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1. Divji petelin (Tetrao urogallus) in njegovi predatorji 

 
Divji petelin (Tetrao Urogallus) je ena izmed najbolj karizmatičnih vrst borealnih iglastih gozdov. V 
holocenskem obdobju se je ohranil v zatočiščih na višjih predelih Alp, Krpatov in Dinaridov. Na 
celotnem arealu vrste je iz podatkov spremljanja vrste prisoten negativen trend številčnosti vrste, 
kar nakazuje nai upadanje številčnosti vrste ter umikanje vrste v hladnejše predele. 
Tudi na Kočevskem je v zadnjih dvajsetih letih številčnost divjega petelina izrazito upadla. Po 
uradnih podatkih v zadnjih 3 letih na tem območju ni bilo zanesljivo evidentirano niti eno aktivno 
rastišče; pojavljanje posameznih osebkov je bilo zabeleženo na petih lokacijah na območju Velike 
gore, Goteniške gore in Stojne.  
Izrazit upad velikosti populacije divjega petelina je najverjetneje posledica dolgotrajnega upada 
njihovega reproduktivnega uspeha. Raziskovalci kot pomemben razlog reproduktivnega neuspeha 
navajajo povečano stopnjo plenjenja gnezd. Le to pripisujejo posrednemu vplivu človeka na 
povečanje števila vrst in gostote plenilcev. Zaradi zmanjšanja števila velikih sesalčjih plenilcev se je 
povišalo število srednje velikih sesalčjih plenilcev, kateri so prehranski generalisti in oportunisti, ki 
jim plenjenje gnezd pomeni le dodaten vir hrane. Povišalo se je tudi število ptičjih plenilcev iz 
družine vranov.  
Med ključne plenilce gnezd divjega petelina po raziskavah različnih raziskovalcev lahko 
obravnavamo, med pticami predvsem krokarja, sivo vrano in šojo, med sesalci pa kuno zlatico, kuno 
belico, jazbeca, veverico, lisico in divjega prašiča.  
Na Kočevskem so zastopani potencialni plenilci tako odraslih živali, kakor tudi piščancev divjega 
petelina. Med sesalčjimi plenilci so tako zastopane vrste lisica, divja mačka, ris, jazbec, kuna zlatica 
in belica. Ptičji plenilec odraslih živali je predvsem kragulj, pa tudi nekatere druge ujede in sove. 
Problem prevelikega števila lovnih vrst plenilcev gnezd na Kočevskem je v zelo nizkem realiziranem 
odstrelu le teh.  
Za plenilce talnih gnezd veljajo tudi divji prašiči, katerih navadno ni v nadmorskih višinah primernih 
za divjega petelina. Lovci so s privabljalnim krmljenjem divjega prašiča privabili tudi na višje 
nadmorske višine in s tem ogrozili gnezdilno uspešnost divjega petelina.  
Prav tako je bil s krmišči za rastlinojede parklarje nad 1000m nadmorske višine povečan pritisk na 
pomlajevanje smreke in vrast malinovja ter robidovja, ki omenjenim vrstam predstavljajo 
pomemben vir hrane. 
 

2. Centralna območja divjega petelina in mirna cona 

 
Divji petelin je po podatkih popisa izvedenega v okviru projekta LIFE Kočevsko na projektnem 
območju Natura 2000 Kočevsko kritično ogrožen. V popisu je bila prisotnost vrste potrjena (sledi), le 
na enem potencialno aktivnem rastišču. Divji petelin je vrsta, ki je zelo občutljiva za motnje s strani 
človeka, t.i. antropogene motnje kot so vožnja po gozdnih cestah in vlakah, rekreacija v gozdu 
(predvsem razpršena, neusmerjena), nabiralništvo, sečnja, lov itd. Najbolj občutljivo obdobje za 
vrsto sta zima (živali varčujejo z energijo) ter pomlad, ko se vrsta pari in razmnožuje.Zaradi velike 
občutljivosti vrste na motnje antropogenega izvora smo ukrepe za vzpostavitev mirnih con 
osredotočili na ključne lokacije za divjega petelina. 
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V izvebenem načrtu za konkretne akcije na terenu – C3 Divji petelin (Tetrao urogallus) in gozdni 
jereb (Bonasa bonasia), smo predstavili   cono divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko, 
ki obsega 3.813 ha (Slika 1). 
 

 
Slika 1: Cone divjega petelina z lovskimi objekti 

 

Znotraj cone divjega petelina in deloma izven nje (območje Racne gore – Petelinjek) smo oblikovali 
t.i. centralna območja velikosti med 150 in ca. 300 ha. V njih je eno ali več rastišč, katera so lahko 
aktivna ali domnevno aktivna v zadnjih letih. Znotraj centralnih območij v sklopu izvedbe konkretnih 
naravovarstvenih ukrepov v gozdu v letu 2017 in 2018 trenutno izvajamo oblikovanje presek in 
preletnih koridorjev, postavitev prehranjevalnih ograj in drugo in na ta način izboljšujemo habitat za 
to vrsto. Skupno smo oblikovali pet prostorsko ločenih lokacij centralnih območij. Skupna površina 
centralnih območij, ki predstavljajo mirno cono je okoli 1794 ha (1,7% območja), kar močno presega 
v prijavnici projekta predvidenih 600 ha na novo vzpostavljenih mirnih con. 

S ciljem  zmanjšanja privabljanja divjadi nacentralna območja ter posledično zmanjšanja objedanja 
zeliščnega sloja, smo v sklopu opisane projektne aktivnosti s centralnih območij divjega petelina oz.  
mirnih  con odstranili 21 lovskih objektov. 
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3. Določila v gozdnogospodarskih načrtih 

 

Po Lovsko upravljavskem načrtu za III. Kočevsko – Belokranjsko lovsko upravljavsko območje za 
obdobje 2011 – 2020 je za območje divjega petelina predvideno, da se novih lovskih prež, krmišč in 
mrhovišč ne umešča v bližino znanih rastišč divjega petelina, obstoječe pa se iz rastišč in gnezdišč 
postopno umika. 

Centralna območja divjega petelina se raztezajo znoraj petih gozdnogospodarskih enotah (GGE): 
GGE Draga, GGE GGE Gotenica, GGE Grčarice, GGE Loški Potok in GGE Ravne. Za vsako GGE  so v 
gozdno gospodarskih načrtih predvidene točno določene usmeritve, ki jih je pri gospodarjenju z 
gozdom na teh območjih potrebno upoštevati. 

 

GGE Draga 

Krmišč za divjad, solnic in lovskih prež naj se ne postavlja v neposredno bližino pomembnih delov 
življenjskega prostora divjega petelina. V krogu 0,5 km od centrov rastitvenega prostora, nad 900 m 
nadmorske višine, je potrebno omejiti vsakršno krmljenje divjadi, zlasti divjega prašiča. 
 

GGE Gotenica 

Krmišč za divjad, solnic in lovskih prež naj se ne postavlja v neposredno bližino pomembnih delov 
življenjskega prostora divjega petelina. V krogu 0,5 km od centrov rastitvenega prostora, nad 900 m 
nadmorske višine, je potrebno omejiti vsakršno krmljenje divjadi, zlasti divjega prašiča. 
 

GGE Grčarice 

Ni določil za ukrepe v centralnem območju divjega petelina. 
 

GGE Loški Potok 

Ni določil za ukrepe v centralnem območju divjega petelina. 
 

GGE Ravne 

Divji prašiči, jazbeci in drugi plenilci gnezd divjih petelinov so nezaželjeni, zato naj se poveča njihov 
odstrel. Novih krmišč za divjad (koruza, pesa, jabolka, …) in solnic naj se ne postavlja. Obstoječa naj 
se umakne. Dopustna so krmišča na posameznih lokacijah s tam pridelanim senom. 

 

4. Evidentiranje lovskih objektov 

 
Zaposleni na loviščih s posebnim namenom (LPN) LPN Snežnik-Kočevska Reka,  LPN Medved in LPN 
Žitna gora so v sodelovanju s projektom LIFE Kočevsko v letu 2016 izvedli temeljit popis 
(evidentiranje) lovskih objektov po celotnem območju lovišč. V popisu je bilo evidentiranih skupaj 
1.781 lovskih objektov.  
Na območju t.i. centralnih območij divjega petelina je bilo evidentiranih  59 lovskih objektov. 
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Po skupnem temeljitem pregledu lokacij na terenu smo se z vodstvom lovišč s posebnim namenom 
dogovorili za odstranitev vseh motečih lovskih objektov, ki so se v času popisa še nahajali na 
območju centralnih območij divjega petelina. Odstranili smo skupaj 21 lovskih objektov, 3 lovske 
objekte več od načrtovanega (Tabela 1) .Odstranitev dogovorjenih lovskih objektov je izvedel 
izvajalec izbran  v sklopu evidenčnega naročila. 

 
Tabela 1: Evidenca lovskih objektov na centralnih območjih divjega petelina. 

 LOVSKI OBJEKTI 

ODDELEK PREŽA SOLNICA KALUŽA KRMIŠČE 

15003 / Odstranjena Ostane / 

15006 Ostane Ostane (2x)  Jasli odmaknjene 

15008 Ostane Odstranjena Ostane Herkules odstranjen 

15014 Ostane    

15020  Odstranjena Ostane  

15033 Odstranjena Odstranjena   

15034 Odstranjena Odstranjena Ostane  

15041   Ostane  

16027   Ostane  

16028 Odstranjena Odstranjena Ostane  

16037 Odstranjena Odstranjena Ostane  

16038 Odstranjena    

16110   Ostane  

16112 Odstranjena Odstranjena Ostane  

19027 Ostane Ostane Ostane Jasli s senom za jelenjad ostanejo. 

51087  Ostane Ostane  

51093  Ostane  Košnja - se izvaja naprej 

54001 Ostane   Herkules odstranjen 

54002  Ostane Ostane  

54009 Ostane Ostane Ostane  

54011 Ostane Odstranjena Ostane  

54012 Ostane Ostane Ostane  

54072  Ostane   

54075 Ostane Ostane Ostane Prenehanje krmljenja jelenjadi 

54077 Odstranjena Odstranjena   

Z odstranitvijo motečih lovskih objektov iz območij centralnih območij divjega petelina tako sledimo oz. 

uresničujemo zapisane usmeritve in cilje zapisane tako v lovsko upravljalskem načrtu kot v 

gozdnogospodarskih načrtih za GGE in tako dolgoročno izboljšujemo stanje habitata in populacije divjega 

petelina na omenjenih območjih. 

Po vzpostavitvi ažurnega katastra lovskih objektov v sodelovanju s sodelovci z LPN Snežnik-Kočevska Reka,  

LPN Medved in LPN Žitna gora, v letu 2016, ter po odstranitvi 21 motečih lovskih objektov s centralnih 

območij divjega petelina je tako na tem območju trenutno evidentiranih (se nahaja) skupaj 37 različnih 

lovskih objektov, in sicer: 9 lovskih prež, 10 solnic, 17 kaluž ter jasli s senom za jelenjad. Prav tako smo se 

zaradi pomena gozdnih jas, torej odprtih oz. z gozdom neporaslih manjših površin v gozdu,  z LPN dogovorili o 

nadaljevanju izvajanja košnje gozdne jase v oddelku 93 v GGE Gotenica.  
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5. Slike objektov 

5.1. Avtomatski krmilniki: 

 
Slika 2: Nosilec za avtomatski krmilnik (odd. 15008) 
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Solnice: 

 

 

 

 

 
Slika 3: Betonski nosilec za avtomatski krmilnik (odd. 54001). 
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Slika 4: Odmaknjeni betonski nosilci (odd. 54001) 
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5.2. Solnice: 

 
Slika 5: Solnica predvidena za odstranitev (odd. 54077). 
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Slika 6: Ostanek solnice po umiku (odd. 54077) 
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Slika 7: Solnica ostane (odd. 15002). 
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5.3. Preže: 

 
Slika 8: Preža predvidena za odstranitev (odd. 16112). 
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 Slika 9: Preža predvidena za odstranitev (odd. 16028). 
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Slika 10: Odstranjena preža (odd. 16028). 


