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IZVLEČEK 
 
Območje Natura 2000 Kočevsko je največje Natura 2000 območje v Sloveniji. Med kvalifikacijskimi 
vrstami je tudi divji petelin (Tetrao urogallus), ki je v holocenu bil najverjetneje stalno prisoten, v 
zadnjih stotih letih predvsem na višjih predelih Stojne, Velike gore, Goteniškega Snežnika in Racne 
gore. Po letu 2000 opažamo izrazito upadanje tako števila aktivnih rastišč kakor tudi podatkov o 
opaženih osebkih. Z namenom ugotoviti izhodiščno stanje ob začetku projekta LIFE13 NAT/000314 
LIFE Kočevsko smo izdelali modele primernega prostora na osnovi nekaterih ključnih okoljskih 
parametrov, pripravili metodologijo izvedbe popisa ter izvedli  popis s pomočjo 32 prostovoljcev -  
gozdarjev, lovcev in drugih. Izhodiščno stanje smo evidentirali na osnovi  identifikacije rastišč ter 
preverjanja aktivnosti na v preteklosti evidentiranih rastiščih ter beležili druge znake prisotnosti 
divjih petelinov. Pripravili smo popisni protokol za popisovalce. Območje smo razdelili na osnovi 
kvadratne km mreže, ki se uporablja za inventarizacijo odvzema velike divjadi v Sloveniji, pri čemer 
je bil posameznik zadolžen praviloma za pregled dveh do štirih popisnih kvadrantov. V obdobju 
med 2. aprilom in 18. majem 2015 so popisovalci izvedli 89 transektnih popisov, 27 kot dnevni 
pregled znakov prisotnosti, ter 52 zgodnje jutranjih popisov. S popisi ni bilo zaznati nobenega 
pojočega petelina, smo pa potrdili nekatere značilne znake aktivnega rastišča na območju 
Petelinjeka (območje Racne gore). Poleg tega smo dobili podatek o sledi divjega petelina v snegu 
na območju Noka (Velika gora), videna je bila kura divjega petelina zahodno od Cerka ter najdeno 
pero domnevno kure, ki je bilo shranjeno za genetske analize. Za genetske analize so bili shranjeni 
tudi vzorci šestih iztrebkov iz Petelinjeka, kjer je bil tudi opravljen podroben popis potencialnega 
rastišča. 
Na podlagi značilnosti prostora in znanih spoznanj o divjem petelinu so bila podana nekatera 
izhodišča za aktivno varsto oziroma izboljšavo življenskih razmer divjega petelina na območju 
Kočevske. Glede na maloštevilčno skupino divjega petelina na Kočevskem predlagamo tudi nujno 
aktivno varstvo vrste v celotni severni Dinarski metapopulacijski strukturi. Obstoj divjega petelina 
na Kočevskem je nedvomno odvisen od donorskega dela, ki ga predstavljajo lokalne populacije 
Snežniškega pogorja in Gorskega kotarja. 
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ABSTRACT 

Natura 2000  SPA and SAC sites Kočevsko are the largest Natura 2000 sites in Slovenia. 
The capercaillie (Tetrao urogallus) is listed qualifying species for the SPA site, which has been 
probably constantly present since the Holocene, and in the last hundred years, present esecially in 
higher elevations  of Stojna, Velika gora, Goteniški Snežnik and Racna gora mountains. After 2000 
a marked decline in both, the number of active sites as well as the sightings of capercaillies has 
been recorded. In order to establish the potential baseline status we have built a 
habitat suiatability models for leks using key environmental parameters at the beginning of the 
project LIFE13 NAT / 000314 LIFE Kočevsko. We prepared methodology for surveillance of 
the capercaillie status  which was conducted with 32 volunteers: foresters, hunters and others. 
Inventories of cappercaillie's signs of presence and identification of potential leks were recorded 
during the spring season. We have also prepared a surveillance protocol for participants. The 
surveillance area was divided on one square km network cells – surveillance quadrants, which are 
also used for inventory collection of large carnivores and game species mortality in Slovenia. Each 
participant has searched for two to four surveillance quadrants in three time sessions. In the 
period between 2 April and 18 May 2015 participants conducted 89 transect surveys, 27 as a daily 
overviews of the presence of signs, as well as 52 early morning inventories of potential leks. 
During the entire surveillance period we didn't detect any singing male, however we could confirm 
some typical signs (droppings of probably cocks and hens) of potentially active lek in the area 
of Petelinjek (Racna gora) which hasn't been known for at least 40 years. In addition, we have 
found capercaillie footprints in snow in the area of Nok (Velika gora),  and have seen a hen 
of capercaillie west of Cerk peak where also a putative hen feather has been found. All non-
invasive genetic material (droppings and  a feather) has been stored for subsequent genetic 
analyses. 
Based on the habitat characteristics of the project area, recent status of the population and the 
knowledge on natural history of the Western Capercaillie we have proposed some background 
guidelines for conservation of the species as well a improvement of its habitat in the region. 
According to expected extremely low number of capercaillies present in Kočevsko region,  we 
suggest, it is essential to take immediate conservation measures for the species throughout the 
northern Dinara metapopulation areal. The existence of capercaillie in Kočevsko region is 
undoubtedly dependent on donor subpopulations posed by neighbouring areas 
from Snežnik mountains and Gorski Kotar. 
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UVOD 
 
Divji petelin (Tetrao urogallus) je eden izmed najbolj karizmatičnih vrst borealnih iglastih gozdov. V 

holocenskem obdobju se je ohranil v zatočiščih na višjih predelih Alp, Krpatov in tudi Dinaridov. 

Podatki o pojavljanju na celotnem arealu kažejo v zadnjih tridesetih letih na vsesplošno upadanje 

številčnosti in umikanje v hladnejše predele (npr. Sirkiae 2010). Tudi v slovenskem in Hrvaškem 

delu Dinaridov je trend podoben (Čas 1999, Frković 2012).  

 

Tako je v zadnjih dvajsetih letih prisotnost oziroma številčnost divjega petelina tudi na Kočevskem  

izrazito upadla. Tako po uradnih podatkih v zadnjih 3 letih na tem območju ni bilo zanesljivo 

evidentirano niti eno aktivno rastišče, pojavljanje posameznih osebkov pa so zabeležili na petih 

lokacijah na območju Velike gore, Goteniške gore in Stojne. Sedanje izvajanje monitoringa je 

pravzaprav ponovno, celovito evidentiranje prisotnosti divjega petelina, oziroma evidentiranje 

rastišč na območjih, ki naj bi bila po okoljskih značilnostih primeren življenjski prostor vrste. Na 

osnovi sestojnih kart ter drugih reliefnih značilnosti je bila izdelana karta območja, ki v 

kilometrskih kvadrantih (register velike divjadi in velikih zveri) opredeljuje primernost 

potenicalnega habitata divjega petelina. S pregledom in popisom tega območja bomo opredelili 

aktualno stanje te vrste na Kočevskem ter vzpostavili podlago za njeno nadaljnje spremljanje in 

sprejemanje upravljalskih-varstvenih ukrepov. 

 

 

V dokumentu so uporabljene spodaj naštete okrajšave: 
GGN - gozdnogospodarski načrt 
ZGS, OE, KE - Zavod za gozdove Slovenije, območna, krajevna enota 
HS, HSI – indeks primernosti prostora (habitat suitability, habitatsuitability index) 
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1. OPIS OBMOČJA IN METODOLOGIJA EVIDENTIRANJA STANJA 
POPULACIJE DIVJEGA PETELINA 

 

1.1. OPIS OBMOČJA 

Evidentiranje  izhodiščnega stanja za divjega petelina (Tetrao urogallus) je potekalo na posebnem 

ohranitvenem območju po Direktivi o habitatih (2013) Kočevsko SI3000263 oziroma na posebnem 

območju varstva po Direktivi o pticah (2013) Kočevsko SI 5000013; na kratko območja Natura 2000 

Kočevsko (Error! Reference source not found.). Pokrajino sestavljajo visokokraške planote z 

nadmorsko višino do skoraj 1300 m (Goteniški Snežnik, 1289 m) ter kraška polja z do 500 m 

nadmorske višine. Na jugu in severovzhodu jo omejujeta globoko vrezani dolini rek Kolpe in Krke. 

Je izrazito gozdnata saj okoli 90 odstotkov pokrajine prekrivajo gozdne površine. Vodilna združba 

dinarskega območja je gozd bukve in pomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum). Ti gozdovi so 

oroklimatogeni ali pa klimatogeni na karbonatnih kameninah (Puncer, 1980). V višjih legah nad 

700 m nadmorske višine prevladujeta kot glavni drevesni vrsti bukev (Fagus sylvatica) in jelka 

(Abies alba), nižje pa zasledimo poleg njiju še črni gaber (Ostrya carpinifolia), smreko (Picea abies) 

ter rdeči (Pinus sylvestris) in črni bor (Pinus nigra). 

 

 

Karta 1: Proučevana območja Natura 2000 Kočevsko  
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Območje Natura 2000 SPA Kočevsko je največje mednarodno pomembno območje za ptice v 

Sloveniji. Na relativno majhnih popisnih površinah je bilo skupaj ugotovljenih kar 45 vrst gnezdilk 

(Božič, 2003). Najpomembnejša vrsta tega območja je kozača (Strix uralensis), ki si življenjski 

prostor deli še z dvema drugima vrstama gozdnih sov, koconogim čukom (Aegolius funereus) in 

malim skovikom (Glaucidium passerinum). Na pragozdne ostanke je vezan relativno redek 

belohrbti detel (Dendrocopos leucotos), ki se najraje prehranjuje na ležečih mrtvih deblih dreves 

(Perušek, 2000). Na Goteniški gori in Veliki gori je bilo največje območje rastišč divjega petelina 

(Tetrao urogallus) v dinarskem delu Slovenije (Perušek in Zeiler, 2001). Med redkejšimi ujedami sta 

na širšem območju prisotna še planinski orel (Aquila chrysaetos), orel belorepec (Haliaeetus 

albicilla) in sokol selec (Falco peregrinus). 

 

1.2. PRIPRAVA PROSTORSKEGA MODELA RASTIŠČ IN POPISNIH PLOSKEV 

Evidentiranje izhodiščnega stanja divjega petelina je potekalo v zahodnem delu območij Natura 

2000 (0, kjer se pojavljajo dinarski grebeni z vrhovi katerih nadmorske višine presegajo 1000 m in 

je obsegalo območje Stojne, Velike gore in Goteniške gore na vzhodu, ter širše območje Travne 

gore in Racne gore na zahodu s skupn površino 624 km2 gozdnih sestojev. Večji del teh grebenov je 

tradicionalno predstavljal območja rastišč divjega petelina, ki so bila kot cona divjega petelina 

opredeljena tudi v Gozdnogospodarskih načrtih tega območja (0). 

 

 

Karta 2: Gozdno območje zahodnega dela območij Natura 2000 Kočevsko z grebeni in vrhovi nad 1000 m n.m. 
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Karta 3: Evidentirana rastišča divjega petelina do leta 2000 ter cona divjega petelina opredeljena v GGN 

 

Na tem območju je bilo evidentiranih 38 rastišč, katerih aktivnost, oziroma prisotnost petelinov in 

kur na njih so po podatkih ZGS kontinuirano spremljali od leta 1997. Tako je bilo še leta 2000 na 

območju evidentrianih 61 divjih petelinov in 26 kur (baza podatkov ZGS). Temu je sledil drastičen 

upad številčnosti in že leta 2005 je bilo na območju evidentiranih le devet divjih petelinov in štiri 
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kure. Po letu 2010 so poročali  le še o pojavljanju dveh do treh divjih petelinov ter do dveh kur v 

posameznem letu (baza podatkov ZGS OE Kočevje). V posameznih letih ni bilo več evidentiranega 

nobenega pojočega petelina, kar nakazuje na možnost skorajšnjega propada vseh znanih rastišč 

divjega petelina na Kočevskem (Grafikon 1). 

 

Ob takšnih podatkih o izhodiščnem stanju populacije divjega petelina na Kočevskem je bilo treba 

uporabiti pristop evidentiranja, ki bi temeljil  na pregledu potencialnih območij rastišč, neodvisno 

od v preteklosti evidentiranih, zdaj neaktivnih lokacij rastišč na tem območju. To je zahtevalo 

drugačen način popisa, kot v primerih, ko spremljamo stanje na znanih lokacijah rastišč. 

 

Da bi prepoznali za rastišča potencialno najprimernejša območja na proučevanem območju, ki bi 

jih nato pregledali, smo izdelali prostorski model primernosti prostora v katerega smo vključili 

obstoječe podatke prostorskih spremenljivk in njihove vrednosti, ki so po literaturnih podatkih 

najpomembneše za obstoj rastišč (npr.: Adamič 1987, Čas 2006, Zormann s sod. 2014). Za izdelavo 

prostorskega modela primernosti prostora – rastišč smo tako uporabili in ovrednostili naslednje 

spremenljivke: 

 

Nadmorska višina: Po teh so zanje pomebna gozdna območja z nadmorskimi višinami nad 1000 m. 

Ker je na tem območju zelo malo površin, ki bi ustrezala temu pogoju, smo kot potencialno 

območje opredelili vse površine katerih nadmorska višina je presegala 950 m in znotraj katerih so 

bili prisotni vrhovi višji od 1000 m. 

 

Razvojne faze: Za območja rastišč si divji petelin najraje izbira starejše enomerne ali skupinsko 

raznodobne sestoje z visokim deležem površin odraslih vrzelastih gozdov (nad 80%). Prebiralnim 

oblikam gozda se izogiba, saj so faze mladovij in drogovnjakov zanj popolnoma neprimerne. Za 

proučevano območje smo pridobili podatke o razvojnih fazah pri čemer smo jih opredelili z 

različnimi vrednostmi. Sestojem debeljakov smo dodelili vrednost 1, raznomernim sestojem 0.5, 

mladovjem, drogovnjakom, in pomlajencem pa vrednost 0. Delež podmladka: Za vsak sestoj smo 

imeli tudi podatek o površini podmladka v njem, ki smo ga izrazili z deležem (dpm) v posameznem 

sestoju. Vrednost te spremenljivke smo potem izrazili kot (1.1 - dpm) in tako dobili vrednost, ki je 

predstavljala delež površine z nizko talno vegetacijo, brez podmladka. Z rasterskim seštevanjem 

vrednosti spremenljivk smo dobili indeks primernosti prostora ( ang.: habitat suitability - HS), v 

tem primeru potencialne primernosti prostora kot rastišča divjega petelina (0). 

 

Karta modela primernosti prostora – rastišča je vsak sestoj opredeljevala z relativnim indeksom in 

smo jo za potrebe nadaljnih prostorskih analiz pretvorili v rastersko obliko z velikostjo rasterske 

celice 100m. Velikosti rastišč oziroma območja pomembna za razmnoževanje divjega petelina 

lahko merijo od nekaj hektarjev do nekaj deset hektarjev (Storch 2005, Čas 2006). V preteklih 

študijah so značilnosti rastišč divjega petelina v Sloveniji so opredelili v polmeru 300 m (Adamič 

1987, Čas 2006). Zato smo iz osnovnega prostorskega modela izdelali model, ki je opredeljeval 

prostor v 300 metrskem radijo okoli vsake rasterske celice kot povprečno vrednost (HS) glede na 
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potencialno primernost rastišča (0). Tako smo dobili prostorkso karto z vpogledom v primernost 

prostora v širšem prostorskem kontekstu, potrebno za izbiro in pripravo ustrezne popisne mreže. 

 

 

Karta 4: Prostorski model primernosti prostora za rastišča divjega petelina v Natura 2000 območjih Kočevske 
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Karta 5: Prostorski model primernosti prostora za rastišča divjega petelina v 300 m radiju okoli vsake celice rastra 

 
V projektni nalogi smo predvideli, da bodo v popisovanje večinoma vključeni lovci (člani LD kot tudi 

poklicni lovci v LPN) in gozdarji (revirni gozdarji in drugi uslužbenci ZGS), še posebej tisti, ki so bili v 

preteklosti že vključeni v spremljanje stanja na lokacijah evidentiranih rastišč divjega petelina, zato 

smo želeli pripraviti popisno mrežo, katere popisne ploskve bi sovpadale z že obstoječimi mrežami 

za spremljanje stanja drugih vrst (npr.: monitoring zveri, evidentiranje odvzema divjadi, sistem 

Lisjak, X-Lov). Tako bi omogočili, da bi se rezultati, oziroma podatki pridobljeni ob tem ali 

morebitnih kasnejših (rednih) popisih lahko brez večjih težav vključili vanje oziroma nadgradili 

obstoječe mreže oziroma podatkovne baze. Zato smo so kot podlago popisne mreže uporabili 

mrežo za evidentiranje odstrela in izgub divjadi in velikih zveri, ki jo uporabljajo zgoraj omenjeni 

informacijski sistemi LZS in ZGS in ima resolucijo kilometrskih celic z enoznačno štirimestno kodo. 

 

Popisno mrežo oziroma popisne ploskve smo opredelili glede na vrednost indeksov primernosti 

prostora za vsako posamezno kilometrsko celico in jih opredelili s štirimi kvalitativnimi 

kategorijami 0, C, B in A (0). Te smo izdelali tako, da smo izračunali vsoto vrednosti indeksov 

rastrskega modela za vsako kilomtersko celico oziroma ploskev. Skupno popisno območje je bilo 

veliko 426 km2 in je bilo za izvedbo popisa preveliko, prav tako pa popisovanje na celotni 

obravnvani površini ne bi bilo smiselno, zato smo morali določiti prioritetno območje popisa. 

Celice iz zgornje polovice vrednosti (A in B) smo nato selektivno določili kot aktivno popisno mrežo 

(0).   
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Karta 6: Indeks primernosti prostora (HS) za rastišča v sistemu kilometrske mreže (Informacijski sisem Lisjak) 

 

1.3. IZDELAVA POPISNIH KART IN OBRAZCEV 

Sestavni del evidentiranja stanja divjega petelina je bila priprava ustreznih popisnih kart, popisnih 

obrazcev, ter zbiranja morebitnih dokazov (fotografije, peresa, iztrebki-cigare) o njegovi 

prisotnosti. V popisne karte smo želeli vključiti le tiste kartografske elemente, ki bi dali popisovalcu 

največ koristnih prostorskih informacij. Tako smo v karto poleg splošnih osnovnih oznak: reliefnih 

plastnic, gozdnih prometnic, zemljepisnih imen ter lovskoupravljalskih enot vključili tudi kodirano 

popisno mrežo celic A in B kategorije, lokacije rastišč divjega petelin iz popisov v preteklih 15 letih 

ter označili sestoje z najvišjimi vrednostmi HS indeksa (debeljakov z majhnim deležem podmladka).  
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Karta 7: Prioritetno območje popisnih ploskev evidentiranja rastišč divjega petelina – celic A in B kategorije 

 

Ker se petelini med petjem radi zadržujejo  v bližini vrhov, vzpetin (glav) oziroma v bližini grebenov 

smo v karto vrisali tudi vse vrhove z nadmorsko višino nad 1000 m ter okoli njih začrtali krožnice v 

300 metrskem in 800 metrskem polmeru. To je omogočilo lažjo orientacijo popisovalca v prostoru 

ter pomagalo pri usmerjanju pozornosti na takšne reliefne strukture. Na vsaki karti je bilo območje 

do šestih kilometrskih celic, karte so bile v merilu 1:15.000. Celotno območje smo ustrezno pokrili 

z 19 popisnimi kartami. Za lažjo organizacijo in izvajanje popisovanje smo pripravili še pregledno 

karto popisnih kart (0) ter pripravili 5 kompletov popisnih kart s pregledno karto.  Karte so bile 

nato natisnjene na 140g papir visoke kvalitete formata A4 ter plastificirane, da so omogogočale 

dolgotrajno terensko uporabo, poleg tega pa se je lahko v takšne karte po potrebi tudi vrisovalo 

prehojeno pot in druge zaznambe pomembne za popis. 
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Karta 8: Primer popisne karte za popisovalce in pregledna karta kompleta 19 popisnih kart za celotno območje 

 

1.3.1. POPISNI OBRAZEC 

Popisne obrazce smo pripravili tako, da se je v vsak popisni obrazec vnašalo le podatke iz enega 

popisnega dneva – opazovanja (Priloga 1). Obrazec je razdeljen na tri sekcije. V prvo sekcijo je 

popisovalec vpisal podatke o popisovanju oziroma popisovalnem podatku, v primeru opažanja 

znakov prisotnosti pa je vnesel podatke v drugo sekcijo. V tretjo sekcijo je popisovalec vnesel 

podatke o morebitnih elektronsko posnetih poteh (mobilna aplikacija »Moje poti« (My tracks)) ali 

pa datoteke iz GPS naprav ter druge morebitne opombe. 

 

1.3.2. ZBIRANJENE INVAZIVNIH GENETSKIH VZORCEV 

Napredek v znanosti in tehniki v zadnjih dveh desetletjih je odprl številne nove možnosti in 

metode proučevanja tudi na področju spremljanja populacij (monitoringov) vrst prostoživečih 

živali. Genetika je naredila dolgo pot od zamudne drage metode, ki je bila neuporabna za 

ekološko-populacijske študije naravnih populacij, do hitrega, poceni in večnamenskega »orodja« 

(metode), ki ga poznamo dandanes. V prihodnosti bo imela ta metoda pri zagotavljanju 

verodostojnih bioloških podatkov nedvomno še pomembnejšo vlogo. Mnoga vprašanja o 

številčnosti, populacijski dinamiki, spolni strukturi in drugih pomembnih parametrih za upravljanje 

so bila ne dolgo tega praktično nerešljiva in predmet grobih ocen ter ugibanj. 
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Uspešnost laboratorijskih metod omogoča uspešno izolacijo dednine (DNK) iz mikroskopsko 

majhnih količin celic, kar pomeni, da za analize ni treba pridobiti krvi ali drugih tkiv posamezne 

živali, pač pa so viri ustreznih celic v iztrebkih, urinu (sečnini), slini, dlaki in celo v stopinjah v snegu, 

ki jih je žival pustila v okolju. Zbiranje takšnega genetskega materiala imenujemo neinvazivno 

genetsko vzorčenje. Iz iztrebka, sline, urina ali dlake lahko torej preberemo, kateri vrsti pripadajo 

celice in celo kateremu osebku. 

 

V takšnih razmerah, ko obravnavamo populacijo, ki je na robu lokalnega izumrtja in ocenjujemo 

številčnost populacije na nekaj osebkov je bilo smiselno, ob siceršnjem velikem terenskem naporu, 

zbrati vse možne tipe podatkov o divjem petelinu na obravnavanem območju vključno z ne-

invazivnimi genetskimi vzorci. Ti so še zlasti v takšnih razmerah izjemno dragoceni, saj omogočajo 

vpogled v številne probleme s področja varstvene biologije, kot so številčnost, efektivna velikost 

populacije, sorodnost osebkov, genetska pestrost populacije ali biogeografski izvor ter povezanost 

populacije s populacijami v sosednjih območjih. 

 

Pričakovali smo, da bomo lahko ob terenskih popisih naleteli na iztrebke – cigare divjega petelina, 

ki so vrstno (in spolno) tako specifični, da jih zlahka identificiramo in potencialno predstavljajo 

pomemben vir neinvazivnih genetskih vzorcev, poleg tega so lahko neinvazivni genetski vzorci še 

peresa pa tudi drugi najdeni deli poginulih osebkov. Tako smo pripravili ustrezen material za 

vzorčenje; vzorčne posodice in kuverte z izsuševalnim sredstvom, ki so ga imeli popisovalci s seboj 

ob popisovanjih in so omogočali takojšnjo ustrezno hrambo nabranih vzorcev za kasnejše 

laboratorijske genetske analize(Slika 1). Pripravili smo komplete za vzorčenje (200 vzorčnih 

posodic za iztrebke ter 600 kuvert z izsuševalnim sredstvom), ki bodo zadostovali za vzorčenje za 

celotno obdobje trajanja projekta.  

 

 

Slika 1: Komplet materiala za zbiranje neinvazivnih genetskih vzorcev (iztrebki, peresa) 
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2. METODA POPISA 

2.1. OBDOBJE IZVAJANJA POPISA 

Popis se je izvajal v treh periodah. Za popisne dneve smo izbirali mirne dneve brez vetra in 

padavin. 

1. Perioda do 20. aprila: Znotraj posamezne kilometrske celice smo na območjih kjer je bil prisoten 

sneg, oziroma v okolici grebenov in vrhov (vzpetin) v dnevnem času pregledali znake prisotnosti 

divjega petelina,  predvsem sledi v snegu in iztrebke (pod potencialnimi prenočevalnimi drevesi). 

 

2. Perioda ( 20.4. do 27.4.) in 3. Perioda (28.4. – 10.5.): V tem času smo izvedli dva nočno – 

jutranja popisa. Na izbrano območje smo praviloma prišli  eno uro pred prvim jutranjim svitom. 

Začetek svita za vsak dan smo pridobili na osnovi podatkov o začetkih navtičnega somraka v 

jutranjem času in je bil za pomoč popisovalcem napisan na hrbtni strani popisnega obrazca. 

 

2.2. POSTOPEK POPISOVANJA NA POSAMEZNI LOKACIJI/OBMOČJU 

Na popisno ploskev/celico so popisovalci prišli  karseda tiho in po prihodu v tišini počakali nekaj 

minut. Če so popisovalci imeli možnost so za spremljanje/snemanje opravljene poti uporabili 

aplikacijo »Moje poti« ali pa GPS sprejemnik. Nato so se iz začetne točke v temi  počasi pomikali 

po gozdnih cestah ali vlakah, pri čemer so ob počasni hoji 50 – 100 m izmenjaje poslušali možno 

petje divjega petelina. Ko so se začeli oglašati prvi drugi ptiči, so označili lokacijo na kateri so se 

nahajali. V primeru, da niso opazili nobenega znaka prisotnosti divjega petelina, so približno eno 

uro po sončnem vzhodu ponovno označili lokacijo na kateri so se nahajali. Nato so v bližnji okolici 

pregledali primerna mesta (vzpetinice, vrhove, grebene, drevesa), kjer bi bil lahko divji petelin 

prisoten, še zlasti, če je bil prisoten sneg. Celotno pot (s posameznimi zaznamki) so z alkoholnim 

pisalom vrisali na karto.  

 

Za popisovalce smo celoten postopek popisovanja zapisali v »Navodila za monitoring prisotnosti 
rastišč divjega petelina na Kočevskem« (Priloga 2). 
 

2.3. ODVZEM GENETSKEGA VZORCA 

V primeru, da so popisovalci našli iztrebek petelina ali kure so ga (po eno cigaro) spravili v 

»epruveto« za vzorčenje. Poskušali so oceniti njegovo starost ter na etiketo vpisali vse zahtevane 

podatke. V primeru najdbe peres ali peresa so jih shranili v posamezno kuverto in jo v zaprti »zip« 

vrečki čimprej spravili do kontaktne osebe. Praviloma je bil vsak zbran vzorec posredovan do 

laboratorija v roku 48 ur. V tem času je je bil vsak zbran vzorec shranjem na suhem, hladnem 

mestu. Vsi vzorci so bili v roku 72 ur vpisani v genetsko bazo vzorcev Oddelka za biologijo, 

Biotehniške fakultete in shranjeni v zamrzovalnikih pri temperaturi -20°C. 
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3. REZULTATI 

3.1. ANALIZA POPISNEGA NAPORA 

Popisi na popisnih ploskvah so bili izpeljani med 2. aprilom in 18. majem 2015. V prvi periodi do 

20.4. je bilo opravljenih 11 transektnih popisov, v drugi periodi med 20.4. in 27.4. je bilo 

opravljenih 35 popisov, v tretji periodi med 28.4. in 18.5. pa 41 popisov. V tem času je 32 

popisovalcev izvedlo 89 transektnih popisov, od tega je bilo 27 popisov izvedenih kot dnevni 

pregledi znakov prisotnosti divjega petelina, 52 popisov pa je bilo jutranjih z dnevnim pregledom 

znakov prisotnosti.  

Skupna dolžina transektov je znašala 294 km, oziroma v povprečju 3,3 km na posamezen popisni 

transekt. Pregledane poti smo izrisali tako, da smo podatke, ki so bili posneti v elektronski obliki ( 

»my tracks« - kmz, GPS –gpx) ustrezno pretvorili v GIS *.shp format, ročno vrisane poti na kartah 

pa smo, najprej prerisali v GoogleEarth, nato pa prav tako pretvorili v GIS vektorski format. 

Popisne obrazce za katere nismo imeli podatka o opravljeni poti oziroma koordinati popisa smo 

obravnavali na nivoju popisne ploskve, za katero je bila navedena koda kilometrskega kvadranta 

(0).  

Pregledano območje smo opredelili tako, da smo popisnim transektom določili območja 200 m 

levo in desno od posamezne linije (buffer) (0). Tako opredeljeno območje je sicer precej arbitrarno 

opredeljeno in nekonservativno opredeljuje pas v katerem bi lahko popisovalec slišal ali videl 

divjega petelina/kuro. V nočnem času je slišnost petja divjega petelina zagotovo večja in lahko 

presega tudi 300 metrov, kasneje, ko pričnejo peti tudi drugi ptiči se ta zmanjša. Na osnovi 

manjšega vzorca zbranih popisnih transektov kaže, da je bil delež opravljenih poti v nočno-

jutranjem delu popisov okoli 36% celotne poti. Tako ocenjujemo, da je bila v povprečju dolžina 

jutranjega transekta okoli 1,2 km. Skupna površina izračunana na osnovi celotne dolžine 

opravljenih popisnih poti je bila 107 km2, ocenjena pregledanan površina v le nočno-jutranjem 

času pa 38 km2. 
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Karta 9: Karta popisnih linij in pregledanih celic izvedenih med 2.4. in 13.5. 2015 

 

 

Karta 10: Površina evidentiranega območja na osnovi 200 metrskih pasov levo ind desno od popisnih linij. 
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Preglednica 1: Pregled izvedenih popisov evidentiranja stanja divjega petelina na območjih Natura 2000 Kočevsko 

datum Kvadrant Krajevno ime
Dolžina 

poti (m)

Površina 

(m2)
opombe Popisovalec

1.5.2015 K7D1 Kurica 3204 1046887 David Berkopec

1.5.2015 K6C5, K4C6 Perhajmska koča 6445 1521340 Janez Curl

1.5.2015 K2D1 Mrtoloz - Ogenca 1720 1006759 Stanko Anzeljc

12.5.2015 K3C7 Debeli vrh 1829 669337 Mirko Perušek

13.4.2015 L1B4 Cerk, Krokar

pregled terena, ob cesti zletela kura divjega 

petelina 95%, pod cerkom dobila iztrebek ???, 

mestoma še sneg, jasno Ivan Kos, Mojca Hrovat

13.5.2015 K5D2 Kragulovec 5335 1583483 Janez Curl

14.4.2015 L0B4 Mož 4499 1446933 Štefan Vesel

15.4.2015 K9B4, K9B5 1167 554204 Štefan Vesel

16.4.2015 K7D0, K7C9 Velika gora, Rezinski vrh 4552 1919351 Franc Kljun

17.4.2015 K6D2 Petelinji vrh 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Miran Bartol, Matej Bartol

17.5.2015 Petelinjek

jasno, pregled terena, večerno poslušanje, 

iztrebki, cigare na štorih na območju cca 

30x150m Ivan Kos, Mirko Perušek

18.5.2015 Petelinjek

jasno, poslušanje na potencialnem rastišču, na 

cca 15 štorih cigare Ivan Kos, Mirko Perušek

19.4.2015 K1D4, K1D5 Kaliči 2582 952846 Andrija Cvar

19.4.2015 K9B8 Visoki hrib 1760 747963 Franci Debeljak

19.4.2015 K9B7 Bela stena 991 668787 Tanja Vesel, Klemen Dolšak

19.4.2015 L1B5 Ravne 3014 1222783 Tanja Vesel, Klemen Dolšak

19.4.2015 K8B9 Pasja jama 725 496303 Uroš Peroušek

2.4.2015 K9C8 Zgornja ravenska cesta 2310 1304915

sledi divjega petelina na koordinatah 

479330.840,58174.105 Peter Petek

2.5.2015 K5C7 Pri treh lužah 4839 1845146 Ivan Kos

2.5.2015 K2C9 Sušjak 1725 1013734 Stanko Anzeljc

20.4.2015 L0B7 Volčja paša 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Janez Šubic

20.4.2015 K6B9, K7B9, K6B8, K7B8 1482 844547 Štefan Vesel

21.4.2015 K8C8, K9C8 Velika gora, Rezinski vrh, 3191 1034295 Franc Kljun

21.4.2015 K9B9 Snežnik 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Igor Pavlovič

21.4.2015 L1B8, L0B9 Visoki Hrib 1862 871838 Ivan Kos

21.4.2015 K8C1 Pri spomeniku 9538 2185742 Janez Curl

21.4.2015 L0B8 Tehnika 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Janez Šubic

21.4.2015 L6C4 Ledenik 4110 1412966 Marko Masterl

21.4.2015 K6D2, K6D3 Veliki vrh - Strma struga 3300 1000000 v K6D3 najdeni ostanki ptiča velikosti divje kure Matej Bartol

22.4.2015 K9B9 Goteniški Snežnik 1534 850116 Aleš Žnidaršič

22.4.2015 K3C9, K3C8 Debeli vrh 2721 821246 Mirko Perušek

23.4.2015 K8C8, K9C8 Velika gora, Nok 6842 3053410 Franc Kljun

23.4.2015 K3C1, K3C2, K2C2, K2C3 Parg 4752 1795523 Hubert Potočnik

23.4.2015 K3C1, K3C2, K2C2, K2C3 Travljanski vrh 2896 1131384 Hubert Potočnik

23.4.2015 L1B7 Smrekovec 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Janez Šubic

23.4.2015 L6C3 Ledenik 2926 1310733 Marko Masterl

24.4.2015 L8G2 (na karti je bolj L8C2) Mestni vrh 1231 573784 Anton Rauh

24.4.2015 L1B8 Jelen breg 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Igor Pavlovič

24.4.2015 K9C1 Pri kamenem zidu 9538 2185742 Janez Curl

24.4.2015 K4C8 Sušni vrh 1436 661140 Jože Škoda

25.4.2015 K8C3 Goteniški vrh, Sovja stena 3842 1243511 "transekt gotenica" Andrej Hudoklin

25.4.2015 K7D0 Rezinski vrh 1522 627955 Borut Vidervol

25.4.2015 K7C2

Goteniška gora, Medvedjak, 

Sovja stena 6707 2266631 Boštjan Kepic

25.4.2015 K8C2 Goteniška gora 5606 1973383 Denis Žitnik

25.4.2015 K0C5, K0C6, K0C7 Brinoh, Strahovec, Veliki vrh 5960 2511701 Denis Žitnik, Andrej Hudoklin, Boštjan Kepic

25.4.2015 K8C8, K9C8 Velika gora, Rezinski vrh 3782 1639490 Franc Kljun

25.4.2015 L0B9 Goteniški Snežnik 4140 1605017 Ivan Kos

25.4.2015 K6D1, K6D2 Prekopana struga 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Miran Bartol, Matej Bartol

25.4.2015 K8C9 Špica 3565 1304095 Peter Petek

26.4.2015 K8C0 Barnik 2395 1207606 Aleš Žnidaršič

26.4.2015 K1D4, K1D5 Kaliči 3265 1141296 Andrija Cvar

26.4.2015 K0C9, K1C9, K1C8 Mošnevec 2360 1083118 Damjan Lavrič

26.4.2015 K3C9 Debeli vrh 1807 860183 Jože Škoda

26.4.2015 L5C3 Ledenik 3190 1361858 Marko Masterl

26.4.2015 K4C7 Sušni breg 2150 1260737 Stanko Anzeljc

27.4.2015 Za svinjaki 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Miran Bartol, Matej Bartol

27.4.2015 K9B5, K9B4, L0B4, L0B5 3483 913374 Štefan Vesel

28.4.2015 L6C3 Ledenik 1922 819654 Anton Rauh

29.3.2015 K7D1, K6D2

Velika gora, Matevčevka - 

Petelinji vrh - Rezinski vrh 6150 2774383 pot vrisana na karto 0307 Franc Kljun

29.4.2015 K3C1, K3C2, K2C2, K2C3 Parg 4417 1269064 Hubert Potočnik

29.4.2015 K3C1, K3C2, K2C2, K2C3 Travljanski vrh 3654 1358053 Hubert Potočnik

29.4.2015 K9C2 1625 624430 Ivan Kos, Anja Kos

29.4.2015 K7B8 989 382258 Štefan Vesel

3.5.2015 K2D4, K2D3, K1D4 Kaliči 2431 878003 Andrija Cvar

3.5.2015 K0C9, K1C9, K1C8 Mošnevec 2360 1083118 Damjan Lavrič

3.5.2015 K1D4, K0D4 1539 643654 Filip Samsa

3.5.2015 K5C7 Pri treh lužah piha, nisem nadaljeval opazovanja Ivan Kos

30.4.2015 K0C6, K0C7 Brinoh, Strahovec 3670 1402469 ista pot kot 25.4. Denis Žitnik, Boštjan Kepic

30.4.2015 K0C6 Veliki vrh 2299 709980 ista pot kot 25.4. Denis Žitnik, Boštjan Kepic

30.4.2015 K0D4 Stene 1347 564975 Filip Samsa

30.4.2015 L1B8 3561 1114347 Ivan Kos, Anja Kos

30.4.2015 K6C6 Pri treh lužah 6083 2010018 Janez Curl

30.4.2015 K6C6 Pri treh lužah 5789 1761567 Janez Curl

30.4.2015 K6D0, K6D1 Smrekov žleb 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Miran Bartol, Matej Bartol

30.4.2015 K3C9, K3C8 Debeli vrh 2449 878398 Mirko Perušek

4.5.2015 L6C3 Ledenik 1499 730255 Anton Rauh

4.5.2015 K3C1, K2C2 Parg 4717 1517888 Hubert Potočnik

4.5.2015 L1B4 Zidane lege 3300 1000000 ni poti, cel kvadrant Igor Pavlovič

5.5.2015 K5D2 Kragulovec 5335 1583483 Janez Curl

5.5.2015 L6C3 Ledenik 4407 1712204 Marko Masterl

6.5.2015 K8C3 Goteniški vrh, Sovja stena 3842 1243511 "transekt gotenica" Andrej Hudoklin

6.5.2015 K7C2, K8C2

Goteniška gora, Medvedjak, 

Sovja stena 5426 2314688 Boštjan Kepic

6.5.2015 K5C7 Pri treh lužah 3923 1434536 Ivan Kos

6.5.2015 L5C4 Ledenik 3997 1762804 Marko Masterl

8.5.2015 K8C1 Barnik 2395 1207606 Aleš Žnidaršič

8.5.2015 K3C2, K2C2, K2C3 Travljanski vrh 3083 1480525 Hubert Potočnik

8.5.2015 K9C2 Kameni zid 3410 1410874 jasno, košuta, gams, iztrebek medveda Ivan Kos

8.5.2015 K4D1 Glavica 1768 758880 Jože Škoda

8.5.2015 L6C2 Ledenik 3687 993117 Marko Masterl

8.5.2015 K8D0 Petrovcova solina 1834 780177 Mitja Andoljšek

9.5.2015 K0C9, K1C9, K1C8 Mošnevec 2360 1083118 Damjan Lavrič

9.5.2015 K4C8 Sušni breg 1441 816972 Stanko Anzeljc  
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3.2. ZNAKI PRISOTNOSTI DIVJEGA PETELINA 

 

V celotnem obdobju popisa oziroma evidentiranja rastišč ni bilo opaženega nobenega pojočega 

petelina. Prav tako ni bil neposredno opažen nobeden petelin samec. Na Borovški gori, zahodno 

od Cerka je bila ob vzletu opažena kura divjega petelina (0, 0), prav tako je bilo v drugem 

popisnem dnevu v bližini najdeno pero, domnevno kure, ki je bilo pobrano ter shranjeno za 

kasnejše genetske analize. Na Veliki gori, pod Nokom so bile 2. aprila v snegu na cesti opažene 

sledi divjega petelina, a kasneje nikjer v bližini ni bilo opaziti nobenega drugega znaka njegove 

prisotnosti. Najočitnejši in najzanesljivejši znaki prisotnosti divjega petelina so bili evidentirani 17.5 

in 18.5. na območju Petelinjeka na območju Racne gore, kjer pa po dostopnih podatkih v zadnjih 

desetletjih ni bilo evidentiranih oziroma znanih rastišč. Na območju 150 x 50 metrov je bilo 

evidentiranih sedem mest na katerih so bili najdeni iztrebki divjega petelina. Na osnovi velikosti 

cigar smo ocenili, da gre tako za iztrebke kure kot tudi petelina. Za genetske analize je bilo zbranih 

6 cigar, ki so bile ocenjene kot najbolj sveže. Vzorci so bili evidentirani v genetski banki na Oddelku 

za biologijo Biotehniške fakultete in shranjeni na temperaturi -20°C za kasnejše analize. 

V 50 metrskem polmeru okoli območja najdenih iztrebkov smo 25.5. izvedli popis talne vegetacije 

ter popisali morebitno prisotnost mravljišč. Seznam popisanih vrst je naveden v preglednici 2. Na 

območju ni bilo najdenih mravljišč. 

 

Karta 11: Pregled lokacij znakov prisotnosti divjega petelina glede na primernost prostora za rastišča. 
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Slika 2: Območje gozda kjer je bilo najdeno pero, ki naj bi domnevno pripadalo kuri divjega petelina (Foto: mag. 
Štefan Vesel) 

 

 

Slika 3: Območje nekdanjega rastišča na katerim ni bilo najti nobenih znakov prisotnosti divjega petelina (Foto: 
mag. Štefan Vesel) 
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Preglednica 2: Popis talne vegetacije na ožjem območju najdenih iztrebkov pod Petelinjekom 

Vrsta  Oblika rasti (dne 27.5.15') 
Polypodiaceae, Polypodium vulgare 
(spomladanska koreninica) 

Vegetativna faza 

Lamiaceae, Lamium orvala (velecvetna mrtva 
kopriva) 

Vegetativna faza 

Caryophyllaceae, Stellaria nemorum (gozdna 
zvezdica) 

Vegetativna faza 

Trilliaceae, Paris quadrifolia (volčja češnja) Vegetativna faza 
Asteraceae, Arcticum rappa (repinec) Vegetativna faza 
Caprifoliaceae, Lonicera caprifolium (kovačnik) Vegetativna faza 
Caprifoliaceae, Lonicera holosteum 
(kosteničevje) 

Faza cvetenja 

Caprifoliaceae, Lonicera xylosteum 
(puhastolisto kosteničevje) 

Faza cvetenja 

Rhamnaceae, Rhamnus fallax (kranjska kozja 
češnja) 

Le posamezne že cvetele 

Rosaceae, Rosa canina (navadni šipek) Le posamezne že cvetele 
Rosaceae, Rubus caesius (robida) Le posamezne že cvetele 
Rosaceae, Sorbus aucuparia (jerebika) Manjša sadika, vegetativna faza 
Betulaceae, Corylus avelana (navadna leska)  Manjša sadika, vegetativna faza 
Ulmaceae, Ulmus glabra (goli brest) Manjša sadika, vegetativna faza 
Sapindaceae, Acer pseudoplatanus (beli javor) Manjša sadika, vegetativna faza 
Pinaceae, Abies alba (navadna jelka) Manjša sadika, vegetativna faza 

Košata, visoka navadna jelka (potencialno prezimovališče divjega petelina, 
vendar iztrebkov pod drevesom ni bilo) 

 

 

Slika 4: Terenska fotografija z vzorčenja iztrebkov – cigar divjega petelina na območju Petelinjeka
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4. DISKUSIJA 

 

Velikost območja Natura 2000 Kočevska z nadmorskimi višinami nad 950 m n.m. obsega 426 km2. 

V fazi priprav metodologije evidentiranja popisa smo v sistematični monitoring zajeli le območja, ki 

so bila znotraj območja SPA, ki ni obsegalo območja Racne gore. Ta je vključena le v posebno 

območje varstva - SAC Kočevsko SI3000263 in je opredeljeno v skladu s »Habitatno direktivo«. Ob 

naključni najdbi iztrebkov divjega petelina na tem območju (Petelinjek) smo ponovno izdelali 

model primernosti prostora, vključno s celotno popisno mrežo tudi za to območje in tako zajeli 

celotno varovano območje opredeljeno v omrežju Natura 2000 na Kočevskem. Model primernosti 

prostora za rastišča divjega petelina je pokazal relativno visoke vrednosti indeksov na zahodnem 

delu obravnavanega območja (Racna gora, Travna gora) kar bi lahko šteli za primer neodvisne 

pozitivne validacije izdelanega prostorskega modela. Obvladljivost oziroma izvedljivost 

evidentiranja stanja divjega petelina na obravnavanem območju smo poskušali doseči s 

predhodnim evindentiranjem za petelina potencialno ustreznejših območij – rastišč. Pri tem smo 

opredelili 68 kilometrskih celic (A kategorija), ki so dosegale najvišje relativne vrednosti, ter 58 

celic (B kategorija), ki so skupaj predstavljale preferenčno popisno območje divjega petelina na 

katerem smo z največjo verjetnostjo pričakovali prisotnost divjega petelina. 

Proces zmanjševanja številčnosti divjega petelina na Kočevskem je bil v zadnjih 15 letih izjemno 

hiter zaradi česar lahko govorimo kar o procesu lokalnega izumiranja. Z izdelanim modelom 

potenicalne primernosti prostora za rastišča smo primerjali relativne vrednosti HSI med aktivnimi 

in neaktivnimi območji rastišč evidentiranimi leta 1999/2000. Povprečna vrednost HSI aktivnih 

rastič je bila 68, neaktivnih pa 57, kar nakazuje, da je bil prostor neaktivnih rastišč verjetno že 

takrat manj primeren. Po tem obdobju pa se je primernost prostora še naprej zmanjševala saj je 

kar 9 od 19 leta 2000 aktivnih rastišč izven območja po modelu najprimernejšega prostora 

(zgornjih 30% HSI) za divjega petelina. To kaže, da se je območje primerno za divjega petelina v 

zadnjijh dveh desetletjih izrazito zmanjšalo in je daljnji obstoj vrste v veliki meri odvisen od 

dolgoročnega ustreznega načina upravljanja prepoznanih še primernih območij ter ohranjanja, 

zagotavljanja oziroma izboljševanja povezljivosti območja s sosednjimi subpopulacijami v severnih 

Dinaridih. 

 

4.1. Primerjava rezultatov s preteklimi popisi 

 

Z izvedenim sistematičnem popisom smo dobili le malo znakov prisotnosti divjega petelina na 

obravnavanem območju (Preglednica 1). Po podatkih o izvajanju monitoringa divjega petelina na 

evidentiranih rastiščih, ki so jih na OE ZGS Kočevje sistematično zbirali od leta 1997 so se popisi 

rastišč, z izjemo treh let (2009, 2010 in 2012) skozi celotno obravnavano obdobje izvajali v 

razeroma podobnem obsegu oziroma se je število popisanih rastišč minimalno spreminjalo 

(Grafikon 1). Trend števila popisnih dni se je sicer spreminjal in se je do leta 2008 ( z izjemo leta 
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2004) nekoliko manjšal, a bi lahko manjšanje povprečne pogostotsti obiskovanja posameznega 

rastišča lahko pripisali, večletnemu zaporednemu negativnemu »rezultatu« popisov na 

posameznemu rastišču. Kljub podobnemu številu popisanih rastišč v tem obdobju pa se je število 

opaženih divjih petelinov in kur izrazito zmanjševalo od 122 evidentiranih petelinov in kur v letu 

1997 do skupno 6 do 10 osebkov v letih 2006-2008. Leta 2009 je bil izveden popis le na dveh 

ratsiščih, v letih 2010 do 2012 pa na 8 do 18 rastiščih, ko je bila evidentirana prisotnost 2 do 6 

petelinov in kur. Iz podatkov ni razvidno ali je šlo za pojoče peteline ali le za opaženo prisotnost. V 

letu 2013 popisa ni bilo. V letu 2014 pa je bil ponovno izveden intenziven popis na celotnem 

območju v preteklih desetletjih evidentiranih popisov (31 lokacij), kar je popolnoma primerljivo s 

številom popisanih rastišč koncem 90-ih in v prvih letih novega tisočletja. Kljub temu so bile v tem 

popisu evidentirani le trije osebki; dva petelina in ena kura. Pri čemer je bila evidentirana le 

prisotnost (opažanje) divjih petelinov ne pa tudi pojočih petelinov. Popisi so se v tem času izvajali 

le na posameznih evidentiranih rastiščih, pri tem pa se je število novih lokacij minimalno 

spreminjalo, oziroma so bile v popisovanje vključene posamezne lokacije rastišč, ki so bile običajno 

v bližini že znanih. V zadnjih petih letih ( z izjemo leta 2014) se je popise na rastiščih izvajalo 

predvsem na tistih lokacijah na katerih so bili v preteklih letih še prisotni petelini oziroma so bile 

vegetacijske razmere še primerne za rastišče. Način evidentiranja divjega petelina v pričujočem 

popisu je bil izveden sicer na drugačen način, s pregledom potencialno primernih območij za 

rastišča divjega petelina, a smo s pregledanimi transekti pregledali tudi veliko večino v preteklosti 

evidentiranih rastišč. Če primerjamo popis iz leta 2014 v katerem so zajeli 31 v preteklosti 

evidentiranih rastišč v podobnem prostorskem obsegu kot smo ga izvedli z evidentiranjem v letu 

2015, lahko potrdimo podobne rezultate. Pri tem smo zaradi drugačnega pristopa, pri katerem 

smo v popisovanje/pregled zajeli tudi območja za katera ni bilo znanih »tradicionalnih« rastišč po 

principu primernosti prostora (model), uspeli evidentirati novo potencialno lokacijo rastišča 

(Petelinjek), ki bi jo bilo smiselno v prihodnjih letih skrbno spremljati. 
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Grafikon 1: Trend populacije divjega petelina od 1997 do 2014 na območju Kočevske in intenzivnost monitoringa na 
evidentiranih rastiščih (vir: ZGS, OE Kočevje) 

 

Karta 12: Po modelu najprimernejši prostor za rastišča v primerjavi z lokacijami leta 2000 aktivnih rastišč ter 
lokacijami znakov prisotnosti leta 2015. 
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5. NARAVOVARSTVENE USMERITVE ZA DIVJEGA PETELINA NA 
KOČEVSKEM 

 

V nadaljevanju podajamo izhodišča in usmeritve za aktivno varstvo divjega petelina na Kočevskem. 

Glede na rezultate popisa in druge podatke prisotnosti lahko izhajamo, da je lokalna kočevska 

populacija tik pred izumrtjem. Pojavljanje posameznih osebkov, relativna bližina možnega vira 

novih osebkov iz sicer tudi nevitalne lokalne populacije Gorskega Kotarja in Snežniškega pogorja pa 

kljub temu opravičujejo intenzivnejše varstvene ukrepe. Posamezne ukrepe lahko obravnavamo 

po posameznih sklopih, glede na značilnosti grožnje lokalni populaciji ter možnih aktivnih ukrepih. 

Tako bi izpostavili: 

- zagotavljanje ustrezne fizionomije življenskega prostora in nevznemirjanja 

- zagotavljanje prehranske kvalitete življenskega prostora 

- vplivanje na medvrstne interakcije predvsem plenilstva 

 

5.1. Zagotavljanje splošnih upravljalskih ukrepov za izboljšanje življenjskega 
okolja 

  

Mnogi avtorji izpostavljajo, da je za divjega petelina izredno pomembna struktura in vegetacijska 

zgradba njegovega življenskega prostora. Sachot s sodelavci (2003, 2005) izpostavlja pomen 

presvetlitev velikosti 0,02 do 0,1 ha. Boome s sodelavci (2014) izpostavlja kot izredno neugodno 

obliko posaganja v gozdno vegetacijo s prebiralnim načinom, ki vpliva na razvoj pritalne vegetacije. 

Predvsem na rastiščih borovnice prebiralna sečna vodi v njeno izginjanje, zato predlagajo male 

goloseke za izboljšanje razmer s pritalno vegetacijo. Slednja ima mnogo neposrednih in posrednih 

učinkov tako glede prehranjevalnih razmer kakor tudi varnostnih. Na njej mladiči tudi dobijo veliko 

žuželk (Storch 1993, 2002, Boollmann in sod. 2005). Optimalna višina talnega rastja je 30 do 50 cm, 

tako da so živali lahko skrite, a vseeno imajo razgled po okolici in lahko z letom zapustijo mesto. 

Neprimerno pa je rastje visoko manj kot 10 ali več kot 70 cm. Za zimski habitat zadostuje 

prisotnost vsaj nekaj dreves rdečega bora ali jelke, optimalen je iglast gozd. Izključno listnat gozd 

je za divjega petelina pozimi neprimeren (Storch, 1993, 2002). Izogiba se strmemu terenu, raje ima 

ravna in zmerno nagnjena območja. Optimalen nagib je do 25° (Storch, 2002). 

 

V borealnih območjih je moderno gozdarjenje vzrok za neposrednje motnje življenskega prostora, 

z veliko spremembo prostorske in časovne razporeditve hrane oziroma kritja (Kurki s sod. 2000). 

 

Več raziskovalcev iz različnih predelov areala divjega petelina izpostavlja delež starega gozda ter 

drugih razvojnih struktur kot enih izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na populacije. Na te 

dejavnike ima odločilen vpliv gozdarstvo (zbrano v Storch 2000, 2007). Mikolaš s sodelavci (2015) 

izpostavljajo pomen varovanja zrelega in starega gozda ter ustrezne gozdarske prakse, ki 

posnemajo naravne motnje za ustrezno podporo primernemu življenskemu prostoru te krovne 
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vrste. Zagotavljanje primernega življenskega prostora divjega petelina je hkrati tudi ključen ukrep 

za varovanje biodiverzitete gozdnatega prostora.  

 

V Dinaridih se je uveljavil prebiralni način sečnje, ki je primerna oblika na skalovitih apnenčastih 

tleh, kjer je zaželjena stalna pokritost tal. S tem se preprečuje zakrasitev občutljivih skalovitih 

območij in zagotavlja izkoriščanje relativno dobrih rastiščnih razmer predvsem za jelko, bukev in 

smreko. Podoben način gospodarjenja z gozdom se je uveljavil tudi na dolomitnih tleh, kjer ni 

površinske skalovitosti. Stalna pokritost gozdnih tal z gozdnim drevjem različnih starosti zagotavlja 

tudi stalne ekonomske donose iz gozda s sečnjo bolj ali manj kvalitetnega drevja. V območju 

rastišč divjega petelina v zadnjih desetletjih ni uveljavljena obnova gozda z večjimi vrzelmi. V teh 

vrzelih je bila v preteklosti daljše časovno obdobje onemogočena naravna obnova ter otežena 

obnova s sadnjo predvsem zaradi močnega objedanja gozdnega mladja. V zadnjih dvajsetih letih so 

se razmere glede obnove zelo spremenile predvsem na račun bujne obnove z bukvijo. Bukev se 

dobro obnavlja v prebiralnih in vrzelastih sestojih. Večji del rastišč na Kočevskem je močno 

zaraščen z bukovim mladovjem. Težja prehodnost in onemogočanje preleta v tovrstnih sestojih je 

lahko za divjega petelina usodno. Kritično pa primanjkuje svetlobnih oken z malinovjem, jagodo in 

borovnico. Slednja je na karbonatni podlagi manj pogosta. Najdemo jo točkovno na majhnih 

zaplatah počasi razpadajočega kislega humusa. 

 

5.1.1. Klimatske spremembe 

 
Klimatske spremembe so eden izmed ključnih dejavnikov, ki najverjetneje posredno bistveno 

vplivajo na spremembo razširjenosti pri mnogih pticah tudi divjemu petelinu (Harrison s sod. 

2003). Z segrevanjem ozračja v zadnjih 150 letih z intenzivnostjo naraščanje povprečne lokalne 

temperature v zadnjih 50 letih se razširjenost divjega petelina pomika v višje nadmorske višine ter 

proti severu. Poleg premikanja areala je opazno tudi številčno zmanjšanje na potencialno toplejših 

območjih. Rezultatov neposrednih povezav med divjim petelinom in klimatskimi spremembami 

nismo zasledili, pojavljajo pa se indici posrednjih povezav. Posredne povezave pa so povezane s 

celim nizom okoljskih sprememb. Vsekakor tudi iz dosedanjih popisov rastišč v Sloveniji in Hrvaški 

lahko prepoznamo umikanje divjega petelina v višje nadmorske višini (Frković 2012, Čas 2006). 

Menimo, da bi v prihodnje morali več pozornosti nameniti proučevanje neposrednih (pa tudi 

posrednih) vplivov segrevanja na divjega petelina, saj bi tako bolje poznali ključne dejavnike, ki 

vplivajo tako na posamezne osebke kakor tudi na samo populacijo. Še posebej je nasprotujoče si 

dejstvo, da ima slabo vreme z nizkimi temperaturami izrazito negativen učinek na preživetje 

piščančkov (Erikstad in Andesen 1983, Ludwig s sod. 2010). Vsekakor je možno, da imajo klimatske 

spremembe vpliv na usklajenost fenologije samega divjega petelina in ostalih ekoloških 

dejavnikov. Spremeba datuma izvalitve lahko vpliva na dostopnost žuželk (nevretencarjev) kot 

ključne hrane za piščančke (Wegge s sod. 2010). V kolikor imamo iz Alpskega in 

Skandinavskegaprostora vsaj nekaj podatkov v zvezi s tem, pa iz dinarskega prostora nimamo 

praktično nič. (glej prehrano) 
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Na številčnost populacije divjega petelina ima ključen pomen tako umrljivost odraslih osebkov 

kakor tudi reprodukcijski uspeh. Oba parametra sta odvisna predvsem od prehrambenih razmer v 

življenskem prostoru ter smrtnosti zaradi neugodnih vremenskih razmer in plenjenja (Storch 1994, 

Grimm in Storch 2000). 

 

5.1.2. Prehrana 

 

Prehrana divjega petelina v Dinaridih ni raziskana. Podobno kot Alpske in severne populacije 

(verjetno tudi tu divji petelini od oktobra do aprila hrano iščejo predvsem na drevju in sicer iglice 

in popke borov, jelke, smreke, gorskega javorja, bukve in ostalih vrst. Od meseca aprila pa vse do 

konca meseca septembra pa iščejo hrano največ na tleh (Picozzi s sod. 1999, Saniga 1998, 

Summers s sod. 2004). 

V višjih nadmorskih višinah nad 1000 metri v območju rastišč divjega petelina priporočamo obnovo 

gozda v večjih vrzelih velikosti ca 0,5 do 1 ha. Vrzeli so lahko različnih oblik in velikosti. S tem 

dobimo večjo strukturiranost gozda ter več jagodičevja. V ožjih vrzelih, kjer prevladuje difuzna 

svetloba ima boljše razmere za obnovo bukev, medtem ko v večjih vrzelih z direktno svetlobo pa 

smreka. Delež iglavcev naj bi se v območjih divjih petelinov povečeval, zato je način obnove z 

večjimi vrzelmi priporočljiv. V območjih, kjer je zaradi reliefnih in drugih razlogov zadrževanje 

rastlinojedih parkljarjev ter s tem povezano zelo močno objedanje malinovja, lahko v večjih vrzelih 

postavimo ograje velikosti 0,5 do 1 hektar. Boljša so rahlo nagnjena območja, kjer se hitreje vraste 

malinovje. V ograjah lahko sadimo jerebike, rdeče bore in druge vrste katere so pomembne v 

prehrani divjega petelina. Pri ograjah moramo upoštevati negativne vplive na gozdne kure zaradi 

zaletavanja. Primerno označevanje ograj lahko bistveno zmanjša tveganje za zaletavanje (Baines in 

Andrew 2003). Tudi ostale ograje v območju rastišč divjih petelinov je potrebno ali odstraniti ali jih 

opremiti z ustreznimi vidnimi oznakami, da več ne predstavljajo grožnje divjim petelinom. Le ti se 

lahko v ograjo zaletijo in poginejo. 

Ob nekaterih gozdnih cestah in/ali vlakah v območju rastišč na primernih lokacijah brez površinske 

skalovitosti je priporočljivo osnovati linijske poseke, kjer ciklično izvajamo košnjo ali mulčenje. 

Ponovitve mulčenja naj bodo na tri leta, lahko eno leto ena stran, čez leto ali dve pa druga stran. 

Pomemben je delež posek, prehranjevalnih ograj, večjih vrzeli ipd. na površino cone divjega 

petelina. Glede na razmere na potencialno aktivnem rastišču na Petelinjeku naj bodo le teh 10 - 

20% površine.  

 

5.1.3. Plenilci 

 

Na velikost populacije ter celo na pojavljanje vrste na določem območju imajo lahko odločilen vpliv 

plenilci. Plenjenje pri divjem petelinu se pojavlja v vseh življenskih obdobjih. V palearktičnem 

območje je precejšnje število potencilanih plenilcev. V posameznih delih areala je divji petelin 

različno zastopan v prehrani posameznih živalskih vrst. Zastopanost v prehrani je odvisno od 

zastopanosti plenilcev, številčnosti divjega petelina ter tudi od strukture prostora. Tako lahko npr. 
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vlake vplivajo na selektivno rabo prostora pri lisicah ter s tem vplivajo na plenilcki pritisk 

(Borchtchevski s sod. 2003). 

 

Velikost nekaterih populacij talno gnezdočih gozdnih vrst ptic v srednji Evropi in Britaniji v zadnjih 

desetletjih upadajo, nekatere so celo na robu izumrtja (npr. Summers, 2004; Storch, 2007). 

Opazen upad velikosti populacij je najverjetneje posledica dolgotrajnega upada njihovega 

reproduktivnega uspeha (Ludwig, 2007). Raziskovalci kot pomemben razlog reproduktivnega 

neuspeha navajajo povečano stopnjo plenjenja gnezd (npr. Kurki in sod.,1997; Kauhala & Helle, 

2002). Večina raziskovalcev pripisuje današnjo povišano stopnjo plenjenja ptičjih gnezd 

posrednemu vplivu človeka na povečanje števila vrst in gostote plenilcev. Plenilci na plenjenje 

ptičjih gnezd niso specializirani. Gre večinoma za prehranske generaliste, opurtuniste, ki jim 

plenjenje gnezd pomeni le dodaten vir hrane (Angelstam, 1986; Kurki in sod., 2000). Število vrst in 

gostota plenilcev se lahko poveča zaradi različnih antropogenih dejavnikov. Zaradi fragmentacije 

gozdne krajine se je povišalo število srednje velikih sesalčjih plenilcev iz družine zveri (Bayne in 

Hobson, 1997; Kurki in sod., 2000; Woitke, 2002; Saniga, 2003; Storch, 2007; Ludwig, 2007), ki 

veljajo za poglavitne plenilce talnih ptičjih gnezd (Ludwig, 2007), in ptičjih iz družine vranov 

(Andren, 1992). Zaradi zmanjšanja števila velikih sesalčjih plenilcev se je povišalo število srednje 

velikih sesalčjih plenilcev (Côte & Sutherland, 1997; Ludwig, 2007). Sprememba v sestavi združbe 

je lahko posledica podnebnih sprememb, zaradi katerih se spreminja distribucija organizmov, tudi 

plenilcev (Price & Hanslett, 1995; Kajfež-Bogataj, 2008) ali pa ima sprememba klime na 

spremenjeno frekvenco obroda drevesnih vrst (Selas s sod. 2013). 

 

Za populacijsko dinamiko naj bi imel ključno vlogo reproduktiven uspeh (Summers s sod. 2004). 

Umrljivost (pričakovana življenska doba) naj bi sicer imela tudi pomemben vpliv na številčnost, 

predvsem pričakovana življenska doba kur (Grimm in Storch 2000). V raziskavah  Borchtchevskega 

s sod. (2003) iz severozahodnega dela Rusije je bilo 88% odraslih kur ubitih po ptičih, večinoma po 

kragulju ter 10% po kuni zlatici. Iz Norveške pa Wegge in Rolstad (2011) navajata večji delež ubitih 

po sesalcih (40% lisica/kuna zlatica), kragulj pa je bil plenilec pri 55% primerih.  

Na nekaterih območjih pojavljanja evrazijskega risa so lahko koconoge kure pomemben del 

njegove prehrane, saj lahko predstavljajo kar 14-20% njegove prehrane (Nowicki 1997). 

 

Z vidika reproduktivnega uspeha lahko razlikujemo uspešnost gnezdenja ter zgodnje preživetje 

mladičev. Medtem ko je uspešnost gnezdenja povezana predvsem s plenjenjem gnezd pa je 

zgodnje preživetje mladičev odvisno predvsem od vremenskih razmer (Summers s sod. 2004, 

Storch 1994). Storchova (1994) pa izpostavlja, da ima na reproduktivni uspeh v Bavarskih Alpah 

preživetje mladičev večji vpliv kakor pa plenjenje gnezd.  

 

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, divjega prašiča (glej Summers s sod. 2004, 2009, Wegge s 

sod. 2012). Naraščanje številčnosti vran, lisic in kun zlatic ob sovpadanju s povečevanjem padavin v 
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juniju so  so bili ključni za zmanjšanje reproduktivenga uspeha na Škotskem (Summers s sod. 

2004). 

 

Na območju pojavljanja divjega petelina na Kočevskem so zastopani različni potencialni plenilci 

tako odraslih živali, kakor tudi piščancev. Med sesalčjimi plenilci so tako zastopane vrste lisica, 

divja mačka, ris, jazbec, kuna zlatica in belica. Na območju 3 LUO je povprečna letna realizacija 

odvzema lisice 0,3/km2, jazbeca 0,06/km2, kuna belice in zlatice 0,03/km2 (Letni lovsko upravljalski 

načrt … 2014). Ptičji plenilci odraslih živali so predvsem kragulj (na Krimu izračunana gnezditvena 

gostota 3,6 parov/km2, Kocjančič 2014), pa tudi nekatere druge ujede (planinski orel, kanja) in 

sove. 

 

5.2. Vzpostavitev ciljnih območij za zagotavljanje potencialnega habitata divjega 
petelina 

 

Na območju pojavljanja divjega petelina na Kočevskem v preteklosti je prišlo da pomembnih 

sprememb v življenskem prostoru. Izpostavimo lahko izgubo nekaterih primernih predelov 

predvsem zaradi spremembe strukture gozda. Ugotovimo lahko, da je zdajšnje upravljanje s 

prebiralno sečno in izginjanjem sestojev odraslega gozda pomembno zmanjšalo količino 

primernega prostora. Zaradi tega in pomena odraslih sestojev bi predlagali posebno pozornost 

preostalim površinam odraslega – starega gozda. Le ta ima neposreden vpliv na izbiro bivalnega 

okoliša tako petelinov kakor kur (Storch 1993). Med strukturnimi elementi predlagamo posebno 

pozornost ohranjanju razvejanih odraslih dreves. Eden izmed pomembnih dejavnikov je delež 

posameznih dreves, ki se razvejijo že v bazalnem delu (Bollman s sod. 2005). 

 

V skladu s predlaganim večnamenskim načrtovanjem je najpomembnejše izhodišče zagotoviti 

velike regionalne gozdne komplekse, ter zagotavljati malopovršinsko heterogeno strukturo znotraj 

gozdnega prostora. Upravljalske enote obsegajo stotine hektarjev, oziroma celo nekaj sto 

kvadratnih kilometrov površine. Potrebno je ustrezno regionalno načrtovanje rabe prostora in 

sodelovanje z lastniki gozdov (Sirkiae 2010).  

 

Na območju so še prisotna ustrezna mesta za pojavljanje divjega petelina. Intenzivni ukrepi v 

zagotavljanje primernega prehranjevalnega habitata ter tudi primerne strukturiranosti prostora za 

zmanjševanje učinkov plenjenja tako gnezd kakor tudi samih osebkov so priporočljivi. Povezljivost 

prostora s preostalimi habitatnimi krpami Gorskega kotorja in Snežniškega pogorja zagotavlja 

metapopulacijsko strukturiranost pojavljanja divjega petelina v severnih Dinaridih. Za intenzivne 

posege v smer izboljševanja razmer bi predlagali posege ob samem robu najprimernejšega 

prostora na območju Velike gore, Debelega Vrha, Goteniškega Sneznika ter Dragarske gore, 

Petelineka in tudi Racne gore. Glede na spremenjene sestojne razmere bi predlagali aktivno 

poseganje z izdelavo mozaične strukturirane gozdne površine z ustreznim deležem različnih 
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razvojnih faz. Z mozaično sestavo in primernim zeliščnim slojem bi pomembno vplivali tudi na 

stopnjo plenjenja tako odraslih kakor tudi mladih osebkov. Tudi uspeh gnezdenja je v 

heterogenem prostoru lahko večji. (Ludwig s sod. 2010, Seibold s sod. 2013, Storch s sod. 2005, 

Zohmann s sod. 2014). 

 

Pomembno izhodišče aktivnega urejanja primernega življenskega prostora izhaja iz geoloških 

značilnosti. Karbonatna podlaga ima pomemben vpliv na sestavo rastlinske združbe in pomeni 

odsotnost ključne rastlinske vrste (borovnice) za večino današnjega arela vrste. Na karbonatni 

podlagi jo prehransko in strukturno nadomešča malina. 

 

Pomemben ukrep je ohranjanje in primerno oblikovanje kompleksov debeljakov na območjih 

rastišč divjih petelinov. Velikost sestojev debeljakov naj bo vsaj 10 do 30 ha. Predlagamo 

osnovanje tako imenovanih centralnih območij, kjer bi bila rastišča in prehranjevalni habitati z 

vrzelmi. Velikost teh območij naj bo od 150 do 300 ha (Zeiler 2001). Z upoštevanjem značilnosti 

prostora na kočevskem, zahtev divjega petelina ter obstoječega stanja predlagamo intenzivnejse 

ukrepe na lokacijah na območju Petelinjeka, Turna, Debelega vrha, Goteniškega  vrha in 

Goteniškega Snežnika. Vsa ta območja so v višjih nadmorskih višinah večinoma nad 1100 metrov. V 

vseh teh območjih naj se oblikuje dolgoročni načrt ohranitve kompleksov rastišč z debeljaki. 

Upoštevati je potrebno smer obnove vegetacije in vzpostavljanje novih območjih rastišč znotraj 

posamezne cone. Predvideti je potrebno ustrezno višino etatov listavcev in iglavcev ter njihovo 

razporeditev po posameznih oddelkih in odsekih. Pomemben ukrep je puščanje t.i. pevskih dreves 

oziroma v ta namen vzgajanje novih z odstranjevanjem konkurenčnega drevja. V območjih rastišč z 

mlajšimi debeljaki in več drogovnjaki ter letvenjaki pa močneje ukrepamo z intenzivnim 

redčenjem, pospeševanjem iglavcem in vzpostavljanjem preletnih koridorjev, ki so lahko vlake, 

sečne poti ali v ta namen posebej posekane linijske vrzeli med debli širine ca 3 m. 

Na rastiščih, kjer se pojavlja mladovje, naj se izvede posek le tega. Ob sečnji naj se na rastiščih vse 

veje zloži v kupe. Z obema ukrepoma se vzpostavi dobro prehodnost za divjega petelina (Zeiler 

2001). 

 

Zagotavljanje ustreznega mirnega prostora v širšem in ožjem območju rastišč se deloma lahko 

zagotovi s časovnimi omejitvami sečnje ter prevoznosti gozdnih cest. V območju potencialnih 

rastišč in še posebej določenih con varovanih območij rastišč naj se dela ne izvajajo v časovnem 

obdobju kot predpisuje Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. L. RS št.114, 2009) od 1. marca do 30. 

junija. Priporočjivo obdobje brez vznemirjanja pa je od 1. decembra do 30. junija. S tem daljšim 

obdobjem zajamemo tudi obdobje prezimovanja, ko so v naravi najbolj ekstremne razmere in 

živali varčujejo z energijo. 

Postavljanje zapor v območjih divjih petelinov naj se izvede na cestah tam, kjer so »slepe gozdne 

ceste« ter nameščanje znakov za časovno omejitev vožnje na ostalih »povezovalnih« cestah. 

Na obravnavanem območju so označene tudi pohodniške poti. Predlagamo, da se pohodništvo 

načrtno usmerja na za petelina manj primerna območja. Pri načrtovanju pohodniških poti in drugih 
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oblik rekreacije v prostoru se lahko kompromisno upošteva tudi kritičnost vznemirjenja v različnih 

letnih obdobjih.  

 

5.3. Aktivno vplivanje na medvrstne odnose divji petelin - plenilci 

 

Na odnos plenilci divji petelin odločilno vpliva strukturiranost prostora (npr. Ludwig s sod. 2010, 

Seibold s sod. 2013, Storch s sod. 2005, Zohmann s sod. 2014). Tako se npr. raba prostora lisice 

precej spremeni z gozdnimi vlakami, ki kanalizirajo gibanje lisic in s tem povečujejo tveganje 

plenjenja (Borchtchevski s sod. 2003). Podoben vpliv imajo lahko gozdne jase, saj s pojavljanjem 

večjega števila malih sesalcev usmerjajo rabo prostora pri plenilcih. kar zopet povečuje plenilsko 

tveganje za gozdne kure. Temu izhodišču je treba nameniti posebno pozornost pri urejanju 

primernega življenjskega prostora.  

 

Pri obravnavi plenilcev se pogosto išče rešitev v njihovem aktivnem izlavljanju. Tu gre pogosto tudi 

za nerazumevanje značilnosti populacijskih dinamik posamezne vrste. Praviloma ima odločilen 

vpliv na številčnost dostopnost pomembnega prehrambenega vira (pogosto mali sesalci in ptiči 

pevci). Ker predstavlja divji petelin le oportunističen vir, nima nobenega vpliva na samo številčnost 

plenilcev in tudi ni med njima funkcionalnega odziva. Dejavniki, ki vplivajo na dostopnost glavnega 

plena pa so različni, lahko je to struktura gozdnega prostora, obrod posamezne drevesne vrste, 

klimatske razmere, strukturiranost plenilskega ceha. 

 

Izjemoma bi predlagali tudi intenzivnejše poseganje v plenske populacije na območju pojavljanja 

reproduktivne skupine, saj to lahko poveča razmnoževalni uspeh (Kauhala s sod. 2000). Tako so 

Summers s sod. (2004) na Škodskem uspešno zmanjšali število vran za 10x ter s tem zmanjšali 

plenjene gnezd. Z intenzivnejšim lovom lisic, pa niso pa dobili bistvenega zmanjšanja števila. 

Vendar je ukrep izlova lisic nepotreben, če upoštevamo, da predstavljajo višji predeli nad 1000 m 

za lisice pomembno geografsko bariro med posameznimi območji, kar so Galova s sodelavci (2014) 

potrdili iz genetske strukture lisic na Hrvaškem. Seveda pa se ob klimatskih spremembah barirna 

značilnost višjih predelov Dinaridov lahko spremeni. 

Za nekatere lovne vrste (kuna belica, jazbec, lisica, siva vrana, šoja) bi lahko predvideli 

intenzivnejše poseganje na ožjem območju, ki pa za doseganje pomembnega vpliva zahteva 

bistveno večji lovni napor. Pri aktivnem poseganju v plenilske populacije se srečamo tudi s 

vprašanjem poseganja v zavarovane vrste. Tako so na obravnavanem območju pomembni plenilci 

naslednje zavarovane vrste: kragulj, krokar, planinski orel in kozača, ter ris in divja mačka. 

 

Na obravnavanem območju je prisotnost velikih zveri, risa, volka in medveda stalna, kar vsekakor 

vpliva na številčnost srednje velikih plenilcev predvsem divje mačke, lisice in jazbeca. Osebki 

omenjenih vrst se znajdejo kot plen predvsem risom, pa tudi volkovom. Z vidika uravnavanje 
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številčnosti znotraj plenilskega ceha se že izpostavlja kot pomemben upravljalski ukrep vračanje 

velikih zveri v Evropskem ta tudi širšem Evrazijskem prostoru (Pasanen-Mortensen s sod. 2013). 

Prisotnost velikih zveri pomembno vpliva na rabo prostora in številčnost srednje velikih plenilcev. 

Seveda pa je uravnavanje srednje velikih plenilcev z risom kot varstveni ukrep v primeru majhne 

številčnosti gozdnih kur lahko zaradi naključne predacije tudi kontraverzen ukrep. Seveda pa gre 

pri risu v Sloveniji za kritično ogroženo vrsto (Kos s sod. 2012), tako da niso dopustni nikakršni 

ukrepi, ki bi zmanjševali prisotnost risa na obravnavanem območju. 

Krmišča za krmljenje nekaterih vrst divjadi lahko v določenih razmereh vplivajo na rabo prostora 

nekaterih vrst, ki lahko negativno vplivajo na pojavljanje divjega petelina z vznemirjanjem 

(jelenjad) oziroma tudi plenjenjem gnezd (divji prašič, jazbec, rjavi medved). Negativni učinek je 

lahko večji predvsem v določenih delih leta (zima) oziroma v razmerah brez obroda drevesnih vrst. 

V območju rastišč divjega petelina pledlagamo, da se zmanjša ponudba hrane za divjad s 

točkastimi krmišči, predvsem s hrano pripeljano od drugod. Na posameznih lovskih jasah se 

pokošeno krmo posuši in spravi za zimsko krmo na teh jasah. Preneha naj se z dovažanjem krme 

od drugod še posebej močnejše krme (npr. koruza, sladkorna pesa, jabolka, silaža). Vsa ta krma 

privablja divjad, male sesalce, nekatere price in za temi tudi številne plenilce (Selva s sod. 2014). 

Večja pogostost plenilcev pa je lahko vzrok pogostejšega naključnega plenjenja divjih petelinov in 

njihovih gnezd. 
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7. PRILOGE  

7.1. Popisni obrazec 
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7.2. Navodila za popisovalce 
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7.3. Seznam prilog v ESRI *.shp (vektorski podatki) in *.rst (rastrski podatkov)/stisnjeno (*.zip) 

7.3.1. Vektorska karta gozdnih sestojev modela primernosti za rastišča 

HSI_vector_divji petelin.zip 

7.3.2. Rastrska karta gozdnih sestojev modela primernosti za rastišča 

HSI_rst_divji petelin.zip 

7.3.3. Rastrska karta modela primernosti za rastišča v 300m radiju 

HSI_rst_300_divji petelin.zip 

7.3.4. Rastrska kilometrska karta celic primernosti prostora za rastišča divjega petelina 

Km_HSI_divji petelin.zip 

7.3.5. Vektorska karta popisnih ploskev evidentiranja rastišč A in B kategorije 

POPISNA MREZA_A_B.zip 

7.3.6. Vektorski podatki pregledanih popisnih linij in območja (buffer 200m 

shp_buffer_poti_divji petelin.zip 

shp_poti_divji petelin.zip 

7.3.7. Vektorski sloj lokacij znakov prisotnosti divjega petelina – april – maj 2015  

 

7.3.8. Rastrska karta najprimernejšega območja (HSI) za rastišča divjega petelina  

HSI_rst_best_30_20_percent.zip 

7.3.9. Vektorska karta vrhov višjih od 1000 m in območij v polmeru 800m okrog vrhov 

Vrhovi 1000m_Kocevsko_divji petelin.zip 

 

 

 


