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Uvod

1.

Uvod

LIFE Kočevsko je projekt, ki celovito obravnava aktivno varstvo območja Natura 2000 Kočevsko. K
projektu je kot vodilni partner pristopila občina Kočevje z ostali partnerji projekta Zavod za
gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.
Glavni cilj projekta je vzpostavitev ugodnega stanja za pet kvalifikacijskih (prednostnih) vrst po
ptičji direktivi: divji petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasa bonasia), belohrbti detel
(Dendrocopos leucotus), triprsti detel (Picoides trydactilus), orel belorepec (Haliaeetus albicilla) ter
prednostni vrsti po habitatni direktivi človeški ribici(Proteus anguinus) skupaj s habitatom kraške
jame zaprte za javnost (HT 8310).
V sklopu projekta bomo izboljšali habitatne razmere za zgoraj navedene tarčne vrste. Na terenu
bomo izvedli različne ukrepe za povečevanje količin odmrle biomase, s postavitvijo
prehranjevalnih ograj bomo popestrili prehransko bazo za gozdne kure, z vzpostavitvijo posebnega
prometnega režima na gozdnih cestah bomo zagotovili mirne cone. Varstva habitata orla
belorepca se bomo lotili z vzpostavitvijo video nadzora nad gnezdom in zimskih krmiščem, z
vzpostavitvijo ribolovnega režima na in ob jezeru ter ureditvijo infrastrukture za obiskovalce z
novo učno potjo, opazovalnicami ter urejeno orlovo sobov Kulturnem domu v Kočevski Reki. Za
varstvo podzemnega habitata bomo najprej izvedli popis onesneženosti kraških jam, v nekaterih
vodnih jamah izvedli biološke in kemijske analize podzemne vode, glavni poudarek pa bo na
čiščenju onesnaženih kraških jam, zapiranju dostopa do njih z lesenimi in kamnitimi ograjami ter
na obsežni komunikaciji s pristojnimi strokovnimi službami ter glavnimi povzročitelji onesnaženja
podzemne vode naširšem območju Kočevskega polja.
Na podlagi izvedbenih načrtov bo umestitev konkretnih naravovarstvenih akcij na teren (v sklopu
projektnih akcij C2, C3 in C4) optimalnejša. Načrtovani ukrepi ter delo za vrste tudi v prihodnje,
bodo dolgoročno izboljšali habitatne razmere in posledično vzpostavili ugodnejše stanje
ohranjenosti za močno ogrožene ptice in gozdne kure na Kočevskem: belohrbti detel (Dendrocopus
leocotos), triprsti detel (Picoides tridactylus), divji petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasa
bonasia) in edini par orla belorepca (Haliaeetus albicilla) na Kočevskem.
Projekt predstavlja nadgradnjo dosedanjega sistema upravljanja območja Nature 2000 Kočevsko in
bo služil za širitev dobre prakse aktivnega varstva območij Natura 2000 tako v Sloveniji, kot tudi v
širši Dinarski regiji. Z vzpostavitvijo neformalne skupine »Forum za Kočevsko« bomo skozi celoten
projekt vključevali širši krog deležnikov, s čimer bomo povezali posamezne institucije in lokalne
akterje ter s tem zagotovili trajno usklajene projektne rešitve. Projekt bo promoviral sodelovanje,
izmenjavo informacij ter prenos znanj, izkušenj in dobrih praks, s čimer se povečuje možnost za
nadaljne sodelovanje pri skupnih projektih na lokalni, regionalni in medržavni ravni.
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2.

Divji petelin (Tetrao urogallus)

2.1. Divji petelin (Tetrao urogallus) – kratek opis vrste
Divji petelin je največja koconoga gozdna kura na svetu. Samec divjega petelina je temnejše barve
z izrazito rdečo kožno tvorbo nad očmi. Samica je rjavo grahasto varovalno obarvana z izrazito
opečnato rjavo rdečo barvo na prsih. Samec je velik do 90 cm ter težak okoli 5 kg, samica pa meri
do 63 cm, njena teža pa se giblje okoli 3 kg. Spomladi, v mesecu aprilu, se samci in samice zbirajo
na t.i. rastiščih, kjer dominantni samci vabijo kure na parjenje. Samice v bližini rastišča v talno
globelico znesejo 6 do 10 jajc. Po treh tednih se izvalijo mlade ptice – kebčki, ki za svoj razvoj
potrebujejo predvsem beljakovinsko hrano – najrajši mravlje. Odrasle ptice se prehranjujejo s
pretežno rastlinsko hrano: s popki bora, smreke, jelke, javorja in bukve, plodovi malin, borovnic in
jagod ter s svežimi lističi zelišč.
Habitat divjega petelina so pretežno iglasti gozdovi večinoma nad 1000 m nadmorske višine. Poleti
se prehranjujejo na tleh, na gozdnih posekah, jasah in v presvetljenih gozdovih. Rastišča poleti tudi
zapustijo in si izberejo novega, tudi več kilometrov stran. Radi se kopajo v peščenih kopališčih in na
tak način negujejo perje. Jeseni se vrnejo na drevje. Na vejah odraslih iglavcev preživijo zimo ter se
tam prehranjujejo z njihovimi popki. Značilnosti njihovega habitata so: majhen naklon terena z
dobro prehodnostjo, rahel sklep drevesnih krošenj, bogata talna (plodonosna) vegetacija, dobro
strukturirani sestoji brez večjih zaplat podmladka, obsežni starejši sestoji na rastiščih, večji delež
iglavcev (rdeči bor, jelka, smreka), veliko robnih linij in prehodnih con, mir na rastišču.

2.2. Stanje populacije divjega petelina v Sloveniji in Natura 2000 Kočevsko
Vrsta je bolj številčna na severu Evrope, predvsem v Skandinaviji in Rusiji. V Sloveniji je razširjen v
pasu na nadmorskih višinah med 600 in 1500 m nadmorske višine v alpskem svetu ter gozdnatih
planotah na Notranjskem, Snežniku, Zasavju in Kočevskem (Adamič, 1987).
Ohranitveno stanje vrste na SPA Kočevsko: neugodno.
V Dinaridih število divjih petelinov upada, ravno tako tudi drugod v Sloveniji in Evropi, vendar manj
kritično (Perušek, Zeiler 2001). Na Kočevskem je bilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja znanih
okoli 40 rastišč (Adamič 1987), po zadnjih ocenah Zavoda za gozdove pa naj bi bila aktivna le še
posamezna rastišča (2 do 5). Spodnja slika prikazuje trend upadanja divjih petelinov po letu 1997
na Kočevskem.
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Slika 1 Trend populacije divjega petelina od 1997 do 2014 na območju Kočevske
(vir: ZGS, OE Kočevje).
Območje rastišč divjega petelina na Kočevskem je omejeno na višje nadmorske višine predvsem na
območja nad 900 metrov nadmorske višine. V preteklosti se je kot glavni naravovarstveni ukrep
izvajalo ohranitev pevskih dreves in prepoved redne sečnje od začetka marca do konca junija kot
to določa Pravilnik o varstvu gozdov.
Letni lovsko upravljalski načrti za kočevsko – belokranjsko LUO so določali prepoved krmljenja v
coni divjega petelina oziroma v nadmorskih višinah nad 900 m. Kljub temu so bila v tej coni redno
založena krmišča. Sanitarna sečnja je potekala najpogosteje v spomladanskem obdobju. Sušenje
jelke, naravna pomladitev z bukvijo ter odsotnost vrasti mladovja jelke in malo drugih iglavcev je
povzročilo močne spremembe v strukturi sestojev, oziroma prevladovanje prebiralne in
malopovršinske zgradbe gozdov s pogostim, gostim bukovim mladovjem. Izrazito je pomanjkanje
vrzeli in odprtih površin ter s tem prisotnost plodonosnih zeli kot je redka borovnica in nekoč
pogosti navadni malinjak. Slednjega močno objeda jelenjad. V teh območjih se je postavljalo
ograje za zaščito gozdnega mladovja, kjer so se petelini prehranjevali s plodonosnimi zelmi
(maline). Neoznačene ograje iz kovinske mreže so lahko predstavljale za divjega petelina tudi
nevarnost, saj so se le ti lahko vanjo zaleteli in poginili. Nadzemna mravljišča so v tem območju
povsem izginila - verjetno zaradi pogoste prisotnosti rjavega medveda, pivke in črne žolne, kateri
plenijo mravljišča. Pred desetletji se je zaključila izgradnja gozdnega cestnega omrežja. Cestni
prostor je pogosto zaprt s krošnjami, dotoka svetlobe do tal ni. Posledično so obcestni pasovi slabo
porasli z rastlinjem (jagodičevje). Na Goteniškem Snežniku, Turnu in sosednjem Rezinjskem vrhu
ter tudi po drugih vrhovih pa so speljane planinske poti, pogosto tudi čez rastišča.
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Slika 2: Območje rastišč divjega petelina na Kočevskem.
V Sloveniji in v večini srednje evropskih držav je divji petelin zavarovana vrsta. Lovna vrsta je le še v
Skandinaviji, v Avstriji in Franciji. Po Rdečem seznamu (revizija IBA 2011) spada med ranljive vrste
(VU).
Potek del za ohranitev divjega petelina (vir. Hubert Zeiler ustno)
- informacije iz preteklosti (stari popisi)
- študija sestojne karte (večje površinski odrasli sestoji iglavcev)
- zimski in spomladanski popisi divjih petelinov
- kartiranje obstoječih območij rastišč (delež odprtih in svetlih površin!)
- opredelitev centralnih območij in znotraj jedrne celice (rastišča)
- smernice za gozdarstvo in lovstvo na območjih divjega petelina
- načrtovanje konkretnih ukrepov (ohranitev rastišč, gojitveni ukrepi: kdaj, kako, kje)
- časovni plan aktivnosti in omejitve
- spremljanje uspešnosti
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2.3. Evidentiranje izhodiščnega stanja populacije divjega petelina v letu 2015
V okviru projekta LIFE Kočevsko je bil v letu 2015 izveden popis oz. evidentiranje izhodiščnega
stanja divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko. 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 (Potočnik in ost.
2015).
Skupna dolžina transektov je znašala 294 km, oziroma v povprečju 3,3 km na posamezen popisni
transekt. Popisni obrazci, ki niso vsebovali podatka o opravljeni poti oziroma koordinati popisa so
bili obravnavani na nivoju popisne ploskve, za katero je bila navedena koda kilometrskega
kvadranta (0).
Pregledano območje je bilo opredeljeno na način, da je bilo popisnim transektom določeno
območje 200 m levo in desno od posamezne linije (buffer). 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 je razbrati, da je bil delež opravljenih poti v
nočno-jutranjem delu popisov okoli 36% celotne poti. Tako ocenjujejo, 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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Slika 3: Karta popisnih linij in pregedanih celic izvedenih med 2.4. in 13.5. 2015
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, 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 2015 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
12.5., 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 bomčju 150 x 50 metrov je bilo
evidentiranih sedem mest na katerih so bili najdeni iztrebki divjega petelina. Na osnovi velikosti
iztrebkov - 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
(Potočnik in ost. 2015).
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Slika 4: Iztrebki na rastišču pod Petelinjekom so bili pogosto na panjih.
V 50 metrskem polmeru okoli območja najdenih iztrebkov so 25.5. izvedli popis talne vegetacije
ter popisali morebitno prisotnost mravljišč. Na območju ni bilo najdenih mravljišč. Poleg teh
podatkov sta iz leta 2015 še dve informaciji o opažanjih divjega petelina v okolici Debelega vrha na
Goteniški gori. Konec maja je A. Klemenc (Gozdarstvo Grča d.d.) opazoval kebčke na cesti, prav
tako je bil divji petelin opazovanna zahodnem delu Debelega vrha v poletnih mesecih leta 2015
(Vir: lovec iz LD Loški potok).
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Slika 5: Pregled lokacij znakov prisotnosti divjega petelina glede na primernost prostora za rastišča
(brez opazovanj pod Debelim vrhom).
V letu 2015 so izvajali popis divjega petelina na znanih rastiščih iz preteklosti tudi na sosednjem
Gorkem Kotarju. Popisali so 10 aktivnih rastišč s prisotnostjo divjih petelinov. Pet rastišč se nahaja
južno od avtoceste Zagreb – Reka, preostalih pet pa severno od avtoceste. Slednja so nekatera (3
rastišča) blizu območja Natura 2000 Kočevsko (Grubešić in ost. 2015). Njihova oddaljenost od višjih
vrhov (nad 1000 m) na ozemlju RS je manj kot 5 kilometrov. Na tej razdalji petelini lahko
preletavajo iz rastišča na rastišče.

2.4. Predlogi naravovarstvenih ukrepov
Pri popisu divjega petelina so bila podana izhodišča in usmeritve za aktivno varstvo divjega
petelina na Kočevskem (Potočnik in ost. 2015).
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:
- Zagotavljanje ustrezne fizionomije življenskega prostora in nevznemirjanja;
- zagotavljanje prehranske kvalitete življenskega prostora;
- vplivanje na medvrstne interakcije predvsem plenilstva.
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Slika 6: Skica habitata divjega petelina.
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, 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). Izogiba se strmemu terenu, raje ima ravna
in zmerno nagnjena območja. Optimalen nagib je do 25°.
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.
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 ustno). Lokacije centralnih območij
naj bodo na območju Petelinjeka, Turna, Debelega vrha, Goteniškega vrha, Goteniškega Snežnika
in manjša na lokaciji Sušnega brega, Lesene ceste in Cerka. 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 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. Prav tako je potrebno
načrtovati puščanje t.i. pevskih dreves in v ta namen vzgajanje novih z odstranjevanjem
konkurenčnega drevja. V območjih rastišč divjega petelina 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 najmanj 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.
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
smreka. Delež iglavcev naj bi se v območjih divjih petelinov povečeval, zato je način obnove z
večjimi vrzelmi priporočljiv. V območjih, kjer je zelo močno objedanje malinovja 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, ki 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 le te 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 potencialno aktivno rastišče na Petelinjeku naj bo le teh 10 - 20% površine.
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
območju je precejšnje število potencilanih plenilcev. V posameznih delih areala je divji petelin
različno zastopan v prehrani posameznih živalskih vrst. Zastopanost v prehrani je odvisna od
zastopanosti plenilcev, številčnosti divjega petelina ter tudi od strukture prostora. Tako lahko npr.
vlake vplivajo na selektivno rabo prostora pri lisicah ter s tem vplivajo na pritisk plenilcev
(Borchtchevski s sod. 2003).
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Na območju pojavljanja divjega petelina na Kočevskem so zastopani različni potencialni plenilci
tako odraslih živali, kakor tudi piščancev. Med plenilci sesalcev so tako zastopane vrste lisica, divja
mačka, ris, jazbec, kuna zlatica in belica. Na območju 3. Kočevsko – Belokranjsko LUO je povprečna
letna realizacija odvzema lisice 0,3/km2, jazbeca 0,06/km2, kune 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 (Potočnik s sod. 2015).
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 uravnavanja
številčnosti znotraj plenilskega ceha se že izpostavlja kot pomemben upravljalski ukrep vračanje
velikih zveri v Evropskem in 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
(Potočnik s sod. 2015).
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.
Klimatske spremembe z otoplitvami povzročajo premik rastišč v višje nadmorske višine. Pod 1000
metri nadmorske višine so razmere z divjega petelina verjetno neustrezne.
Dne 4.2.2016 je bila v Kočevju delavnica na temo tarčnih vrst gozdarjev in lovcev iz ZGS na
območju Nature 2000 Kočevsko in s tem tudi na temo divjega petelina. Povzetki delavnice
udeležencev, oziroma pripombe na ukrepe so naslednje:
-

-

Centralna območja (vgraditi v sistem načrtovanja) naj imajo status ekocelic z ukrepi.
Mir v času rastitve in prezimovanja v centralnih območjih divjih petelinov (1. 12 do 30. 6.).
Sanitarna sečnja v centralnih območjih je dovoljena le od 1. julija do 1. decembra. V
Goteniški gori naj bo sečnja omejena na celotnem območju rastišč na čas izven rastitve.
Čim več presvetlitev (jase, poseke, linijske presvetlitve – najmanj 10% celotne površine),
kjer rastejo plodonosne zeli in služijo presvetlitve kebčkom za osušitev. To so tudi
potencialni prostori za nastanek mravljišč.
Nove jase, poseke – le vzdrževanje jas košnja enkrat letno, lahko preže za lov, solnice. Ni
dovoljeno gnojenje z umetnimi gnojili, zaradi nevarnosti zastrupitve gozdnih kur
(gastroliti!). Poseke za rast malinovja locirati bolj na skalovitem nagnjenem terenu. Poseke
velike 0,5 do 1 ha različnih oblik.
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-

-

-

Linijske presvetlitve ob cestah, položnejših vlakah, del ob mejah oddelkov (ne dolge ravne
linije!). Izvajanje mulčenja 3X v desetletju. Mulčenje izvajati v zavitih linijah tudi v gostem
bukovem mladovju.
Po sečnji obvezen gozdni red za iglavce in listavce na celotni površini centralnega območja.
Na posekah v sredini požgati (vse ali del) sečne ostanke – tam zrastejo jagode.
Obnova v skupinah – manjše površine na golo in postopna obnova, deloma s sadnjo
iglavcev, če ni naravne obnove iglavcev (smreka, rdeči bor).
Previdno sproščanje zaplat borovničevja – običajno posek podstojnih bukev ipd.
Močno redčenje drogovnjakov in pospeševanje iglavcev, predvsem jelke ne glede na
kvaliteto. Posek poškodovanih sestojev na golo npr. polomljene in olupljene drogovnjake.
Prebiralno gospodarjenje le na močno skalovitem terenu (nevarnost zakrasitve).
Oblikovanje enomernih sestojev iz prebiralnih in malo površinsko skupinsko raznomernih.
Možna je strojna sečnja (poleti in jeseni) s sečnimi potmi katere služijo divjemu petelinu
kot linije za prelet.
Postavitev prehranjevalnih ograj s sadnjo jerebike bolj na nagnjenem in rahlo kamnitem ali
skalovitem pobočju, kjer se naravno razraste malinovje. Če je možno postaviti lesene
ograje podobno kot na Pohorju.
Lov lovnih vrst zveri (kune, jazbec, lisica idr.), tudi s pastmi za kune. Prekinitev krmljenja
divjadi v radiju 3 km od centra rastišča.
Označiti pevska – habitatna drevesa, zakup le teh v zasebnih gozdovih.
Usmerjevalni znaki, znaki za časovno omejitev prometa, izjemoma zapore (slepi kraki cest).
Preusmeritev planinskih poti (Turn, Goteniški Snežnik). Obvezna komunikacija z javnostjo.

2.5. Načrtovani ukrepi v projektu LIFE Kočevsko
Natančne lokacije spodaj naštetih ukrepov bomo kot prilogo temu dokumentu v obliki Shape
datotek s podatki o številkah parcel posredovali vsem partnerjem in sofinancerjem projekta.
C3.1

Ukrepi za izboljšanje stanja divjega petelina:
 Vzpostavitev mirnih con na znanih rastiščih koconogih kur;
 Vzpostavitev primernega režima uporabe gozdnih cest z zaporami cest z vsaj 10
usmerjevalnimi prometnimi znaki in 5 zapornicami. Zapornice se bo namestilo
predvsem na slepih gozdnih cestah s poudarjenimi funkcijami.

Slika 7: Primer zapore gozdnih cest iz GGO Postojna.
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C3.2

Ukrepi za izboljšanje prehranjevalnega habitata divjega petelina in gozdnega jereba:
 Izvedba posek za krepitev grmovne in zeliščne vegetacije;
 Na izdelanih posekah se bo izvedlo sadnjo plodonosnih vrst;
 Prestavitev 10 mravljišč iz nižje ležečih območij v cono divjega petelina se je tekom
projekta zamenjalo z ukrepi osnovanja in vzdrževanja pašnih obcestnih površin z
mulčenjem;
 V neposredni bližini 8 znanih rastišč se bo izvedlo čiščenje gozdnega mladovja;
 Vzpostavitev vsaj 5 prehranjevalnih ograj (0,5 do 1 ha);
 Namestitev peščenih kopališč na izbranih lokacijah.

Slika 8: Habitat divjega petelina in gozdnega jereba se le deloma prekriva. Oba najdemo v višjih
nadmorskih višinah v svetlejših – vrzelastih gozdovih.
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Slika 9: Prehranjevalna ograja ima funkcijo varovati območj pred jelenjadjo, srnadjo ali gamsi da le
ti ne bi objedali malinovje. Zagotoviti je potrebno dobro vidnost ograje, da se petelini in jerebi ne
bi v njo zaleteli ter poginili.

ograje
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Centralno območje
300 ha

Jedrne
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Slika 10: Centralna območja za divjega petelina.
Površina cone divjega petelina na območju Natura 2000 Kočevsko je 3.813 ha (Slika 11). Znotraj
cone divjega petelina in deloma izven nje (območje Racne gore – Petelinjek) bomo oblikovali t.i.
centralna območja velikosti med 150 in ca 300 ha. V njih je eno ali več rastišč, katera so lahko
aktivna ali domnevno aktivna v zadnjih letih. Skupno smo oblikovali osem lokacij centralnih
območij. Dve lokaciji v zasebnih gozdovih, od tega eno v okolici Turna na veleposestvu Rudež in
drugo v drobni posesti v okolici Petelinjeka na Racni gori (OE Kočevje in OE Postojna). Ostala
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centralna območja so na Goteniški gori in eno v Borovški gori. Skupna površina centralnih območij
je okoli 1500 ha (1,6% območja).

Slika 11: Cona divjega petelina (rdeče površine) na območju Natura 2000 Kočevsko (zelena črta).

Normativi za izvedbo del:

Priprava tal: 40 ur/ha (90 dnin priprave tal na rastiščih je 18 ha, 30 dnin priprave tal v
zasebnem gozdu je 6 ha); priprave tal na posekah = 80 ur/ha (50 dnin je 5 ha - strojna priprava je
manj ur).

Mulčenje: 50 EUR/uro ( od 30 do 75 EUR) = 4 ur/km širine 2m = 2000m 2 (1ha = 1000 EUR),
mulčenje, kjer je okvirni normativ 30 EUR/uro za košnjo trave in tanjšega mladovja (do 2 cm
premera) in večji normativ 75 – 100 EUR/uro za mulčenje v gozdnem mladovju, kjer so drevesca
debela do 5 cm. Na uro v povprečju zmulči 500 m2. Vzamemo povprečni normativ 50 € na uro (s
prehodi).

Posek koridorjev za divjega petelina se vzame normativ za sečnjo pretežno drogovnjakov
(drugo redčenje in odkazilni manual).

Vidne označbe na ograjah je 0,72 EUR/meter.
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Predvideni normativi za posamezne vrste del, upošteva se ustrezne pravilnike in bazo ZGS, kjer je
to določeno. Dela katerih ni v seznamu so npr.:
Opcijsko bomo nameščali peščena kopališča v okolici aktivnih in domnevno aktivnih rastišč divjega
petelina ter v znanih staniščih gozdnega jereba. Na posamezno peščeno kopališče se namesti
platneno podlago, da se mivka ne pomeša z zemljino ter doda 50 - 60 kg mivke. Peščena kopališča
se spremlja in ugotavlja prisotnost gozdnih kur (tudi s fotopastmi).
C3.3



Ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov divjadi na populacije divjega petelina
Odstranitev problematičnih krmišč in drugih lovskih objektov v radiu 800 m od
ediventiranih rastišč divjega petelina.
Vzpostavitev koridorjev za pobeg pred plenilci (30 dnin).

Slika 12 Celoletno založeno krmišče s koruzo na Goteniški gori na območju rastišča divjega petelina
v GGE Draga leta 2014 (Foto: M.Perušek).
Za odstranitev lovskih objektov v projektu ni predvidenih finančnih sredstev. Objekte odstrani LPN
Snežnik – Kočevska Reka in LPN Medved (ter eno LD Osilnica) in sicer:
GGE Draga v oddelku 3 odstranitev preže, solnice in kaluže, v oddelku 11 se odstrani herkules s
koruzo, solnico in prežo, v odd 25 prežo s solnico na zahodni strani oddelka, v oddelku 33
odstraniti solnico.
GGE Grčarice v oddelku 38 odstraniti staro prežo in odstraniti solnico, v oddelku 37 odstranitev
preže in solnice, ostane le preža na koncu ceste.
GGE Ravne: odstraniti solnico v odd 11, odstraniti prežo v oddelku 77 in solnico, odstraniti prežo in
solnico v oddelku 79 (LD Osilnica).
GGE Gotenica odstraniti solnici in preži v oddelkih 93 in 92.

2.6. Postopki pri vnosu in beleženju podatkov
Revirni gozdarji za vsako delo iz projekta odprejo nov projekt in v programu xGj pod okno Skupina
vnesejo šifro LIFEKOC. Potem za posamezno vrsto dela vpišejo lokacije in rok, kateri je lahko več
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leten vendar mora biti zaključen v oktobru 2017 (rok 2017). Pri vnosu materiala (ograja, sadike,
tulci) se pod material vrsta dobave vpiše LIFEKOC. Po skupini bomo potem lahko sledili projekte za
LifeKočevsko in po vrsti dobave tudi materiale nabavljene iz projektnih sredstev.

2.7. Oblikovani kazalniki
V okviru projekta se bo izvedlo več aktivnosti, katere bodo merilo za opravljena dela in pokazatelj
izboljšanja stanja habitata za divjega petelina in gozdnega jereba. Kazalniki so naslednji:
Kazalniki za pregled ukrepov v habitatu divjega petelina so:
- delež odprtih površin v centralnih območjih (ograje, poseke, mulčenje),
- mirna območja (zapore, znaki, prestavitev krmišč),
- izboljšani habitati v rastiščih (priprava tal, koridorji),
- popis prisotnosti divjega petelina na rastiščih.
Tabela 1: Seznam predvidenih ukrepov v okviru projekta LIFE Kočevsko za izboljšanje stanja
habitata divjega petelina.
Vrste del in količine
Vrste del in količine
Skupno za gozdne kure
Divji petelin
20x ograja (skupno 7 km dolžine) 5 ograj
4 km vidnih označb
1750 m
20x zapornice
5 kom
20x znaki za zaporo
10 kom
20x usmerjevalni znaki
15 kom
4500 sadik plodonosnega drevja 750 kos
Posajeno 3000 sadik smreke
Zaščita s tulci 500 kos
Mulčenje v habitatu d.petelina
5 ha
50 dnin pripr.tal na posekah
10 ha
90 dnin pripr tal na rastiščih
18 ha
30 dnin pripr tal v ZG
6 ha
30 dnin posek v koridorjih
30 dnin
18 lovskih objektov
18 objektov

Drugi kazalniki so opažanja vrst med samim projektom in prisotnost vrst ob koncu projekta pri D
akcijah. Opažanja obeh tarčnih vrst med izvajanjem projekta bodo ključne informacije lokalnih
gozdarjev, lovcev in prostovoljcev.

Zavod za gozdove Slovenije – M.Perušek, S.Peteržinek, Izvebeni načrt za konkretne akcije na
terenu – C3 Divji petelin Tetrao urogallus in gozdni jereb Bonasa bonasia

Gozdni jereb – Bonasa bonasis

3.

Gozdni jereb (Bonasa bonasia)

3.1. Gozdni jereb Bonasa bonasia – kratek opis vrste
Gozdni jereb (Bonasa Bonasia) je vrsta Palearktične cone, razširjena predvsem v Sibiriji, Evropi ter
med 40° in 70° severne zemljepisne širine (Hagemeijer and Blair 1997). V sedemdesetih letih je
začela populacija gozdnega jereba povsod v Sloveniji upadati (Mikuletič, 1984) in kmalu zatem je
bila vrsta zavarovana.
Gozdni jereb vse leto živi na teritoriju, velikem ca. 30 ha (Bergmann in sod., 1996; Swenson, 1991);
pozimi je njegov teritorij še manjši. Njegov habitat jebogato strukturiran gozd smreke, listavcev z
lesko in drugimi grmovnimi vrstami (Zeiler in sod., 2002;). V Švici so ugotovili, da je primeren
zimski habitat gozdnega jereba in divjega petelina gozd, kjer prevladuje smreka, z redko podrastjo
do 20 %, pokrovnostjo krošenj okoli 30 % in z vrzelmi kjer se na polovici površine pojavlja gosta
podrast (Sachot, 2003). V južni in osrednji Švedski je zasedenost teritorija gozdnega jereba večja v
sredje starih neredčenih gozdovih (20-69 let) ali v starejših gozdovih (več kot 90 let) kjer so
listopadne drevesne vrste bogato zastopane (5-40%) vključno z jelšo in bogatim zeliščnim in
grmovnim slojem (Aberg, 2003).

Slika 13: Primer habitat gozdnega jereba.
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Slika 14: Skica habitata gozdnega jereba (Bonasa bonasia).

3.2. Stanje populacije gozdnega jereba v Sloveniji in na območju Natura 2000
Kočevsko
Velikost populacije gozdnega jereba v Sloveniji ni poznana (Božič in sod. 2001). Vrsta se pojavlja v
Natura 2000 območjih: Kočevsko(SI5000013), Grintovci (SI5000024), Jelovica (SI5000001), Julijci
(SI5000019), Pohorje (SI5000006), Snežnik-Pivka (SI5000002) in Trnovski gozd (SI5000025).
V Sloveniji je bil v letih 2002, 2008 in 2011 na Jelovici izveden popis gozdega jereba. V popisih med
letoma 2002 in 2008 je bilo na 201 naključno izbranih točkah na transektih registriranih 40 odzivov
gozdnega jereba, kar je pomenilo 20 % odziv vrste (Mihelič 2012a). V letih 2011 se je popis izvajal
ob cestah. Popisovalci so popisane ceste razvrstili v tri kategorije in sicer močno obremenjene,
srednje obremenjene in malo obremenjene ceste. Kriterij za razvrstitev cest v kategorije je bil
poraščenost cestnega dela med kolesnicami in poraščenost cestišča na samih kolesnicah (Mihelič
2012a). Na 174 točkah so zaznali 25 odzivov (14% popisnih točk) gozdnega jereba. Odziv gozdnega
jereba so zaznali samo na malo in srednje obremenjenih gozdnih cestah, na močno obremenjenih
cestah gozdnega jereba niso zanali. V raziskavi vpliva prometa na divjega petelina in gozdnega
jereba na Jelovici so Rozman in sod. (2013) ugotovili, da je promet pomemben negativen dejavnik,
ki vpliva na populacijo gozdnega jereba in hkrati menijo, da je prepoved prometa na nekatirih
cestah lahko pomemben ukrep za zmanjševanje negativnega vpliva na to vrsto.
Podatke o prisotnosti več vrst ptic med drugim tudi gozdnega jereba je v gozdnogospodarskem
območju Kočevje med leti 1985 in 2003 zbral in analiziral v svoji magisterski nalogi Mirko Perušek.
Na obravnavanem območju je v letih od 1985 do 2003 zabeležil 59 opažanj te vrste. Več kot
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polovico opažanj je zabeležil v letih 2000 do 2002. Gozdni jereb se je pojavljal po vsem območju
od nižin do 1200 metrov nadmorske višine. Najpogosteje je bil zastopan v pasu 500-600 metrov
nadmorske višine na zaraščajočih kraških poljih in v pasu med 800 in 1000 m nadmorske višine na
zaraščajočih površinah Loškega potoka, Travne gore in Drage.
V letu 2015 je Društvo za opzovanje in proučevanje ptic Slovenije(DOPPS) v sklopu projekta LIFE
Kočevsko izvedlo evidentiranje izhodiščenga stanja gozdnega jereba na območju Natura 2000
Kočevsko (SI5000013). Sistematično pridobljene lokacije prisotnosti gozdega jereba smo dopolnili
tudi na ZGS s posredovanimi lokacijami naključnih opazovanj gozdnega jereba v letu 2015 (podatke
je zbral mag. Mirko Perušek).
Na podlagi sistematičnega popisa gozdnega jereba in analize habitata je DOPPS ocenil populacijo
gozdnega jereba na 50 do 100 osebkov. V zimskem popisu (iskanje sledi v snegu na treh vnaprej
določenih transektih) in jesenskem popisu (popis s »playback« metodo na 190 vnaprej določenih
točkah) so skupno zabeležili prisotnost gozdnega jereba na 15 lokacijah, ki so jih glede na kriterij
oddaljenosti več kot 500 m pripisali 12 različnim teritorijem. Tem teritorijem smo dodali še 8
zasedenih teritorijev, ki so jih v letu 2015 zabeležili revirni gozdarji zaposleni na ZGS, kar skupno
pomeni 20 zasedenih teritorijev. Gostota teritorijev je največja v SZ delu območja, na zaraščajočih
površinah Loškega potoka, Travne gore in Drage, enako ugotavlja v svoji magisterski Perušek.
Drugod na območju pa so teritoriji razporejini posamično.
Na podlagi rezultatov popisa DOPPS ocenjuje, da so glavni razlogi za upad populacije gozdega
jereba naslednji: pomankanje gostega grmovnega sloja (do 2 m višine) iglavcev, listavcev ali visokih
steblik; pomanjkanje zeliščenega sloja (borovnica, malinovje) na katerega ima z objedanjem velik
vpliv parkljasta divjad; manjša dolžina gozdnega roba in primerljivo manjši delež površin v
zaraščanju. Na DOPPS ocenjujejo, da na tem območju vznemirjanje nima primarne vloge pri
ogrožanju gozdnega jereba na tem območju ter da imajo gozdne ceste lahko celo pozitivno vlogo
na to vrsto zaradi ugodnih habitatnih razmer na robovih cest.
V okviru projekta LIFE Kočevsko smo maja 2015 izvedli poskus plenjenja umetnih talnih gnezd v
okolici krmišč divjadi na območju Natura 2000 Kočevsko. S poskusom smo želeli ugotoviti ali je
stopnja plenjenja višja v bližini krmišč, na kakšni razdalji od krmišča se vpliv izniči in katere živali
plenijo talna gnezda. Predhodne raziskave so namreč pokazale, da je plenjenje pomemben faktor
pri uravnavanju velikosti populacije divjega petelina (Wegge and Kastdalen 2007, Rhim, Son et al.
2015). Podoben rezultat je dala tudi študija na Slovaškem, kjer so bili glavni plenilci gnezd in
mladičev divjega petelina in gozdnega jereba kuna belica, kuna zlatica in lisica (skupno 22 %), divja
svinja (9 %) ter medved (3 %) (Saniga 2002). Poskus plenjenja simuliranih talnih gnezd v habitatu
divjega petelina na Bavarskem je pokazal, da je bilo po 35 dneh izplenjenih 64 % gnezd (Storch
1991). Na Menini planini v Sloveniji je bilo po 26 dneh izplenjenih 88 % simuliranih talnih gnezd,
večinski plenilci pa so bile male zveri (38 %), divji prašiči (14 %) in ptice iz družine vranov (1 %)
(Ličina 2012).
V poskusu na Poljskem so dokazali, da so imela krmišča za divjad pomemben vpliv na stopnjo
plenjenja simuliranih talnih gnezd, saj je bilo v okolici krmišč izplenjenih 30 % več gnezd kot v
kontrolni skupini, ter da vpliv krmišča sega dalj kot v poskusu preverjenih 225 m (Selva,
Berezowska-Cnota et al. 2014). Ocenili so, da bi bila visoka verjetnost izplenjenja gnezda v tipični
inkubacijski dobi treh tednov na območju s polmerom 1 km okrog krmišča. V Estoniji so
raziskovalci dokazali, da imajo krmišča z veliko količino krme večji negativen vpliv na plenjenje jajc
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kot majhna krmišča ter da imajo tudi opuščena krmišča negativen vpliv še nekaj let po prenehanju
zalaganja (Oja, Zilmer et al. 2015).
V preglednem članku o učinkovitosti odstranjevanja plenilcev za izboljšanje stanja populacij ptic so
Smith etal. (Smith, Pullin et al. 2010) pokazali, da se izboljša uspešnost valjenja, uspešnost speljave
mladičev ter poveča gnezdilna populacija. Vendar je pri selektivnem odstranjevanju plenilcev
potrebna previdnost, ker obstajajo dokazi o povečani stopnji plenjenja s strani ostalih plenilcev, ki
jih v poskusu niso odstranjevali (Ellis-Felege, Conroy et al. 2012). V šest let trajajočem poskusnem
odstranjevanju malih in srednjih zveri v Španiji so Moreno-Opo etal. (Moreno-Opo, Afonso et al.
2015) uspešno zmanjšali populacijo kun ne pa tudi lisic. Zmanjšanje populacije kun je imelo
pozitiven učinek na razmnoževalni uspeh divjega petelina v Pirenejih. Avtorji predlagajo, da bi bil
bolj ekološko in ekonomsko sprejemljivo zmanjšanje populacije kun s pomočjo okrepitve populacij
velikih plenilcev.
V okviru projekta smo izvedli poskus plenjenja simuliranih talnih gnezd v okolici krmišč divjadi na
območju Natura 2000 Kočevsko. Namen našega poskusa je bil preveriti morebitno povišano
stopnjo plenjenja umetnih talnih gnezd v okolici krmišč, oceniti razdaljo od krmišča, na kateri se
morebitni vplivi izničijo ter preveriti vrstno sestavo plenilcev umetnih talnih gnezd na različnih
razdaljah od krmišč. Na podlagi rezultatov tega poskusa bomo v nadaljevanju lahko bolje
prostorsko umestili konkretne naravovarstvene akcije projekta LIFE Kočevsko (C akcije), s katerimi
bomo izboljšali habitat obeh vrst koconogih kur.
Izbrali smo 5 stalnih krmišč zalaganih s koruzo na nadmorskih višinah med 400 in 800 m. V okolici
vsakega od krmišč smo umetna gnezda postavili v treh ravnih transektih z izhodiščem pri krmišču.
Najbližje gnezdo je bilo od krmišča oddaljeno 30m, prav tako je bila razdalja do vsakega
naslednjega gnezda 30m. V vsakem transektu smo nastavili 10 umetnih gnezd in tako pokrili
razdaljo do 330m od krmišča. Z izbiro lokacij umetnih gnezd smo poskušali imitirati naravna
gnezda in smo jih postavljali v plitve izkopane globeli med koreninami dreves, v štorih, pod podrta
drevesa ali kupe vej ter v bližino skal. Umetna gnezda smo nastavili med 19. in 21. majem 2015 in
jih pregledali po 21 dneh ter s tem zaključili poskus.
Dvanajst simuliranih gnezd smo opremili tudi z dnevno-nočnimi foto-pastmi, ki so beležile
dogajanje na gnezdih. Šest kamer je bilo postavljenih na gnezda 30 m oddaljena od krmišč, šest
kamer pa na gnezda 330m oddaljena od krmišč. Na vsakem od krmišč sta bili dve foto-pasti (ena
na 30m in druga na 330m) razen na krmišču Bukva, kjer so bile nastavljene 4 foto-pasti.
Od 150 nastavljenih gnezd jih je bilo 87 (58 %) izplenjenih. V preverjeni razdalji 300 m od krmišča
stopnja plenjenja ni upadla. Od 12 posnetih gnezd jih je bilo 9 izplenjenih, od teh so jih 7 uplenile
kune (Martes sp.) in 2 jazbec (Meles meles). Čeprav smo s kamerami zabeležili veliko število divjih
svinj, te niso bile plenilke gnezd. S kamerami nismo zabeležili prisotnosti ptic iz družine vran.
V nadaljevanju bomo preverili še ali stopnja plenjenja simuliranih talnih gnezd upade na veliki
razdalji od krmišč (500-1000 m) ter ali je gostota kun v bližini krmišč višja ali pa krmišče vpliva
samo na delež časa, ki ga kuna preživi v tem delu svojega domačega okoliša. Na podlagi teh
dodatnih podatkov bomo lahko predloge o upravljanju s populacijami plenilcev talnih gnezd.
Na podlagi podatkov ZGS o gozdnih sestojih in rezultatov popisa DOPPS smo skupaj z Zavodom za
vrstvo narave Slovenije določili cone goznega jereba v Natura 2000 Kočevsko. Cona obsega 34.170
ha oziroma 32 % območja. Od tega predstavlja gozd 31.308 ha ali 29%. Pri oblikovanju cone smo
upoštavali lokacije gozdnega jereba, rastiščni gozdnogospodarski razred za pospeševanje biotske
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pestrosti - RGR 7000, zasmrečenost gozdov z deležem smreke večjim od 50 % in zaraščajoče
površine v gozdu in izven gozda (Error! Reference source not found.).

Slika 15: Prisotnost gozdnega jereba zabeležena v sistematičnem popisu DOPPS (rumene pike) in
naključnih najdbah (zelene pike). Svetlo modra črta označuje predlagano cono gozdnega jereba,
rdeča črta označuje meje območja Natura 2000 Kočevsko. Označeni so sestoji z več kot 50 %
smreke (temno modra) ter zaraščajoče površine (rumena).

3.3. Predlog varstvenih ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja gozdnega
jereba
V skladu z novim Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015 – 2020), Slep Vlade RS, št:
00719-6/2015/13 so bili tudi za gozdnega jereba na obravnavnem območju opredeljeni
podrobnejši varstveni cilji in ukrepi, ki so usmerjeni v povečanje površin zaraščenih z zelmi in
grmišči, ohranjanje presvetljenih gozdov, stukturiranjem gozdnega roba, vzpostavitvi monitoringa
in prilagajanje upravljanje z divjadjo ekološkim zahtevam vrste.
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Tabela 2: Izsek iz PUN 2015-2020: cilji in ukrepi za gozdnega jereba na območju SPA Kočevsko
(SI5000013).
Tip
Podrobnejši Vrednost
Enota Vrednost
Varstveni
podrobnejšega varstveni
podrobnejšega
podrobnejšega ukrep
varstvenega
cilj
varstvenega
varstvenega
cilja
cilja (številčna)
cilja (besedna)

Velikost
populacije

ohrani se

Velikost
habitata

ohrani se

Specifične
lastnosti,
strukture,
procesi
habitata

ohrani se

Specifične
lastnosti,
strukture,
procesi
habitata

se
na

Specifične
lastnosti,
strukture,
procesi
habitata

300

parov

Podrobnejše
varstvene
usmeritve

vzpostaviti
monitoring

Sektor

varstvo
narave

ni vključiti
varstveni cilj
v
načrte
urejanja
prostora in
izvajanje
posegov
svetel
in vključiti
strukturno
varstveni cilj
pester gozd
v
načrte
upravljanja
GGO in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

določijo
naravovarstvene
smernice
in
mnenja

prostor

določijo
naravovarstvene
smernice
in
mnenja

gozdarstvo

bogato
zastopana
zeliščna
in
plodonosna
grmovna plast

vključiti
varstveni cilj
v
načrte
upravljanja
GGO in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

določijo
ekocelice z gozdarstvo
naravovarstvene ukrepanjem
smernice
in
mnenja

ohrani se

strukturiran
gozdni rob

vključiti
varstveni cilj
v
načrte
upravljanja
GGO in GGE z
načrtovanjem
sektorskih
ukrepov

določijo
naravovarstvene
smernice
in
mnenja

gozdarstvo

Specifične
lastnosti,
strukture,
procesi
habitata

se
na

določijo
naravovarstvene
smernice
in
mnenja

prostor

Specifične
lastnosti,
strukture,
procesi
habitata

ohrani se

Specifične
lastnosti,
strukture,
procesi
habitata

se
na

brez
žičnih vključiti
ograj in žičnic v varstveni cilj
coni vrste
v
načrte
urejanja
prostora in
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Z upoštevanjem ciljev in ukrepov predvidenih v PUN (Tabela 2) ter rezultatov evidentiranja
izhodiščenga stanja gozdnega jereba na območju Natura 2000 Kočevsko smo pripravili naslednje
usmeritve za dolgoročno ohranjaje te vrste:

V coni naj prevladujejo presvetljeni gozdovi z nizko lesno zalogo 150 do 200 m 3/ha in
visokim deležem zeliščnega in grmovnega sloja (visoki etati). Vzpostavi se malopovršinska
strukturiranost sestojev (raznomerna struktura), pomlajevanje se izvaja v manjših jedrih, delež
odmrlega drevja naj znaša vsaj 3%.

Na stiku gozdnih in negozdnih površin se spodbuja mozaična raba. Ukrepi naj se usmerjajo
v ustrezno razporejen mozaik, ki maksimira gozdni rob ter ukrepe, ki povečujejo širino gozdnega
roba (postopen prehod z vrzelastim sklepom do dveh drevesnih višin).

V gozdnem prostoru se ciljno spodbuja skupinsko ali šopasto pomlajevanje iglavcev ter
jagodičja, predvsem maline in borovnice.

V gozdnem prostoru se ohranja in spodbuja prisotnost ustreznega grmovnega in zeliščnega
sloja, še zlasti, če v habitatu zagotavlja povezljivost med strukturiranim gozdnim robom in
gozdnimi vrzelmi.

Ohranjanje in pospeševanje vrstno pestrih sestojev s poudarkom na plodonosnih
drevesnih vrstah (jerebika, mokovec) ter grmovnih in drevesnih vrstah, ki so pomembne z vidika
prehrane (leska, jelša, vrbe, mladovje iglavcev, češmin ipd. ).

Zaželeno je oblikovanje vrzeli (do 1 ha), kjer je možna postavitev ograj katerih namen je
začita želiščnega sloja pred parklasto divjadjo, ograje je potrebno ustrezno vizualno označiti (npr.
smrekove veje) oz. naj bodo izdelane iz lesa.


Po potrebi se izvede zapora ključnih gozdnih cest, ki vodijo v habitate gozdnega jereba.

3.4. Predvideni ukrepi za izboljšanje stanja habitata in populacije gozdnega
jereba v okviru projekta LIFE Kočevsko
Natančne lokacije spodaj naštetih ukrepov bomo kot prilogo temu dokumentu v obliki Shape
datotek s podatki o številkah parcel posredovali vsem partnerjem in sofinancerjem projekta.
Glede na prepoznane vzroke za upad populacije ter z upoštevanjem zgoraj navedenih predvidenih
ciljev za izboljšanje stanja populacije te vrste bomo v okviru projekta LIFE Kočevsko izvedli
naslednje ukrepe:

S projektom LIFE kočevsko načrtujemo izvedbo zapore cest z 15-timi zapornicami za gozdne
ceste, 10 opozorilnimi znaki ter s 5-timi prometno usmerjevalnimi znaki, s katerimi bomo preprečili
oz. preusmerili dostop do najbolj ranljivih delov habitata - mirnih con v času prezimovanja,
parjenja in vzgoje mladičev.

Za izboljšanje prehranjevalnega habitata načrtujemo s projektom LIFE Kočevsko postavitev
15 ograj velikosti od 0,5 do 1 ha, katerih vloga je omejevanje dostopa jelenjadi do zeliščne in
grmovne plasti ter sadnjo 3750 sadik plodonosnih vrst (jerebika, brek, mokovec) in 3000 sadik
smreke. Od plodonsnih vrst se bo 500 sadik posadilo izven ograje in se jih zaščitilo s tulci.

Zavod za gozdove Slovenije – M.Perušek, S.Peteržinek, Izvebeni načrt za konkretne akcije na
terenu – C3 Divji petelin Tetrao urogallus in gozdni jereb Bonasa bonasia

Gozdni jereb – Bonasa bonasis

Tabela 3: Seznam predvidenih ukrepov v okviru projekta LIFE Kočevsko za izboljšanje stanja
habitata gozdnega jereba.
Vrste del in količine
Vrste del in količine
Skupno za gozdne kure
Gozdni jereb
20x ograja (skupno 7 km dolžine) 15 ograj
4 km vidnih označb
2250 m
20x zapornice
15 kom
20x znaki za zaporo
10 kom
20x usmerjevalni znaki
5 kom
4500 sadik plodonosnega drevja 3750 kos
Posajeno 3000 sadik smreke
3000 kos
Zaščita s tulci 500 kos
500 kos
Mulčenje v habitatu d.petelina
50 dnin pripr.tal na posekah
90 dnin pripr tal na rastiščih
30 dnin pripr tal v ZG
30 dnin posek v koridorjih
18 lovskih objektov

3.5. Oblikovani kazalniki ohranjanja vrste:
Kazalniki za pregled ukrepov v habitatu gozdnega jereba so:
- število in ograjenih površin,
- dolžina in število vidno označenih ograj,
- mirna območja (zapore, znaki,),
- izboljšan habitat v staniščih gozdnega jereba – sadnja plodonosnih drevesnih vrst in skupin
smrek (število in površina),
- spremljanje in popis prisotnosti gozdnega jereba ter podatki pridobljeni s pomočjo
telemetrije.
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