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Zelena luœ za projekt
Divji petelin – INTERREG HR/SLO

a Mašunu, gozdarskem
naselju (1.025 m), ki
leži v osrčju notranjsko-snežniških gozdov, je bil
12. 11. 2015 zadnji usklajevalni
sestanek pred pripravo projekta
Varovanje populacije divjega
petelina (Tetrao urogallus) na
območju SZ (severozahodnih)
Dinaridov. Projekt, o katerem
smo že poročali, po vsebini
sodi v skupino evropskih projektov INTERREG Slovenija
– Hrvaška, ki jih EU sofinancira v višini 85 %, preostala
sredstva pa morajo zagotoviti
partnerji projekta. Pomembno
je, da bi se partnerji obeh držav
(območij) poenotili o vsebini
projekta, da bi odgovorno sprejeli delovne zadolžitve, ki jih
terja vsebina projekta, in da
bi omogočali nemoten pretok
informacij in operativnih ugotovitev v obe smeri. Vse to je
bilo na omenjenem sestanku v
celoti doseženo, le glede vodilnega partnerja projekta je
ostalo nekaj odprtih vprašanj,
ki pa so morala biti rešena do
konca leta 2015.
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Ekipo Republike Hrvaške
so na tem sestanku predstavljali: don dr. Ivica Križ –
Udruga Tetrijeb – Prezid;
Antun Arh, predsednik LD
Tetrijeb – Čabar; Slavko Križ
– Hrvatsko šumarsko društvo
– ogr. Delnice; Marko Modrić
– javna ustanova Priroda –
Rijeka; Patrik Krstinić – javna ustanova Priroda – Rijeka;
Sanja Žagar – JU NP Risnjak;
Dragan Turk – JU NP –
Risnjak; Miljenko Gašparac
– ravnatelj JU NP Risnjak.
Ekipo Republike Slovenije
so predstavljali: mag. Mirko
Perušek – ZGS, OE Kočevje;
dr. Irena Bertoncelj – ZGS,
OE Kočevje; prof. dr. Ivan
Kos – Biotehniška fakulteta Ljubljana, LZS; Anton
Marinčič – ZGS, OE Postojna,
vodja LPN Jelen – Snežnik;
Peter Krma – ZGS, OE
Postojna, Odd za gozdne živali; Janko Škrlj – LD Babno
Polje.
Na sestanek sta bila povabljena tudi podpredsednik
HLS (Hrvaške lovske zveze),

dr. Josip Malnar, in podpredsednik LZS, mag. Lado
Bradač, vendar sta se oba zaradi službenih zadev opravičila. Sporočila sta, da podpirata
vsa prizadevanja za pomoč
povečanja populacije divjega
petelina prek predlaganega

projekta, ki naj bi dal odgovore na številna vprašanja, na
podlagi katerih bomo lažje in
učinkoviteje oblikovali ukrepe
za oživitev populacije divjega
petelina.
Mag. Mirko Perušek je v
uvodu predstavil projekt LIFE

Udeleženci zaključnega sestanka za pripravo projekta Interreg
Slovenija – Hrvaška o Varovanju populacije divjega petelina na
območju SZ Dinaridov. Z leve v prvi vrsti: Tone Marinčič, prof. dr.
Ivan Kos, Peter Krma, Miljenko Gašparac, Slavko Križ, Antun Arh.
Za njimi: Sanja Žagar, Dragan Turk, Patrik Krstinić in Marko
Modrić.
Lovec, XCIX. letnik, øt. 2/2016

Glavna pobudnika sestanka ob predstavitvi osnutka projekta: dr. don
Ivica Križ (levo) in mag. Mirko Perušek.

Oblikovani in potrjeni CILJI
projekta INTERREG so:
– natančneje ugotoviti stanje
populacije divjega petelina v
SZ Dinaridih in vzpostavitviti
usklajeno čezmejno spremljanje stanja (monitoring) populacije,
– pripraviti čezmejno usklajene strategije za ohranitev
populacije divjega petelina na
obeh straneh meje, ki bodo temeljile na strokovno pripravljenih smernicah. Vključiti je
treba strategijo in smernice v
gozdarsko-upravljavske načrte in ozaveščati ciljne skupine
(gozdarji, lovci) o pomenu
ohranjanja divjega petelina

Celotni predlog projekta Interreg Slovenija – Hrvaška o divjem
petelinu je bil predstavljen v predstavitvi pdf. Razprava je bila vsebinska, zelo dosledna in pregledna, rezultat pa je bil dober sporazum
udeležencev. Z leve: don dr. Ivica Križ, mag. Mirko Perušek in dr.
Irena Bertoncelj, ki je bila zapisnikarica.

kot vrste (na populacijski
ravni),
– izboljšati habitat divjega
petelina v Gorskem kotarju (HR) in na Notranjskem
Snežniku (SLO).
Projekt natančno določa vse

Foto: M. Migos
Lovec, XCIX. letnik, øt. 2/2016

potrebne operativne in tehnične ukrepe in tudi analitična kabinetna in laboratorijska dela,
kar pa je predmet posebnega
prispevka.
V primeru zahteve Komisije
EU po razširitvi projekta smo
razpravljavci menili, da je smiselno raziskati še stanje preostanka populacije gozdnega
jereba (Bonasa bonasia) (območje zahodnih Dinaridov),
katerega številčnost se prav
tako zelo zmanjšuje. V času
trajanja projekta o gozdnem
jerebu (predvidoma tri leta)
bi se opredelili na čezmejno

območju, ki meri okrog
240.000 ha, več kot dvesto
aktivnih rastišč. Za ohranitev in poživitev populacije
je treba uvesti več začetnih
ukrepov, ki bi jih opravili
prek projekta INTERREG
Slovenija – Hrvaška.
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- Kočevsko, ki že poteka in
ki med drugimi zavarovanimi
pticami zajema tudi divjega
petelina. Letos je prof. dr.
Marijan Grubešić s Fakultete
za gozdarstvo v Zagrebu skupaj s sodelavci pripravil in
objavil strokovno študijo
Monitoring tetrijeba gluhana
(Tetrao urogallus) na području
Primorsko-goranske županije
za 2015. godinu s analizom
razloga ugroženosti i prijedlogom mjera zaštite tetrijeba gluhana i njegovih staništa. (op.
pr. Spremljanje stanja divjega
petelina (Tetrao urogallus) na
območju Primorsko-goranske
županije za leto 2015 z analizo
vzrokov ogroženosti in s predlogom varstvenih ukrepov za
divjega petelina in njegovo
bivalno okolje).
V podrobnejšem načrtu upravljanja za projektno območje
Snežnik (projekt Life III akcije
A3) je dr. Mirjam Galičič
(Zavod RS za varstvo narave)
pri spremljanju stanja divjega
petelina ugotovila le tri aktivna
rastišča od nekdaj številčnih
(več kot petdeset).
Iz predstavljenega povzemamo, da na območju zahodnih Dinaridov, kjer je nekoč
živela številčna populacija
divjega petelina, se v zadnjih
desetletjih njena številčnost
hitro zmanjšuje. Ob spomladanskih popisih v letu
2015 je bilo na Kočevskem
ugotovljeno le še eno aktivno rastišče, na Notranjskem
Snežniku tri in v Gorskem
kotarju deset rastišč. Pred
štirimi desetletji je bilo na

spremljanje stanja številčnosti
in teritorialne prisotnosti, v
nadaljevanju pa bi se verjetno
opredelili za podobne cilje kot
pri divjem petelinu.
Razpis za prijavo omenjenega projekta je mogoče pričakovati v začetku leta 2016,
potrditev in začetek dela pa
predvidoma v sredini leta
2016.
Ker se je sestanek končal
dokaj pozno, je gostitelj Tone
Marinčič v imenu LPN Jelen
povabil v tamkajšnjo restavracijo vse udeležence na okusno
domačo večerjo, kjer je pogovor udeležencev stekel še
o drugih aktualnih zadevah v
lovstvu. Vsi udeleženci smo se
mu zahvalili za izkazano prijaznost in domačnost z željo,
da bi pravkar določeni projekt
čim prej zaživel in začel dajati
rezultate.
Janko Škrlj,
univ. dipl. inž. gozd.
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