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1. Uvod 

 

Akcija C4 je zbor ukrepov namenjenih izboljšanju stanja gnezditvenega in prehranjevalnega 
habitata orla belorepca ter zmanjšanju človeških vplivov na populacijo v ožjem območju znanega 
gnezda v bližini Kočevske Reke.  
 
Eden izmed njih je vzpostavitev zimskega krmišča za orla belorepca. Zimsko krmišče –
prehranjevalna ploščad namenjena izboljšanju prehranjevalnih možnosti orla belorepca v zimskem 
času, bo dvignjena od tal, tako da bo hrana nedostopna za lisice, medvede in druge vrste sesalcev. 
Na krmišče pa ne moremo preprečiti dostopa krokarjem in drugim pticam, zato smo opravili popis 
prisotnosti krokarjev v zbirnem centru za odpadke v Mozlju z namenom ugotavljanja možnega 
kvantitativnega pritiska s strani krokarja na zimsko krmišče; popis bo hkrati osnova za preverjanje 
možnega povečanja populacije krokarja na območju Natura 2000 Kočevsko zaradi vzpostavitve 
zimskega krmišča za orla belorepca. 

 
Mladi, še neteritorialni krokarji, se združujejo v  različno velike jate, saj ptice v jatah lažje pridejo 
do hrane. Krokar je prehranski oportunist, ki se najpogosteje hrani z mrhovino. Krokarji med 
preletavanjem območja iščejo mrhovino in velike jate krokarjev z mrhovine lažje preženejo druge 
vrste ptic. Take jate hrano pogosto iščejo na deponijah ali zbirnih centrih odpadkov, kjer se jate 
zadržujejo prek celega leta. Zato so štetje krokarjev na deponijah odpadkov Tome in sodelavci 
(2009) izbrali kot najučinkovitejšo metodo za ugotavljanje prisotnosti in številčnosti neteritorialnih 
osebkov. To metodo smo z manjšimi prilagoditvami uporabili v našem popisu. 
 
V Sloveniji se največ krokarjev zadržuje v hribovitem delu Alpskega, Dinarskega in deloma 
Predalpskega sveta. Tome in sodelavci (2009) so kočevsko regijo ocenili kot regijo z veliko 
neteritorialnimi krokarji na deponijah. Prav tako je na Kočevskem ugotovljena velika prisotnost 
krokarjev z jesenskim štetjem po metodi transekta, torej štetjem teritorialnih osebkov, ki gnezdijo. 
V svoji raziskavi niso podali ocene velikosti populacije ali števila preštetih krokarjev na deponiji v 
Mozlju. 
  
Velikost populacije krokarjev se sicer v Sloveniji povečuje (Vrezec in sodelavci, 2009), kar vpliva na 
večjo gostoto na tradicionalnih območjih in na širjenje areala. Največji potencial za nadaljnje 
povečevanje populacije krokarjev v Evropi pa imajo po njihovem mnenju s prostorskega vidika in 
vidika znotrajvrstne kompeticije verjetno z ljudmi naseljena ravninska območja brez gozdov ter 
urbana območja. Avtorji ocenjujejo, da bo tudi v Sloveniji populacija krokarja še naraščala, 
predvsem na SV Slovenije, kjer je sedaj vrsta še precej redka. Ali se bo populacija povečevala tudi v 
predelih Slovenije, kjer krokar že sedaj živi zelo na gosto, je odvisno tudi od ponudbe hrane. 
Pomembna pri tem je razširjenost drobnice (krokarji se prehranjujejo z mrhovino drobnice) in 
razširjenost deponij odpadkov ter dostopnost hrane na njih. 
 
Pomembno je tudi dejstvo, ki izhaja iz zgoraj omenjenega poročila, da je drobnica sicer pomemben 
vir hrane za krokarje, predvsem ovce, a le kot mrhovina. Krokarji so le izjemoma sami pokončajo 
žival, ki je že zelo oslabela in bi brez človekove pomoči zanesljivo poginila. Iz poročila tudi izhaja, da 
so zapisani znaki na pregledanih odškodninskih zahtevkih, po katerih je bilo prepoznano, da je žival 
poginila zaradi napada krokarjev, večinoma kazali zgolj to, da se je krokar na živali hranil. Vzroka za 
pogin drobnice pa ni bilo mogoče pripisati krokarju. 
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2. Metoda dela 

 

Deponija Mozelj je bila leta 2013 zaprta in od takrat na tem območju deluje zbirni center za 
odpadke. To je edini tovrstni objekt na območju Natura 2000 Kočevsko in v tem centru smo 
opravili popis krokarjev med majem in avgustom 2016. V tem času smo zbirni center za odpadke 
obiskali šestkrat ob različnih urah in različnih dneh v tednu. Dnevi tedna se razlikujejo predvsem po 
tem, katere vrste odpadkov na določen dan pripeljejo v center, medtem ko ure vplivajo na 
prisotnost človeka in opreme v zbirnem centru za odpadke. Slednja se manjša proti večeru in je 
najmanjša tik pred zaprtjem centra ob 19ti uri. Največkrat smo popis opravili ob četrtkih, saj takrat 
v center privažajo organske odpadke, ki privabijo največ krokarjev. 
 
Po večih preizkusih različnih načinov štetja prisotnih krokarjev smo se odločili za naslednjo metodo 
hitrega beleženja prisotnih osebkov. Iz popisne točke tik nad mestom shranjevanja organskih 
odpadkov, smo takoj po prihodu posneli štiri fotografije vnaprej ločenih sektorjev (Slika 2), s 
katerimi smo zajeli celotno vidno polje. Štetje krokarjev na fotografijah smo opravili v pisarni s 
pomočjo računalnika in foto/video programa. 

  

 

Tabela 1: Šest terminov popisa krokarjev v zbirnem centru za odpadke v Mozlju v letu 2016. 

ZAP.ŠT. DATUM ŠTETJA DAN V TEDNU URA ŠTETJA 

1. 26. 5. 2016 ČETRTEK 13:00 – 13:05 

2. 2. 6. 2016 ČETRTEK 07:30 – 07:35 / 13:10 – 13:15 

3. 7. 6. 2016 TOREK 13:15 – 13:20 

4. 15. 6. 2016 SREDA 07:15 – 07:25 

5. 28. 6. 2016 TOREK 07:15 – 07:30 

6. 25. 8. 2016 ČETRTEK 18:00 – 18:05 
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Slika 1: Mesto opazovanja v zbirnem centru za odpadke v Mozlju. 

 
 
 
Slika 2: Zbirni center za odpadke Mozelj z označenimi sektorji za namen foto štetja krokarjev. 

 
 
 



 

Zavod za gozdove Slovenije, Popis številčnosti krokarja v zbirnem centru za odpadke v Mozlju. 

8 

Slika 3: Jata krokarjev, ki letajo nad zbirnim centrom za odpadke v Mozlju (2.6.2016) 
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3. Rezultati popisa 

 

Največje število krokarjev smo popisali v četrtek, 25. 8. 2016 ob 18:30 in sicer 110 osebkov (Tabela 
2). Četrtek je dan, ko Komunala Kočevje privaža v zbirni center organske odpadke iz mesta Kočevje 
in okolice (pripeljejo jih okoli 14. ure), ob 18.30 pa v centru praktično ni več ljudi, strojev ali drugih 
vozil. 
 
Najmanjše število osebkov smo prešteli v četrtek, 2.6.2016 ob 7:30 in sicer 15. Na splošno smo 
opazili, da je bilo število krokarjev v zbirnem centru za odpadke v dopoldanskih urah manjše kot v 
popoldanskih urah (Tabela 2). Obisk centra s strani uporabnikov, komunalnih vozil in zaposlenih je 
najvišji med 10h in 13h. Krokarji se na obiskovalce in na zaposlene odzivajo z umikom. Lahko se 
umaknejo med bližnja drevesa ali pa zapustijo širše območje zbirnega centra.  
 
 
Tabela 2: Rezultati štetja krokarjev v zbirnem centru za odpadke v Mozlju v letu 2016 

ZAP. 
ŠT. 

DATUM ŠTETJA DAN V TEDNU URA ŠTEVILO 
OSEBKOV 

1 26.5.2016 Četrtek 13:00 – 13:05 28 

2 2.6.2016 Četrtek 
07:30 – 07:35 15 

13:10 – 13:15 66 

3 7.6.2016 Torek 13:15 – 13:20 31 

4 15.6.2016 Sreda 07:15 – 07:20 22 

5 28.6.2016 Torek 07:15 – 07:25 29 

6 25.8.2016 Čertek 18:00 – 18:05 110 

 
 
V povprečju je bilo v zbirnem centru ob naših obiskih 29 krokarjev (podali smo mediano). Če 
strnemo ugotovitve lahko rečemo, da so krokarji v zbirnem centru za odpadke v Mozlju sicer 
stalno prisotni, število pa variira glede na številne faktorje. Med temi lahko izpostavimo dva: čas 
dneva in z njim povezane motnje (število prisotnih ljudi in strojev/vozil) ter vrsto komunalnih 
odpadkov, ki jih Komunala Kočevje pripelja na ta dan. 
 
Glede na to, da smo meritve opravili v topli polovici leta ne vemo, kako na pojavljanje vplivajo letni 
časi. Lahko pa sklepamo, da je pozimi zbirni center za odpadke – vsaj v času dovoza organskih 
odpadkov, obiskan vsaj  v enakem ali v večjem številu, kot v poletnem času, ko je hrane v širši 
okolici precej več. 
 
Sklepamo lahko, da igra zbirni center za odpadke v Mozlju pomembno vlogo pri preskrbi s hrano in 
posledično pri ohranjanju visokega števila krokarjev na širšem območju, še posebej v zimskem 
času.  
 
Iz našega popisa ne moremo podati ocene velikosti populacije na območju Kočevske, bomo pa ob 
ponovitvi popisa v naslednjih letih, ob istem času, lahko primerjali število preštetih neteritorialnih 
krokarjev v zbirnem centru za odpadke v Mozlju.  
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