namenom),
na drugi strani pa zgolj ljubiteljsko (lovske družine – današnji upravljalci lovišč).
Sedaj lahko rečemo, da je načrtovanje zagotovljeno na eni ravni s strani države
(Zavod za gozdove Slovenije), kar lovce postavlja v položaj, kjer je njihova naloga
včasih zgolj, da obstreljujejo divjad, ki jim je bila dodeljena. Vseeno imajo vse lovske
družine pri načrtovanju aktivno vlogo in same predlagajo kaj in kako bodo upravljale v
svojem lovišči, s čimer se včasih ne strinjajo gozdarji, kmetijci, lokalne skupnosti itd v
tem primeru je ustrezna rešitev zdrav dialog.
Kakor koli že lovcem ostaja glavna naloga strokovno izvajanje lova, načrtovanega
odstrela in dela v lovišču, ki je namenjeno izboljšanju habitatov, zniževanju škod ter
ohranjanja divjadi in njenega življenjskega okolja v ravnovesju po načelih trajnostne rabe
naravnih virov.
Pomemben segment lovstva je izobraževanje, kjer je del izobraževanja namenjen
poznavanju drugih vrst prostoživečih živali, ekologiji, varstvu okolja, kjer najdemo
močen argument in motiv za nadaljnji razvoj.
Sodelovanje lovstva z raziskovalno dejavnostjo je še eden izmed vidikov, kjer je
nova dognanja čim prej vpeljevati v prakso. Stare, zgrešene prakse je potrebno odstraniti.
Lovci igrajo pomembno vlogo pri spremljanju številčnosti in stanja populacij
divjadi in nekaterih drugih vrst živali. Pomembno je nadaljevanje sodelovanja pri
zatiranju stekline, danes aktivno sodelujejo z veterinarsko upravo RS pri nadzoru
nekaterih bolezni kot so steklina, ptičja gripa, prašičja kuga in kronično hiranje jelenjadi.
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Lovstvo bo moralo še bolj aktivno poseči na področje varstva zaščitenih vrst
prostoživečih živali, kjer lahko dobi močnega zaveznika predvsem v javnosti in med
različnimi strokami, ki lovstva ne podpirajo v celoti.
Združenje lovskih zvez Evropske skupnosti (FACE), ki zastopa vse evropske lovce
se zavzema, da se lovstvo izvaja v celoti kot razumno rabo naravnih virov , poudarjena je
vloga pri varstvu habitatov in uravnavanju nekaterih hitro rastočih populacij divjadi
(lisce) in s tem preprečevanju velike škode in bolezni. Zavzema se tudi za lov kot
sestavni del in motivator razvoja podeželja, ki je sestavni del evropske tradicije in ima
kot tak pomemben kulturni in ekonomski vidik (Kolar, 1999).
Lovska zveza Slovenije je sprejela leta 1998 Resolucijo LZS na prelomu tisočletja,
kjer se je zavzela, da bodo slovenski lovci uresničevali načelo trajnostne rabe narave, kjer
bo to načelo vgrajeno v vse stopnje izobraževanja. Resolucija lovce zavezuje, da bodo
aktivno sodelovali z uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč pri aktivnem varstvu
divjadi in njenega življenjskega prostora na načelu trajnostne rabe nravnih virov.
Zavzema se še za sodelovanje lovskih organizacij z naravovarstvenimi državnimi
organizacijami, nevladnimi organizacijami in gibanji strateškega pomena za ohranitev
narave in divjadi (Kolar, 1999).
Pomembno je da se lovska dejavnost izvaja v javnem interesu in da je ekonomski
vidik lovstva podrejen naravovarstvenim ciljem, kar omogoča dolgotrajne in bolj stabilne
populacije divjadi ter bolj stabilno okolje in ekosisteme.
Velika številčnost slovenskih lovcev, skoraj 22 tisoč, in narava njihove dejavnost v
naravi, kjer so prisotni praktično vsak dan, predstavlja tudi pomemben dejavnik nadzora
in spremljanja okolja. Negativne posledice določenih dejavnosti, ki se odražajo na divjadi
in okolju ter tudi bolezni najprej zaznajo lovci, ki imajo določeno stopnjo strokovnosti in
so sposobni ustreznega ukrepanja. Tovrsten vidik ni zanemarljiv in bo v prihodnosti še
kako pomemben.
Slovenija svojo pokrajinsko pestrost odraža tudi v živalstvu in divjadi, ki ima
visoko intrinzično in doživljajsko vrednost. Slovensko lovstvo je na različne načine
sodelovalo, sodeluje in bo sodelovalo pri oblikovanju populacij različnih vrst. Ohranile
so se vse domorodne vrste, iztrebljene so bile ponovno naseljene, odraz nekaterih
ekološko nesprejemljivih dejanj slovenskega lovstva so se za okolje končala
sprejemljivo.
Za nadaljnji obstoj Slovenskega lovstva ni potrebno le slediti načelom trajnosti in
sonaravnosti, potrebno je še korak dlje. Potrebno je zavzeti zgolj ekološke temelje za
nadaljnje upravljanje s populacijami divjadi, kar bi lahko pomenilo določene drastične
spremembe, a le tako bo lovstvo lahko v celoti zagovarjalo svojo naravovarstveno vlogo.
Slovensko lovstvo bi se moralo zavzeti in v svojih vrstah v celoti odpraviti »kult trofeje«,
ki je še vedno živ med lovci.

9. Zaključek
Ugotavljam, da je delovna hipoteza I v celoti potrjena, saj pri pregledu literature in
različnih statistik nisem našel nobene živalske vrste, ki bi jo iztrebili lovci. Kljub temu da
so se lovci trudili nekatere vrste zatreti, da bi dvignili številčnost nekaterih drugih vrst, je
stanje vseh danes lovnih vrst divjadi stabilno.
Delovna hipoteza II je prav tako potrjena. Lovci so v Sloveniji naselili nekaj vrst, ki
niso domorodne, poročil, da bi te vrste imele kakršenkoli negativen vpliv na okolje in
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drugo domorodno divjad, pa ni. Gospodarska škoda, ki jo povzročajo nedomorodne vrste,
je praktično zanemarljiva.
Prav tako potrjujem delovno hipotezo III. Za nekatere vrste, ki so bile praktično
iztrebljene oziroma skoraj iztrebljene, je ugotovljeno »ozko grlo« z vidika genetske
pestrosti. Današnji cilji in načela lovstva so veliko bolj ekocentrični, zato menim, da do
podobnih negativnih posledic ne bo več prihajalo. Gamsje garje so se pojavile zaradi
neustreznega prenizkega odstrela, število obolelih živali se je sicer zmanjšalo, a bolezen
ostaja realnost slovenskega prostora.
Ugotavljam, da je bil vpliv lova in lovstva na ekosisteme negativen predvsem v
preteklosti (IV. delovna hipoteza), vendar je bil ta vpliv zanemarljiv v primerjavi z
negativnimi vplivi ostalih človekovih dejavnosti (industrija, kmetijstvo, promet itd.).
Lovstvo se danes zavzema za izboljšanje habitatov za divjad, kar posredno pomeni tudi
izboljšanje habitatov za ostale vrste. Vložek dela v okolje divjadi je relativno visok.
Industrija, kmetijstvo, promet in turizem imajo prav tako negativne posledice na
divjad. Te obremenitve sicer niso tako direktne, kot je npr. odstrel, a negativne posledice
sprememb rabe prostora se takoj odražajo na različnih populacijah prostoživečih živali
(V. delovna hipoteza).
Svinec še vedno ostaja glavni material lovskega streliva. Negativne posledice, ki so
že bile ugotovljene, tudi v Sloveniji niso zanemarljive, a točnih raziskav o tovrstnih
obremenitvah v Sloveniji še ni (VI. delovna hipoteza).
Preglednica 12 podaja sintetični pregled na delovanje lovstva na del žive
okoljske sestavine (favne) – divjadi v Sloveniji. Poleg učinkov, ki jih ima lovstvo na
divjad, so predstavljeni še nekateri drugi obremenitvenimi dejavniki divjadi. Za vse
sestavne dele oziroma elemente integralnega geografskega modela je podano tudi
vrednotenje v luči okoljske etike in trajnostnega in sonaravnega razvoja s tristopenjsko
lestvico, katere legenda je podana pod preglednico.
Tudi lovstvo je ena izmed dejavnosti, ki izkorišča naravne vire. V modelu
trajnostnega in sonaravnega razvoja so tri načela, ki se jih mora lovstvo držati, če želi
ustrezati modelu: raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih
sposobnosti (odstrel), preprečevanje okoljskih pritiskov namesto zmanjševanja okoljskih
posledic in uporaba načela najmanjšega okoljskega tveganja (škode).
Gonilne sile lova in lovstva so se skozi čas stalno spreminjale, veljavna zakonodaja
lovstvo utemeljuje s ciljem ohranjanja divjadi in njenega okolja v ravnovesju ter s
trajnostnim gospodarjenjem, kar je v celoti v skladu z načeli trajnosti in sonaravnosti.
Pomembna gonilna sila je tudi preprečevanje škode, ki je deloma že zajeta v
prejšnji gonilni sili, s to izjemo, da gre predvsem za preprečevanje gospodarske škode, ki
je ekonomsko opredeljena.
Te tri gonilne sile so glavne in so v javnem interesu, ostale gonilne sile so zgolj
gonilne sile ali motivi posameznikov. Tako je lov zgolj zaradi trofej nesprejemljiv, saj bi
lahko napačen odstrel ogrozil stabilnost populacij. Do tega načeloma ne bi smelo
prihajati, saj načrtovalec (ZGS) nalaga lovski organizaciji strukturo odstrela, ki mora biti
primerno uravnovešena. Vseeno se najdejo lovci, katerim lov pomeni zgolj zbiranje
trofej, kar včasih meče slabo luč na celotno lovsko skupnost.
Lovski turizem prav tako ostaja gonilna sila, ki pa je podrejena skupnemu javnemu
interesu. Lovski turizem je v veliki meri vezan na lov trofejne in lov poljske divjadi, pri
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katere z vidika ohranjanja biotske pestrosti najdemo neustrezno sestavino - gre za velika
vlaganja fazana v lovišča, kjer skupnih točk ne moremo najti v sonaravnosti in trajnosti,
ampak zgolj v čistem odstrelu in lovu.
Lov zaradi surovin je bil v preteklosti močno razvit (krzno), vendar je ta gonilna
sila praktično zamrla oziroma je danes minimalna. Omenjena gonilna sila je z vidika
trajnosti in sonaravnosti nepotrebna, vseeno pa je divjačina, ki kljub vsemu ostaja izredno
cenjeno, celo dietično živilo, danes glavni vir financiranja upravljavcev lovišč.
Odstrel je v nalogi uporabljen kot kazalec stanja in gibanja populacij, obenem pa
predstavlja tudi glavno obremenitev, ki jo lovstvo oziroma lov predstavljata v okolju.
Odstrel divjadi mora biti strokoven in ustrezen, saj v primeru, da ni v skladu z naravnimi
zakonitostmi, v populacijah divjadi lahko prihaja do slabenja populacij in večje škode.
Odstrel se je v zadnjih letih povečeval pri glavnih vrstah parkljaste divjadi, padal pa je pri
mali divjadi, kar kaže na eni strani povečevanje številčnosti parkljaste in zmanjševanje
številčnosti male divjadi. Odstrel divjadi je vsako leto načrtovan in lovske organizacije so
dolžne načrte izpolnjevati. Odstrel označujem kot delno ustrezen modelu sonaravnosti in
trajnosti, saj bi z določenimi vrstami divjadi (fazan, poljski zajec, lisica) lahko upravljali
bolj sonaravno.
Vnos tujerodnih vrst označujem kot neustrezen in neusklajen z načelom trajnosti in
sonaravnosti. Kljub temu, da neavtohtone vrste ne povzročajo bistvene škode,
predstavljajo delno konkurenco domorodnim vrstam prostoživečih živali. Vzdrževanje ali
novo naseljevanje tujerodnih vrst zgolj zaradi njihove eksotičnosti in lova je nepotrebno.
Lovstvo kot tako s svojo dejavnostjo lova tudi onesnažuje okolje z vnosom svinca,
delno na streliščih, delno tudi na samem lovu. Potrebno bi bila čim hitrejša uvedba novih,
okolju prijaznih nabojev in čim prejšnja odprava svinca, ki ostaja v uporabi predvsem
zaradi varnosti (manjši odboj, manjši domet).
Stanje divjadi po glavnih skupinah divjadi je še najboljše pri parkljasti divjadi,
malih zvereh in drugi mali divjadi. Najbolj neustrezno stanje ugotavljam pri poljski
divjadi, kjer je na eni strani številčnost nizka (zajec, jerebica), na drugi strani se umetno
dviguje številčnost fazana z vlaganji.
Pri velikih zvereh je stanje populacij medveda, volka in risa sicer stabilno, sprejete
so tudi ustrezne strategije upravljanja, ki še vedno ne rešujejo problematike sobivanja
velikih zveri in človeka na popolnoma sonaraven in trajnosten način. Število konfliktov
se povečuje, kar je zaskrbljujoče, saj najverjetneje za to ni kriva velikost populacije
rjavega medveda in volka, temveč neustrezno sobivanje človeka z velikimi zvermi.
Reševanje konfliktov z velikimi zvermi zgolj z odstrelom ne bo prineslo dolgoročnih
rešitev. Potrebno bo poseči še po drugih možnih rešitvah, ki mogoče na prvi pogled niso
takoj učinkovite in niso najbolj priljubljene (ustrezno ravnanje z odpadki, sprememba
politike na področju pašne živinoreje itd.), a imajo veliko bolj dolgoročno in trajno
pozitivno delovanje tako z vidika velikih zveri kot človeka.
Vpliv lovstva na biotsko pestrost ocenjujem kot delno ustrezno načelom trajnosti in
sonaravnosti ter okoljskim etičnim načelom. V Sloveniji imajo vse vrste ustrezno pravno
zaščito, ris je bil ponovno naseljen, zgolj zaradi trofejnega lova pa so bile naseljene tudi
neavtohtone vrste divjadi, katerih populacije se še vedno vzdržujejo. Pozitiven vpliv na
biotsko pestrost imajo tudi dela lovcev za izboljšanje habitatov v naravnem okolju
divjadi.
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Podobno kot vpliv lovstva na biotsko pestrost ocenjujem vpliv na gozd, ki jo divjad
posredno ima na gozd. V tem primeru ne gre v celoti za odgovornost lovstva, ampak
delno tudi gozdarstva.
Preglednica 12: Sintezna preglednica integralnega geografskega modela – učinki
lovstva na divjad, vključno z drugimi obremenitvami v Sloveniji.
GONILNE SILE
LOVSTVA
 ohranjanje divjadi in
njenega okolja v
ravnovesju (+)
 trajno gospodarjenje z
divjadjo (+)
 preprečevanje
gospodarske škode (+)
 trofeje (-)
 lovski turizem (○)
 surovine (○)
 ogroženost (○)

ČLOVEKOVA
DEJAVNOST V
PROSTORU
 Industrija
 kmetijstvo
 promet
 prostočasne dejavnosti

OBREMENITVE

 ODSTREL (○)
 TUJERODNE
VRSTE (-)
 ONESNAŽEVANJE
(-)

STANJE
 PARKLJASTA
DIVJAD (○)

VPLIVI

ODZIVI
 ZAKONODAJA (+)

 BIOTSKA
PESTROST (○)

 NAČRTOVANJE (+)

 MALE ZVERI (○)
 GOZD (○)
 MALA POLJSKA
DIVJAD (-)

 ŠKODE OD
DIVJADI (-)

 DRUGA MALA
DIVJAD (○)

 IZBOLJAŠANJE
HABITATOV (+)
 VRAČANJE VRST
(+)

DRUGE NELOVSKE
OBREMENITVE
 onesnaževanje
 sprememba rabe
prostora
 povoz divjadi
 nemir
 krivolov
 fragmentacija

 VELIKE ZVERI (○)

 ŠKODE OD
ZAVAROVANIH
VRST (-)

 VARSTVO VRST
(+)
 ODPRAVA LOVA (○)

Legenda:
- + sestavina modela v celoti ustreza načelom trajnosti in sonaravnosti ter
okoljskim etičnim načelom;
- ○ sestavina modela deloma ustreza in deloma ne ustreza načelom trajnosti in
sonaravnosti ter okoljskim etičnim načelom;
- - sestavina v celoti ne ustreza načelom trajnosti in sonaravnosti ter okoljskim
etičnim načelom.
Škoda od divjadi se je v zadnjih letih in tudi nasploh konstantno povečevala.
Problematični vrsti sta predvsem divji prašič in jelen. Škodo od divjadi ocenjujem kot
neustrezno in neusklajeno z načelom trajnosti in sonaravnosti, saj v zadnjih letih ne
opažamo zmanjševanja. Vseeno celotne odgovornosti ne nosi zgolj lovstvo, delno jo
nosita tudi kmetijstvo in gozdarstvo, saj okolje (oblikujeta ga kmetijstvo in gozdarstvo) ni
usklajeno s populacijami divjadi. Potrebno bo boljše načrtovanje in boljši dialog vseh
vpletenih strani (lovci, kmetijci, gozdarji, lokalna skupnost).
Kljub velikim naporom za urejanje razmerij med človekom in velikimi zvermi
škoda po velikih zvereh narašča. Zmanjšujejo se škode od medveda, to vrzel pa je
zapolnil volk. Potrebno bo še bolj celostno upravljanje.
Slovenska zakonodaja s področja lovstva v celoti ustreza načelom trajnosti in
sonaravnosti ter okoljskim etičnim načelom. Glavna vodila so prav trajnost in

111

sonaravnost, divjad je državna lastnina in javna dobrina, s katero se upravlja po načelih
trajnosti.
Načrtovanje je sestavni del zakonodaje in vključuje vse dejavnike od upravljavcev
lovišč, gozdarjev, kmetijcev in lokalne skupnosti. Temelji na kontrolni metodi, ki temelji
na ugotavljanju stanja usklajenosti divjadi z okoljem.
Lovstvo in lovci se na različne načine trudijo, da bi izboljšali naravne habitate
divjadi in s tem delno omejili škodo ter zagotovili večjo usklajenost divjadi z okoljem.
Obseg del ni velik, saj glavnino v tem segmentu predstavljajo posamezni uporabniki
prostora, je pa gotovo omembe vreden.
Vračanje izumrlih vrst lahko označimo kot pozitivno z vidika načel trajnosti in
sonaravnosti ter okoljskih etičnih načel. Prav vračanje velikih zveri pomeni visoko
stopnjo okoljske zavesti lovstva in zavračanje starih zgrešenih načel iztrebitve velikih
zveri, ki so konkurent človeku v boju za preživetje.
Podobno kot vračanje izumrlih vrst lahko označimo tudi težnjo po varstvu vrst.
Ravno lovci so dostikrat tisti, ki prvi opazijo negativne posledice različnih dejavnosti, ki
se odražajo na različnih vrstah prostoživečih živali.
Težnje za odpravo lova označujem kot delno neustrezne z vidika načel trajnosti in
sonaravnosti ter okoljskih etičnih načel. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo s ciljem
ustreznega uravnavanja populacij, da bodo te usklajene z okoljem, je v celoti skladno z
načeli trajnosti in sonaravnosti Vseeno je določen del lovstva, predvsem na malo poljsko
divjad, z velikimi vlaganji vrst zgolj za čisti odstrel popolnoma neusklajen z načeli
trajnosti, sonaravnosti in okoljske etike.
Negativni učinki lova in lovstva so dobro poznani (preglednica 13). Na razpolago je
velik spekter literature in raziskav s področja učinkovanja lova na posamezne populacije
divjadi. Veliko je tudi raziskav s področja načrtovanja in upravljanja s populacijami
prostoživečih živali. Kljub temu ne morem reči, da je področje docela sistematično
raziskano, saj še vedno manjkajo določene raziskave, ki bi lov obravnavale bolj celostno,
z ekosistemskega in okoljskega vidika. Prav tako manjkajo raziskave, ki bi pokazale
kolikšen negativen vpliv imajo določene tujerodne vrste in vnos svinca v okolje.
Prostorska razširjenost negativnih vplivov lova in lovstva je lokalna (preglednica
13). Kriteriji za vrednotenje prostorske razširjenosti posledic negativnih vplivov lovstva
so odstrel, zdravstveno stanje divjadi, vlaganja tujerodnih vrst (fazan, muflon, damjek) in
njihove posledice, škoda od divjadi, objedenost vegetacije, vnos svinca ter škoda od
velikih zveri. Negativen vpliv ima zgolj odstrel, ki je ekosistemsko neustrezen (fazan) ali
neusklajen s trajnostno rabo. Negativne posledice delovanja teh vidikov lahko najdemo v
širšem obsegu zgolj lokalno, čeprav se škoda pojavlja povsod po Sloveniji. Ponekod je
prisotna v precej večjem obsegu, kar šele predstavlja negativen vpliv. Podobno je tudi z
lovom in vlaganjem tujerodnih vrst, kjer se danes vlaga le še fazana, populacijo muflona
in damjeka se v nekaterih predelih zgolj vzdržuje. Bolezni (gamsje garje) se danes
pojavljajo zgolj lokalno in v manjšem obsegu.
Natančna prostorska opredelitev učinkov lova in lovstva v Sloveniji na okolje in
divjad je zelo težavna. Različni kazalci stanja okolja, ki so zgoraj opredeljeni kot kriteriji
za vrednotenje, se močno spreminjajo glede na različne življenjske pogoje za divjad in
glede na pokrajinsko pestrost.
Kljub vsemu je v Sloveniji potrebno izpostaviti nekatera območja, kjer se
učinkovanje lovstva kaže nekoliko bolj kot drugje. Glede na kazalce visokega odstrela,
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večje škode in močnejše objedenosti, v Sloveniji izstopa pet lovsko upravljavskih
območij, in sicer: Zahodno visoko Kraško, Primorsko, Notranjsko, Kočevsko
Belokranjsko in Pomursko. Gre za območja, ki predstavljajo glavni življenjski prostor
jelenjadi, divjemu prašiču, medvedu in volku, torej problematičnim živalskim vrstam, kot
jih označuje Adamič (1996).
Preglednica 13: Matrična predstavitev ocene negativnega vpliva lova in lovstva na
okolje Slovenije.
POLJE ZA VREDNOTENEJ
NEGATIVNEGA VPLIVA
e) Stopnja poznavanja
raziskanosti negativnega
vpliva

f)

Prostorska razširjenost
posledic negativnega
vpliva

g) Intenzivnost posledic
negativnega vpliva

h) Regionalni pomen
negativnega vpliva

RAZREDI ZA VREDNOTENJE
NEGATIVNEGA VPLIVA
1. ni raziskan
2. nepopolno raziskan
3. kvalificirana ocena
4. sektorske raziskave
5. sistematično raziskano
1. majhna
2. lokalna
3. lokalna v regiji
4. v večjem delo regije
5. v celotni regiji
1. zelo nizka
2. nizka
3. zmerna
4. visoka
5. zelo (ekstremno visoka)
1. zanemarljiv
2. majhen
3. zmeren
4. velik
5. zelo (ekstremno) velik

OZNAKA
(TIPOLOGOJA)
NEGATIVNEGA VVPLIVA

A4

B3

C3

D2

Vir: Plut, 2004.
Kljub velikemu trudu in željam po uskladitvi divjadi z njenim življenjskim okoljem
ostaja to težavna naloga, ki vključuje sodelovanje in prizadevanj vseh uporabnikov
prostora, kjer je doseganje kompromisov včasih zelo zahtevno.
V Sloveniji je potrebno omeniti še del visokogorske Slovenije, kjer je prisotna
bolezen gamsjih garij, ter območja, kjer je divjad obremenjena tudi z onesnaževanjem
(Šaleška in Mežiška dolina).
Posebno obremenitev predstavljajo tudi vnosi tujerodnih vrst, predvsem muflona,
damjeka in fazana, ki so razvidni iz slik 36, 38, 57. Nekoliko manj problematična sta
vnosa kozoroga in svizca.
Kar se tiče vnosa svinca v okolje, je prav tako najbolj problematično v okoljih z
visokimi populacijami male divjadi, ki so vezane na sklenjene ravninske predele
Slovenije, saj tam prihaja do koncentracij odstrela in s tem kopičenja svinca (Ljubljanska,
Celjska, Krška kotlina ter Subpanonska Slovenija).
Intenzivnost posledic negativnih vplivov vrednotim po istih kriterijih kot prostorsko
razširjenost, označujem jih za zmerno. Kljub temu, da so negativne posledice lovstva
prisotne, so manjše in zmernejše v primerjavi z drugimi človekovimi dejavnostmi v
prostoru.
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Regionalen pomen negativnega vpliva lova in lovstva je zmeren (preglednica 13).
Seveda se vrednotenje nanaša na današnji čas, v preteklosti je bil regionalni vpliv veliko
močnejši (iztrebljenje vrst). Škodo, ki nastaja na kmetijskih površinah, poravnavajo
lovske organizacije, tako da ima ta negativni pomen zgolj za lovsko blagajno. Škoda, ki
nastaja na vegetaciji, ima podoben prizvok, s to razliko, da je lahko škoda na vegetaciji
včasih bolj dolgoročna in predstavlja tudi ekosistemsko škodo. Poročil o večji škodi na
vegetaciji, ki bi jo v sedanjosti povzročala divjad, ni, pojavlja se zgolj na nekaterih
mikrolokacijah in je v primerjavi z ostalimi naravnimi nesrečami zanemarljiva.
Onesnaževanje z vnosom svinca se kaže zgolj na mikroravni, tudi na tem področju ni
poročil o večjih negativnih vplivih.
V primerjavi z nekaterimi družbeno pomembnejšimi dejavnostmi v prostoru in
njihovimi negativnimi posledicami za divjad (industrija, kmetijstvo, gozdarstvo, promet,
urbanizacija), učinkov lova in lovstva ne moremo vrednotiti kot negativne.
Problematika lovstva je v celoti izredno kompleksna, razgibana in široko pokrita z
množico literature. V nalogi podajam zgolj splošen pregled določenih okoljskih vidikov.
Pri delu sem se srečeval z različnimi težavami, predvsem z zbiranjem objektivne
strokovne literature. V večini sem se opiral na lovsko strokovno literaturo ter na
strokovne razprave strokovnjakov z različnih področij, ki posegajo na področje lovstva
(veterina, biologija, gozdarstvo idt.).
Lovstvo in lov sta v geografski literaturi malo zastopana, ker sta v glavnem v
domeni gozdarjev. Vseeno je lov ena izmed dejavnosti, ki je v pokrajini na prvi pogled
skrita, a v njej prisotna že od obstoja človeštva. Ob podrobnem pogledu ugotovimo, da se
v živem delu pokrajine najbolj odraža kompleksnost in součinkovanje vseh
pokrajinotvornih elementov (geološka podlaga, tla, vodovje, podnebje, vegetacija) ter
delovanje človeka. Človek preoblikuje pokrajino na različne načine in lov je bil ena
izmed prvih dejavnosti, s katerimi je človek začel spreminjati pokrajino. Danes in tudi v
preteklosti sta bila lov in lovstvo podrejena različnim družbenim sistemom in sta igrala
različne vloge, od ekonomske, statusne do današnje naravovarstvene.

10. Summary
Hunters have not exterminated any wildlife species even though they have tried to
eradicate some of them in the past so that they would be able to raise population of some
other species.
Hunters have in Slovenia settled some non native species. There are no reports of
any negative influences on environment from this species. Economic damage from this
non native species is negligible.
A narrow gap in genetic biodiversity has been discovered for some species which
were entirely or almost exterminated. Huntsmanship has incorporated much more
ecocentric principles so I assume that these negative influences will not occur any more.
Chamois scabies have occurred due to low bag, number of infected animals is declining,
but the disease is still present in Slovenia.
A negative impact form huntsmanship on ecosystems has been present in the past,
but this impact was negligible in comparison to other human impacts on environment
(industry, agriculture, transport etc.). Huntsmanship is nowadays trying to improve game
habitats indirectly they also improve some other species habitats. Input of work in game
environment is relatively high.
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Industry, farming, transport and tourism have also negative impact on game. These
impacts are not as direct as for example kill, but negative impacts from changed land use
reflect on game populations immediately.
Lead stays the main material for hunting ammunition. Negative impacts have been
confirmed. These impacts are not negligible in Slovenia, unfortunately further research
has not been conducted.
Huntsmanship is one of the activities which uses natural resources. There are three
principles in the model of sustainable development which must be followed by
huntsmanship to reach the goal of the model. Principles are use of natural resources in the
boundaries of regeneration compatibilities (kill), preventing negative impacts instead of
reducing them and principle of lowest environmental risk (economic damage).
Driving forces of huntsmanship and hunting have changed through time. Current
hunting legislation in Slovenia funds hunting with goal to preserve game and its
environment in natural balance and also with sustainable management. An important
driving force is also preventing economic damage caused by game.
These three driving forces are in public interest others are personal drivng forces or
motives (trophy hunting, fur hunting, hunting tourism etc.) which are under control from
Slovenian forest service (ZGS). Slovenian forest service plans the whole annual bag
which must be properly balanced so that the stability of game population is not
endangered.
Annual bag or kill has been used in B.C. partly as an indicator of environment state
and partly as main impact on environment caused by hunting.
If annual bag is not professionally executed and does not include natural laws, it can
lead to weakening of game populations and larger economic damage.
Annual bag has been raising in Slovenia for all main hoofed game (red deer, roe
deer, wild boar, chamois) on the other side it was reducing for some small game (hare,
pheasant, partridge) which indicates growth of big game and fall of small game. Annual
bag is planned every year and hunting organizations have to follow it.
Introduction of some non native species (exotic trophy hunting) is not adjusted with
principles of sustainable use of natural resources. Non native species do not make any
economic damage but they are competitive with native species.
Big hoofed game, little carnivore game and other small game are in the best state. In
least suitable state is so called field small game (hare, pheasant) where we face low hare
populations on one side and on the other side we have hunter induced growth of pheasant.
Large carnivores (brown bear, wolf, lynx) have a stable status. Management
strategies have been introduced but they still do not solve the problem of coexistence of
man and large carnivores in completely sustainable way. The worrying fact is that the
number of conflicts between man and large carnivores is rising. Rising of conflicts is
probably not caused by population growth but by inappropriate coexistence of man and
large carnivores. Solving conflicts by killing bears will not solve the problem in long
term view. Some other not so popular solutions will have to be introduced which are not
short terms efficient (proper waste management, change in grazing and cattle farming
policies etc.) but have more long term positive effect on coexistence between man and
large carnivores.
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Economic damage (agricultural crop loss and damaged vegetation) has been
growing in the past and also in recent years. Red deer and wild boar are the most
problematic species. I evaluate economic damage as not adequate to principles of
sustainable development due to growth of the damage in the recent years. Hunting
organizations do not carry the whole responsibilities for the damage. Forestry and
agriculture are also responsible for the damage because they are the driving forces of
environment use and change. Better cooperation and planning is necessary for reducing
the damage (hunters, farmers, foresters, local community).
Reintroducing extinct species is evaluated as positive and adequate to principles of
sustainable development and natural resources use. This act displays high environmental
consciousness and ethics of Slovenian hunters.
Aspirations to ban hunting are evaluated as partly inadequate to principles of
sustainable development and environmental ethics. Sustainable game management with
goal to adjust populations with environmental capacities is adequate to principles of
sustainable development and natural resources use. Some part of huntsmanship is
completely inadequate to these principles, especially where large numbers of small game
are introduced just for bare hunting (pheasant).
Negative impacts of hunting and huntsmanship are well known, but still we can not
say that the field is completely and systematically researched. More environmental,
ecosystem based and integrated researches are needed.
Spatial range of negative hunting and huntsmanship impacts in Slovenia is local.
Criteria for evaluating spatial range are annual bag, game health condition, non native
species input (pheasant, muflon, fallow deer) and its consequences, economic damage
caused by game, damage on vegetation, lead input and economic damage caused by large
carnivores. Negative impact is caused by non necessary (for ecosystem) kill (pheasant)
and non sustainable hunting.
Accurate spatial range of huntsmanship impacts on environment in Slovenia in very
difficult. Different indicators which are also used as criteria for evaluation are changing
very rapidly (depending on habitat quality and landscape diversity).
Some areas in Slovenia have a larger huntsmanship and hunting impacts as others.
High annual bag, higher economic and vegetation damage is typical for five hunting
management areas: Zahodno visoko Kraško, Primorsko, Notranjsko, Kočevsko
Belokranjsko in Pomursko (southern parts of Slovenia and north eastern part). These
areas are main habitats for red deer, wild boar, brown bear and wolf also known as
problematic species.
In high alpine parts of Slovenia chamois scabies disease is still present. In some
parts (around Mežica and Velenje) pollution still has an important negative impact on
game.
A special impact presents introduction of non native species especially muflon,
fallow deer and pheasant (pictures 36, 38 and 57). Less problematic is introduction of
capricorn and marmot.
High lead input in environment is problematic in areas with high population of
small game which are bound to large plains and basins in Slovenia.
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Intensity of negative impacts consequences are evaluated with same criteria as
spatial range and are moderate. Even though negative huntsmanship impacts are present
they are much more moderate in comparison to other human activities in environment.
Regional meaning of negative hunting and huntsmanship impacts is moderate.
Evaluation is made for present time. In the past the negative impact was much higher.
Economic damage (agricultural crop loss) must be refunded by hunting organizations; a
negative view to hunting organizations budget. Damage on vegetation (forest) is similar
but sometimes it can lead to ecosystem damage. There are no reports of large scale game
induced vegetation damages. Some damage is done on micro locations but it is negligible
to the damage caused by other natural disasters.
In comparison to some other socially more important activities in the environment
and its negative impacts on game (industry, agriculture, forestry, transport, urbanization)
hunting and huntsmanship impacts can not be evaluated as negative.
Harmonizing game with its life environment in spite of all efforts stays a difficult
task which includes all users of space. Reaching compromises is very demanding and
hard.
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Priloga 1: Lovska zakonodaja v Nemčiji
Globalna ocena nemškega sistema je, da je sicer ugoden za tiste, ki dajejo lovišča v
zakup, neugoden pa z vidika odnosa divjad-okolje. Stanje v Nemčiji je naslednje.
Večina lovišč je tako imenovanih občinskih lovišč (Gemeinschafts Jagdreviere). To
ne pomeni, da lovci v njih skupaj lovijo. To pomeni, da večje število posestnikov
zemljišč skupaj oblikuje tako imenovano lovsko skupnost in svojo pravico do izvrševanja
lova oddaja v zakup. Za to dobi denar - čim manjše je lovišče, toliko več po hektarju. Ta
lovišča morajo obsegati najmanj 250 ha, v visokogorjih pa 500 ha.
Državna lovišča (Staatliche Jagdreviere) obsegajo samo okrog deset odstotkov
površine. Približno tretjino teh lovišč oddajajo v zakup, sicer pa jih upravljajo v lastni
režiji, torej z gozdarskim osebjem. Državna lovišča se nahajajo v glavnem v razsežnih
gozdnih območjih in v Alpah.
Zasebna lovišča (Eigenjagden) pokrivajo samo skromen delež od skupne lovne
površine. V lastnem lovišču je mogoče loviti, če je njegova površina najmanj 80 ha.
Lastna lovišča je mogoče oddajati v zakup.
V Nemčiji imajo tako imenovani revirni sistem lova, kar pomeni, da je pravica lova
divjadi povezana z lastnino zemljišča. Divjad nima lastnika dokler prosto živi. Uplenjena
ali poginula (kakor koli pokončana ali živa ujeta) pripada lovskemu upravičencu. Pravico
lova divjadi je dovoljeno dajati v zakup.
»Kritika nemškega lovstva ni usmerjena proti revirnemu sistemu, temveč proti
zakupništvu in njegovim posledicam« (Wotschikowski, 1996).
Lovišča postajajo zaradi delitev vse manjša, ker je na ta način mogoče doseči višjo
zakupnino (na enoto površine). Večina lovišč izven alpskega območja je danes manjših
od 500 ha.
Zaradi visokih zakupnin imajo lovci, ki živijo na območju lovišča, vse manj
možnosti za lov. Lov v glavnem služi poslovnim interesom in ne uravnavanju razmerij
med divjadjo in rastlinstvom v gozdu.
Majhna lovišča ne morejo zagotavljati enake uspešnosti lova kot velika lovišča, ker
je divjadi manj in je pogosto v lovni dobi sploh ni v lovišču. Zato poizkušajo zakupniki
lovišč te pomanjkljivosti izravnati s pomočjo svojih velikih finančnih sredstev, in sicer
tako da:
 dvigajo gostoto naseljenosti divjadi s prenizkim odstrelom netrofejne divjadi
(samic in mladičev),
 privabljajo divjad v svoje lovišče s krmljenjem in zboljševanjem pasišč,
 s polaganjem hrane privabljajo divjad pred puško tudi ponoči,
 prepuščajo divjadi vse manj mirnih okolišev, kamor bi se lahko zatekla na
varno pred lovom.
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Posledice teh manipulacij lovstva z divjadjo so sledeče:
 visoka gostota naseljenosti in koncentracija divjadi,
 prazna lovišča na drugi strani,
 huda škoda od divjadi na eni in nizek donos od lova na drugi strani,
 nenaravno prostorsko in časovno vedenje divjadi,
 odsotnost velikih plenilcev - medveda, volka in risa.
Zakupniki majhnih lovišč ne trpijo velikih plenilcev, ker jim znižujejo uspešnost
lova. Čim pogosteje lovijo sami, brez nadzora solovcev, tem lažje kršijo lovske predpise.
Posledica majhnih lovišč so mnogi spremljevalni pojavi, ki jih mnogi lovci
nekritično spregledajo, kritičnim opazovalcem in medijem pa daje dovolj snovi za kritiko
lova:
 lovske naprave (visoke preše in čakališča) v velikem številu, še zlasti v
bližini lovskih mej,
 predimenzionirana krmišča,
 dolge lovne dobe in nočni lov, s posledico, da je divjad vse bolj plašna,
 upadanje lovske kulture in ugleda lova in lovcev.
Lovstvo naj bi strmelo k trem ciljem, uravnoteženju gozdnega okolja in divjadi,
doprinos k varovanju narave in spremenljivost za širšo javnost, vendar naj bi po
prepričanju mnogih nemških lovcev in gozdarjev zakupni sistem v Nemčiji popolnoma
odpovedal (Wotschikowski, 1996).
Uporaba nestrupenih nabojev (jeklene šibre, nesvinčene krogle) ni predpisana,
vendar je priporočena pri lovu na pernato divjad (Hunting in Europe, 2008).
Priloga 2: Lovska zakonodaja v Avtriji
Avstrija ima podoben zakupni sistem kot Nemčija. Osnovo lovskega prava v
Avstriji predstavlja avstrijska ustava. V skladu z določili ustave je lov v pristojnosti
posameznih zveznih dežel, torej ima vsaka od devetih zveznih dežel svojo deželno lovsko
zakonodajo. Avstrija ne pozna nikakršnega krovnega državnega zakona za področje
lovstva. Avstrijsko lovstvo se torej opira na 9 deželnih lovskih zakonov in 9 pripadajočih
izvedbenih uredb.
V Avstriji je v veljavi sistem revirjev, ki osebam, ki nimajo pravice do izvajanja
lova, preprečuje izvajanje lovske dejavnosti in prisvajanje uplenjene divjadi v
posameznem lovskem revirju (lovišču). Pravica do lova je v Avstriji neločljivo povezana
z lastništvom zemljišča. To načelo ne dovoljuje odstopanj. Vendar pa pravica do lova ne
vključuje nujno tudi pravice do izvajanja lova. Pravico do izvajanja lova ima lastnik
zemljišča samo v primeru, da ima zasebno pravico do lova. Ta mu je praviloma
dodeljena, če dokaže lastništvo nad več kot 115 ha (v nekaterih zveznih deželah več kot
300 ha) strnjenega ozemlja. Če ima lovsko karto, sme na tem območju lov izvajati sam,
sicer pa mora lovišče dati v zakup ali v upravljanje. Zemljišča, ki niso del privatnih
lovišč, se prištevajo k tako imenovanim občinskim loviščem. V vsaki avstrijski občini
sestavljajo vsa zemljišča, ki ne spadajo pod privatna lovišča, občinsko lovišče posamezne
občine. Tovrstna občinska lovišča je nujno dati v zakup in v teh primerih so nato
zakupniki imetniki pravice za izvajanje lova. Lastniki zemljišč dobijo za svojo
neizkoriščeno pravico do lova denarno nadomestilo, upravičenci za izvajanje lova pa so
nosilci vseh pravic in dolžnosti v zvezi z lovom v posameznem privatnem oz. občinskem
lovišču.
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Lovišče lahko zakupi posamezna oseba, več oseb pa se lahko poveže v
civilnopravno družbo, katere namen je zakupiti določeno lovišče (lovska družba). Kdor
želi zakupiti lovišče, mora imeti veljavno lovsko karto in hkrati biti imetnik lovske karte
v Avstriji še pred tem v obdobju najmanj treh let.
Pomembno področje avstrijskega lovstva je tudi varstvo divjadi. Vsak revir
(lovišče) ima najmanj enega lovskega čuvaja. Varstvo divjadi pomeni zaščito divjadi pred
nevarnostjo in stisko. K temu danes sodi krmljenje v težavnih obdobjih in lov na plenilce
oz. druge živali, ki bi utegnile škoditi divjadi (npr. divji psi, potepuške mačke, sive vrane,
srake, šoje). Tudi boj proti divjemu lovu spada pod področje varstva divjadi. Za varstvo
divjadi veljajo vsi gojitveni ukrepi in oskrba divjadi.
Cilj gojitve (nem. Hege) je ohraniti raznovrstne in zdrave populacije divjadi in pri
tem hkrati upoštevati tudi interese kmetijstva in gozdarstva. Lov in gojitev se morata
vršiti tako, da pri tem ni ogrožena ohranitev gozda in njegovih funkcij. Gojitev
predstavlja tako pravico kot tudi dolžnost.
Divjad v Avstriji prištevajo med nikogaršnjo lastnino. Divjad ne pripada nikomur in
velja za pritiklino zemljišča. Pravni lastnik divjadi lahko postane le pristojni upravičenec
do izvajanja lova. Dokler živi prosto v naravi, predstavlja divjad del zemljišča kot
nepremičnine, takoj ko je uplenjena ali ujeta, pa dobi status premičnine in postane last
upravičenca do izvajanja lova. Iz tega je razvidno, da škode, ki jo divja žival npr.
povzroči na motornem vozilu v prometni nesreči, ne nosi upravičenec do izvajanja lova,
saj ta v trenutku nesreče ni bil lastnik živali, žival, kot rečeno, ne pripada nikomur.
V Avstriji je dovoljenih več vrst lova in sicer: lov s pomočjo strelnega orožja
(polavtomatsko orožje z več kot dvema nabojema v nabojniku je prepovedano), lov s
pomočjo pasti, sokolarjenje, jamarjenje in lov s pomočjo sove uharice. Sokolarjenje in
lov s pomočjo živih vab v Sloveniji ni dovoljen. Uporaba nestrupenih nabojev (jeklene
šibre, nesvinčene krogle) ni predpisana, vendar je priporočena pri lovu na pernato divjad.
(Predlog zakona o spremembah…, 2007; Hunting in Europe, 2008).
Priloga 3: Lovska zakonodaja v Italiji
Značilnost Italije je, da ima na ozemlju iste države dva sistema in sicer dominalni,
ki velja za sever države in regalni oziroma licenčni, na jugu. Zakonodaja Južne Tirolske,
predvideva minimalno površino lovišča 2000 ha. Italijanski zakon o lovu je bil sprejet
leta 1992 in določa, da je divjad državna last. V skladu z državnim lovskim zakonom
morajo dežele in pokrajini s svojimi lovskimi zakoni podrobneje urediti varstvo in
gospodarjenje z divjadjo ter organiziranost lovstva. Državni lovski zakon razlikuje
pristojnosti, ki so dodeljene deželam in avtonomnima pokrajinama.
Italija je razdeljena na 20 dežel in sicer je 15 dežel z normalnim deželnim lovskim
zakonom in ostale, ki so v državnem lovskem zakonu združene v 4 avtonomne dežele
(Sicilija, Sardinija, Dolina Aoste in Furlanija Julijska Krajina) in 2 avtonomni pokrajini
(Trento in Bolzano/Bozen, ki tvorita deželo Tridentisko Zgornje Poadižje/Južna Tirolska)
in te avtonomne dežele in avtonomni pokrajini imajo pri urejanju lova več pristojnosti,
kot ostale dežele.
Državni lovski zakon ne upošteva le administrativne razlike na ozemlju Italije,
ampak tudi geografske, kulturne in zgodovinske. Urejenost lovstva in izvajanje lova v
severni Italiji se razlikuje od urejenosti lovstva in izvajanja lova v srednji in južni Italiji.
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V severnem delu Italije je v veljavi dominalni sistem lova in v srednji in južni Italiji
je v veljavi regalni oziroma licenčni sistem lova. Urejenost lovstva in izvajanje lova v
Furlaniji - Julijski Krajini, v pokrajinah Trento, Bolzano/Bolzen in v manjši meri v
Bellunu (ta pokrajina spada v deželo Veneto) je zaradi zgodovinskih razlogov zelo
podobno urejeno kot je to v Avstriji, še posebno na Tirolskem. V teh predelih je bil
teritorij še od 19. stoletja razdeljen na lovske družine. Takšna ureditev se je obdržala do
današnjih dni.
Državni lovski zakon namreč priporoča deželam, naj ustanovijo lovske družine.
Zato so tudi v ostalih italijanskih deželah lovsko območje razdelili na navadne in zasebne
lovske družine ter gojitvena območja, razen na jugu Italije. Na jugu Italije se izvaja samo
lov na ptiče, zato ima lovec lovsko izkaznico in lahko lovi ptiče kjerkoli. Državni lovski
zakon omogoča zasebnikom, da lahko samostojno in v skladu z državnim lovskim
zakonom ustanovijo zasebne lovske družine in gojitvena lovišča.
Gojitvena lovišča so namenjena lovskemu turizmu. Zasebne lovske družine in
gojitvena lovišča morajo državi oziroma deželi ali pokrajini plačati koncesijo. Navadnim
lovskim družinam ni potrebno plačati koncesije. Vsak lovec mora v Italiji vsako leto
plačati državno takso. Lovišče zasebne lovske družine ne sme biti večje kot 10 % od
sosednje navadne lovske družine in ne sme biti večje kot 150ha in ne daljše kot 1000m. V
državnem lovskem zakonu je predvideno, da lahko tudi dežele uvedejo takso za lov.
Državni lovski zakon določa, da deželna taksa ne sme biti nižja kot 50 % in ne višja od
določene državne takse.
Dežela Furlanija - Julijska Krajina je uvedla deželno takso z deželnim lovskim
zakonom, ki je bil sprejet leta 1999. Z državnim lovskim zakonom je zakonodajalec
uvedel obvezno osebno zavarovanje za lovca. Državni zakon predvideva, da je divjad last
države. Lovec, ki ima lovski orožni list, ki je plačal vse takse (državno in deželno), ki ima
urejeno osebno zavarovanje in je uplenil divjad v dovoljeni lovni dobi, postane v tistem
trenutku lastnik uplenjene divjadi (mesa, trofeje, kožuha, glave) in mu ni treba plačati
dodatnih dajatev (Predlog zakona o spremembah…, 2007).
Priloga 4: Lovska zakonodaja na Hrvaškem
Hrvaška je novi lovski zakon sprejela kmalu po osamosvojitvi. Zakon predvideva
privatna lovišča z minimalno površino 1000ha (500 za otoke) in skupna lovišča, ki
nastanejo z združevanjem posesti, na osnovi katerih imajo lastniki zemljišč pravico do
odškodnine. Skupnih lovišč ni mogoče dajati v podzakup. Na zemljiščih v lasti države
minister ustanavlja državna lovišča. Zakupniki privatnih lovišč ta lovišča še vračajo, ker
so bila »izpraznjena« in niso več pripravljeni plačevati koncesije. V skupnih loviščih se je
nadaljevalo z gospodarjenjem z divjadjo kot v času pred sprejemom sedanjega lovskega
zakona in na podoben način, kot je to v veljavi v Sloveniji, zato je stanje v populacijah
posameznih vrst divjadi bistveno boljše kot v privatnih loviščih (Predlog zakona o
spremembah…, 2007).
Priloga 5: Kratek zgodovinski pregled razvoja lova in lovstva v Sloveniji
»V začetku svoje razvojne poti je bil človek sestavni člen življenjske skupnosti in je
lovil v skladu z naravnimi zakonitostmi, ne da bi se tega posebej zavedal. K lovu ga je
silila življenjska nuja« (Erhatič Širnik, 2004, str. 8).
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Začetki lova v Sloveniji segajo v mlajši pleistocen, v dobo neandertalcev, prvi
materialni dokazi so iz starejše kamene dobe iz Betalovega spodmola pri Postojni in
Divje Babe pri Cerknem. Po poledenitvi se je na naše ozemlje naselil novodobni človek
(kromanjonec), ki naj bi v Evropo prišel z vzhoda ter postopoma izrinil neandertalca.
Podobno kot slednji si je izbiral jame za svoje zavetišča (Potočka zijalka, Ciganska jama
pri Kočevju), prehranjeval se je večinoma z lovom. V mlajšem paleolitiku se je človek že
specializiral na lov na posamezne vrste divjadi. Zaradi boljšega orodja in orožje je lažje
tekmoval z velikimi zvermi za plen in jamska zavetišča.
Lovci srednje kamene dobe (mezolitik) izpred 10.000 -5.000 let pred sedanjostjo, so
že pripadali geološki sedanjosti. Od takrat namreč ni bilo večjih naravnih sprememb.
Človeku je v mezolitiku pri lovu že pomagal pes, lovsko orožje sta dopolnila lok in
puščica. Z lokom je bila divjad dostopna tudi na večjo razdaljo, zato je bil lov manj
naporen in uspešnejši.
Lov je izgubil osnovni pomen za človekovo preživetje s splošno otoplitvijo, v tem
obdobju so izumrle velike ledenodobne živali (jamski medved, mamut, dlakavi
nosorog…). V 5. tisočletju pred našim štetjem se je razširil nov način pridelave hrane z
obdelovanjem zemlje, gojenjem rastlin in domačih živali. V Sloveniji imamo dokaze o
prevladi poljedelstva nad lovom šele iz bronaste dobe (Erhatič Širnik, 2004).
Z uporabo kovin se je razslojila prazgodovinska družba. Posamezniki iz višjega
sloja in aristokracije so si prilastili posebne pravice, med njimi tudi pravico do lova. Pri
nas so imeli to pravico halštatski knezi – vodje plemenskih skupnosti v železni dobi.
Na lov v naših krajih je vplivala rimska kultura. Rimljani so sprva lovili peš,
oboroženi s kopji, psi in mrežami, od Ilirov in Keltov so prevzeli lov na konjih od
Tračanov in Indijcev pa lov s sokoli. Lov so šteli za prost in tako je imel pravico loviti
vsakdo. Po rimskem pravu je bila divjad nikogaršnja lastnina (lat. res nullius), zato si jo
je lahko prilastil kdorkoli, kjerkoli in na kakršenkoli način. Uplenjena žival je bila last
uplenitelja, to načelo so kasneje v lovski zakonodajo povzele mnoge države in naj se
posamezniki sklicujejo še danes. Iz rimskih časov izhaja tudi boginja lova – Diana, ki je
vklesana tudi na več nagrobnikih v Sloveniji(Erhatič Širnik, 2004).
V 6. stoletju so Slovani, ki so naseljevali naše kraje živeli v srenjskih skupnostih.
Lovska pravica je bil povezana z zemljiško lastnino. Lov je bil na srenjskih zemljiščih
povezan dovoljen za vse, na obdelovalni zemlji pa njihovi lastniki.
S prevlado fevdalnega redu so Slovani postali podložniki. V fevdalni državi je kralj
veljal za lastnika vsega, kar ni imelo lastnine, torej tudi divjad in z njo povezane pravice.
Pravico lova je kralj oddajal tudi plemičem (frankovskega in bavarskega rodu na
Slovenskem), ki so ozemlja dobivali v dar, prav tako so že v 8. stoletju dobili na
Slovenskem pravico do izvajanja lova. Visoko plemstvo si je pridržalo pravico do lova na
določene vrste divjadi (jelenjad, damjak, divji prašič), pravico do lova na drugo divjad
(zajce, lisice in drugo manjšo divjad) so prepuščali nižjemu plemstvu ali celo
podložnikom. Od tod izvira ločevanje divjadi na divjad visokega in nizkega lova. Visoko
divjad so smeli loviti le vladarji in visoko plemstvo, malo divjad pa nižje plemstvo.
Podložniki lova največkrat niso smeli izvajati lova, morali so delati lovsko tlako, ki
so jim jo naložili plemiči. Da bi zavarovali pridobljene lovske pravice, so že zelo zgodaj
začeli izdajati lovske predpise. Mnogo prepisov in ukazov je bilo izdanih glede prepovedi
lova in o prepovedi izdelave in nošenju orožja. »Od 16. stoletja so lovski redi že zajemali
lovsko problematiko v celoti«(Erhatič Širnik, 2004, str .24). V času fevdalizma je bilo
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izdanih zelo veliko predpisov, za ilustracijo jih je na Štajerskem med leti 1391 in 1923
veljalo kar 428 (Erhatič Širnik, 2004). Predpisi so urejali pravico lova, lovne dobe, ko je
bilo določeno divjad dovoljeno loviti ter različne prekrške zoper krivi lov, ki je bil
pogost.
Leta 1695 je cesar Leopold I izdal novo lovsko odredbo in zaostril pogoje izvajanja
lova. V tej odredbi so bila posebna določila namenjena lovu na volkove, ki so že tedaj
veljali za škodljivce velike divjadi; priznavali so tudi škodo, ki so jo povzročali kmetom,
vendar jo niso vračali. Pogosti so bili spori med podložniki in gospodo, predvsem zaradi
lovske tlake, prepovedi povezanih z lovom in škod od divjadi, ki jim jih ni nihče povrnil.
Marija Terezija je proteste poskušala zatreti z vojsko, a se je odločila za reforme.
Plemstvu je bilo ukazano naj zmanjša število rdeče in črne divjadi, kmečko prebivalstvo
je prvič dobilo pravico odganjati divjad, prav tako so lahko prijavili škodo od divjadi, ki
naj jim bi bila poravnana po cesarski uredbi. Veliko preglavic so povzročali divji lovci, ki
so bili strogo preganjani, predpisane kazni so bile zelo stroge (delo v železju in okovih,
služenje vojske).
Na Kranjskem je največjo spremembo v lovstvu prinesel cesarski patent iz leta
1750, po katerem so morali oddati vsa lovišča poljskega lova na dražbo.
Leta 1770 so dosegle višek pritožbe, ki so jo povzročali divji prašiči, zato je
cesarica z odredbo dala pokončati divje prašiče. Posledica te odredbe je bila, da konec 19.
in v začetku 20. stoletja na Kranjskem ni bilo več divjih prašičev.
Leta 1786 je avstrijski cesar Jožef II izdal cesarski patent, ki je pomenil konec
razdrobljene fevdalne lovske zakonodaje. Z novo uredbo je bilo upoštevano predvsem
lastninsko pravo, patent je varoval tako interese upravičencev, kot kmetov in
podložnikov. Posamezni člena tega patenta so veljali na Slovenskem do leta 1935. Divjad
je na podlagi patenta postala lastnina lovskega upravičenca, ki jo je smel v svojem
lovišču gojiti, do te mere, da ni povzročala škode na kmetijskih površinah (Erhatič Širnik,
2004).
Pravica lova na tuji posesti je bila ukinjena marca 1849 s cesarskim patentom. Od
tedaj so lovišča obdržali samo lastniki z več kot 115 hektarji strnjene posesti. Preostala
zemljišča sp združili v občinska lovišča, ki so jih občine dajale v zakup ali pa so v njih
lovili s svojimi lovci. Zakupnino za lovišče so razdelili med lastnike zemljišč
proporcionalno na velikost zemljišča. Lovski upravičenec je moral posestniku povrniti
škodo, ki jo naredil sam ali njegovi lovci, in tudi škodo, ki jo je povzročila divjad.
Zakupna doba lovišča je trajala 5 let, lahko se je skrajšala tudi na 3 leta, po preteku je
lahko okrajno glavarstvo zakupniku podaljšalo zakup lovišča. Po Naredbi ministrstva za
notranje zadeve iz leta 1852 je obvezovala zakupnike, da so morali v loviščih imeti
lovske čuvaje, ki so bili lahko poklicni lovci ali osebe, ki jih je politična oblast spoznala
za sposobne nadzirati lovišče. Istega leta je bil uveden tudi orožni list in pogoji za
posedovanje orožja.
Sprejemanje predpisov je bilo v Avstro-Ogrskem cesarstvu poverjeno deželnim
zborom, tako je Kranjska prva sprejela postavo, ki je določila lovne dobe za posamezne
vrste divjadi, divjadi ni bilo dovoljeno loviti v zanke, prepovedano je bilo pobiranje jajc,
uničevanje gnezd in pobiranje mladičev iz njih. Divjadi, ki ni imela prepisanih lovnih dob
je bilo mogoče loviti celo leto. Za velike zveri, medveda in volka, so leta 1870 uvedli
nagrade, ki so bile izplačane upleniteljem, prav tako so jih uvedli tudi za vidre. Štajerska
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je sprejela Zakon o varstveni dobi divjadi leta 1876. Leta 1878 so prvič podrobneje
opredelili škode lovske škode.
Postopoma so začele dežela predpise začele zamenjavati z zakoni, ki so lovsko
problematiko obravnavali v celoti. V pristojnosti posamezne dežele je bilo, katere živali
bodo uvrstili med divjad in kakšna bo lovna doba ter kako dolga bo zakupna doba
(Koroška in Štajerska šest let, Goriška osem). Na Kranjskem niso uspeli sprejeti enotne
zakonodaje, čeprav je deželni zbor vsakih nekaj let razpravljal o njej. Sporna je bila
predvsem predolga predlagana zakupna doba desetih let, saj naj bi se tako divjad preveč
namnožila in povzročala preveč škode, zato so predlagali krajšo zakupno dobo, ki naj bi
zagotavljala višji odstrel in višje zakupnine. Problematična je bila tudi velikost lovišč, ki
naj bi bila čim manjša in naj bi tako lahko iztržili višjo zakupnino.
Že v tem obdobju lahko zasledimo ostremu nasprotovanju lovu in lovcem predvsem
zaradi škode, ki jo je povzročala divjad, predvsem zajec je bil najbolj sporen. Kmetje so
zahtevali, da se zajec uvrsti med škodljivo divjad in da lovci z večjo vnemo pokončujejo
kmetijstvu škodljivo divjad (Erhatič Širnik, 2004).
Uradna letnica začetka organiziranega delovanja slovenskega lovstva sega v leto
1907, ko je bil v Ljubljani ustanovljen Slovenski lovski klub, in sicer kot protiutež
prevladi tedanjega prestižnega nemškega Jagdvereina, organiziranega tudi na našem
ozemlju.
Leta 1909 so klub preimenovali v Slovensko lovsko društvo (SLD), ki je štelo že
170 članov. Glavna pobudnika sta bila dr. Ivan Lavrenčič in dr. Ivan Hribar. V sprejetih
pravilih ni bilo mogoče javno zapisati narodno-obrambne vloge, kar je bil tudi cilj
društva, so pa v pravilih opredelili svoj strokovni namen pri varstvu lovišč in
izobraževanju članstva na področju varstva narave in lovstva, pozneje pa tudi s cilji
narodnega razvoja stroke in strokovnega izrazoslovja. Organizatorji so se zavzemali, da
bi se slovenski lovci pod takratno Avstro-Ogrsko organizirali v vseh tedanjih slovenskih
pokrajinah.
V tedanjem obdobju, pred prvo svetovno vojno, v času ustanovitve SLD, je v
lovstvu takratne monarhije veljal dominalni zakupni sistem. Pravico do lova je imel
lastnik na svojem zemljišču, če je obsegalo najmanj 115 ha strnjenih površin. Preostala
zemljišča so bila združena v občinska lovišča in na dražbah oddana v 5-letni zakup.
Organiziranih je bilo 193 zasebnih in 367 zakupnih lovišč. Povprečna velikost občinskih
zakupnih lovišč je bila 2260 ha, zasebnih pa 843 ha. Leta 1910 je bilo prodanih 2965
lovnih kart. V zadnjih 50 letih 19. stoletja je bilo na slovenskem ozemlju zaradi
pretiranega lova iztrebljenih kar nekaj avtohtonih vrst divjadi (jelenjad, ris, divji prašič),
druge vrste, zlasti velika divjad, pa temeljito razredčene.
Čuvaj, ki ga je formalno moralo imeti vsako lovišče in ki ga je namestil zakupnik
ali lastnik lovišča, je največkrat skrbel le za varstvo lovišča pred divjimi lovci, ni pa si
prizadeval proti pretiranemu lastnemu izkoriščanju. Čuvaji tudi niso imeli nikakršne
lovske strokovne izobrazbe.
Zakupnine za uporabo lovišč so bile relativno visoke. Člani SLD so združili
sredstva, da so lahko konkurirali na dražbah in na tak način zaščitili zlicitirana lovišča
glede nacionalnega pomena za razvoj strokovnega dela v loviščih, etike lova,
izobraževanja v lovstvu; skratka, za uresničitev društvenega programa.
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Lastnik lovišča ali zakupnik in lovec, ki je želel loviti, je moral imeti lovno karto.
Denar iz nakupa lovne karte je bil namenjen lovskemu skladu, denar od zakupa lovišč pa
je bil namenjen občinskim proračunom.
Nekatera redka zasebna lovišča, čeprav so bili lastniki tujci, so imela tudi
pomembno varovalno vlogo za divjad, za kar jim velja prav gotovo zasluga za ohranitev
številnih ogroženih vrst divjadi na Slovenskem (Auersperg, Windischgreatz, Born,
Lazarini).
Po prvi svetovni vojni so v slovenskih pokrajinah v tedanji kraljevini SHS in
pozneje v Dravski banovini vse do sprejetja lovskega zakona, leta 1935, zadržali lovsko
prakso pokrajin iz nekdanje ureditve. V veljavi je ostal lastniško-zakupni sistem lova.
Lastništvo strnjenega zemljišča (v začetku več kot 115 ha, pozneje se je ta minimum
povečal na 200 ha) je pogojevalo pravico do zasebnega lovišča. Občinska lovišča so
dajali v zakup za dobo 12 let. Pred sprejetjem zakona so z vladnimi odloki poskušali
poenotiti lovne dobe za posamezno divjad. Nastala pa je večja razdrobljenost lovišč, o
čemer pričajo podatki iz leta 1920, ko je bilo kar 1077 občinskih lovišč in 402 zasebnih.
Z zakonom o lovstvu so opredelili tudi varstveno dobo za divjad ter ločili nezavarovano
divjad in zveri od zavarovanih.
Zveza lovskih društev Dravske banovine je bila organizirana po letu 1931, ko so po
pokrajinah počasi začeli ustanavljati pokrajinska lovska društva, v katera je bilo ob
sprejetju zakona včlanjenih 14 društev s 5.500 člani.
Lovil je lahko samo tisti, ki je imel lovno karto in je zanjo plačal določeno
pristojbino. Pravico do lova pa je imel le, če si je dovoljenje pridobil od lastnika lovišča
ali zakupnika. Iz pristojbin za lovske karte so oblikovali deželni lovski sklad, ki je bil
namenjen za izobraževanje lovcev, za stroške razstav, za socialno pomoč vdovam lovskih
čuvajev, za nagrade pri pokončevanju plenilcev itn.
V vsem obdobju so zveza in društva odigrala pomembno vlogo pri izobraževanju
lovcev in lovskih čuvajev, pri predlogih naprednih predpisov za zaščito lovišč in divjadi,
pri uveljavljanju lovske etike, izdaji strokovne literature, v mednarodnih povezavah itn.
Vendar, ne glede na njihova prizadevanja, sta zakupniški sistem in
nezainteresiranost države za nadzor v prvi vrsti pogojevala le ekonomsko izkoriščanje
lovišč od zakupnikov.
Z okupacijo slovenskega ozemlja, leta 1941, so okupacijske vojaške oblasti lov
prepovedale in obvezno je bilo tudi oddati lovsko orožje. Lovno pravico so sicer delili
njihovim zaupnikom, ki pa so, kolikor so lahko lovili, to smeli le v omejenem obsegu
zaradi vojnih razmer (O slovenski lovski organizaciji, 2003).
Prvi predpis o lovu je izdala slovenska oblast – SNOS – v letu 1944; to je bila
Okrožnica o zaščiti redkih živalskih vrst in o omejenem obsegu lova. Ob koncu 2.
svetovne vojne je bila velika divjad v loviščih redka in lovišča zelo osiromašena. V letu
1945 je bil izdan Odlok o začasnem izvrševanju lova. Loviti je smel samo tisti, ki je imel
dovolilnico. Za uplenjeno divjad je plačal pristojbino.
Z Začasnim zakonom o lovu, ki je izšel v letu 1946, se je slovensko lovstvo začelo
organizirati na novo. Celotno območje Slovenije so razdelili na lovišča, ki so bila lahko
državna, državno rezervatna, zadružna ali okrajna zakupna. Lovišča je ustanavljalo
Ministrstvo za gozdarstvo. V veljavi je ostal zakupni sistem, saj so družine plačevale za
lovišča najemnino oziroma pristojbino. Najmanjše lovišče je obsegalo 1000 ha, največje
pa 5000 ha. Ukinjen je bil čisti dominalni sistem, ker pravica do lova ni več izhajala iz

136

lastnine zemljišča. V Sloveniji je v tem letu nastala večina lovskih družin, izjema je bilo
samo primorsko območje cone A, ki je še dve leti ostalo pod zavezniško vojaško upravo
(O slovenski lovski organizaciji, 2003).
Leta 1946 je Zveza lovskih društev v Ljubljani pozvala okrajne lovske svete in
društva naj organizirajo načrtno in sistematično pokončevanje volkov s strupi, in sicer s
strihninom in cianovodikom. Leta 1948 je bil izdan odlok, ki je dovoljeval pokončevanje
volka in divje svinje na lastnikovem zemljišču, ki je pravico lahko poveril lovcu (Erhatič
Širnik, 2004).
Na podlagi Slovenskega lovskega zakona iz leta 1949 so bile lovskim družinam
izdane pogodbe za upravljanje z loviščem, in sicer z določeno letno odškodnino za
obdobje 10 let, ki so jih podpisale lovske družine z Okrajnimi ljudskimi odbori. Družine
so se povezovale v Okrajne lovske zveze in v Lovsko zvezo LRS, le-ta je bila
posvetovalni organ oblasti (O slovenski lovski organizaciji, 2003).
Z zakonom je bilo lovstvo opredeljeno kot panoga narodnega gospodarstva. Lovsko
politiko je vodila država, njena naloga je bila skrb za planski napredek lovstva in urejanje
lova. Zakon je divjad razdelil na veliko in malo ter na zaščiteno in nezaščiteno. Med
veliko divjad so šteli: jelenjad, srnjad, gamse, kozoroge, divje prašiče, volkove, velike
peteline ruševce, droplje, žerjave, prave orle, sere in velike uharice. Med malo divjad so
uvrstili poljske in planinske zajce, kunce, divje mačke, lisice, jazbece, kune belice in
zlatice, dihurje, hermeline, podlasice, vidre, hrčke, veverice, fazane, gozdne jerebe, belke,
kotorne, poljske jerebice, prepelice, divje golobe, grlice, kljunače, čokete, kozice, grbeže,
kosce, tukalice, liske, pribe, divje race, divje gosi, žagarice, stepne kokoške, kormorane,
čigre, galebe, potapljavce, čaplje, krokarje, vrane, srake in ujede. Minister pristojen za
gozdarstvo je prepisal lovne dobe ter imel možnost zaščititi določene vrste v primeru
ogroženosti, oziroma je lahko izjemoma dovolil odstrel zavarovanih vrst.
Po zakonu je bilo dovoljeno loviti s pomočjo uharice in sokola, zaščitene divjadi ni
bilo dovoljeno loviti s pastmi, jamami, zankami, mrežami, omamnimi sredstvi, v visokem
snegu, ob poplavah s pomočjo vozil in s pomočjo žarometov, kar pa ni veljalo za volkove
in divje prašiče. Z dovoljenjem Okrajnih ljudskih odborov je bilo dovoljeno nastavljanje
strupenih vab vranam, lisicam, kunam in volkovom.
Za nadzor in varstvo lova so morale lovske družine poskrbeti za lovske čuvaje.
Upravljavci lovišč so morali povrniti škodo, ko jo je napravila zaščitena divjad. Škoda se
je povrnila samo v primeru, da je bila lastnina predhodno zavarovana (Erhatič Širnik,
2004).
Leta 1950 je na območju Slovenije delovalo 345 lovskih družin, ki so se povezovale
v 27 okrajnih lovskih zvez. Prvotno ustanovljena manjša lovišča so se morala združevati,
ker je predpis določal, da je velikost lovišča najmanj 2000 ha. Sedem dotedanjih državnorezervatnih lovišč, ki so obsegala 11 % lovnih površin Slovenije, je država še vedno
zadržala kot državna gojitvena lovišča, s funkcijo povečanja številčnosti v vojni
razredčenih vrst divjadi. Z letom 1950 je postal za lovsko članstvo obvezen tudi lovski
izpit. Strokovni uradni organi, ki so bili zadolženi za področje lovstva, so bili Okrajni
lovski sveti in Lovski svet LRS.
Najemniški sistem v lovstvu je odpravil lovski zakon leta 1954, po katerem je bilo
gospodarjenje z divjadjo preneseno na lovske družine, vse več pooblastil pa z države na
Lovsko zvezo Slovenije. S tem, ko je LZS prevzela vse več odgovornosti za urejanje
področja lovstva, je razvila celovit sistem organizacije društvenega dela. Usposobila se je
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za prevzem odgovorne naloge in za razvoj strokovnega dela, pogojenega z nalogo
upravljanja z divjadjo in lovišči. S tem je bilo tesno povezano: sistem usposabljanja in
vzgoje članstva, razvoj strokovnega dela, publicistične dejavnosti in izdaje strokovne
lovske literature, ohranjanje tradicije in razvoj vsesplošnih kulturnih dejavnosti, ki se
nanašajo na doživljanje narave in lova v pesmi, sliki, običajih. Pomembno pozornost so
namenjali prav z vidika občečloveških spoznanj pomenu varstva narave in življenja v
njej, pa tudi kulturi in etiki lova.
Zakon o lovu iz leta 1966, ki je bil relativno kratek in je opredeljeval lovne dobe in
varstvo divjadi, je pooblaščal občinske skupščine za vodenje katastra lovišč, za
imenovanje strokovnih organov, odgovornih za lovstvo, ki so potrjevali načrte lovskim
družinam. Občine so bile pooblaščene za dodeljevanje lovišč lovskim družinam (O
slovenski lovski organizaciji, 2003).
Leta 1976 je bil sprejet Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč. Po tem zakonu je bila divjad kot skupina avtohtonega živalstva sestavni del
slovenske naravne dediščine in je uživala posebno zakonsko varstvo. Upravljanje z
divjadjo je bilo naloženo lovski organizaciji (Toš, 2008).
Zakon je izhajal iz načela, da mora biti lovska dejavnost v vlogi ohranitve in varstva
prostoživeče divjadi. Zakon ni bil več usmerjen v varstvo posameznih živalskih vrst,
zavzemal se je za širše varovanje divjadi in okolja. Kot divjad je bilo v njem opredeljenih
127 živalskih vrst z namenom, da se vsem zagotovi primerno zakonito varstvo.
Prostoživeče divje živali, ki so bile opredeljene kot divjad, so bile družbena lastnina in
dobrina splošnega pomena (Erhatič Širnik, 2004).
Zelo pomembna so bila določila o lovopustih oziroma lovnih dobah za posamezne
vrste lovne divjadi. Ta zakon je v dobršni meri upošteval razsežnosti sprememb v okolju
in tudi zato predvidel neposredno zakonsko varstvo vrst in tudi ukrepe za zavarovanje
habitatov divjadi oziroma njihovih delov (na primer predele stalnih brlogov rjavega
medveda). Zaradi usklajevanja interesov in dogovarjanja poglavitnih uporabnikov
prostora so bila ustanovljena Lovskogojitvena območja (LGO), ki so bila oblikovana ob
upoštevanju obsežnosti (velikosti) življenjskih območij, ki zagotavljajo razvoj populacije
(ali dela neke skupne) in omogočajo enotno lovsko-gojitveno politiko na celotnem
življenjskem območju divjadi posameznih vrst ter možnosti za sodelovanje vseh
uporabnikov zemljišč pri varstvu in gojitvi divjadi. Lovišča so bila izročena v upravljanje
lovski organizaciji brez odškodnine in za nedoločen čas. Po sprejemu tega zakona so se
območne Lovske zveze preimenovale v Zveze lovskih družin (ZLD), ki so bile povezane
v Lovsko zvezo Slovenije (Toš, 2008).
Po dolgotrajnih pripravah in žgočih polemikah je bil v samostojni Sloveniji, v
začetku leta 2004, sprejet novi Zakon o divjadi in lovstvu ZDLov-1. Ta ureja upravljanje
z divjadjo, ki obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje
stanja divjadi ter načine njihovega izvajanja. Upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke,
socialne in gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora, predvsem pa
zajema: ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva; ohranjanje in povečevanje
biološke, vrstne in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih združb; preprečevanje in
povračilo škode od divjadi in na njej, ter trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Namesto nekdanjih LGO so bila ustanovljena Lovsko upravljavska območja
(LUO), ki predstavljajo širše in veliko-površinske ekološke celote. Lovišče je prostorsko
zaokrožena zemljiška ali vodna površina, ki ne sme biti manjša od 2.000 ha lovne
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površine in omogoča izvajanje vseh ukrepov pri upravljanju z divjadjo. Strokovne osnove
za njihovo ustanovitev pripravlja Zavod za gozdove Slovenije. Ta pripravlja načrte
upravljanja z divjadjo in ukrepanja v njenem okolju in ima tudi sicer pomembne
strokovne naloge in opravila, med drugim tudi na področju vodenja evidenc in
izobraževanja, ki pa je poverjeno lovski organizaciji. Upravljavci lovišč (LD) in lovišč s
posebnim namenom - LPN (nekdanja gojitvena lovišča) se združujejo v Območno
združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom - OZUL.
Novi zakon še vedno ni povsem zaživel, saj manjkajo še nekateri podzakonski
predpisi in uredbe. Zakon je doživel tudi številne pobude ustavno sodišče, pa je zahtevalo
nekaj sprememb, ki naj bi popravile napake v zakonu. Odprta ostaja tudi pobuda o
ustanovitvi Zavoda za lovstvo Slovenije kot javnega zavoda, katerega ustanoviteljica bi
bila država in ki bi opravljal naloge javne službe s področja upravljanja z divjadjo (Toš,
2008).
Priloga 6: Lovske organizacije in organiziranost lovstva v Sloveniji
Po Zakonu o divjadi in lovstvu je Zavod za gozdove Slovenije upravljavec v desetih
loviščih s posebnim namenom (Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas
Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved Snežnik Kočevska Reka, Žitna Gora, Ljubljanski
vrh) v enem lovišču pa Triglavski narodni park, medtem ko z divjadjo v loviščih
trajnostno gospodarijo lovske družine.
Vlada RS je z uredbo ustanovila tudi lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju
in za upravljavca določila Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike
Slovenije. Zaradi zakonskega pogoja, da mora biti lovišče veliko vsaj 2.000 ha, je bilo
treba nekatera manjša lovišča združiti oziroma na novo določiti meje med lovišči. V novo
ustanovljenih loviščih pa trajnostno gospodarijo z divjadjo stari upravljavci, in sicer vse
do podelitve koncesij novim upravljavcem.
Trenutno na območju Republike Slovenije torej deluje 416 lovskih družin, ki so v
veliki večini še vedno združene v 18 območnih zvez lovskih družin oz. lovskih zvez, te
pa naprej v Lovsko zvezo Slovenije.
Zakon o divjadi in lovstvu med lovske organizacije ne prišteva območnih zvez
lovskih družin, ampak določa, da je Lovska zveza Slovenije zveza vseh lovskih družin.
Območne zveze lovskih družin oz. lovske zveze so seveda lahko oblika organiziranosti
lovskih družin v skladu z društveno zakonodajo, torej s prostovoljno odločitvijo njenih
članic o združevanju. Zakon o divjadi in lovstvu pa med lovske organizacije uvršča tudi
območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljevanju:
OZUL), kamor se morajo združevati vsi upravljavci lovišč in lovišč s posebnim
namenom v določenem lovsko upravljavskem območju. Glavna naloga OZUL je letni
pregled za oceno pravilnosti izvedenega odstrela v skladu z veljavnimi načrti ter urejanje
in usklajevanje skupnih nalog pri upravljanju z divjadjo.
Lovska zveza Slovenije z okrog 22.000 lovci v imenu in za zaščito splošnega
interesa družbe ter v skladu z načelom sonaravnega gospodarjenja načrtuje gospodarjenje
z divjadjo, izvaja aktivnosti gospodarjenja in varovanja okolja, izobražuje lovce ter
javnost obvešča o vseh pomembnih vprašanjih ohranjanja divjadi. Lovska zveza je od
leta 1983 aktivna članica FACE (Združenja evropskih lovskih zvez) in od leta 1991 tudi
članica CIC (Mednarodnega sveta za lov in ohranitev divjadi) (Lovske organizacije in
organiziranost lovstva, 2008).
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Priloga 7: Divjad in lov
Vrste divjadi in njihove lovne dobe v Sloveniji določa Uredba o določitvi divjadi in
lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04). Izhajajoč iz te uredbe med divjad v Sloveniji
spadajo naslednje vrste prostoživečih sesalcev in ptic:
1. razred: sesalci (Mammalia) – 17 vrst:
a)
družina: jeleni (Cervidae): navadni jelen (Cervus elaphus L.), damjak (Dama
dama L.), srna (Capreolus capreolus L.);
b)
družina: votlorogi (Bovidae): gams (Rupicapra rupicapra L.), alpski kozorog
(Capra hircus ibex L.), muflon (Ovis ammon (aries) musimon Schraber.);
c)
družina: svinje (Suidae): divji prašič (Sus scrofa L.);
d)
družina: zajci (Leporidae): poljski zajec (Lepus europaeus Pallas);
e)
družina: veverice (Sciuridae): alpski svizec (Marmota marmota L.);
f)
družina: polhi (Muscardinidae): navadni polh (Glis glis L.);
g)
družina: nutrije (Myocastoridae): nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus
Molina);
h)
družina: voluharice (Microtidae): pižmovka (Ondatra zibethica L.);
i)
družina: psi (Canidae): lisica (Vulpes vulpes L.), rakunasti pes (Nyctereutes
procyonoides Gray.);
j)
družina: kune (Mustelidae): kuna zlatica (Martes martes L.), kuna belica
(Martes foina Erxleben.), jazbec (Meles meles L.).
2. razred: ptiči (Aves) – 6 vrst:
a)
poddružina: fazani ali prave kure (Phasianinae): poljska jerebica (Perdix
perdix L.) - gojena, fazan (Phasianus colhicus L.);
b)
družina: plovci (Anatidae): raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.);
c)
družina: vrani (Corvidae): šoja (Garrulus glandarius L.), sraka (Pica pica L.),
– siva vrana (Corvus corone cornix L.).
Med malo poljsko divjad v Sloveniji spadajo fazan, poljska jerebica, poljski zajec in
raca mlakarica, med parkljasto divjad pa jelenjad, srnjad, gams, divji prašič muflon in
damjak
Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo zadolžene za vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih
možnosti za divjad, urejanje vodnih virov in kaluž, krmljenje divjadi, dodajanje in
naseljevanje divjadi, postavitev lovskih objektov ter druga dela, s katerimi se zagotavljajo
ugodne razmere za razvoj populacij divjadi.
Divjad se lahko lovi v Sloveniji skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu, načeli
lovske pravičnosti, z vrsti divjadi primernim lovskim orožjem in izstrelkom ter na način,
ki ne sme ogrožati življenja ali zdravja ljudi, divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati
nepotrebnemu trpljenju in povzročati škode lastnikom zemljišč.
Moč lovskega orožja ter minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti
posamezne vrste divjadi in način zasledovanja ranjene ali zastreljene živali s psom
krvoslednikom določa Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja
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ranjene ali obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim
lovom (Uradni list RS, št. 73/05).
Pri lovu se smejo uporabljati samo lovski psi. Pri lovu na malo poljsko divjad je
obvezno uporabljati vsaj enega lovskega psa, določila s področja lovske kinologije
posebej ureja Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (Uradni list RS št.: 98/2002).
Pomembnejše prepovedi pri izvajanju lova v Sloveniji so lov zavarovanih vrst, lov
izven lovne dobe (lovopusta), nastavljanje divjadi strupenih vab, pasti, zank, mrež ali
limancov (dovoljena je uporaba pasti dvigalk in pahov, ki divjad takoj usmrtijo za lov na
lisico, kuno zlatico in kuno belico, pižmovko, nutrijo in polha,), uporaba loka ali
lokostrela, pri lovu v prosti naravi ali v lovnih oborah, uporaba živih vabnikov za vabe,
lov ponoči (razen za zveri in divjega prašiča), lov s pomočjo vozil ali uporabo žarometov
ter na način, ki bi pomenil množično usmrtitev različnih vrst divjadi (ZDLov-1, 2004).
Priloga 8: Splošna pravna ureditev lovstva v Sloveniji
Trenutno področje divjadi in lovstva ureja Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št.
6/04; ZDLov-1), ki velja od 20. maja 2004. Omenjeni zakon je bil dopolnjen 6.2. 2008 z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 17/08;
ZDLov-1A).
»Veljavni zakon je poskušal uskladiti področje divjadi in lovstva na pregleden in
sistematsko zaokrožen način z Ustavo RS, z novo zakonodajo s področja ohranjanja
narave in varstva okolja, mednarodnimi pogodbami in novimi strokovnimi spoznanji«
(Predlog zakona o spremembah…, 2007).
Sistemsko na področje lovstva posega več zakonov. Tako Zakon o gozdovih (Ur. l.
RS, št. 30/93, 13/98 - Odl. US: U-I-53/95, 24/99 - Skl.US: U-I-51/95, 56/99 - ZON
(31/00 - popr.), 67/02, 110/02 - ZGO-1) določa, da se lastninska pravica na gozdovih
izvršuje tako, da je zagotovljena njihova ekološka, socialna in proizvodna funkcija.
Lastnik gozda mora zato dovoliti v svojem gozdu čebelarjenje, lov in rekreativno
nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob in prosto živečih živali v skladu s predpisi (5.
člen). Poleg tega posega na področje lovskega načrtovanja (12. člen), kjer kot nosilca
načrtovanja določa Zavod za gozdove Slovenije. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 41/04) določa, da je divjad kot naravna dobrina lastnina države (Predlog zakona o
spremembah…, 2007).
Poleg tega v Sloveniji na področje lova in lovstva pomembno posegajo še nekateri
drugi zakoni in sicer: Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/2004; ZON-UPB2),
Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 20/2004; ZZZiv-UPB1), Zakon o veterinarskih
merilih skladnosti (Ur.l. RS, št. 93/2005), Zakon o društvih (Ur. l. RS št.: 61/2006; ZDru1) ter Zakon o orožju (Ur. l. RS št.: 23/2005; ZOro-1).
Nekateri pomembnejši podzakonski akti, ki urejajo področje lova in lovstva so:
 Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur.l. RS, št. 101/2004); (uredba, ki
ureja katere vrste divjadi so v Sloveniji lovne in kakšna je njihova lovna
doba),
 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04,
109/04 in 84/05),
 Odlok o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih
mejah (Ur.l. RS, št.110/2004),
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Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji
(Ur.l. RS, št. 117/2004),
Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur.l. RS, št.
128/2004),
Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali
obstreljene živali ter višini škode na divjadi, ki je povzročena s protipravnim
lovom (Ur.l. RS, št. 73/2005); (pravilnik, ki ureja in določa vrste orožja, ki
se pri lovu lahko uporabljajo in obvezuje upravljavca lovišča, da mora
ustrezno poskrbeti za vsako ranjeno divjad),
Pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS, št. 111/2005),
Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije
za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Ur.l. RS, št.
120/2005),
Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za
opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega
znaka (Ur.l. RS, št. 120/2005, 79/2006),
Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o
opravljenem lovskem izpitu (Ur.l. RS, št. 3/2006),
Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim
namenom (Ur.l. RS, št. 62/2006).
Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih (Ur. l. RS št.: 98/2002);
(pravilnik, ki določa vrste, zahteve in merila za uporabo lovskih psov v
loviščih.

Veljavni mednarodni predpisi, ki obvezujejo Republiko Slovenijo na področju
divjadi in lovstva so :
 Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto
živečih ptic.
 Direktiva Sveta 81/854/EGS z dne 19. oktobra 1981, ki zaradi pristopa
Grčije prilagaja Direktivo 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic.
 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
 Direktiva Sveta 94/24/ES z dne 8. junija 1994 o spremembi Priloge II
Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic.
Priloga 9: Pregled pomembnejših elementov Zakona o divjadi in lovstvu
V prilogi podajam pregled pomembnejših določil, ki jih določa veljavni Zakon o
divjadi in lovstvu iz leta 2004 (ZDLov-1, Ur.l. RS, št. 16/2004) ter dopolnitev iz leta
2008 (ZDLov-1A, Ur.l. RS, št. 17/08).
Nekateri pomembnejši elementi zakonodaje so obravnavani posebej v svojih
poglavjih in so v tem delu izpuščeni.
Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko
Republika Slovenija pod pogoji določenimi zakonom prenese na usposobljeno pravno
osebo kot lovsko pravico (1.člen).
V drugem členu ZDLov-1 opredeli, da med divjad spadajo vrste prosto živečih
sesalcev in ptic, ki se lovijo. Pri upravljanju z divjadjo velja splošni varstveni režim po
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predpisih o ohranjanju narave, kar pomeni, da je ZDLov-1 podrejen ostalim zakonskim
predpisom o varovanju narave, torej Zakonu o ohranjanju narave (ZON-UPB2) in Zakon
o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1).
Divjad, ki je uplenjena v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu postane last
upravljavca lovišča oziroma upravljavca lovišča s posebnim namenom.
Strokovne podlage za upravljanje z divjadjo v Sloveniji so program upravljanja z
divjadjo v Sloveniji, načrti za upravljanje z divjadjo ter vsi razvojni načrti in dokumenti s
področja varstva narave, razvoja gozdov, razvoja kmetijstva in drugih dejavnosti, ki se
nanašajo na okolje.
Za namen upravljanja z divjadjo je površina Republike Slovenije razdeljena na
lovsko upravljavska območja, ki so za izvajanje načrtovanih ukrepov razdeljena na
lovišča in lovišča s posebnim namenom.
Načrtovanje upravljanja z divjadjo mora biti veliko površinsko in mora izhajati iz
stanja populacij divjadi in njenega življenjskega okolja ter njunega medsebojnega
odnosa.
Nosilec načrtovanja in spremljanja stanja divjadi je Zavod za gozdove Slovenije,
nosilci trajnostnega gospodarjenja z divjadjo so upravljalci lovišč in upravljalci lovišč s
posebnim namenom.
Upravljavci z lovišči in lovišči s posebnim namenom se morajo zaradi trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo združevati v območna združenja upravljavcev lovišč (OZUL).
Vlada Republike Slovenije podeljuje koncesijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
loviščih
Lovsko upravljavsko območje zakon definira kot širšo veliko-površinsko ekološko
celoto, v kateri živijo populacije ene ali več vrst divjadi v vseh letnih časih in jo določajo
ekološki dejavniki in življenjske zahteve divjadi, pa tudi naravne ali umetne ovire, ki jih
divjad redko ali sploh ne prehaja.
Lovišče je opredeljeno kot prostorsko zaokrožena zemljiška in vodna površina, ki
ne sme biti manjša od 2.000 ha lovne površine in ki glede na naravne ter druge pogoje v
prostoru omogoča smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko
upravljavskem območju načrtovanih ukrepov in nalog pri upravljanju z divjadjo,
zagotavljanje sredstev za povračilo škod od divjadi lastnikom zemljišč ter učinkovito
spremljanje in nadzor upravljanja z divjadjo.
Lovišča s posebnim namenom so po zakonu ustanovljena v najbolj ohranjenih in
značilnih naravnih okoljih Republike Slovenije in po smiselno upoštevanih merilih za
oblikovanje lovsko upravljavskih območij. Ustanovljena so z namenom opravljanja
posebnih nalog s področja ohranjanja in usmerjanja razvoja populacij divjadi in njenega
življenjskega okolja.
V 18. členu ZDLov-1 je opredeljena javna služba za področje divjadi, ki obsega
določene dejavnosti, ki se v javnem interesu izvajajo zaradi ohranitve in varstva divjadi
in njihovega življenjskega okolja ter se zagotavljajo s sonaravnim upravljanjem in
usmerjanjem razvoja medsebojnih odnosov populacij divjadi ter njihovega okolja. Naloge
izvajanja javne službe izvajata Zavod za gozdove Slovenije in lovske organizacije.
Javna služba s področja divjadi predstavlja pripravo strokovnih podlag za ohranitev
in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja, ugotavljanje stanja in spremljanje
razvoja populacij divjadi in njenega okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
načrtovanje in spremljanje upravljanja z divjadjo, evidentiranje in analiziranje podatkov o
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divjadi in njihovih habitatih ter vodenje evidenc o uplenjeni in poginuli divjadi, priprava
strokovnih podlag za vzdrževanje in nego življenjskega okolja divjadi, strokovno
usposabljanje ter naravovarstveno izobraževanje lovcev, zagotavljanje izvajanja
operativnih aktivnosti ter ukrepov s področja ohranjanja in varstva ter usmerjanja razvoja
populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja, raziskovanje na področju divjadi in
lovstva in ocenjevanje škod, ki jih povzročijo zavarovane vrste sesalcev in ptic.
Območna združenja upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom v
sodelovanju z Zavodom opravljajo v javnem interesu letne preglede odstrela in izgub za
presojo pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi.
Financiranje javnih nalog s področja divjadi, ki jih opravlja Zavod za gozdove,
prihaja iz proračuna Republike Slovenije. Financiranje nalog, ki jih izvajajo upravljalci v
loviščih, prihaja iz dohodka od divjadi ter iz dohodka o poslovanju lovišč.
Podobno kot za rabo naravnih dobrin, ki so v lasti Republike Slovenije, kar je
opredeljeno v Zakonu o varstvu okolja, je v Zakonu o divjadi in lovstvu predvideno
podeljevanje koncesij. Z divjadjo trajnostno gospodarijo v loviščih s posebnim namenom
Zavod za gozdove in Triglavski narodni park. V loviščih trajnostno gospodarijo lovske
družine. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču se podeli koncesija in določi
upravljavca na podlagi javnega razpisa.
Koncesije za trajno upravljanje z lovišči podeljuje vlada Republike Slovenije,
koncesionarji so lovske družine, kjer lovišča ni mogoče oddati v najem ali podnajem.
Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj za 20 let, na podlagi koncesijske
pogodbe.
Prednost pri izbiri podeljevanja koncesije v loviščih ima:
1. lovska organizacija, ki ima večje število članov, ki so lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov na območju lovišča oziroma ki ima večje število članov s
stalnim bivališčem na območju lovišča,
2. dosedanji koncesionar,
3. lovska organizacija, ki meji na lovišče dosedanjega koncesionarja.
Prednostni vrstni red lahko uveljavlja lovska organizacija, ki ima najmanj 15 članov
ter samo za eno lovišče.
Koncesijska dajatev se za posamezno lovišče izračunava letno. Osnova za izračun
koncesijske dajatve je petletno povprečje letnih prihodkov od dejavnosti gospodarjenja z
loviščem (prihodek od prodane divjačine in prihodek iz lovnega turizma) v zadnjih petih
letih. Koncesijska dajatev za posamezno lovišče znaša najmanj 10 odstotkov od
povprečnega prihodka. 50 odstotkov koncesijske dajatve je prihodek proračuna
Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. Občine prejeto
koncesijo izkazujejo kot namenske prejemke in jo porabljajo kot namenske izdatke za
izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.
Iz zbranih koncesijskih dajatev se oblikuje posebni sklad, ki je namenjen za plačilo
obremenjenosti kmetijskih zemljišč in gozdov po divjadi.
Za vse posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi,
mora biti izdelana presoja vplivov na okolje divjadi, ki jo opravi Zavod, pri čemer z
mnenji sodelujejo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom, strokovnoznanstvene in naravovarstvene ustanove, območna enota kmetijsko gozdarske zbornice in
lokalne skupnosti. Če se s presojo vplivov na okolje divjadi ugotovi, da bi ti posegi
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bistveno poslabšali življenjske možnosti divjadi, jih je potrebno omejiti ali opustiti v
celoti.
Posegi, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi posegi, so zlasti
posegi ki, ožijo življenjski prostor in zmanjšujejo prehranske možnosti divjadi,
zmanjšujejo možnosti za gnezdenje, poleganje ali vzrejo mladičev, spreminjajo naravni
življenjski ritem divjadi z vnašanjem nemira, preprečujejo stike med populacijami divjadi
ali neposredno ogrožajo življenje divjadi.
Za posege v prostor, ki lahko bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi, izda
soglasje Zavod, po predhodni pridobitvi mnenja upravljavca lovišča oziroma lovišča s
posebnim namenom.
Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad mora upravljalec lovišča ali lovišča s
posebnim namenom opremiti s posebno oznako v skladu z veterinarskimi predpisi.
Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za
prevzem divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi.
Upravljavec lovišča mora za vso odstreljeno in najdeno poginulo divjad opraviti
izmero predpisanih podatkov, vpisati podatke v evidenčno knjigo odstrela in izgub.
Upravljavci morajo zaradi ugotavljanja stanja in razvojnih trendov populacij vrst
divjadi v rokih, določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati
komisiji lovsko upravljavskega območja trofejne liste in materialne dokaze o
opravljenem odstrelu in izgubah.
Odstreljena oziroma najdena poginula divjad ali njeni deli, namenjeni prometu,
morajo biti opremljeni z izvornim spričevalom, ki ga izda upravljavec.
Glede na velikost in namen se obore za divjad v Sloveniji delijo na:
 obore za rejo divjadi, ki merijo najmanj 0,5 ha in največ 30 ha;
 obore s posebnim namenom, s površino manjšo od 30 ha, ki so namenjene
preučevanju, karanteni in vzreji divjadi za izpuščanje v prosto naravo in
podobno;
 lovne obore, ki so razglašene za gozd s posebnim namenom in pri katerih je
poudarjena lovna funkcija, ter merijo najmanj 200 ha.
Za lovne in posebne obore je potrebno dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za
divjad in lovstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave.
V oborah ni dovoljeno zadrževati avtohtonih vrst divjadi ter v nobeni od obor ni
dovoljeno zadrževati takih vrst divjadi, ki bi s pobegom ogrozile tistih tujerodnih vrst
divjadi, ki bi lahko v primeru pobega iz obore spremenile genski sklad populacij
domorodnih vrst divjadi.
Pravico udejstvovanja v lovu ima državljan oziroma državljanka Republike
Slovenije ali tuji državljan oziroma tuja državljanka s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, ki ima opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico ali je zaposlen
oziroma zaposlena v lovišču s posebnim namenom.
Za pridobitev lovske izkaznice je treba opraviti lovski izpit in izpolnjevati tudi
druge pogoje. Lovske izpite organizira Lovska zveza Slovenije (LZS), izpitne komisije
imenuje minister pristojen za divjad in lovstvo, LZS proti ustreznem plačilu vsako leto
podaljšuje lovske izkaznice.
Upravljalec lovišča je dolžan zagotoviti stalni in zadostni nadzor na celotni površini
lovišča oziroma varstvenega območja z organizacijo lovsko-čuvajske službe. Lovski
čuvaji v loviščih oziroma varstvenih območjih opravljajo lovsko čuvajsko službo tako, da

145

nadzirajo največ 2.000 ha lovne površine. Lovski čuvaj je v času izvajanja svoje službe v
lovišču ali varstvenem območju uradna oseba.
Priloga 10: Gospodarski vidik lovstva v Sloveniji
Takoj po 2. svetovni vojni, v 50. letih prejšnjega stoletja, so tako uradne oblasti kot
lovci zastopali stališče, da socialistična država pojmuje lovstvo za gospodarsko panogo.
Poskušali so utemeljevati, da lovska dejavnost prinaša materialne koristi upravljalcem
lovišč in državni skupnosti. Divjad je imela veliko vrednost. Zato je bilo odločilnega
pomena pravilna ocena spomladanske številčnosti divjadi, od tega sta bila odvisna
prirastek in proizvodnja.
Za gospodarski pomen lova je bila izredno pomembna prodaja kož in kožuhovine.
Upravljalci lovišč so jih prodajali državnemu podjetju po fiksnih cenah. Največjo
vrednost so imeli kožuhi kune, sledile so vidre, dihurji, lisice in volkovi. Najnižje cene so
dosegali kožuhi hermelinov, veveric, divjih zajcev ter podlasic in polhov, prav tako so
prodajali posušene kože gamsov, jelenjadi, srnjadi in divjih prašičev. H gospodarskim
koristim se je štel tudi dobiček od prodanega rogovja jelenov in prodane žive divjadi. K
lovskim dohodkom so se prištevale tudi nagrade, kot so bile nagrade za uplenjene
volkove in divje prašiče. Državna lovišča so dobivale dohodke z odstrelninami, od
lovstva so imeli koristi okrajni in mestni ljudski odbori, saj je bila odškodnina za lovišče
namenjena prav njim. Lovske družine so lovišča vzdrževale z lastnimi sredstvi, največji
izdatki družin so bili izdatki za porabljene plače in nagrade lovskim čuvajem, za
izplačevanje nagrad za pokončevanje roparic in škodljivcev, stroške za izboljšanje lovišč
in divjadi v njih, za vzdrževanje lovskih psov v lasti družin ter za povračilo škode, ki jo je
povzročila »koristna« divjad. Prihodki lovskih družin so bili prihodki od članarin ter
prodane kožuhovine in divjačine. Člani lovskih družin so morali plačevati članarino za
Lovsko zvezo Ljudske republike Slovenije, posebej so lovci plačevali članarino lovski
podzvezi. Za gospodarsko dejavnost je skrbela Lovska zadruga, v njej so morali biti
včlanjeni vsi lovci. Prek zadruge je potekala preprodaja kožuhov, divjačine ter lovskih
potrebščin in pribora (Erhatič Širnik, 2004).
V 80. letih prejšnjega stoletja je gospodarski vidik lova opredeljen na sledeč način.
»Dohodki, ki jih daje lov lovskim organizacijam, so izkupički od lovnih in odstrelih taks,
prodaje divjačine, kožuhovine, trofej, izdelkov in delov divjadi, odlova žive divjadi ipd.«
(Slovenski lovski priročnik, 1980, str. 718). Lov ostaja panoga narodnega gospodarstva.
Leta 1977 so vsi lovci v Sloveniji posedovali 21.500 lovskih pušk, poleg tega je bilo v
Sloveniji okoli 3.500 lovskih prež, 18.500 solnic, 1.000 napajališč, 350 mrhovišč, 4.500
krmišč za perjad, poleg tega so lovci imeli v lasti tudi 5158 lovskih psov različnih vrst
pasem. Dober dohodek so lovske organizacije imele od tujskega lovskega turizma
(Slovenski lovski priročnik, 1980).
Bilanca sredstev upravljanja z lovišči je bila v letu 2000 po podatkih Lovske zveze
Slovenije sledeča (O slovenski lovski organizaciji, 2003):
Prihodki od vsega prodanega mesa uplenjene divjadi po tržni ceni (1.684 glav
jelenjadi, 29.473 glav srnjadi, 1.518 gamsov, 4.079 divjih prašičev, 500 muflonov, 6
kozorogov, 65 damjakov, 33 medvedov) so znašali 429.279.400 SIT. Prihodki od
lovnega turizma za uplenjeno divjad (ovrednotene so trofeje in meso) so znašali 169.
700.300 SIT ali 762.073 $ (preračun po povprečnem srednjem letnem tečaju za leto
2000) . Tako je znašal skupni prihodek iz lovišč leta 2000 598.979.700 SIT.
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Za lovni turizem (pretežno tuji gostje) so LD namenile prek 20% od načrta trofejne
divjadi, in sicer kot potrebo, da lahko poravnajo stroške lovišč. Lovnemu turizmu so
namenili več tistih vrst, pri katerih trofeje dosegajo tudi višje cene.
Prikaz odstrela v okviru lovnega turizma je po vrstah in številu divjadi ter odstotni
deležu načrta uplenjenih za leto 2000 znašal: 24 jelenov, kar je 14% v deležu trofejnih
jelenov; 1.795 srnjakov ali 24% odstrela trofejne divjadi; 1.150 gamsov ali 22 % odstrela;
35 muflonov ali 44% odstrela; 9 medvedov ali 30% potrjene izločitve vseh medved v
loviščih LD.
Če bi tudi lovci plačali trofeje vse preostale uplenjene trofejne divjadi po cenah
tujega lovskega turizma, bi tako pridobljena sredstva po vrstah divjadi znašala še
430.100.000 SIT.
Poudariti velja, da je bila cena trofej vzdrževana tudi s politiko povpraševanja in
ponudbe. Če bi ponudbo sprostili, bi se cena seveda zmanjšala. Torej ni realno
pričakovati takega finančnega učinka. To potrjujejo tudi podatki razprodaje lova v
vzhodnoevropskih državah.
Pomemben je tudi podatek, da je v strukturi odstrela vse uplenjene divjadi delež
trofejne divjadi izredno majhen (pri srnjadi 10%, prašiču 5%, jelenjadi 5%, gamsu 30%,
muflonu 10%). Od tega družine že sedaj petino oddajo za lovni turizem, kar dokazujejo
navedeni podatki.
Zakon zadolžuje lovske organizacije (je zadolževal, saj je v tem obdobju veljal še
zakon iz leta 1976), da prednostno skrbijo za varstvo in gojitev divjadi. LD naloge
načrtujejo glede na poznavanje razmer v lovišču v lovskogospodarskem načrtu. Tako so
stroški za zimsko, preprečevalno in drugo krmljenje divjadi ter drugi stroški vlaganj v
lovišče znašali v letu 2000 za celo Slovenijo 583.880.000 SIT.
Lovišča so se pri načrtovanju in plačilu stroškov usmerila na letna finančna
izhodišča in nekatere materialne stroške lovcem poravnavale konec leta glede na
materialne možnosti. Preostala sredstva, 15 mio SIT (razlika med prihodki in odhodki),
se je prenesla v naslednje leto, saj so bila realizirana v naslednjem koledarskem letu. Iz
stroškov je razvidno, da opravljena dela v loviščih, ki jih navajamo v nadaljevanju,
lovcem niso bila plačana ali pa so bili poravnani samo nekateri minimalni materialni
stroški (O slovenski lovski organizaciji, 2003).
V prikazani bilanci so bili ekonomsko tržno ovrednoteni vsi morebitni prihodki
lovišč (prodaja mesa uplenjene divjadi in ovrednotene vse trofeje). Vse meso uplenjene
divjadi je prodano po tržni ponudbi pogodbenim odjemalcem. Če divjad odkupi lovec, jo
plača po enaki ceni. Poravnavanje tržne vrednosti trofej, ki ostanejo lovcem upleniteljem
pa člani plačajo iz članskega prispevka, ki je porabljen za zakonsko opredeljene stroške
lovišč.
V letu 2000 je bila s strani Lovske zveze Slovenija opravljen tudi pregled
opravljenih del v lovišču in ovrednotenje (O slovenski lovski organizaciji, 2003).
Po teh podatkih je bilo v letu 2000 izvedeno krmljenje na 1552 njivskih obdelanih
parcelah s posejano površino 665 ha njivskih površin, na 3.589 krmiščih je bilo položeno
1.220 ton sena, 1.488 ton žit ali koruze (močna krma), 699 ton pesnih rezancev, tropin
(sočne krme), 93 mrhovišč za medveda je bilo založenih s 150 tonami kadavrov in
oskrbeli 37.802 solnici s 86 tonami soli. Za vsa navedena dela je bilo opravljenih 220.326
delovnih ur.
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Pri vzdrževanju življenjskih razmer za divjad v loviščih in pri delih za
preprečevanje škod (ograje, električne, kemične ograje, premazi nasadov, zavarovanje
senenih kop itn.) ter odpravi škod (ravnanje travnate ruše) ter ocenjevanju škod po divjadi
je bilo opravljenih 65.706 delovnih ur.
Na lovskotehničnih napravah je bilo opravljenih 251.938 ur (4.380 visokih prež,
2.370 krmišč, 489 lovskih koč in bivakov, 2.528 km lovskih stez, 13 strelišč in izdelava
in montaža 2.604 kosov slonic.
Za lovskočuvajsko službo je bilo opravljenih 42.000 ur, za izvedbo lovskega
turizma 75.692 ur, za pobiranje povožne parkljaste divjadi 39.050 ur (pobiranje in zakop
7.810 kosov) in za opravljanje potrebnega dela po odstrelu velike divjadi je bilo
opravljenih 285.392 ur.
Za strokovno delo pri vodenju lovišč je bilo porabljenih 70.000 ur, pri strokovnem
delu lovskogojitvenih območij, območnih lovskih zvez in Lovske zveze Slovenije,
pogojeno za uspešno delo lovišč, je bilo opravljenih 28.600 ur. Profesionalni strokovni
kader pa je za svoje delo porabil 46.800 ur. Tako je bilo pri strokovnem delu vodenja
lovstva opravljenih skupno 145.400 ur.
V letu 2000 so znašala opravljeno dela v loviščih, strokovna dela pri vodenja lovišč
in strokovna dela, pogojenega za delo v loviščih skupno 1.185.051 ur. Število ur,
preračunano na profesionalno zaposlene delavce, bi tako terjal 652 zaposlenih.
Pri ovrednotenju tega dela so za opravljanje fizičnega dela v loviščih upoštevali
plačilno tarifo za nekvalificirano delo, pri upravljanju lovišč pa srednjo izobrazbo.
Vrednost tako ovrednotenega dela v lovski organizaciji je znašala leta 2000 1.843
milijona SIT. Vsa navedena opravljena dela so slovenski lovci opravili brezplačno in
prostovoljno (O slovenski lovski organizaciji, 2003).
Financiranje javnih nalog s področja divjadi, ki jih opravlja Zavod za gozdove,
prihaja iz proračuna Republike Slovenije. Financiranje nalog, ki jih izvajajo upravljalci v
loviščih (lovske družine), prihaja iz dohodka od divjadi ter iz dohodka pri poslovanju
lovišč.
Financiranje v loviščih s posebnim namenom deloma krije proračun, deloma pa se
financirajo s prihodkom od divjadi in poslovanja lovišča s posebnim namenom. Naloge,
ki jih opravlja Lovska zveza Slovenije, se financirajo iz prispevkov upravljavcev lovišč
in drugih virov, naloge, ki jih opravlja območne združenje upravljavcev lovišč in lovišč s
posebnim namenom pa iz prispevkov upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom
v lovsko upravljavskem območju (ZDLov-1, 2004, 23. člen).
Danes se lovske družine še vedno v največji meri financirajo s prodano divjačino in
deloma lovskim turizmom. Dohodek lovskih družin oziroma upravljavcev lovišč
(prihodek od prodane divjačine in druge dejavnosti) se uporabi za izvajanje javnih nalog,
ki jim jih nalaga zakon ter za plačevanje koncesije. Vendar do podpisa koncesijskih
pogodb v Sloveniji še ni prišlo, tako da do sedaj tega izdatka lovske družine še niso
imele.
Slovenija naj bi s koncesijami pridobila ca. 500.000 €, kjer bi polovica denarja šla v
državni proračun, polovica pa lokalnim skupnostim. Na podlagi tega izračuna lahko
ocenimo celotni prihodek samo od gospodarjenja z loviščem, saj naj bi koncesija znaša
10% 10-letnega povprečja prihodka od gospodarjenja z loviščem. Tako je ocenjen celotni
prihodek gospodarjenja z loviščem ca. 5 milijonov €, samo za lovske družine (Predlog
zakona o spremembah…, 2007).
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Po podatkih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) je bilo leta 2006 v Sloveniji registriranih 456 lovskih društev, kjer je bilo
zaposlenih 16 oseb (lovske družine, območne lovske zveze, Lovska zveza Slovenije), kar
znaša 2.4% vseh društev v Sloveniji. V letu 2006 so lovska društva izkazala 1.961
milijona SIT (8,186 milijona €) prihodka, kar znaša 1.8% prihodka vseh društev v
Sloveniji ter so imela 5.743 milijona SIT (23,965 milijona €) sredstev (Informacija o
poslovanju društev v Republiki Sloveniji v letu 2006, 2007).
Omenjeni podatki se nanašajo samo na lovska društva, ki zaenkrat upravljajo
lovišča. Poleg tega je v Sloveniji 12 lovišč s posebnim namenom, kjer se vsi zaposleni z
lovstvom ukvarjajo profesionalno.
Razlike med vsemi navedenimi podatki nastane zaradi tega, ker je v podatkih
AJPES-a upoštevan tudi prihodek lovskih društev iz dejavnosti, kot so: oddajanje lovskih
koč, oddajanje lovskih domov, gostinska dejavnost v lovskih domovih, različne druge
najemnine, kjer nima gospodarjenje z loviščem nobenega opravka.
Za primerjavo navajam ekonomske kazalce o prometu lovstva v Avstriji in Nemčiji.
V Avstriji je leta 2002 lovstvo izkazalo 475 milijonov € prometa v Nemčiji pa čez 750
milijonov €, kjer na bi lovci sami potrošili 1.050 milijonov € za vlaganja v lovišča in
druge lovske dejavnosti (Hunting in Europe, 2008).
Priloga 11: Ravni biotske pestrosti
Ker je biodiverziteta kompleksna, jo moramo za proučevanje razstaviti na
posamezne struktume enote. Te bomo najlaže prepoznali, če bomo izhajali iz koncepta
hierarhične organizacije življenja, ki obsega ravni od makromolekule do celotne biosfere
(Kryštufek, 1999).
Najlažje prepoznamo biotsko pestrost na nivoju vrste, govorimo o vrstni pestrosti.
Več je vrst, višja je biodiverziteta. Vrstni nivo biodiverzitete je po eni strani določen z
raznovrstnostjo genskega zapisa, po drugi strani pa določa diverziteto na ekosistemskem
nivoju. Do danes, so na Zemlji poimenovali okoli 1,75 milijona vrst, ocene števila vrst pa
se gibljejo od 10 do 100 milijonov. Vrstna pestrost na Zemlji ni enakomerno razporejena,
ampak je za nekatera območja značilna velika koncentracija vrst, mnoge med njimi so
endemične. Največ vrst je v tropskih predelih.
Vsako živo bitje nosi v svojem genetskem gradivu (genotipu) zapis za vsako
beljakovino, ki gradi njegovo telo, za vsako posamezno morfološko strukturo, pa naj bo
se taka neznatna, za vsak barvni vzorec, za vsak fiziološki proces in za vsak vedenjski
odziv. Vsa informacija je shranjena kot nukleotidno zaporedje verige
deoksiribonukleinske kisline (DNK). Segmentu DNK, ki kodira določeno lastnost (zlasti
aminokislinsko zaporedje beljakovin), pravimo gen. Poleg tega geni nastopajo v različnih
variantah, imenovanih aleli, ki se dodatno povečujejo genetsko diverziteto Rastline in
živali s spolnim razmnoževanjem (taksnih je velika večina) so v redukcijsko delitev
(mejozo) vključile poseben mehanizem, imenovan prekrižane. Prekrižanje omogoča
izmenjavo genetskega gradiva med posameznimi kromatidami, preden gredo v spolne
celice. Po zaslugi tega mehanizma nimata niti dva osebka povsem identičnega genotipa
(izjema so razmeroma redki enojajčni dvojčki). Variabilnost je torej temeljna lastnost
živega sveta tudi na genetskem nivoju. Genska pestrost zagotavlja ustrezno informacijo
za delovanje življenja na vseh višjih organizacijskih ravneh, od celice in osebka, do
ekosistemov in celotne biosfere.
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Organizmi, ki so med seboj v interakciji, skupaj s fizičnim okoljem tvorijo
ekosistem. Živa bitja zunaj ekosistemov ne morejo preživeti; večina jih je tudi
najuspešnejših v tistih ekosistemih, na katere so se evolucijsko prilagodila. Če uničimo
ekosistem, bodo propade tudi vrste. Velja pa tudi obratna trditev: če uničujemo vrste, ki
ekosistem gradijo, smo s tem uničili tudi sam ekosistem. Ker je v ekosistemu navadno
zelo velika vrst, sprva njihovo izginjanje morda ne bo imelo posledic za celoto, vsaj
očitnih ne. Vloga posameznih vrst v ekosistemu je zelo različna. Če izgubimo katero od
ključnih vrst, ki je pogoj za prisotnost različnih drugih vrst, potem lahko to sproži verižno
izumiranje, ki bo se naprej erodiralo celotni ekosistem Navadno so ekosistemi lahko
prepoznavni (npr. gozd nasproti travniku), kar pa ni splošno veljavno pravilo (Kryštufek,
1999).
V raznovrstnih življenjskih združbah so možnosti izbire hrane večje kot v vrstno
revnih. Številno upadanje populacije ene vrste ne poruši prehranjevalne verige (v
primeru, da zmanjka plena ene vrste, je na voljo plen druge vrste). Zaradi majhnih
populacijskih nihanj je ekosistem stabilen (Kolar, 1999).
Priloga 12: Stanje biotske pestrosti v Sloveniji
Podajam samo zelo splošen pogled na stanje biotske pestrosti s poudarkom na
pticah in seslacih, nekateri vidiki in temeljitejši podatki o stanju so v sledečih poglavjih.
K biotski pestrosti je prispeval tudi človek s svojim delovanjem na ozemlju
današnje Slovenije, pa tudi dejstvo, da je tu stičišče slovanske, germanske in romanske
kulture. Posebno pomembni so dokaj dobro ohranjeni gozdovi, gorske pokrajine,
sladkovodni podzemeljski ekosistemi z razmeroma bogato vrstno sestavo in visokim
endemizmom ter pestrost ekosistemov in rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi naravnih
značilnosti in omejenega vpliva ekonomskih dejavnikov v preteklosti je biotska
raznovrstnost v Sloveniji razmeroma dobro ohranjena, vendar v zadnjih desetletjih
nekateri podatki kažejo na njeno zmanjševanje. Razvoj industrije, kmetijstva in prometne
infrastrukture ter urbanizacija so bistveno prispevali k onesnaževanju površinskih in
podzemnih voda, zemlje in zraka, kakor tudi neposrednem uničenju posameznih naravnih
območij. Posledica je upadanje biotske raznovrstnosti na ekosistemski, vrstni in genski
ravni in zmanjševanje krajinske pestrosti (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001).
Lov direktno posega med dve večje skupine živali in sicer med ptiče in sesalce.
Ptiči spadajo med pomembne člene ekosistemov. Večinoma so mesojedi (predvsem
žužkojedi) in sodijo prav v vrh prehranjevalne piramide. Pomembni so kot regulatorji
ekološkega ravnotežja. Pri nas naseljujejo vse površinske habitate od močvirij, travnikov
in gozdov do najvišjih gora. Na svetu živi približno 9700 vrst ptic, v Evropi pa jih redno
ali občasno gnezdi 513. Za Slovenijo je do sedaj znanih 365 vrst, med njimi jih gnezdi
nad 200, če štejemo tudi občasne in neredne gnezdilce. Ptice so poleg nekaterih vrst
netopirjev tako edina skupina vretenčarjev, za katere v Sloveniji obstajajo ocene velikosti
populacij in trendov (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v
Sloveniji, 2001).
Slovenski sesalci imajo v celoti palearktični značaj. Prevladujejo vrste, značilne za
območje listopadnih gozdov. Dve vrsti (planinski zajec in severni netopir) sta borealnega
izvora in sta del izolirane alpske populacije. Reliktnih vrst, ki so se razvile v balkanskem
ledenodobnem refugiju, v Sloveniji ni. Naša favna predstavlja 32,5% vrst sesalcev
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celotne evropske celine. V svetovnem merilu je pri nas le 1,8% vrst sesalcev, vendar je
ob upoštevanju velikosti ozemlja in geografskega položaj slovenska favna razmeroma
bogata.
Ob koncu 20. stoletja je bilo v Sloveniji evidentiranih 83 vrst sesalcev, med njimi
najmanj 8 tujerodnih vrst (5 glodalcev, 3 parkljarji). V 20. stoletju se jih je izjemoma
pojavilo še 11 - največ zveri (4 vrste) in kitov (3 vrste). Večino vrst, ki se pojavljajo pri
nas občasno, je zanesel človek.
V zgodovinskem času je za Slovenijo dokumentirano iztrebljenje desetih vrst
sesalcev in sicer: blasijevega podkovnjaka (Rhinolophus blassi), bobra (Castor fiber),
dinarske voluharice (Dinaromys bogdanovi), risa (Lynx lynx), sredozemske medvedjice
(Monachus monachus), divjega prašiča (Sus scropha), navadnega jelena (Cervus
elaphus), losa (Alces alces, tura (Bos primigenius) in zobra (Bixon bonasus).
Vnovič sta bila naseljena ris, ki so ga ponovno naselili lovci, in bober, ki se je
spontano naselil iz Hrvaške. V naši državi nimamo tradicionalnega dalj trajajočega
spremljanja živalskih populacij, zato je težko soditi o morebitnih trendih v številnosti
sesalcev.
Izjema so prav lovske statistike, ki ponekod segajo še v 19. stoletje, vendar se
nanašajo samo na lovne vrste večjih sesalcev. Kljub temu je poznavanje favne slovenskih
sesalcev še vedno tako slabo, da za mnoge vrste ne poznamo niti njihovih dejanskih
arealov razširjenosti (Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v
Sloveniji, 2001).
Priloga 13: Grožnje biotski pestrosti
Kryštufek (1999) v sami osnovi biodiverzitetno krizo izenačuje s povečanim
izumiranjem tako na ravni populacij kot vrst. Današnji tempo izumiranja je velika hitrejši
od naravnega in nobenega dvoma ni, da proces pospešuje človek.
Na samem začetku človekovega vzpona, je bil glavni razlog za povečano
izumiranje neposreden lov kot posledica prelova. Kasneje so eksotične vrste, ki jih je v
novo okolje zanesel človek, vzpostavile z avtohtonim življem nove biotske interakcije, ki
so pripeljale do izumiranja slednjih. Danes je glavni vidik izumiranja globalno poseganje
v biosfero, ki ima za posledico degradacijo in uničenje ekosistemov velikih razsežnosti.
Človek s svojo dejavnostjo vpliva na življenjske prostore drugih organizmov.
»Habitat je okolje z živo in neživo komponento, v katerem živi osebek, populacija, vrsta
ali skupina vrst« (Kryštufek, 1999, str. 23).
Degradacija habitata je proces, ki zmanjša kakovost habitata. Če gre proces
naprej, tako da habitat za nadaljnji obstoj vrste ni več primeren, potem govorimo o izgubi
habitata Izguba habitata za eno vrsto lahko pomeni pridobitev habitata za drugo vrsto; to
nazorno vidimo v procesu sukcesije. Kadar se spremeni kakovost večjega števila
habitatov, potem lahko govorimo o degradaciji ekosistema in analogno o izgubi
ekosistema (Kryštufek, 1999).
Onesnaževanje predstavlja pomemben vidik degradacije in uničevanja populacij,
vrst, habitatov in ekosistemov. Človek je doslej vnesel v okolje nad 100.000 različnih
sintetičnih kemikalij; za večino od njih ne vemo, kako vplivajo na biosfero niti
posamično, kaj šele sinergistično. Učinki so neposredni, v nekaterih primerih pa nastopijo
šele po določenem časovnem obdobju, npr. ko dosežejo toksični učinek zaradi
akumulacije (Kryštufek, 1999).
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Za vsako vrsto je značilno določeno območje razširjenosti (areal). To je pri
različnih vrstah različno veliko. Vrstam številni biotski in abiotski dejavniki preprečujejo,
da bi prestopile meje svojega areala in povečale območje razširjenosti. Razširjenost živih
bitij je tudi posledica zgodovinskega razvoja posameznih geografskih območij. Človek je,
bodisi namenoma ali nehote, številnim vrstam omogočil, da so prešle ovire in se pojavile
v okolju, kjer jih dotlej ni bilo. Gre za tujerodne vrste, ki jih Kryštufek (1999) označi
tudi kot eksote (eksotične vrste ali alohtone vrste). V novem okolju so številne med njimi
propadle, mnoge pa so se uspešno prilagodile in včasih celo postale pomembna
komponenta tamkajšnjih ekosistemov. Z avtohtonimi vrstami so stopile v biotske
interakcije, ki so bile za večino staroselcev neugodne ali celo usodne. Tujerodne vrste
lahko predstavljajo nove plenilce. V kopenskih sistemih so takšni novi plenilci navadno
dodatna nevšečnost (npr. mink in rakun, naseljena v Evropo iz Severne Amerike) na
otokih pa se njihova navzočnost hitro sprevrže v katastrofo. Kadar se rastlinojeda
tujerodna vrsta znajde v okolju brez plenilcev in drugih regulacijskih mehanizmov,
postane paša huda grožnja avtohtonemu rastlinju. Zaradi degradacije habitatov so
posledično prizadete tudi avtohtone živalske vrste. Tudi tu dobi problem najhujše
razsežnosti na otokih. V sistemu, ki ima zapolnjene vse ekološke niše, bo uspešna
naselitev tujerodne vrste imela za nujno posledico izumrtje ene ali več avtohtonih vrst.
Uspešnost tujerodne vrste je taka odvisna od njegove kompetitivne premoči (oz.
podrejenosti) v odnosu do avtohtone vrste, s katero tekmuje za iste dobrine. Vsako živo
bitje nosi v svojih celicah, tkivih in organih cele združbe drugih organizmov. Zajedavci
in razni heterotrofni mikroorganizmi so tako ena glavnih komponent biodiverzitete;
nekateri jim prisojajo kar polovico številčnosti vseh živečih vrst. S tem ko po svetu
raznašamo živali in rastline, raznašamo tudi njihove patogene in zajedavce. Le ti pridejo
v novo okolje skupaj z gostitelji, čeprav jih je ponekod človek tudi namenoma naseljeval,
da bi z njimi uvajal biološki nadzor nad neželenimi ali gospodarsko škodljivimi eksoti.
Človek posega v rastlinske in živalske populacije odkar se je pojavil kot samostojna
vrsta. Pri teh posegih so ga le redko vodila načela trajnostne rabe. Človeka lovca so
namreč omejevale razne objektivne danosti (npr. gostota plena, njegove tehnične
zmožnosti ipd.) le zelo redko pa moralni predsodki. V območjih, kjer se je nas prednik
razvil v uspešnega lovca (Afrika, Evrazija), je imel njegov plen zadosti časa, da se je
sproti prilagajal izpopolnjenim veščinam novega plenilca. Povsem drugačne pa so bile
posledice v območjih, ki jih je človek poselil že kot izurjen lovec, oborožen s kopjem in
lokom ter v spremstvu psa. Srečanje z naivnim plenom se je vedno in brez izjem končalo
z množičnim izumiranjem predvsem velikih vrst sesalcev, ptičev in plazilcev. Človekov
osvajalni pohod v dobršni meri sovpada z velikimi klimatskimi spremembami ob koncu
ledenih dob. Zato je dostikrat težko oceniti, ali so vrste izumrle zaradi spremenjenih
okoljskih dejavnikov ali zaradi prelova (Kryštufek, 1999).
Kljub zelo visoki stopnji biotske pestrosti v Sloveniji, je le-ta izpostavljena
določenim pritiskom in grožnjam, ki jih predstavljajo:
 Pomanjkljiva zavest o pomenu biotske raznovrstnosti,
 spremembe v kmetijstvu (tehnologija, intenzifikacija proizvodnje, opuščanje
obdelovanja primernih kmetijskih zemljišč, uporaba novih kultivarjev in
hibridov, pospeševanje monokultur, tržne in socialne spremembe),
 uvajanje kmetijstva na območjih ohranjene narave (npr: pragozdna območja
Kočevja),
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razvoj infrastrukture (avtoceste, hidroenergetski objekti),
regulacije vodotokov (protipoplavna varnost, povečanje kmetijskih zemljišč,
nenaravne brežine),
 izsuševanje mokrišč,
 nenadzorovana urbanizacija, predvsem razpršena poselitev,
 uvajanje tujerodnih in invazivnih rastlinskih in živalskih vrst (v državo in
med različnimi območji v njej),
 čezmeren odvzem rastlinskih in živalskih vrst iz narave (lov, ribolov,
nabiranje, …),
 onesnaženje zraka, vode in tal, ter podnebne spremembe,
 neizvajanje predpisov in pomanjkljivi nadzorni ukrepi,
 šibka koordinacija med zadevnimi javnostmi pri ohranjanju biotske
raznovrstnosti,
 neorganizirano izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.
(Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001).
Najbolj kritične posledice, ki se kažejo tako na ekosistemski, vrstni in genski ravni,
obsegajo:
 Drobljenje ekosistemov in habitatov,
 degradacijo, poškodovanje in izginjanje habitatov rastlinskih in živalskih
vrst ter izumiranja vrst v naravnem okolju,
 motenje rastlinskih in živalskih vrst v naravnem okolju,
 gensko onesnaževanje in izumiranje vrst,
 gensko erozijo,
 opuščanje in izginevanje posameznih kmetijsko pomembnih vrst, sort in
pasem.
(Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, 2001).
Priloga 14: Pregled vzroka odvzema za vse vrste divjadi v Sloveniji med leti 2001
in 2005.
Vrsta
Leto
VZROK
ODVZEMA

SRNJAD
2001

2003

2004

POVPREČJE
(01-05)

2005

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

31887

81,7

35217

79,9

35142

76,5

35985

79,0

34607

77,5

34568

78,9

neznan vzrok

618

1,6

948

2,2

1266

2,8

854

1,9

1206

2,7

978

2,2

bolezen

390

1,0

398

0,9

829

1,8

724

1,6

483

1,1

565

1,3

krivolov

108

0,3

118

0,3

145

0,3

122

0,3

123

0,3

123

0,3

povoz cesta
povoz
železnica

4296

11,0

5507

12,5

6347

13,8

5886

12,9

6162

13,8

5640

12,8

54

0,1

61

0,1

74

0,2

76

0,2

105

0,2

74

0,2

zveri, ujede

120

0,3

133

0,3

153

0,3

132

0,3

140

0,3

136

0,3

redni odstrel

število

2002

število

(%)

podivjani psi

691

1,8

716

1,6

1214

2,6

832

1,8

953

2,1

881

2,0

kosilnica

848

2,2

937

2,1

729

1,6

900

2,0

813

1,8

845

1,9

0

0,0

0

0,0

1

0,0

1

0,0

2

0,0

1

0,0

19

0,0

20

0,0

47

0,1

30

0,1

62

0,1

36

0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

22

0,0

4

0,0

garje
poškodba
odlov
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SKUPAJ
Vrsta
Leto
VZROK
ODVZEMA
redni odstrel

39031

100,0

44055

100,0

45947

100,0

45542

100,0

44678

100,0

43851

100,0

JELENJAD
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

4251

92,7

4730

89,9

4390

84,8

4268

87,4

4475

87,3

4423

88,4

neznan vzrok

83

1,8

122

2,3

236

4,6

142

2,9

212

4,1

159

3,1

bolezen

13

0,3

14

0,3

53

1,0

60

1,2

18

0,4

32

0,6

krivolov

23

0,5

27

0,5

21

0,4

24

0,5

16

0,3

22

0,4

povoz cesta
povoz
železnica

81

1,8

127

2,4

130

2,5

129

2,6

138

2,7

121

2,4

23

0,5

26

0,5

46

0,9

34

0,7

31

0,6

32

0,6

zveri, ujede

4,0

101

2,2

206

3,9

279

5,4

217

4,4

216

4,2

204

podivjani psi

4

0,1

4

0,1

8

0,2

5

0,1

7

0,1

6

0,1

kosilnica

1

0,0

0

0,0

1

0,0

0

0,0

1

0,0

1

0,0
0,0

garje

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

poškodba

7

0,2

3

0,1

10

0,2

7

0,1

11

0,2

8

0,2

odlov

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4587

100,0

5259

100,0

5174

100,0

4886

100,0

5125

100,0

5006

100,0

SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

MUFLON
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

576

96,3

787

95,2

734

93,4

698

92,1

744

100,0

708

95,4

povoz cesta

3

0,5

1

0,1

4

0,5

4

0,5

0

0,0

2

0,3

19

3,2

39

4,7

48

6,1

56

7,4

0

0,0

32

4,3

598

100,0

827

100,0

786

100,0

758

100,0

744

100,0

743

100,0

drugo
SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok
redni odstrel

GAMS
2001
število

2002
(%)

2263

93,3

garje

25

drugo

129
2425

SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

število

2003
(%)

2385

92,6

1,0

68

5,3

116

100,0

2576

število

2004
(%)

2566

89,0

2,6

92

4,5

218

100,0

2883

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

2496

90,6

3,2

95

7,6

158

100,0

2754

število

(%)

2289

90,9

3,4

59

5,7

169

100,0

2517

število

(%)

2400

91,3

2,3

68

2,5

6,7

158

6,0

100,0

2631

100,0

DAMJEK
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

144

98,0

179

92,3

143

88,8

121

83,4

95

89,6

136

90,4

povoz cesta

2

1,4

7

3,6

8

5,0

11

7,6

6

5,7

7

4,6

drugo
SKUPAJ

0

0,0

4

2,1

2

1,2

1

0,7

5

4,7

2

1,7

147

100,0

194

100,0

161

100,0

145

100,0

106

100,0

151

100,0

Vrsta

DIVJI PRAŠIČ

Leto

2001

Vzrok

število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

154

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

5765

99,1

7388

98,4

6412

98,0

6472

97,7

6891

97,9

6586

98,2

povoz cesta
povoz
železnica

19

0,3

68

0,9

44

0,7

69

1,0

74

1,1

55

0,8

3

0,1

6

0,1

7

0,1

9

0,1

17

0,2

8

0,1

drugo
SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

33

0,6

48

0,6

83

1,3

68

1,0

55

0,8

57

0,9

5820

100,0

7510

100,0

6546

100,0

6623

100,0

7037

100,0

6707

100,0

KOZOROG
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

6

35,3

15

71,4

9

60,0

26

55,3

10

62,5

13

56,9

garje

5

29,4

2

9,5

4

26,7

9

19,1

3

18,8

5

20,7

drugo

6

35,3

4

19,0

2

13,3

12

25,5

3

18,8

5

22,4

17

100,0

21

100,0

15

100,0

47

100,0

16

100,0

23

100,0

SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

LISICA
2001
število

2002

2003

2004

(%)

število

(%)

število

(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

14803

94,5

15353

92,8

12170

92,7

9439

91,0

7933

88,1

11940

91,8

povoz cesta
povoz
železnica

678

4,3

865

5,2

600

4,6

633

6,1

706

7,8

696

5,6

5

0,0

6

0,0

9

0,1

4

0,0

6

0,1

6

0,0

garje

60

0,4

95

0,6

109

0,8

159

1,5

133

1,5

111

1,0

drugo

123

0,8

231

1,4

354

2,7

142

1,4

224

2,5

215

1,7

15669

100,0

16550

100,0

13133

100,0

10377

100,0

9002

100,0

12946

100,0

SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

JAZBEC
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

823

77,9

774

71,3

1027

75,9

830

68,5

661

60,9

823

70,9

povoz cesta
povoz
železnica

211

20,0

278

25,6

287

21,2

331

27,3

304

28,0

282

24,4

0

0,0

4

0,4

4

0,3

2

0,2

3

0,3

3

0,2

drugo
SKUPAJ

22

2,1

29

2,7

35

2,6

49

4,0

118

10,9

51

4,5

1056

100,0

1085

100,0

1353

100,0

1212

100,0

1086

100,0

1158

100,0

Vrsta

KUNA ZLATICA

Leto

2001

Vzrok

število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

146

81,6

181

79,4

167

82,7

130

82,3

134

82,7

152

81,7

povoz cesta

31

17,3

41

18,0

33

16,3

28

17,7

22

13,6

31

16,6

drugo
SKUPAJ

2

1,1

6

2,6

2

1,0

0

0,0

6

3,7

3

1,7

179

100,0

228

100,0

202

100,0

158

100,0

162

100,0

186

100,0

Vrsta

KUNA BELICA

Leto

2001

Vzrok

število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

155

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

1112

80,1

1349

81,8

1371

82,2

1221

79,7

1361

78,3

1283

80,4

povoz cesta

257

18,5

273

16,6

272

16,3

276

18,0

307

17,7

277

17,4

20

1,4

27

1,6

24

1,4

35

2,3

71

4,1

35

2,2

1389

100,0

1649

100,0

1667

100,0

1532

100,0

1739

100,0

1595

100,0

drugo
SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok
redni odstrel
drugo
SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

SVIZEC
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

14

100,0

21

100,0

23

100,0

21

100,0

25

96,2

21

99,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

3,8

0

0,8

14

100,0

21

100,0

23

100,0

21

100,0

26

100,0

21

100,0

PIŽMOVKA
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

561

94,3

719

97,4

594

97,2

335

96,8

315

94,6

505

96,1

povoz cesta

29

4,9

11

1,5

13

2,1

11

3,2

17

5,1

16

3,4

5

0,8

8

1,1

4

0,7

0

0,0

1

0,3

4

0,6

595

100,0

738

100,0

611

100,0

346

100,0

333

100,0

525

100,0

drugo
SKUPAJ
Vrsta

POLJSKI ZAJEC

Leto

2001

Vzrok

število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

2067

70,4

1950

66,2

2254

70,1

2385

68,0

2594

71,0

2250

69,2

povoz cesta

683

23,3

838

28,5

768

23,9

937

26,7

911

24,9

827

25,5

drugo

184

6,3

157

5,3

193

6,0

183

5,2

150

4,1

173

5,4

2934

100,0

2945

100,0

3215

100,0

3505

100,0

3655

100,0

3251

100,0

SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

FAZAN
2001

2003

2004

POVPREČJE
(01-05)

2005

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

35242

98,3

33122

98,3

34778

98,4

36445

97,0

29644

97,9

33846

98,0

povoz cesta

129

0,4

187

0,6

82

0,2

251

0,7

164

0,5

163

0,5

drugo
SKUPAJ
Vrsta
Leto
Vzrok

število

2002

število

(%)

486

1,4

371

1,1

480

1,4

895

2,4

461

1,5

539

1,5

35857

100,0

33680

100,0

35340

100,0

37591

100,0

30269

100,0

34547

100,0

POLJSKA JEREBICA
2001
število

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

redni odstrel

2306

97,1

2193

97,9

2373

98,8

2204

97,3

2100

96,5

2235

97,5

povoz cesta

30

1,3

22

1,0

28

1,2

39

1,7

38

1,7

31

1,4

drugo

38

1,6

24

1,1

0

0,0

23

1,0

38

1,7

25

1,1

2374

100,0

2239

100,0

2401

100,0

2266

100,0

2176

100,0

2291

100,0

SKUPAJ
Vrsta
Leto

RACA MLAKARICA
2001

2002

2003

156

2004

2005

POVPREČJE
(01-05)

Vzrok

število

redni odstrel
drugo
SKUPAJ
Vrsta

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

število

(%)

6228

97,8

5950

93,9

5493

97,2

5967

96,8

4382

95,1

5604

142

2,2

388

6,1

160

2,8

195

3,2

227

4,9

222

96,1
3,9

6370

100,0

6338

100,0

5653

100,0

6162

100,0

4609

100,0

5826

100,0

SRAKA

Leto

2001

Vzrok

število

redni odstrel
drugo
SKUPAJ
Vrsta

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

1076

98,8

1023

99,9

1087

99,6

1000

99,9

839

99,3

1005

99,5

13

1,2

1

0,1

4

0,4

1

0,1

6

0,7

5

0,5

1089

100,0

1024

100,0

1091

100,0

1001

100,0

845

100,0

1010

100,0

ŠOJA

Leto

2001

Vzrok

število

redni odstrel
drugo
SKUPAJ
Vrsta

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

3883

99,5

4187

99,8

3567

99,9

3334

99,6

3231

99,9

3640

18

0,5

8

0,2

4

0,1

15

0,4

3

0,1

10

99,7
0,3

3901

100,0

4195

100,0

3571

100,0

3349

100,0

3234

100,0

3650

100,0

VRANA

Leto

2001

Vzrok

število

redni odstrel
drugo
SKUPAJ
Vrsta

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
število

(%)

3110

99,6

4187

99,8

3420

99,6

3312

(%)
99,3

2899

100,0

število
3386

(%)
99,7

11

0,4

8

0,2

13

0,4

23

0,7

1

0,0

11

0,3

3121

100,0

4195

100,0

3433

100,0

3335

100,0

2900

100,0

3397

100,0

KORMORAN

Leto

2001

Vzrok

število

redni odstrel
drugo
SKUPAJ
Vrsta

38

2002
(%)

100,0

število

2003
(%)

174

99,4

število
66

2004
(%)

100,0

število
61

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

100,0

število
42

(%)
100,0

število
76

(%)
99,9

0

0,0

1

0,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,1

38

100,0

175

100,0

66

100,0

61

100,0

42

100,0

76

100,0

NUTRIJA

Leto

2001

Vzrok

število

redni odstrel
drugo
SKUPAJ

2002
(%)

število

2003
(%)

število

2004
(%)

število

POVPREČJE
(01-05)

2005
(%)

število

(%)

število

(%)

31

100,0

54

98,2

0

0,0

0

0,0

78

100,0

33

99,4

0

0,0

1

1,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,6

31

100,0

55

100,0

0

100,0

0

100,0

78

100,0

33

100,0

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2008.
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Priloga 15: Pregled opravljenih ukrepov v naravnem okolju divjadi, ki so jih opravili upravljalci lovišč v Sloveniji.
VRSTA UKREPA/LETO

1996/97

1997/98

1998/99

1999/00

Vzdrževanje pašnikov in travnikov (ha)

2000/01

2001/02

2002

2003

2004

2005
4,173.77

2,614.96

3,771.80

4,059.45

4,897.20

8,199.10

4,380.62

4,351.52

5,131.28

4,877.26

Vzdrževanje grmišč (ha)

319.40

369.48

545.73

432.90

471.73

471.96

492.70

495.30

563.00

711.84

Vzdrževanje remiz za malo divjad (ha)

177.80

172.99

377.62

331.60

1,092.00

399.92

446.10

437.20

468.94

600.33

10.19

13.66

16.42

19.97

18.90

18.54

16.67

17.39

18.85

17.70

3.92

5.06

112.88

124.12

122.96

119.81

95.57

52.65

78.68

111.60

4,927.98

4,380.95

4,723.37

4,729.12

4,013.11

3,314.62

4,006.86

3,898.87

3,493.73

3,579.24

443.85

517.03

851.01

921.11

743.42

797.87

852.96

746.16

618.92

640.37

Vzdrževanje mokrišč in kaluž (št. obj. v 1000)
Ohranj. in pospeš.plod. drevja (št.drev .v 1000)*
Zimsko krmljenje (tone)
Preprečevalno krmljenje (tone)
Mrhovišča krma (tone)

125.30

127.00

122.30

117.60

117.00

101.30

90.60

32.50

32.00

28.40

Privabljalno krmljenje (tone)

195.67

191.67

251.50

263.02

275.00

191.00

175.00

212.00

165.00

158.70

Krmne njive (ha)

386.60

399.32

517.50

596.30

39,586.89

495.58

490.32

497.80

550.85

572.59

Pridelovalne njive (ha)

25.80

49.30

135.10

149.30

195.83

119.60

144.18

142.60

114.25

3,003.20

313.00

631.00

2,221.00

1,615.00

426.00

725.00

1,273.00

675.00

908.00

1,213.00

20.94

22.39

27.89

28.16

31.78

33.23

31.53

29.25

30.72

39.38

108.70

111.52

111.42

107.12

124.85

120.73

113.70

110.39

113.37

114.72

14.89

14.19

12.47

11.23

11.59

8.95

9.57

8.61

5.29

8.69

Zaščita s tulci (kos v 1000)

126.20

217.33

247.98

380.43

389.92

335.67

275.08

225.57

208.56

286.06

Zaščita s količki (kos v 1000)

259.21

362.22

300.14

298.92

151.50

139.77

73.49

64.96

93.72

84.79

Zaščita mladja z ograjo (km)

23.45

36.40

40.12

55.82

62.91

47.45

47.72

64.46

50.98

83.58

Vzdrževanje grmišč in obrežij (ha)

60.01

99.32

122.40

105.98

65.45

67.62

67.07

52.81

45.68

97.92
784

Sečnja v zimskem času (št.dreves)*
Solnice (št. v 1000)
Sol (tone)
Zaščita s premazi (tone)*

Puščanje biomase v gozdu (m3)

0

0

0

0

0

0

1,162

1,183

1,066

79

235

747

65

65

22

50

63

66

70

Sadnja plodon. drevja (kos v 1000)

5.48

6.78

15.45

8.36

8.07

9.01

3.87

5.74

4.70

12.12

Postavitev gnezdnic (kos)

324

30

651

213

0

120

75

77

260

261

Vzdrževanje vodnih virov in kalov (kos)

Vzdrževanje gnezdnic (kos)

14

29

0

64

45

70

38

83

80

93

0.00

1.20

2.42

7.07

5.30

2.25

1.56

1.59

0.25

1.38

Vzdrževanje ograj (m)

1,340

66

150

385

180

220

465

350

3,180

560

Osnovanje, čiščenje zaraščenih pasišč (ha)

109.10

Zaščita pred obgriz. In luplj. (kos v 1000)

13.50

3.60

24.10

24.60

12.00

24.60

24.30

21.00

8.70

Zaščita pred zvermi - ograje (m)

0

0

0

0

1,500

3,000

1,750

0

1,000

1,600

Ostala biomeliorativna dela (ha)

57.70

63.80

74.80

66.00

85.10

71.10

54.30

57.90

63.19

76.70

Opomba: * pomeni, da ni opravljeno celotno vrednotenje, saj se enote pri izbranem ukrepu ne ujemajo. Vir: ZGS, 2008.
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