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Zavod za gozdove Slovenije. Podatki o odvzemu divjadi za 
obdobje 1975–2010.

V Sloveniji že desetletja potekajo razprave o pravil-
nosti upravljanja velikih rastlinojedih parkljarjev 
v prizmi problematik njihovih vplivov na gozdni 
prostor, zlasti objedanja mladja in lupljenja dreves. 
Neskladja in težave so tradicionalno velike zlasti 
glede dinarskih jelovo-bukovih gozdov, kjer mnogi 
gozdarski strokovnjaki izpostavljajo predvsem 
nujnost zmanjšanja števila parkljarjev za zagota-
vljanje naravne obnove gozda, zlasti jelke. Vendar 
so parkljarji motivacijsko in ekonomsko ključni z 
vidika lovstva. Poleg tega se vse bolj zavedamo tudi 
velikega pomena vzdrževanja ustreznih gostot par-
kljarjev za ohranitev velikih zveri in mnogih drugih 
ekoloških vlog, ki jih opravljajo parkljarji. Pogledi 
na problematiko in načine njenega reševanja so 
neenotni, lahko celo diametralno nasprotni, tako v 
akademskih krogih kot med načrtovalci in praktiki - 
upravljavci na terenu. Neskladja se končno odražajo 
tudi v slabšem upravljanju gozda kot ekosistemske 
celote (rastlin in živali) in mečejo slabo luč na stroko.

Z namenom spodbujanja izmenjav pogledov 
in prispevanja k bolj celostni obravnavi tematike 
ter s tem k boljšemu upravljanju populacij divjadi 
pa tudi gozda kot celote smo 29. in 30. novembra 
2011 v okviru EU LiFE+ projekta SloWolf in dveh 
projektov CRP (V4-0540 in V4-1146; financerja 
ARRS in MKGP) organizirali dvodnevno posve-
tovanje in delavnico z imenom Upravljanje velike 
rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov 
na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena 
za lovstvo. Namenjena je bila predvsem strokov-
njakom Zavoda za gozdove Slovenije s področij 
gozdnogospodarskega načrtovanja, gojenja gozdov 
in gozdnih živali ter lovstva. Na njej smo sodelovali 
tudi raziskovalci in pedagogi, ki se ukvarjamo s 
prostoživečimi živalmi in gozdom z Biotehniške 
fakultete (Oddelek za gozdarstvo in Oddelek za 
biologijo), Gozdarskega inštituta Slovenije, ZRC 
SAZU – inštituta za arheologijo, inštituta ERiCo 
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Velenje in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in 
prostor. Prvi dan je bil v celoti posvečen vsebinsko 
zelo pestrim vabljenim predavanjem (16 referatov), s 
katerimi smo skušali izmenjati oz. predstaviti ključne 
temeljne in aplikativne informacije o obravnavani 
tematiki ter pripraviti podlage znanja za naslednji 
dan. Na osnovi referatov smo oblikovali izhodišča, 
ki so v nadaljevanju predstavljena v pričujočem 
prispevku. Celotni povzetki prispevkov so objavljeni 
v zborniku (uredniki: K. Jerina, A. Majić Skrbinšek 
in M. Jonozovič; dostopen na www.volkovi.si pod 
zavihkom MULTiMEDiJA – Publikacije). Drugi dan 
je potekala vodena delavnica, v kateri smo opredelili 
ključne dileme in skušali sestaviti zaključke, s katerimi 
bi se lahko strinjale vse interesne skupine. Sklepi 
delavnice bodo predstavljeni v eni od naslednjih 
številk Gozdarskega vestnika.

Izhodišča s posvetovanja
Poznavanje stanja in vzorcev sprememb naravne 
vrstne sestave gozda je ena izhodiščnih informacij 
pri sonaravnem upravljanju gozdnih ekosistemov, 
saj takšne sestave pogosto privzemamo kot referenco 
in cilj gospodarjenja. Na osnovi današnjega stanja ni 
mogoče zanesljivo sklepati, kakšna bi bila naravna 
sestava gozdov, saj je na njihov razvoj prek iztrebljenja 
velikih rastlinojedov in velikih zveri, požiganja, nepo-

Strokovna razpravaČerne, B., Hafner, M.: Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra rupi-
capra L.) na območju Zahodnih Karavank
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srednega pospeševanja gospodarsko zanimivejših 
vrst itn. zelo vplival človek. Zato so zelo dragocene 
informacije o zgradbi gozdov iz obdobja, ko člo-
vekovi vplivi še niso bili tolikšni. Pelodne analize 
nakazujejo, da sta bili jelka in bukev (kot tudi druge 
zdaj zastopane vrste) večji del holocena (zadnjih 
8.500 let) v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih 
slovenije verjetno stalni in prevladujoči vrsti, ni 
pa mogoče oceniti njune absolutne zastopanosti niti 
obsega morebitnih nihanj v času in prostoru. O tem 
bi bile dobrodošle dodatne raziskave. Verjetno so na 
zastopanost globalno in lokalno vplivali raznoteri 
dejavniki, npr. podnebje, človek in tudi prostoživeči 
veliki rastlinojedi. Jelka je občutljiva za človekove 
vplive (npr. ogenj, paša, intenzivna sečnja) in se 
mu je skozi holocen umikala. človekovi vplivi so v 
obliki občasnih rahlih nihljajev zastopanosti peloda 
bukve in jelke razvidni tudi v diagramih za dinarsko 
jelovo-bukove gozdove v obdobju najmanj zadnjih 
5.500 let in so se okrepili zadnjih 2.000 let, ko je bila 
oblikovana krajina, ki je podobna današnji. 

Za razumevanje vlog velikih rastlinojedov v 
gozdu je pomembno poznavanje njihove pretekle 
populacijske dinamike. Arheološke najdbe naka-
zujejo, da so bili veliki rastlinojedi na območju 
zdajšnje slovenije tudi ves holocen stalno prisotni 
in verjetno pogosti. Njihova vrstna pestrost je bila 
celo večja od zdajšnje, saj so tod poleg zdajšnjih vrst 
živeli še los, maral, zober in tur. zlasti pogosta je 
bila jelenjad, katere ostanki so med ostanki divjih 
živali med plenom lovca - človeka najpogostejši. V 
srednjem veku je bila verjetno še široko razširjena, 
kar nakazujejo tudi pogosta imena krajev s korenom 
»jelen«. V obdobju po marčni revoluciji (od leta 
1848 do konca istega stoletja) pa je bila iztrebljena, 
vendar ob koncu 19. stoletja ponovno naseljena v več 
delih sedanje Slovenije; nasprotno je srnjad v večjem 
delu države preživela tudi marčno revolucijo. Po ii. 
svetovni vojni so se populacije parkljarjev prostorsko 
in številčno zelo povečale, čemur je botrovala ureditev 
razmer v lovstvu (npr. varovanje z lovno dobo in 
načrtovano višino odstrela), pa tudi izredno majhna 
gostota naravnih plenilcev in povečana nosilna 
zmogljivost prostora zaradi zaraščanja (praznjenje 
podeželja) in intenzivnejšega izkoriščanja gozdov 
(obilnejša pritalna vegetacija zaradi presvetlitev). 

v zadnjih 150 letih se je gostota velikih rastli-
nojedov torej diametralno spremenila in je bila 
verjetno pred 100–150 leti najmanjša v celotnem 
holocenu (v zadnjih 10.000 letih), obratno pa 
je sedanja morda največja. Velik del dreves, ki v 
dinarsko jelovo-bukovih gozdovih zdaj tvorijo streho 

sestojev, se je torej pomladilo še v času, ko je bila 
gostota rastlinojedov na rekordno nizki ravni. To je 
lahko vplivalo na obilnejšo zastopanost občutljivejših 
vrst, tudi jelke, ki so jo ponekod tudi neposredno 
vzpodbujali z izsekavanjem bukve. Obratno pa je pred 
desetletji jelka začela nazadovati zaradi onesnaže-
nosti zraka, poleg tega se je zelo spremenila gostota 
rastlinojedov. zato velik nihljaj v zgradbi gozdov, 
ki ga opažamo, ni presenetljiv. čeprav je sedanja 
gostota rastlinojedov verjetno večja od zgodovinske, 
pa na podlagi tega ne moremo zaključiti, da enako 
velja tudi za njihove vplive na pomlajevanje gozda, 
saj dandanes, v nasprotju z večjim delom holocena, 
ko naj bi naše kraje skoraj v celoti pokrival gozd, 
rastlinojedi dobijo zelo velik del hrane tudi zunaj 
gozda (jelenjad morda okoli 1/2).

veliki rastlinojedi opravljajo v ekosistemih 
številne pomembne vloge; npr. pospešujejo raz-
gradnjo organske snovi in opravljajo vertikalni ter 
horizontalni transport hranil in tako vplivajo na 
njihovo lokalno dostopnost v tleh in posledično na 
produktivnost ekosistemov; s selektivnim prehranje-
vanjem vplivajo na pogostnost in vrstno zastopanost 
rastlinskih vrst, tudi drevesnih; raznašajo semena; 
vplivajo na pogostnost požarov; so ključna prehran-
ska vrsta velikim zverem. Njihovi neposredni vplivi 
na tla in vegetacijo se lahko posredno prenašajo tudi 
na druge trofične ravni v ekosistemih, zato v njih 
pogosto opravljajo tudi vlogo ključnih vrst. vse naše 
rastlinske vrste, vključno z drevesnimi, tudi jelka, 
so koevoluirale z velikimi rastlinojedi, kar pomeni, 
da so ti obvezen element za normalno delovanje 
naših gozdov. Glede na dolgotrajnost soobstoja 
velikih rastlinojedov in jelke nastaja vprašanje, 
zakaj je ta sedaj tako občutljiva na objedanje. Na 
splošno bi to lahko razložili z: (1) morebitno manjšo 
gostoto rastlinojedov v preteklosti, (2) morebitnimi 
spremembami vedenja rastlinojedov, vključno s 
prostorsko porazdelitvijo in prehranskim izborom v 
zadnjem času, morda zaradi majhne gostote velikih 
plenilcev (glej naslednji odstavek) pa tudi krmljenja, 
saj to pri nekaterih vrstah (npr. jelenjadi) zmanjša 
sezonsko migratornost in poveča koncentracije 
živali v okolici krmišč, (3) morebitno manjšo zasto-
panostjo jelke v preteklosti oz. z našimi zgrešenimi 
predstavami o njenih deležih v »naravnih gozdovih«, 
morda zaradi specifične zgodovine nastanka sedanjih 
gozdov (prejšnji odstavek); (4) morebitno povečano 
občutljivostjo jelke v zadnjem času, morda zaradi 
toplejšega in bolj sušnega ozračja, krajših zim in 
manj snega pozimi (sneg ščiti pred objedanjem) 
ter bolj sušnih poletij. Vse naštete razlage so bolj ali 

manj le hipoteze, za katere bi sicer lahko našli nekaj 
podpore v podatkih (vsaj za določene primere), a 
jih je premalo, da bi jih lahko sprejeli in posplošili; 
za trdnejše zaključke bi bile zanimive in potrebne 
dodatne raziskave ter sinteze že objavljenih raziskav. 

Po poenostavljenih predstavah naj bi plenilci vselej 
regulirali plenske vrste, kar je bil verjetno pomemben 
argument za v preteklosti uveljavljeno mnenje, po 
katerem naj bi bila gostota velikih rastlinojedov v 
obdobju, ko človek ni tako učinkovito kontroliral 
plenilcev, zelo majhna. Vendar empirične raziskave 
kažejo, da je paleta morebitnih izidov interakcije 
plenilec–plen izredno široka, vse od iztrebljenja do 
skoraj nobenih vplivov ter je dejanski vpliv odvisen 
od številnih dejavnikov in se lahko s časom zelo 
spreminja tudi na istem območju. V Evropi so vplivi 
velikih zveri na številčnost plenskih vrst odvisni od 
produktivnosti okolja in človekovih posegov ter se 
na splošno od juga proti severu večajo skladno z 
zmanjševanjem produktivnosti okolja. Kakšni so bili 
vplivi pri nas pred obdobjem človeka, je zelo tvegano 
napovedovati. Kakor koli pa glede na raziskave iz 
tujine sklepamo, da so naši veliki plenilci verjetno 
lahko vzdrževali številčnost rastlinojedov pod 
nosilno zmogljivostjo prostora, niso pa jih regu-
lirali; gostoto plenskih vrst so v povprečju verjetno 
manjšali, zmanjševali so amplitudo in upočasnili 
nihanja gostote v času, niso pa je trajno zadrževali 
pri stalni (nizki) vrednosti. Novejše raziskave kažejo, 
da so posredni učinki plenilcev (npr. na vedenje in 
prehranske strategije plenskih vrst, kar se odraža tudi 
na vegetaciji) celo večji od neposrednega učinka 
na številčnost plena in se pogosto izražajo v tro-
fični kaskadi (vplivi se odražajo na mnogih ravneh 
v ekosistemu). Človek lahko nadomesti vlogo 
plenilcev pri vplivu na številčnost rastlinojedov, 
drugi učinki odstrela pa se precej razlikujejo od 
naravnega plenjenja.

Pri sedanji gostoti volkovi na leto v štirih LPN v 
Dinaridih (LPN Žitna gora, Jelen, Medved in Sne-
žnik - Kočevska Reka) uplenijo okoli 400 osebkov 
jelenjadi, kar je okoli 4,5 % biomase jelenjadi na pro-
učevanem območju. ocenjeno plenjenje jelenjadi 
znaša vsaj 11 % (evidentirano), verjetno pa okoli 
22 % (ocenjeno) skupne smrtnosti. Vpliv plenilcev 
na dinamiko rastlinojedov pa je vseeno večji, kot bi 
lahko sklepali le na osnovi absolutnega odvzema, 
saj pogosteje plenijo reproduktivne samice oz. je 
struktura plenjenja zelo drugačna od odvzema, ki ga 
izvaja človek. Kljub temu je njihov vpliv na dinamiko 
populacij plenskih vrst primerjalno s človekom danes 
vseeno relativno majhen. Ris je lokalno pomem-

ben plenilec srnjadi. če bi bil prisoten v celotnem 
Notranjskem LUO, bi njegovo plenjenje pomenilo 
okoli 1/3 vsega odvzema te živalske vrste. Relativen 
pomen smrtnosti zaradi plenjenja je odvisen od 
lokalne gostote srnjadi (obratno sorazmeren vpliv). 

Trenutno so največja grožnja ohranitvi volkov 
konflikti s človekom (npr. plenjenje drobnice, kom-
peticija z lovci zaradi plenjenja divjadi, strah), saj 
se pogosto odražajo v pritiskih po večjem legalnem 
odstrelu in lahko tudi večjem ilegalnem ubijanju 
volkov. Pri tem je eden pomembnih dejavnikov, 
povezan s pogostostjo konfliktov, ohranjenost 
naravne prehranske baze – pri nas zlasti jelenjadi 
in srnjadi. Raziskave iz tujine namreč nakazujejo, 
da se plenjenje drobnice (eden glavnih virov kon-
fliktov) lahko zelo poveča ob zmanjšanju naravne 
prehranske baze. Obenem je pri majhni gostoti 
rastlinojedov verjetno povečana tudi kompeticija 
volka s človekom - lovcem. Primerjave naših razmer 
s tujimi nakazujejo, da je pri nas gostota rastlino-
jedov tolikšna, da plenjenja drobnice ne moremo 
pripisovati premajhni gostoti najpomembnejših 
plenskih vrst divjadi. 

Zaradi razlik v prehranski priljubljenosti, zaščite in 
zmožnosti regeneracije po poškodbi med drevesnimi 
vrstami lahko veliki rastlinojedi prek objedanja 
ter lupljenja zelo vplivajo na vrstno in debelinsko 
sestavo gozdnih sestojev (in tudi na vrednost lesa) ter 
usmerjajo njihov razvoj, kar se pogosto izpostavlja kot 
eno pomembnih težav v gozdarstvu. Temu ustrezno 
se poudarja pomen vzdrževanja ustrezne gostote 
rastlinojedov za zagotavljanje naravne obnove gozda. 
Manj pa se upošteva, da jakost vplivov rastlinojedov 
na mladje lahko zelo uravnavamo tudi z gozdno-
gospodarskimi in gozdnogojitvenimi ukrepi v 
gozdu. Analize podatkov iz vse Slovenije kažejo, 
da je stopnja poškodovanosti mladja drevesnih vrst 
nekajkrat bolj kot od gostote rastlinojedov odvisna od 
splošne prehranske nosilne zmogljivosti prostora: od 
deleža negozdnih površin, deleža mladovij, sestojev 
v obnovi in odraslih sestojev listavcev. Z gospodar-
jenjem z gozdom torej zelo vplivamo na prehransko 
nosilno zmogljivost gozda za rastlinojede vrste, kar 
je mogoče izkoristiti pri uravnavanju vplivov velikih 
rastlinojedov na pomlajevanje. 

Eden mogočih načinov zmanjševanja škode v 
gozdu zaradi rastlinojedov in zagotavljanja naravne 
obnove so poleg posrednih ukrepov (pašne površine, 
zimska sečnja, zaraščajoče se površine, odstrel) tudi 
neposredni zaščitni ukrepi. Ločimo individualne 
zaščite: koli, polni in perforirani tulci, fino in grobo 
mrežasti tulci, premazi, čepki za zaščito mladja; pre-
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mazi in ovoji za zaščito debel. Za skupinsko zaščito 
so primerne ograje, pri čemer sta pomembni velikost 
in postavitev. Odsvetujemo rabo klasične postavitve, 
boljša je škarjasta. Uporabne so tudi lesene ograje, saj 
so ekološko in estetsko manj sporne. Pomlajevanje s 
skupinsko zaščito ima to slabo lastnost, da ograjene 
površine v celoti izključi iz prehrane divjadi, kar 
pomeni, da so drugod pritiski na gozd večji. Zato 
je ukrep smiselno uporabljati le na majhnem deležu 
površin za izbrane drevesne vrste in rastišča, ne 
more pa biti redna praksa pomlajevanja. Pri vrstah z 
dolgo pomladitveno dobo (npr. jelka) je tudi težavno 
zagotoviti, da so ograje vzdrževane dovolj časa. Pri 
vseh zaščitah je na splošno lahko vprašljiva tudi 
ekonomska upravičenost, kjer bi za racionalno 
odločanje potrebovali več znanja. 

jelka je izrazito sencovzdržna vrsta in je primer-
jalno z drugimi drevesnimi vrstami konkurenčno 
uspešna v razmerah z malo svetlobe. ima slabše 
razvite strategije za preživetje v okoljih z rastlino-
jedi (nima mehanske niti kemijske zaščite, počasi 
raste); verjetno edina strategija v dinarsko jelovo-
-bukovih gozdovih je »pobeg« v predelih z veliko 
skalovitostjo. Na takih predelih je morda uspešnejša 
zaradi ugodnih mikrorastiščnih dejavnikov in/ali 
lokalno majhne gostote rastlinojedov zaradi slabše 
prehodnosti terena. na uspešnost njene obnove so 
vplivi gojitvenega sistema (prebiralno, skupinsko 
postopno v različnih merilih) manj pomembni od 
vplivov rastlinojedov, matične podlage in splošne 
prehranske ponudbe v okolju (deleža mladja, itn.). 
Z vidika ohranitve jelke je zaradi slabšega širjenja 
semena pomembno ohranjanje semenjakov. Za 
reševanje težav z obnovo v jelovo-bukovih gozdo-
vih bi verjetno kazalo razmisliti tudi o lokalni rabi 
zaščitnih ograj in sajenju (tudi provenienc jelke, ki 
so prilagojene na toplejše podnebje). Primerjave 
med ograjenimi in neograjenimi ploskvami kažejo, 
da se jelka lahko uspešno obnavlja ob izključitvi 
rastlinojedov. Njena objedenost v gradientu gostote 
jelenjadi pa je izrazito nelinearna: že pri razmeroma 
majhni gostoti se hitro poveča, potem pa se ustali. 
Slednje nakazuje, da v nekem deležu jelka obstane 
tudi ob veliki gostoti rastlinojedov. Torej strah, da bi 
jelka zaradi rastlinojedov lahko popolnoma izginila, 
ni upravičen. 

delež jelke v gozdovih se zaradi več razlogov, 
vključno z rastlinojedi, zmanjšuje v Sloveniji in v 
sosednjih državah, a je pri nas zmanjševanje celo 
nekoliko hitrejše. težave se pojavljajo predvsem 
v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. Na Snežni-
škem se je večina jelke, ki zdaj tvori streho sestojev, 

pomladila v času, ko jelenjadi skoraj ni bilo oz. je 
bila iztrebljena (okoli leta 1840), obenem so pozneje 
jelko spodbujalo z izsekavanjem bukve. Podatki iz 
Goteniškega pogorja kažejo, da je jelka v obdobju 
zadnjih nekaj sto let (podatki segajo do pred. 500 let) 
dokaj stalno vraščala v sestoje. V Kočevski območni 
enoti, ki pokriva velik del jelovo-bukovih gozdov v 
državi, se lesna zaloga sestojev veča: od leta 1970 
se je povečala za 1/3. Delež mladovij je manjši od 
modelnega in se zadnja desetletja zmanjšuje, delež 
debeljakov pa veča. Enako velja, čeprav v manjši 
meri, tudi za sestoje v obnovi. Zelo se zmanjšuje 
tudi delež pionirskih gozdov in grmišč. možnosti 
za zmanjševanje pritiskov divjadi na gozd prek 
upravljanja prehranske nosilne zmogljivosti pro-
stora torej še niso izkoriščene. težave z naravno 
obnovo zaradi jelenjadi se izpostavlja kot enega 
ključnih problemov pri gospodarjenju z gozdom. 
Pritiske rastlinojedov dobro prenašata bukev in 
smreka; njun delež je večji od želenega, ki ustreza 
v GGN predvideni naravni sestavi; obratno pa je 
pri jelki in plemenitih listavcih majhen oz. glede 
na želenega premajhen. Ena izmed pomembnih 
odločitev pri gospodarjenju z gozdovi so želeni 
ciljni deleži drevesnih vrst v lesni zalogi. Vodilni 
strokovnjaki s področja gojenja in urejanja gozdov za 
dinarske jelovo-bukove gozdove v Sloveniji svetujejo 
kot primeren delež jelke okoli 30 % v lesni zalogi (v 
povprečju), pri čemer izhajajo iz podatkov o deležu 
jelke v daljši zgodovini (nekaj sto let) pri nas in v 
primerljivih razmerah v celotnih Dinaridih, tudi v 
območjih, kjer so bili človekovi vplivi na zgradbo 
gozda v prejšnjem stoletju manjši kot pri nas. Ker 
se jelka, ko preraste iz faze mladja, verjetno bolje 
uveljavlja od drugih vrst (je izrazito klimaksna vrsta), 
je lahko njen delež v mladju manjši od želenega v 
lesni zalogi. Vsekakor pa bo navedeni ciljni delež 
težko dosegljiv; glede njegove utemeljitve, vplivov na 
živali ter smotrnosti v prizmi pričakovanih vplivov 
podnebnih sprememb (glej enega od naslednjih 
odstavkov) sta potrebna tudi kritično preverjanje 
in konsenz v širšem strokovnem krogu. 

Na osnovi lovskih statistik odvzema lahko skle-
pamo, da se je v lUo-jih, ki pokrivajo dinaride, 
gostota jelenjadi do začetka 90-ih let večala, zatem 
pa manjšala, sedaj pa je konstantna oz. se še manjša, 
je pa še vedno med največjimi v Sloveniji; gostota 
srnjadi pa se verjetno ni bistveno spreminjala. V tem 
območju so vplivi srnjadi na pomlajevanje gozda 
bistveno manjši od jelenjadi, pri čemer so verjetno 
izjema najbolj občutljive in prehransko priljubljene 
vrste, vključno z jelko. obe vrsti rastlinojedov sta z 

vidika lova v Sloveniji motivacijsko in ekonomsko 
med najpomembnejšimi oz. pogosto celo glavni 
vrsti divjadi. V LUO-jih, ki pokrivajo Dinaride, je 
v sistem lovstva vključenih skoraj 90 lovskih družin 
in pet lovišč s posebnim namenom (LPN) s skupaj 
skorajda 5000 lovci. LPN zaposlujejo 46 ljudi, odstrel 
prinaša 230 ton »zdravstveno« neoporečnega mesa 
(divjačine) v vrednosti primarnega odkupa 0,65 mio 
evrov na leto. Samo v LPN skupni prihodki znašajo 
1 mio evrov. Za celovito razumevanje pomena lova 
(in velikih rastlinojedov) bi morali poznati tudi 
posredne dohodke, zlasti od lovskega turizma, ki 
izhajajo iz potrošnje lovskih gostov v lokalnih okoljih, 
ter pomena lovstva za lovce v primerjavi s stroški 
zagotavljanja drugih oblik udejstvovanja državljanov 
(npr. šport, društva) za državo.

Za presojo upravljanja gozda pri različnih scena-
rijih glede na vplive in gostoto divjadi so pomembne 
tudi prirastne značilnosti glavnih drevesnih vrst v 
Dinaridih. na splošno imajo iglavci, zlasti smreka, 
večji volumenski donos; pri vrednostnem donosu 
lesa je najugodnejša smreka, sledi jelka, bukev pa 
bolj zaostaja (okvirno razmerje vrednostnih donosov 
bukve, jelke in smreke znaša 1 : 1,6 : 2). Na splošno 
so enomerni sestoji manj donosni kot raznomerni, 
razen pri smreki. če ne bo velikega povpraševanja 
po tehničnem lesu bukovine, bo bukev ostala znatno 
manj donosna vrsta. Gorski javor lahko obogati vre-
dnostne donose, vendar le v omejenem obsegu, saj 
je vselej primešan v manjšem deležu. če so zaščitni 
ukrepi mladja namenjeni predvsem povečevanju 
donosnosti lesa (npr. pospeševanje donosnejših vrst), 
ne pa vzdrževanju »naravne« vrstne sestave, bi bilo 
pri skupnem neto vrednotenju ekonomike gospo-
darjenja smiselno upoštevati tudi stroške zaščite 
pred rastlinojedi, kar bi lahko precej spremenilo 
odnose med drevesnimi vrstami in bi napredovale 
tiste, ki rabijo manj ukrepov zaščite. 

Klimatologi napovedujejo velike spremembe 
podnebja v prihodnosti. če napovedi sprejmemo kot 
verjetne, bo to vplivalo tudi na vegetacijo, vključno z 
drevesnimi vrstami. zastopanost dinarsko jelovo-
-bukovih gozdov se bo po večini scenarijev pod-
nebnih sprememb zmanjšala; po pesimističnih 
scenarijih (predvidevajo večje povečanje temperatur 
ozračja ob hkratnem zmanjšanju količine pada-
vin) bodo ti gozdovi omejeni le še na zelo majhen 
delež sedanje razširjenosti. Napovedi kažejo na 
bistveno zmanjšane deleže jelke in manjše, a vseeno 
pomembno zmanjšanje bukve v lesni zalogi, povečali 
pa naj bi se deleži termofilnih listavcev. Po napovedih 
se bosta zelo zmanjšala tudi območje razširjenosti 

smreke in njen delež v lesni zalogi. Pričakovane 
spremembe gozdov so zlasti velike v Dinaridih. 
Glede na jakost obsega napovedanih sprememb bi 
veljalo tematiko razvijati, spremljati, se do nje kot 
stroka opredeliti in razviti strategije omilitvenih 
ukrepov in prilagajanja. 

V Sloveniji za upravljanje gozda z vsemi kom-
ponentami uporabljamo kontrolno metodo, ki 
temelji na spremljanju kazalnikov, ukrepanju, spre-
mljanju učinkov storjenega ter morebitnih popravkih 
ukrepov. Upravljanje rastlinojedov v prizmi njihovih 
vplivov na gozd temelji na kazalnikih stanja živali 
(npr. gibanje telesnih mas, mas rogovja, realizacija 
načrtov odvzema) in stanja okolja (stopnja objede-
nosti mladja, škode v kmetijskem prostoru). Metoda 
implicitno predpostavlja, da z večanjem gostote proti 
nosilni zmogljivosti prostora kazalniki reagirajo, po 
možnosti linearno in monotono. vendar odnosov 
še ne poznamo dovolj dobro, ne poznamo pa tudi 
odzivnosti indikatorjev oz. njihove indikatorske 
vrednosti. Vprašanje bo v celoti obdelano projektu 
v CRP, ki se je začel pred nedavnim. 

ena od pomembnih vhodnih informacij pri 
usklajevanju vplivov rastlinojedov na obnovo so 
popisi objedenosti gozdnega mladja, ki jih izvaja 
ZGS. Metodo smo glede na izkušnje iz obdobja 
1996–2004 dopolnili. Sedaj se popise izvaja na vsaj 
51 ploskvah v vsaki od skupaj 31 popisnih enot; 
le-te pokrivajo celotno državo in zajemajo območja, 
ki so glede stanja populacij divjadi in rastiščnih 
razmer dokaj homogena. Analize doslej zbranih 
podatkov nakazujejo, da mejne objedenosti, zlasti 
uniformne za vso državo in za vse vrste, niso upo-
rabne, saj nekatere vrste pri enaki poškodovanosti 
izpadejo, druge pa nimajo težav. za prihodnje 
kaže več pozornosti nameniti analizam ciljne in 
minimalne gostote mladja drevesnih vrst, mejnih 
objedenosti za glavne drevesne vrste po popisnih 
(ekoloških) enotah ter dejavnikom, ki vplivajo na 
preraščanje mladja.
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