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UVOD 
Poročilo je izdelano na podlagi naročilnice ZRSVN št. 11/15 in se nanaša na akcijo A2 – Evidentiranje 
izhodiščnega stanja tarčne vrste gozdni jereb (Bonasa bonasia) na projektnem območju – PROJEKT 
OHRANJANJE OBMOČIJ NATURA 2000 KOČEVSKO - LIFE KOČEVSKO (LIFE13 NAT/SI/000314). V poročilo niso 
vključene izobraževalne in usklajevalne aktivnost, ki so bile prav tako izvedene kot predmet naročila. 
 

OBMOČJE POPISA 
Gozdnega jereba smo popisovali znotraj meje SPA Kočevsko (SI5000013). Pri izbiri območja smo kot kriterij za 
izbiro uporabili več podatkov. V obzir smo vzeli starejše podatke o pojavljanju gozdnega jereba, pojavljanju 
nekaterih drevesnih vrst (jerebika, vrbe) in območja, ki so podvržena zaraščanju, predvsem okolico starih 
kočevarskih vasi. Območje popisa smo prilagodili tudi glede na želje ZGS in ZRSVN ter ga potrdili na sestanku. 
Gozdnega jereba smo popisovali na 16 transektih katerih območja so prikazana na sliki 1. 
 

 
Slika 1: Območje popisa gozdnega jereba (oranžno) znotraj SPA Kočevsko (rumeno). 
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METODE POPISA 
Gozdnega jereba smo na območju SPA kočevsko popisovali s pomočjo metode sledenja v snegu in z metodo 
popisov teritorijev v jesenskem času.  

Metode popisa gozdnega jereba s pomočjo zimskega sledenja v snegu 
 

1.1. OPIS OBMOČJA ZIMSKEGA POPISA 

 
Zimski popis je potekal na treh od izbranih transektov v višjih legah na zahodnem delu območja. Lega transektov 
je prikazana na sliki 2, natančna lega pa je podana v prilogi kot GIS - *.shp datoteka. 
 

 
 

Slika 2. Lega transektov za popis gozdnega jereba. Z modro barvo so označeni transekti zimskega popisa, z rdečo pa 
transekti, kjer smo izvedli popis teritorijev. 

 
1.2. TERENSKA METODA ZIMSKEGA POPISA 

 
Popis  je potekal po naprej  izbranih transektih. Popisovalci so sledili začrtanemu transektu s pomočjo GPS 
naprave in katre (TK50 in DOF5). Na karti so bile izrisane oslonilne točke za orientacijo. Točke z enakimi ID 
številkami so bile shranjene tudi v GPS napravi. Primer transekta z oslonilnimi točkami prikazan na sliki 3.  
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Slika 3. Primer karte za orientacijo z vrisanimi oslonilnimi točkami. Iste točke so shranjene v GPS napravi. 

 
Popis se je opravljal v dneh s snežno odejo, ki je bila stara vsaj 3 dni. Sledenje se je izvajalo s pomočjo snežnih 
krpelj ali turnih smuči. Popis je bil omejen na svetel del dneva. Povprečna hitrost hoje je bila 1 - 2km/h. 
 
Terenska metoda: Na transektu se beleži vse znake prisotnosti gozdnega jereba  
(sledovi v snegu, iztrebki, peresa…). 
 
Opisi znakov: 
Sledovi: Odtis gozdnega jereba je navadno dolg 4 cm (do 5 – odvisno tudi od razmer v snegu) in je tipične oblike, 
ki je značilna za vse predstavnike kur. Zaradi odsotnosti ruševca in poljskih kur (npr. jerebica) na tem območju, 
možnosti za zamenjavo ni, dimenzije divjega petelina pa se nikakor ne prekrivajo z dimenzijami sledi gozdnega 
jereba. Korak je navadno dolg med 10 in 15 cm, ali pa glede na aktivnost ustrezno krajši. 
Sledovi hranjenja so pri gozdnem jerebu zelo neizraziti (za razliko od divjega petelina) in jih je mogoče zanesljivo 
določiti samo neposredno ob sledi hoje v snegu ali blatu. 
 
Iztrebki: 
Iztrebki so majhni, ukrivljeni, navadno dolgi med 2 in 3cm in manj kot 1 cm široki (povp. 7mm). V njih so hitro 
opazni neprebavljeni rastlinski deli (iglice, popki). Ravno tako na območju zaradi odsotnosti ruševca ni možnosti 
za zamenjavo iztrebka. 
 
Peresa:  
Predvsem repna peresa so pri gozdnem jerebu nezamenljiva z značilno črno obrobo (slika 5). Določevanje 
ostalih peres je mogoče na podlagi primerjalne zbirke.  
 
 
 
Vsak znak se je geolociral s pomočjo GPS naprave. Enote popisa so ID točke na GPS napravi in tip znaka.  
 
Datumi izvedenih popisov so bili: 7.3., 10.3. (dva popisovalca), 15.3., 21.3. in 28.3.2015 
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Metoda popisa teritorijev gozdnega jereba 
 

2.1. Območje popisa teritorija 

 
Popis teritorijev gozdnega jereba se je izvajal na omenjenih v naprej dogovorjenih popisnih transektih. Na 
vsakem transektu smo izbrali med 10 in 15 popisnih točk. Popisali smo 190 popisnih točk. Okvirna lokacija 
popisnih točk je podana na sliki 4, natančne lokacije pa so kot priloga v gis *.shp datoteki. Večina točk (161) je 
bila na transektih predvidenih za jesenski popis teritorijev, ki so prikazani na sliki 2. 15 točk smo popisali 
dodatno na enem izmed transektov predvidenih za zimski popis (Travna gora). S tem nismo zmanjšali števila 
predvidenih točk na planiranih transektih, skušali pa smo izvesti kontrolo na transektu, kjer smo v marcu 
ugotovili prisotnost  gozdnega jereba. Vse točke smo izvajali v dveh ponovitvah. Poleg omenjenih dodatnih v 
naprej izbranih točk smo izvedli še 14 popisnih točk na terenu, kjer smo ocenili, da je habitat za gozdnega jereba 
primeren. 
 
 

 
 

Slika 4. Lokacije v naprej izbranih popisnih točk gozdnega jereba. 

 
 
 
 

2.2. Terenska metoda popisa teritorijev 

 
Popis smo izvajali skladno z uveljavljeno metodo, opisano v Swenson (1991b), ki je bila uspešno testirana tudi 
v naših razmerah (Mihelič & Mihelič 2005, Mihelič 2012). Gre za popis na v naprej določenih točkah s tako 
imenovano »playback« metodo. Popis se izvaja v dveh ponovitvah na vsaki točki. Prvič v septembru (pred 
začetkom intenzivnega odpadanja listja), drugič pa po tem, ko drevje odvrže vse listje, navadno konec oktobra 
do začetka decembra.  
 



Evidentiranje izhodiščnega stanja gozdnega jereba na Kočevskem. (DOPPS, 2015) 
 

 8 

 
IZVEDBA POPISA NA TOČKI 
Popis se izvaja s t.i. »play back« metodo. Za klic se uporablja piščal za oponašanje teritorialnega jerebovega 
klica (slika 5) ali prenosen avdio predvajalnik s 50W zvočnikom (manj priporočljivo). Popis se izvaja s tihim 
prihodom na točko. Metoda klicanja je 3-5-5, kar pomeni 3 minute poslušanja na točki, sledi 5 minut klicanja 
(10 klicev) in nato še 5 minut poslušanja. En klic se izvaja v povprečju na pol minute. V primerih, da že pred 
zaključkom popisa zaznamo odziv gozdnega jereba, popis na točki prekinemo.  Vse izpolnjevanje obrazcev ali 
vnašanje podatkov v GPS sledi šele po zaključku popisa na posamezni točki, zaradi manjšanja motnje.  
 
Obvezna terenska oprema: 
GPS naprava z elektronskim kompasom in možnostjo zarisovanja dislociranih geolokacij ter prednaloženimi 
opornimi točkami popisa. 
Zemljevid (TK25) z vrisanimi opornimi točkami in območjem popisa in obrazcem in ustrezen, prilagojen 
obrazec. 
Terenska obleka (temna, nešumeča) 
 
 
Popisni datumi so bili naslednji: 5.9., 6.9., 12.9. (dva popisovalca), 13.9. , 23.9., 28.9., 30.9., 3.10. (dva 
popisovalca), 4.10. (trije popisovalci); 8.11., 11.11., 15.11., 16.11. 17.11. (dva popisovalca), 18.11., 19.11. 
28.11., 29.11., 3.12, 5.12., 7.12. in 12.12.2015 (dva popisovalca) 
 
V drugem popisu so bile ponovno popisane samo tiste točke, pri katerih v prvem popisu ni bilo odziva gozdnega 
jereba. Znotraj popisa se je detajlne datume prilagajalo vremenskim razmeram. Popis se ni izvajal v močno 
vetrovnem ali deževnem vremenu (toliko vetra, da se v krošnjah že premikajo veje in ne samo listi na njih). 
Popisi so bili izvedeni med svitom in 11. uro, ter med 16. uro in mrakom. 
 
 

 
Slika 5. Trije tipi piščali za klic gozdnega jereba (primerjalno je primarno repno pero gozdnega jereba) . Foto: Tomaž 
Mihelič 
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2.3. Popis habitata na popisnih točkah 

 
Habitat na popisnih točkah smo glede na podatke iz literature usmerili predvsem v grmovni in zeliščni sloj v 
oddaljenosti 100m od popisne točke. To so tudi podatki, ki niso predmet gozdnogojitvenega načrtovanja in 
niso del gozdarskih podatkovnih zbirk. 
Habitat smo glede na priporočila ocenjevali iz vidika primernosti v zimskem času in smo ga za vsak sloj ločili v 
5 različnih razredov. Ločili smo sloj iglavcev do 2 m višine, sloj listavcev do 2 m višine in zeliščno plast. 
Rang v vsakem od slojev predstavlja habitatno primernost (npr. 1 = sloj ne nudi kritja in ustreznega 
prehranjevanja oz. 5 = močno prisoten sloj, primeren za kritje in prehranjevanje po večini površine). 
Pri sloju iglavcev ali listavcev se v pas 2m štejejo tudi prisotnost živih vej večjega drevja na tem pritalnem 
delu.  
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REZULTATI 
V letu 2015 smo imeli v zimskem in jesenskem popisu skupaj 15 registracij gozdnega jereba, ki jih glede na 
kriterij oddaljenosti > 500 m pripisujemo 12 različnim teritorijem gozdnega jereba v območju. Rezultati so 
podani ločeno za zimski in jesenski del popisa. 

Rezultati popisa zimskega sledenja gozdnega jereba 
 
Sledove gozdnega jereba smo od treh transektov zaznali samo na enem popisnem transektu (transekt št. 1) in 
sicer na 6 različnih lokacijah. (slika 6). Na preostalih dveh transektih (št. 2 in 3) prisotnosti gozdnega jereba 
nismo zaznali. Lege transektov so prikazane na sliki 2.  Zaradi vetrovnega vremena v marcu je bilo sledenje po 
snegu težavno zaradi obilice iglic in drugih ostankov vegetacije na snegu (slika 8). 
 

 
 
Slika 6. Lokacije sledov gozdnega jereba na popisnem transektu (rumene točke) in pa dejansko izvedene popisne poti 
(modra črta – GPS sled popisa) v primerjavi z okvirno zastavljenim transektom (rdeča črta). 
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Slika 7: Primer najdene sledi gozdnega jereba (10.marec 2015 Travna Gora, foto Tomaž Mihelič) 
 

 
Slika 8: Primer dobro vidne sled gozdnega jereba na sicer težavnih razmerah (veliko iglic na snegu) (10.marec 2015 Travna 
Gora, foto Tomaž Mihelič) 
 
Vse lokacije najdenih sledi so bile v habitatu, ki je omogočal hranjenje jereba na tleh in sočasno dobro kritje. 
Jerebi so se hranili s popki in vršički smreke, leske, češmina, gloga in bukve. Število najdenih sledov hranjenja 
je bilo majhno (N=23), ker se zaradi nadaljevanja popisa nismo posvečali študiju prehrane in vedenja. Kljub 
majhnemu število opazovanih sledi je bilo opazno, da so se jerebi zadrževali v gosti zarasti grmovnega sloja 
(tako iglavci, kot listavci), kjer preglednost terena pozimi ni večja kot nekaj 10m. 
 

 
Slika 9: Primer habitata gozdnega jereba, kjer je bil zaznan teritorialen samec (10.marec 2015 Travna Gora, foto Tomaž 
Mihelič) 
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Slika 10: Primer slabo opazne sledi gozdnega jereba na pomrznjenem snegu in iztrebki (Foto: Tomaž mihelič) 

 
Vse lokacije sledov gozdnega jereba so podani v GIS *.shp datoteki in so skupaj s pripadajočimi atributnimi 
podatki v prilogi poročila. 
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Rezultati popisa teritorijev 
 
V času popisa 2015 smo na 190 popisnih točkah registrirali 9 odzivov gozdnega jereba (manj kot 5% popisnih 
točk), ki smo jih glede na oddaljenost pripisali enakemu številu zasedenim teritorijem. Samo dva teritorija sta 
bila ugotovljena v sklopu 161 popisnih točk na v naprej izbranih popisnih transektih (ID 6 in 15 na sliki 2). Prav 
tako 2 teritorija sta bila dobljena v sklopu 15 dodatnih točk na transektu 1, ki smo ga dodali zaradi kontrole, saj 
smo na tem transektu v zimskem času potrjeno zaznali prisotnost gozdnega jereba. 5 teritorijev smo uspeli 
identificirati z 14 dodatnimi točkami, ki smo jih izvedli na območjih, kjer je bil habitat gozdnega jereba po 
okularni oceni ustrezen. 
Lokacije zasedenih teritorijev gozdnega jereba in točk brez odziva na popisu so prikazane na sliki 11. 
 

 
 

Slika 11. Zasedeni teritoriji gozdnega jereba na predvidenih transektih (rdeče) in v ciljno bolj primernem habitatu 
(modro) na popisu jeseni 2015 (skupni N popisnih točk =190). 

Natančne lokacije popisnih točk in rezultati popisa skupaj z atributnimi podatki  so podani v SHP datoteki v 
prilogi poročila. 
V SPA Kočevsko smo od začetka Novega ornitološkega atlasa gnezdilk Slovenije (2002) registrirali gozdnega 
jereba v 16 različnih tetradah (2×2km kvadrat). Sumarni prikaz lokacije je podan na sliki 12. 
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Slika 12. Zasedenost tetrad (kvadrati 2×2km) znotraj SPA Kočevsko z gozdnim jerebom po letu 2002 (Atlas ptic 2015). 

Lokacije popisa teritorijev gozdnega jereba so izpisane v tabeli 1. Praktično vse lokacije opazovanj gozdnih 
jerebov ležijo na predelih, kjer je povečan delež iglavcev v grmovnem sloju, ter s prav tako močno prisotnim 
slojem listavcev in zeliščno plastjo. Glede na habitatne zahteve gozdnega jereba ni presenetljivo, da je bilo 
največ lokacij ravno na transketu na Travni gori. Že groba primerjava habitata na Travni gori pokaže na velike 
razlike v zeliščni in grmovni plasti v primerjavi z ostalimi transekti (Slika 13) 
 
 
Tabela 1: Pregled lokacij, kjer smo identificirali prisotnost gozdnega jereba na popisu teritorijev. ID < 130 so 
lokacije na v naprej določenih popisnih transektih. ID >130 pa dodaten popis lokacije primernega habitata. 

ID IGL_2m LIST_2m ZEL popis   
17 4 3 4 pride bližje in se svarilno oglasi   
23 4 4 3 samec prileti na drevo nad posnetkom   
70 3 2 3 odziv na piščalko, pride v bližino   
129 2 4 4 odziv na piščalko   
192 3 2 3 oglašanje samca, na glas piščalke prileti bližje   
188 3 3 4 oglašanje samca   
193 3 3 2 oglašanje - odziv na piščalko   
195 3 3 3 oglašanje in prileti bližje - odziv na piščalko   
198 3 3 3 odziv na piščalko   
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Slika 13: Primerjava komponent habitata grmovne in zeliščne plasti (razredi 1-5) transketa na Travni gori in ostalih 
transektov. 

 
Zelo podobno sliko v razliki habitata smo dobili, če smo primerjali habitat na točkah brez odziva gozdnega 
jereba in z odzivom (Slika 14).  
 

 
 

Slika 14: Primerjava komponent habitata grmovne in zeliščne plasti (razredi 1-5) točk z in brez odziva gozdnega 
jereba. 
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Fotografije habitata 
Zbrane so nekatere izpovedne fotografije ključnih habitatnih značilnosti v povezavi z gozdnim jerebom na 
Kočevskem. Večje zaplate primernega habitata po naši oceni najdemo le na območju Travne gore (Slika 9) 

 
Slika 15: Strnjeno pomlajevanje smreke je z izjemo 
območij na Veliki gori in Goteniški gori vezano na 
umetno pomlajevanje. 

 
Slika 16: Ustrezen habitat za prehranjevanje in kritje 
pogosto tvorijo strukture, ki niso povezane z 
gospodarjenjem (daljnovodi). 

 
Slika 17: Obsežni smrekovi nasadi okrog starih 
kočevarskih vasi so danes habitatno povsem 
neprimerni za gozdnega jereba. 

 
Slika 19: Okolica Rajndola od nižinskih nahajališč 
izstopa po količini grmovnic in iglavcev. Ponekod je 
močno zarasla orlova praprot. 

 
Slika 20: Močno pomlajen bukov gozd je pozimi 
povsem brez ustreznega kritja 

 

 
Slika 21: Strojna sečnja kljub suhi jeseni pušča 
močne posledice na tleh (okolica Rajhenava, dec. 
2015) 
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Slika 22 Strojna sečnja in njene posledice na tleh v 
drogovnjaku 

 

 
Slika 23: V polno zarasli sukcesiji okrog starih 
kočevarskih vasi je pogosto odsoten potreben delež 
iglavcev. 

 
 

Slika 24: Gozdne prometnice so redko opremljene 
za zapornicami, ki so praviloma odprte. 
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Evaluacija rezultatov in diskusija 

Ocena stanja gozdnega jereba v SPA Kočevsko 
 
Gozdni jereb je na območju najštevilčnejše zastopan na obronkih Velike in Goteniške gore. Tu smo registrirali 
večino teritorijev. Razloge za to vidimo predvsem v habitatnih razmerah, ki so zaradi zaraščanja negozdnih 
površin na tem območju ponekod v optimalni fazi za pojavljanje gozdnega jereba. V drugih predelih območja je 
gozdni jereb redko zastopan, njegovo pojavljanje pa je vezano na redko pojavljanje habitatno ustreznih zaplat. 
Da je ravno mikrohabitat tisti, ki s svojim kritjem in prehranjevalnimi razmerami ugodno vpliva na pojavljanje 
gozdnega jereba na tem območju, v razpravi razmišlja tudi Perušek (2006).  Gozdni jereb je namreč znan po 
svojih kompleksnih celoletnih življenjskih zahtevah. Ker je sedentarna, slabo mobilna vrsta z majhnimi teritoriji 
in premiki (ABERG et al. 1995, SWENSON 1995, CRAMP 1980) lahko z analizo zasedenih teritorijev zelo 
učinkovito ocenjujemo primernost habitata za gozdnega jereba. V analizah habitata so raziskovalci opredelili 
predvsem naslednje komponente, ključne za gozdnega jereba (povzeto in združeno po SWENSON 1991a, 1995, 
ABERG et al. 1995, 2003, BERGMAN et al. 1996, ZEILER et al. 2002, Mathys et al 2006) 
• Gost grmovni vegetacijski sloj (do 2m) iglavcev, listavcev ali visokih steblik, ki mu nudi kritje in služi kot vir 
prehrane. 
• V sicer generalno iglastem gozdu je pomembna prisotnost listavcev (predvsem iz rodu Alnus, Betula, Sorbus, 
Fagus in Corylus), katerih popki so pomemben vir hrane pozimi. 
• Bogat zeliščni sloj kot pomemben vir hrane v predgnezditvenem obdobju in jeseni. 
• Vrzeli in majhne odprtine v gozdu, ki omogočajo uspevanje zeliščne in grmovne vegetacije. 
• Povezanost habitata z okolico oz. podobnimi, za jereba primernimi gozdovi. 
.  Strukturiranost habitata. 
.  Dolžina gozdnega roba 
Gozdni jereb je sicer borealna vrsta, ki živi tudi v Alpah in Dinaridih, za ta del Evrope pa je značilno, da je 
pogostejši na višjih nadmorskih višinah (BEJCEK 1997). V Švici (SCHMID et al. 1998), je bila ugotovljena velika 
povezanost območji nad 1000 m n.m. Trenutno je večino pojavljanj gozdnega jereba na območju vezano na 
višje lege Travne in Goteniške gore, a ocenjujemo, da je to povezano s prisotnostjo habitata. K temu govorita 
dva podatka iz višinskega pasu med 500 in 600 m (Rajndol in Novi Lazi), kjer je bila potrjena prisotnost gozdnega 
jereba.  
 
Ocena velikosti populacije gozdnega jereba znotraj SPA Kočevsko na podlagi letošnjih popisov je 50 do 100 
gnezdečih parov. V letošnji raziskavi smo imeli v zimskem in jesenskem popisu skupaj 15 registracij gozdnega 
jereba, ki jih glede na kriterij oddaljenosti > 500 m pripisujemo 12 različnim teritorijem gozdnega jereba v 
območju velikem 170 km2 (površina območja v oddaljenosti 500 m od vseh popisnih transektov). Populacijska 
ocena je dobljena glede na omenjen rezultat (upoštevana odzivnost 82% - Swenson 1991b) in količino 
ustreznega habitata, ki ga s popisom nismo zajeli (ocena na podlagi sestojne karte ZGS Stanje 2013 in posnetkov 
DOF). Ravno na podlagi habitata in podatkov iz preteklosti (npr. Perušek 2006), ocenjujemo, da je bil gozdni 
jereb deležen velikega populacijskega upada v preteklosti in da je bilo stanje v drugi polovici 20. stoletja 
verjetno posledica zelo ugodnim komponentam habitata zaradi obsežnega osnovanja gozdov na nekdaj 
negozdnih površinah kočevarskih vasi.  
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Ocena ogroženosti vrste na območju 
 
Glavne razloge za ogroženja koconogih kur v svetu najdemo v spremembah habitata, vznemirjanju in plenjenju 
(Storch 2000):  
 

Habitat 
Glede na podatke o pojavljanju gozdnega jereba po drugih predelih Slovenije (Atlas ptic 2015) in sočasen popis 
habitata (lastni podatki) ocenjujemo, da je glavni razlog za majhno populacijo in populacijski upad predvsem v 
habitatnih razmerah. Glede na zgoraj opisane habitatne razmere bi lahko ocenili, da najbolj do izraza pridejo 
naslednje lastnosti habitata. 
 
Pomanjkanje gostega grmovnega sloja (do 2m višine) iglavcev, listavcev ali visokih steblik, ki nudi kritje in služi 
kot vir prehrane. Točke s prisotnimi gozdnimi jerebi so se po teh komponentah močno razlikovale od ostalih 
popisnih točk (slika 14). Ocenjujemo, da tovrstni habitati nastajajo predvsem na novo nastajajočih gozdnih 
površinah, kjer se pomlajuje tudi smreka (Slika 9) . V pomladitvenih jedrih, ki nastanejo z gospodarjenjem z 
gozdom močno prevladuje bukovo mladje, medtem ko se smreka in jelka pomlajujeta posamič in ne omogočata 
potrebnega kritja pozimi. Zaradi te lastnosti pomlajevanja ocenjujemo, da je gozdni jereb na tem območju vrsta, 
ki je vezan predvsem na sekundarne sukcesijske stadije in je njegova številčnost močno odvisna od količine 
tovrstnega habitata. Pomanjkanje bogatega zeliščnega sloja je prisotno tudi v samem gozdu. Koconogim kuram, 
ki so vezane na gozdni prostor, močno ustreza prisotnost jagodičja, predvsem borovničevja in malinovja, ki je 
znotraj območja izjemno redko zastopano predvsem v Roškem masivu. Trenutno v večini razvojnih faz ni 
prisotnega primernega jagodičevja. Izmed predstavnikov rodu Rubus je najštevilčnejša robida, kar verjetno 
kaže, da so ostale vrste (predvsem malina) izločene zaradi številčne parkljaste divjadi. Divjad ima velik vpliv 
predvsem na pritalno komponento habitata in ima lahko zaradi tega na gozdnega jereba posledično močan 
vpliv. 
 
Povezanost habitata z okolico oz. podobnimi, za jereba primernimi gozdovi ter dolžina gozdnega roba.   
Kljub temu, da na območju ne moremo govoriti o fragmentiranosti habitata zaradi negozdnih površin, pa močno 
do izraza pride fragmentiranost habitata zaradi površin gozda, ki so habitatno povsem neprimerne za vrsto. 
Veliko je razvojnih faz (od letvenjakov naprej), ki nimajo ustreznega zeliščnega in grmovnega sloja, ostanki 
primernega habitata pa so osamljeni in med seboj nepovezani. Habitat je na območju najustreznejši na obrobjih 
Velike in Goteniške gore, a je tudi ta posledica velike količine sukcesijskih faz in zato prehodnega značaja. 
Obsežna območja, ki so bila v zaraščanju po drugi svetovni vojni, pa so prešla v gozdove, ki za jereba danes niso 
več primerni (npr. Slika 17 in 22). 
 
Na habitat vpliva tudi uvajanje novih praks gospodarjenja z gozdovi, ki se vsaj pri strojni sečni kaže z velikimi 
vplivi na talno vegetacijo (slika 21 in 22). Uvajanje praks gospodarjenja, ki so se kot učinkovite izkazale v 
severnih deželah, lahko v naših razmerah predstavljajo drugačne vplive na tla in talno vegetacijo, zatorej bi bilo 
vpliv tovrstnih početij potrebno proučiti tudi v naših razmerah. 
 

Vznemirjanje 
Literatura gozdnega jereba ne opisuje kot vrsto, ki je posebej občutljiva na tovrstno ogrožanje, kljub temu, da 
so koconoge kure zelo dovzetne na vznemirjanje. Na vrsto bi lahko z vidika vznemirjanja vplivalo veliko število 
gozdnih cest na tem območju, ki so praviloma brez zapor, ali pa so le te odprte. Prav vse zapornice, s katerimi 
smo se srečali na popisu, so bile odprte (slika 24).  
Po ključnih komponentah habitata bi lahko sklepali, da bi imela struktura, ki nastane z gozdno cesto, lahko celo 
pozitivne učinke na prisotnost gozdnega jereba, a se jerebi od cest odmikajo zaradi vznemirjanja, kar je bilo 
ugotovljeno na območju Jelovice (Mihelič 2012, Rozman in sod. 2014). Ceste, bi lahko zaradi ugodnih habitatnih 
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razmer ob robu predstavljale celo t.i. ekološko past, saj so zaradi struktur verjetno privlačne za gozdnega jereba, 
ki pa je deležen stalnega plašenja zaradi vznemirjanja.  
Ocenjujemo, da vznemirjanje nima primarne vloge pri ogrožanju gozdnega jereba na območju. 
 

 
 

Naravovarstvene usmeritve za gozdnega jereba na Kočevskem 
 
Naravovarstvene usmeritve za gozdnega jereba na Kočevskem so vezane predvsem na upravljanje s habitatom, 
saj je to po oceni glavni dejavnik ogrožanja te vrste  na območju. Mnogi avtorji namreč opozarjajo na ključne 
komponente habitata, od katerih je odvisna prisotnost gozdnega jereba (glej zgoraj). Ob tem pa se je potrebno 
zavedati, da gozdni jereb na tem območju kot kaže naseljuje predvsem sukcesijske stadije, ki nastajajo pri 
zaraščanju negozdnih površin. Te površine so bile v preteklosti močno zastopane, njihovo število pa je do danes 
močno upadlo. Gozdni jereb je torej vrsta, ki jo ne bo mogoče ohraniti na nekdanjem populacijskem nivoju 
samo s prilagoditvami gospodarjenja, ampak bodo zato potrebne korenite spremembe v habitatu. Odločitev v 
smelost tovrstnega ravnanja pa seveda močno presega upravljanje s posamezno vrsto, ampak govori v prid 
osnovanju celovitih varstvenih usmeritev tako na nivoju območja, kot nivoju države. Na območju se nam 
namreč srečujejo vrste, ki predstavljajo skrajnosti v sukcesiji habitata. Gozdni jereb se kaže celo kot vrsta, ki  je 
vsaj v Dinaridih ni mogoče dolgoročno ohranjati samo z ustreznim razmerjem razvojnih faz, saj so pomladitve 
zanj za razliko od alpskega prostora lahko habitatno povsem neustrezne. Tu vrsta najde svoj prostor predvsem 
na površinah, ki jih gozd na novo osnuje in so seveda v kontekstu z osnovno masko gozda, kar presega nivoje 
zgolj gozdnogospodarskega načrtovanja.  
 
Od konkretnih naravovarstvenih usmeritev, izpostavljamo predvsem naslednje: 
 
Nova izvedba conacije vrst za celotno območje z uvedbo upravljalskih con, kjer se cone določi komplementarno 
za posamezno vrsto ali sklop posameznih vrst z upoštevanjem celotnega nabora vrst in njihove habitatne 
kompatibilnosti. 
Za gozdnega jereba predlagamo uvedbo vsaj treh upravljavskih con in sicer: 

• Cona 1: Območje mozaične rabe gozdnih in negozdnih površin. 
Ukrepi tu so usmerjeni predvsem v ustrezno razporejenost mozaika, ki maksimira gozdni rob ter ukrepi, 
ki povečujejo širino gozdnega roba (počasen, postopen prehod v gozd z vrzelastim sklepom) 

• Cona 2: Območje s ciljnim spodbujanjem skupinskega ali šopastega pomlajevanja iglavcev in 
pospeševanja jagodičja, predvsem maline in borovnice. 

• Cona 3. Območje, kjer se habitate za gozdnega jereba (prisotnost ustreznega grmovnega in zeliščnega 
sloja) zagotavlja kot ukrep povezovanja cone 1 in 2 v območju.  

 
Od ukrepov naštevamo predvsem naslednje. 
 

• Zagotavljanje svetlega in strukturno pestrega gozda, primernega za gozdne mravlje in bogato 
zastopano zeliščno in grmovno plastjo.  

 
• Ohranjanje in pospeševanje vrstno pestrih sestojev s poudarkom na plodonosnih drevesnih vrstah 

(jerebika, mokovec) ter drevesnih in grmovnih vrstah, ki so pomembne z vidika prehrane (leska, jelše, 
vrbe, mladovja iglavcev, češmin…) 
 

• Podaljševanje pomladitvenih dob predvsem tam, kjer sukcesija poteka s pomočjo grmovnic (češmin, 
glog, leska), kjer so v sukcesiji prisotni iglavci (smreka, jelka) ali kjer je prisotno jagodičje. 
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• Vzpostavljanje in ohranjanje sestojev z vrzelastim ali pretrganim sklepom krošenj, s šopi in skupinami 
starih dreves. 
 

• Zagotavljanje mehkih in širokih prehodov med gozdnimi in negozdnimi površinami , predvsem pašniki 
(oblikovanje širokega gozdnega robu z močnejšim odkazilom na robu in pomlajevanje na robu gozda) 
 

• Učinkovita zapora gozdnih cest (zapreti je potrebno večino stranskih gozdnih cest) 
 

• Omejitev izvajanja del v času parjenja in valjenja (od začetka aprila, do sredine junija) 
 

• Prepoved uporabe žic (vse vrste žic) in žičnatih ograj  za ograjevanje pašnikov ali pomladitvenih površin. 
Namesto električnih žic se uporabi trakove, žičnate ograje se povečini zamenja z lesenimi in se jih samo 
izjemoma dopusti ob ustrezni označitvi. 

  
• Gospodarjenje z gozdom v conah vrste brez žičnega spravila (problem zaletavanja osebkov v žice) in 

procesorskega spravila (velik vpliv na tla in talno rastje, ki je ena od ključnih komponent habitata 
gozdnega jereba). 
 

• Ustrezno upravljanje z divjadjo (predvsem jelenjad in divji prašič) s populacijami, ki bodo omogočale 
ustrezen zeliščni sloj in sloj jagodičja, ter minimirale vpliv plenjenja v habitatu jereba. 
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PRILOGE 
 
 
Lokacije vseh popisnih transektov z ločitvenim atributom glede na sezono popisa: 
Datoteke: Bonasa_bonasia_popisDOPPS_popisni_transekti* 
 
Lokacije vseh popisnih točk, izvedenih v slopu jesenskega popisa teritorijev: 
Datoteke: Bonasa_bonasia_popisDOPPS_tocke_transekti2015* 
 
Lokacije opazovanj gozdnega jereba na popisu jeseni 2015: 
Datoteke: Bonasa_bonasia_popisDOPPS_popisteritorijev2015* 
 
Lokacije opazovanj sledov gozdnega jereba na zimskem sledenju: 
Datoteke: Bonasa_bonasia_popisDOPPS_zimsko_sledenje2015* 
 
Podatki o pipisu habitata: 
Datoteka: podatki_habitat.xlsx 
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