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1 UVOD 

Srnjad je najštevilčnejši parkljar v Evraziji. Njihova izredna sposobnost prilagajanja jim 

omogoča, da se optimalno prilagajajo prostoru, katerega človek nenehno spreminja. Zaradi 

njihove številčnosti ter razširjenosti pa je vedno več raziskav posvečenih prav tej vrsti 

(Danilkin in  Hewison, 1996).  

Število osebkov v populaciji je odvisno od rojstev, smrti, imigracij in emigracij. Na 

številčnost populacije vplivajo tudi vreme, bolezni, življenjski prostor, prehrana, plenilci in 

tekmovanje med vrstami. Ti dejavniki lahko omejujejo rast populacije, lahko pa jo tudi 

ustavijo. Pomembno vprašanje je, ali različni vzroki smrtnosti vplivajo na celotno smrtnost 

in če se z zmanjšanjem enega dejavnika smrtnosti poveča drug dejavnik, torej če je 

smrtnost dodatna (aditivna) ali izravnalna (kompezatorna). Vrednotenje takšnih problemov 

zahteva podrobno raziskovanje vzorcev smrtnosti populacije. Pomemben del raziskav 

predstavlja zgodnja (neonatalna) smrtnost mladičev, saj le ti predstavljajo potencialne nove 

osebke v populaciji (Jarnemo, 2004). 

Iz raziskav, pridobljenih v Skandinaviji, je najpogostejši razlog za smrtnost mladičev 

srnjadi plenjenje lisice, saj je predstavljala 81 % celotne smrtnosti (Jarnemo in sod., 2004). 

Drugi najpogostejši razlog za smrtnost mladičev v mozaični gozdnati krajini pa je okos1 pri 

košnji trave (Jarnemo, 2002). 

1.1 CILJI 

• Oceniti stopnjo smrtnosti mladičev srnjadi pri košnji na območju lovišča, s katerim 

upravlja lovska družina (LD) Kajuh Šmartno v Rožni dolini. 

• Ugotoviti, s katerim načinom košnje (motorna kosilnica, traktorska kosilnica –  

(priključek),  ročno) je bilo okošenih največ mladičev srnjadi. 

• Ugotoviti, v katerem obdobju je bilo okošenih največ mladičev srnjadi. 

• Ugotoviti, ali preprosta strašila zmanjšajo stopnjo smrtnosti  mladičev srnjadi pri 

košnji. 

                                                 
1 Do okosa pride takrat, ko z motorno kosilnico poškodujemo žival. 
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1.2 HIPOTEZE 

• Predvidevamo, da je največ mladičev srnjadi okošenih med 1. in 10. junijem. 

• Predvidevamo, da je največ mladičev srnjadi okošenih s traktorsko kosilnico. 

• Predvidevamo, da je na območju s preprostimi strašili okošenih manj mladičev 

srnjadi. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 OPIS VRSTE 

Srnjad (rod Capreolus) uvrščamo v družino jelenov (Cervidae) Gray, 1821 in so najmanjši 

predstavniki le-te. Srnjad je najštevilčnejši parkljar v Evropi. Razširjena je v Evropi, južni 

Sibiriji, Mali Aziji in na daljnem Vzhodu, v Mongoliji, Kazahstanu, pogorju Tienšan in 

večjem delu Kitajske (Pagon in Rijavec, 2006). Zaradi velikih geografskih razlik je prišlo 

znotraj rodu srnjadi do morfoloških sprememb. Danes poznamo dve vrsti, in sicer evropsko 

(Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) in sibirsko srno (Capreolus pygargus Pallas, 1771) 

(Danilkin in  Hewison, 1996). 

Pri nas živi evropska srna, ki je razširjena od Skandinavije na severu, do Sredozemskega 

morja na jugu, Španije in Portugalske na zahodu ter do gorovja Ural na vzhodu (Jarnemo, 

2004). 

 
Slika 1: Razširjenost evropske srne (Capreolus capreolus L.) (IUCN, 2013). 

2.1.1 Življenjski prostor 

Življenjski prostor srnjadi sega od nižinskega sveta do visokogorja. Na začetku je bila 

srnjad divjad listnatih in mešanih gozdov, predvsem gozdov z bogato podrastjo ter gozdnih 
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robov v bližini voda in poljedelskih površin. S krčenjem gozdov se je krčil tudi življenjski 

prostor srnjadi, tako da se je ta morala prilagoditi na življenje blizu ljudi, kjer pa so jo manj 

ogrožale velike zveri (ris, medved in volk). Zaradi teh sprememb v okolju poznamo danes 

tri različne ekološke tipe srnjadi: gozdno srnjad (živi in hrani se samo v gozdu), srnjad 

gozdnega roba ter poljsko srnjad (naselila se je na negozdnih površinah) (Krže, 2000). 

Grmovnat gozdni rob nudi srnjadi zaščito pred vremenskimi vplivi (sneg, veter) in nudi 

možnost za beg pred sovražniki. Tako gozdni rob z grmovnimi poganjki, zelišči ter dovolj 

svetlobe daje srnjadi najboljše možnosti za preživetje in je zato najprimernejši življenjski 

prostor. V gozdovih bogatih z zelišči in grmovjem je srnjad številčnejša, kot pa v 

preglednih, starih gozdovih z malo podrasti (Krže, 2000). 

2.1.2  Zunanji videz 

Odrasla srna je v vihru visoka okrog 70 cm in dolga 110 cm ter težka med 20 in 30 kg. Že 

po zunanjem videzu je značilen smukalec, kar izraža prilagojenost na življenje v gosti 

podrasti in visoki travi. Za smukalce je značilno čvrsto telo na vitkih nogah. Močna stegna 

ji omogočajo dolge in visoke skoke. Glava je kratka na dolgem, vitkem vratu. Oči ležijo ob 

strani glave, zato srnjad ne vidi binokularno. V vse strani gibljiva uhlja sta dolga in ovalne 

oblike ter omogočata, da srna sliši tudi neznatne šume. Pri samcih se razvije rogovje, ki je 

razmeroma kratko. Rep je kratek (Simonič, 1976; Krže, 2000). 

Za srnjad je značilna poletna in zimska obarvanost (odlakanost) ki ju menja pomladi in 

jeseni. Poletna dlaka je svetleča, rdeče-rjavkasta obarvana v različnih odtenkih. Zimska 

dlaka je svetlo do temno siva. Mladiči so ob rojstvu rjavi z belimi lisami, ki kmalu po 

skotitvi izginejo. Obarvanost je individualno pogojena in je odvisna od starosti in 

zdravstvenega stanja živali (Simonič, 1976; Krže, 2000). 

2.1.3 Oblikovanje teritorija 

Srnjad pozimi živi v skupinah, kjer si poišče najugodnejša vremenska in prehranjevalna 

območja. Spomladi se skupine srnjadi oziroma tropi začnejo razhajati ter si poiščejo lastne 

teritorije, ki jih označujejo in branijo. Teritorij si najprej izberejo srnjaki, nato pa, 
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najkasneje tri tedne pred poleganjem, še srne. Velikost teritorija je v nižinskem okolju 

večja kot v gorskem (Simonič, 1976).  

2.1.3.1   Teritorialno obnašanje srnjakov 

Spomladi, takoj ko se sneg stali, odrasel srnjak določi teritorij, ki je podoben iz leta v leto. 

Teritorij označi tako z vidnimi oznakami, kot tudi z vonjem in ga brani pred drugimi 

srnjaki. Vsako leto pa mora srnjak ta teritorij ponovno določiti ter ga braniti predvsem pred 

mlajšimi srnjaki (Danilkin in  Hewison, 1996).  

Velikosti teritorijev so različne. Ob gozdnih robovih, v visoki travi, blizu rek, kjer je veliko 

hrane in dobrih skrivališča, so populacijske gostote srnjadi velike, teritoriji pa so manjši. 

Tu je tekmovanje za teritorij še posebej intenzivno, v primerjavi z območji, ki so manj 

primerna za življenje srnjadi (Danilkin in  Hewison, 1996). 

Preglednica 1: Velikost teritorija pri različnih populacijskih gostotah (Danilkin in  Hewison, 1996). 

Gostota 

populacije 

(osebki/100 ha) 

Velikost teritorija 

(ha) 

1-2 126-204 

3-10 38-157 

10-20 6-100 

20-30 12-71 

30-40 7-20 

40-60 5-10 

>60 2-9 

2.1.3.2 Teritorialno obnašanje srn 

Poleti se razdelitev prostora med srnami in srnjaki razlikuje. Do konca aprila in v začetku 

maja (3-4 tedne pred poleganjem) srna zapusti trop in označi svoj teritorij. Teritorij je med 

leti podoben in sprva meri nekaj deset hektarjev, ko pa se bliža poleganje je vedno manjši 

in na koncu meri manj kot deset hektarjev (Danilkin in  Hewison, 1996). 

Osrednje območje teritorija, ki ga izbere srna, mora biti primero za poleganje in kasnejši 

razvoj mladičev. To je najpomembnejši del teritorija, saj mladič ostane tu tri tedne po 
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poleganju. Navadno je ta kraj na južnih, prisojnih pobočjih, saj mora biti topel, suh in 

sončen. Biti mora tudi primerno obrasel, 50-80 cm visoka trava ali grmovje, da mladiču 

nudi primerno zaščito (Simonič, 1976). 

Če pride srna na teritorij, ki ga že zavzema druga srna, ga le-ta prične braniti najprej z 

značilnimi gibi, lahko pa pride tudi do boja. Močnejša srna obdrži teritorij, šibkejša pa si 

poišče drugega. V številčni populaciji se morajo najšibkejše srne zadovoljiti z manj 

primernimi teritoriji za poleganje mladičev (Simonič, 1976). 

2.2 RAZMNOŽEVANJE IN RAZVOJ 

Srna spolno dozori pri 14. mesecih oziroma v drugem letu svojega življenja in praviloma 

ostane plodna vse življenje. Ob ugodnih življenjskih pogojih lahko dozori že nekaj 

mesecev prej, ob slabih pa kasneje. Pogoji, ki vplivajo na spolno zrelost srne so: klimatske 

razmere, prehrana, gostota poselitve in sestava populacije. Jalove srne so redkost. 

Razlogov, da srna nima mladičev, je več: izguba mladičev po rojstvu, neugodne razmere za 

oploditev, nedonošeni mladiči (Simonič, 1976). 

2.2.1 Prsk (obdobje parjenja) in brejost 

Prsk srnjadi se prične okoli 20. julija ter traja do 20. avgusta. Do zamikov pride zaradi 

nadmorske višine. Na pričetek prska verjetno vplivata čas poleganja mladičev in pretekla 

zima. Zgodnejši prsk pričakujemo po milih zimah, saj je takrat čas poleganja mladičev 

zgodnejši. Večina srn je oplojenih v omenjenem času. Srne, ki v tem času niso bile 

oplojene, se gonijo konec novembra in v začetku decembra. Ta prsk lahko imenujemo tudi 

poprsk (Krže, 2000).  

Prsk se začne, ko se pričnejo goniti srne. Srna se goni 3-4 dni. V srninem telesu v jajčniku 

dozorijo jajčeca. Srnjak ima v času paritve povečane žleze med rogovi in na nogah. Srnjak 

poišče srno s pomočjo vonja ter zvočnih signalov. Ko srnjak najde srno, jo prične gonit. 

Gonja lahko poteka cel dan, če se srna ne pusti zaskočiti. Gonjo prekine samica, ki z 

značilno držo pokaže srnjaku, da je pripravljena. Zaskok je kratek (5-20 sunkov) in srnjaka 

popolnoma izčrpa (Simonič, 1976; Krže, 2000). 
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Oploditev poteka v jajcevodu. Oplojeno jajčece potuje v maternico, kjer se večkrat deli in 

razvije v blastocisto (Krže, 2000). Nato sledi obdobje mirovanja, ki traja 4,5 do 5 mesecev. 

V tem času poteka upočasnjen razvoj. To obdobje imenujemo embrionalna diapavza.  

Blastocista zraste od 0,1 mm do 5 mm (Danilkin in  Hewison, 1996). V obdobju 

mirovanja, od avgusta do decembra, blastocista v maternični sluzi prosto lebdi. Ugnezdi se 

šele sredi decembra, ko se prične proizvajati rastni hormon. Takrat se tudi prične normalen 

razvoj zarodka. Predbrejostnega obdobja oziroma diapavze nimajo srne, ki so bile oplojene 

v poprsku (Krže, 2000). 

Brejost traja 5 mesecev. Obdobje celotne nosečnosti torej traja od 264 do 318 dni, brez 

predbrejosti pa 150 dni (Danilkin in  Hewison, 1996; Krže, 2000). 

2.2.2 Poleganje in razvoj mladičev 

Srne polegajo med koncem aprila in do sredine junija (Krže, 2000). Pokorny (2003) je, s 

pomočjo raziskav iz drugih evropskih držav, določil povprečen datum poleganj 18.  maj. 

Navadno poležejo 1-2 mladiča, redkeje 3 ali 4, težke med 0,5 in 2 kg. Čas poleganja je 

odvisen od vremenskih razmer med brejostjo. Po raziskavah je večina poleganj maja in 

junija, vrhunec pa je v začetku junija. Prav tako na datum poleganj vpliva geografska lega. 

Na poleganje pa ne vplivajo trenutne vremenske razmere, saj je višek poleganj ugotovljen 

v lepem in deževnem vremenu (Danilkin in  Hewison, 1996; Krže, 2000). 

Približno mesec pred poleganjem se srna oddalji od skupine in si poišče najbolj primerno 

mesto za poleganje. 74 % mladičev je poleženih ob gozdnem robu (od tega 51 % v visoki 

travi), kjer sta primerna zaščita in pogoji za nadaljnje življenje, 23 % je poleženih v gozdu 

in le 3 % na bolj odprtih območjih. V hribovitem svetu srne navadno polegajo na južnih 

legah (Danilkin in  Hewison, 1996). 

Srne polegajo čepe ali leže. Takoj po poleganju srna pregrizne popkovnico, z lizanjem 

posuši mladiča in pospeši delovanje presnove. Nato še poje posteljico (Krže, 2000). Prvo 

hranjenje poteka že takoj po rojstvu in traja 5-9 minut, drugo pa čez 1 do 5 ur. Srna 

mladiča medtem, ko on sesa, liže (Danilkin in  Hewison, 1996). Kasneje mladič sesa od 9- 

do 11-krat na dan od 30 do 60 sekund naenkrat. Sesati preneha pri starosti 5-6 mesecev  

(Krže, 2000). 
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Mladič poskuša vstati že kmalu po poleganju, stoji po enem dnevu, shodi pa po treh do 

štirih dneh. Vendar mladič v tem obdobju še ne sledi materi. Prve tri tedne ostaja skrit v 

podrasti ali visoki travi, kjer večino časa spi. Ob nevarnosti se pritaji k tlom in popolnoma 

miruje (Simonič, 1976). Bežati začne pri 3-4 tednih in od takrat dalje tudi sledi materi. 

Slediti ji preneha naslednjo pomlad, nekaj dni pred poleganjem (Krže, 2000). 

 
Slika 2: Mladič ob morebitni nevarnosti ni zbežal, ampak se je pritajil k tlom (foto: K. Doler, 2014). 
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2.3 SMRTNOST MLADIČEV 

Parkljarji imajo značilno krivuljo smrtnosti (U-oblika), z visoko stopnjo smrtnosti v 

zgodnjem mladostnem obdobju, nizko stopnjo smrtnosti v zgodnjem odraslem obdobju in 

naraščajočo stopnjo smrtnosti s staranjem. V dveh raziskavah na Švedskem so ugotovili, da 

je bila zgodnja (neonatalna) smrtnost mladičev 51 in 52 %. Najpogostejši razlog za 

smrtnost v tem obdobju so plenilci (predvsem lisica), drugi razlogi pa so še lakota, bolezni 

in okos z motorno kosilnico (Jarnemo, 2004). 

Samci in samice imajo podobne možnosti za preživetje prvega poletja (Gaillard in sod., 

1997; Jarnemo in sod., 2004). Gaillard in sod. (1997) so ugotovili, da ob močnem deževju 

preživi več mladičev. 

2.3.1 Plenilci 

V okolju so najpomembnejši dejavniki smrtnosti mladičev srnjadi plenilci (Jarnemo in 

Liberg, 2005). Plenilci srnjadi so volk (Canis lupus), ris (Lynx lynx), ki pleni predvsem 

starejše mladiče in odrasle živali ter šakal (Canis aureus) in navadna lisica (Vulpes vulpes), 

ki je najpogostejši plenilec mladičev v času njihovega pritajevanja. Zaradi plenilcev so 

parkljarji skozi evolucijo razvili protiplenilsko strategijo. Ena izmed teh strategij je kotitev 

ob istem času oz. sinhronizirano poleganje. 80 % poleganj se zgodi v obdobju od 20 do 30 

dni. S tem se zmanjša število mladičev, ki bi jih plenilci v tako kratkem času lahko ujeli. 

Druga strategija pa je pritajevanje mladičev, dokler niso sposobni zbežati (približno osem 

tednov) (Jarnemo, 2004). 

Plenjenje lisice je bil prepoznan kot najpomembnejši dejavnik pri neonatalni smrtnosti 

srnjadi v Skandinaviji (Jarnemo s sod., 2004; Jarnemo in Liberg, 2005). Ponekod 

predstavlja celo 81 % celotne smrtnosti. Večina smrtnosti mladičev se zgodi v prvem 

mesecu življenja (Jarnemo s sod., 2004). Srna bo mladiča varovala z agresivno obrambo. 

Veliko srn pa je neizkušenih v odnosu do lisice in zato je njihova obramba manj 

učinkovita, kar pomeni večjo nevarnost za mladiča (Jarnemo in Liberg, 2005).  
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2.3.2 Okositev z motorno kosilnico 

Košnja je drugi najpomembnejši dejavnik smrtnosti mladičev srnjadi na področjih 

intenzivnega kmetijstva. V raziskavah na Švedskem je bila smrtnost zaradi košnje ocenjena 

med 25 in 45 %, na Poljskem 26 % in v takratni Zahodni Nemčiji 14,5 % vseh označenih 

mladičev (Jarnemo, 2002). 

Večina mladičev je poleženih v travi primerni za košnjo. Smrtnost je večja pri mladičih, ki 

so poleženi zgodaj. Kasneje, kot so poleženi, večja je verjetnost, da je košnja že mimo. 

Mladiči so dovzetni za košnjo vsaj do enega meseca starosti. Prvih deset dni je pri mladičih 

izrazito pritajevanje, zato so v tem času najbolj ogroženi za okositev. Pri starosti 20 dni je 

verjetnost, da bo mladič zbežal 25 %, pri starosti 30 dni pa 50 %. Kljub temu pa je 

povprečna razdalja do bližajočega se človeka pri starosti 20 dni manj kot en meter in dva 

metra pri starosti 30 dni (Jarnemo, 2002). 

2.3.2.1 Preprečevanje smrtnosti zaradi okosa 

Srno opozorimo pred košnjo zvečer ali noč prej. Ta se bo z mladičem umaknila. Pri tem 

postopku lahko sodelujejo lovci, saj že poznajo mesta, kjer se mladiči lahko nahajajo 

(Bernik, 2010).  

Načini preprečevanja so (Bernik, 2010): 

a) Iskanje s psi  

Zelo učinkovito je pregledovanje z lovskimi psi. Za temeljit pregled travnika potrebujemo 

veliko časa, vendar učinek pregleda ni vedno zadovoljiv, saj mlade živali oddajajo malo 

vonja in jih pes ne zazna. 

b) Plašenje živali 

Če želimo srnjad preplašiti, ob robove travnika nastavimo optične, svetlobne ali zvočne 

predmete. Te predmete namestimo na kole vsakih 25 m. Ob vetru bo stvar zaropotala, se 

zasvetila ali premaknila. Predmete je potrebno namestiti en popoldan pred košnjo in 

odstraniti tik pred njo. Če bomo predmete nastavili prej, se bo srnjad nanje privadila in ne 

bo želenega učinka. 
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c) Tehnični pripomočki 

Tehnični pripomočki omogočajo iskanje živali med košnjo s pomočjo infrardečega 

sevanja. Senzor je nameščen na traktor ali kosilnico in vključi zvok ali svetlobo, ko zazna 

telesno toploto živali. Nato ima kosec 3-4 sekunde časa, da se ustavi. Ta tehnika je najbolj 

učinkovita zjutraj, saj je temperaturna razlika med okolico in živaljo največja in jo bo 

senzor zagotovo zaznal. 

d) Smer košnje  

Načelo pri košnji bi naj bilo, da ima žival možnost zbežati. Najbolj učinkoviti načini 

košnje so od sredine travnika proti robu, od roba ceste navznoter in tako, da najprej 

okosimo rob, nato pa prečno iz sredine travnika navzven. Najslabši način košnje je od 

robov proti sredini. 

 
Slika 3: Smer košnje (Bernik, 2010). 
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3 MATERIAL IN METODE 

Za ugotavljanje smrtnosti mladičev srnjadi smo izbrali 100 kmetij na območju lovišča 

Kajuh Šmartno v Rožni dolini. Za lažje evidentiranje smo območje raziskave vrisali na 

petih tematskih kartah. V prvih štirih območjih ležijo kmetije, ki smo jih anketirali, v 5 

območju pa ležijo zgolj travnate površine anketiranih kmetij (Slika 4, Priloga 2). 

 
Slika 4: Šmartno v Rožni dolini razdeljeno na 5 območij. (vir zemljevida: GIS iObčina). 

3.1 OPIS OBMOČJA 

Šmartno v Rožni dolini (315 m) leži na severnem obrobju Celjske kotline, katera se 

razprostira na vzhodnem robu slovenskega alpskega sveta. Osrednji in zahodni del kotline 

je Savinjska raven ali (Spodnja) Savinjska dolina. Severni in vzhodni rob Celjske kotline 

obdajata Ložniško in Hudinjsko gričevje, na jugu vse do severnega obrobja sega do 

Posavskega hribovja z Mrzliškim pogorjem, na zahodu pa sega do pobočij zakrasele 

predalpske Dobroveljske planote (Perko in Orožen, 1998).  
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Šmartno je na zahodu in severu obdano z Ložniškim in Hudinjskim gričevjem. Najvišji del 

gričevja na območju Šmartnega je Šentjungertsko hribovje, najvišji vrh pa je Gora (569 

m). Gričevje predstavlja prehodno pokrajino na stiku alpskega in panonskega sveta. 

Ložniško gričevje leži med Savinjsko dolino in Velenjsko kotlino. Hudinjsko gričevje 

poteka ob porečju Hudinje, med naseljema Vojnik in Socka  (Perko in Orožen, 1998).  

Na jugu Šmartnega je Šmartinsko jezero. Nastalo je leta 1970 z zajezitvijo reke Koprivnice 

in Farovškega grabna (Perko in Orožen, 1998). 

3.1.1 Podnebje 

Na območju Šmartnega prevladuje prehodno podnebje s celinskim vplivom in s prevlado 

jugozahodnih vetrov. Povprečna letna temperatura je 9 °C, januarja -2 °C ter julija 19,1 °C. 

Padavin je največ v juniju (127 mm), najmanj v marcu (52 mm). Okoli 124 dni letno (zlasti 

pozimi) je megla (Ramšak, 2006). 

 
Slika 5: Povprečna mesečna temperatura in povprečna mesečna količina padavin za mesto Celje (Perko in Orožen, 1998). 

3.1.2 Gozdnatost 

Gozdovi pokrivajo 47 % Ložniškega in Hudinjskega gričevja, na Savinjski ravnini pa 20 

%. V gričevnatem predelu Šmartnega prevladuje mešani listnati gozd. 80 % poraščajo 

bukve, hrasti in kostanji. Na ravnini je gozd sestavljen iz rdečega bora (47 %), bukve, 

hrasta in kostanja (45 %); precej manj je belega gabra (Perko in Orožen, 1998). 
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3.1.3 Kmetijstvo 

Na območju Ložniškega in Hudinjskega gričevja je kmetijstvo temeljna panoga. Na 

površinah, ki imajo naklon med 6 in 12 %, je še možno obdelovanje s sodobno kmetijsko 

mehanizacijo. Strmejša pobočja so večinoma porasla z gozdom, ponekod pa so vinogradi 

in sadovnjaki (Perko in Orožen, 1998).  

 
Slika 6: Raba tal v Ložniškem in Hudinjskem gričevju (Perko in Orožen, 1998). 

 

V Savinjski ravni je tretjina površin namenjena kmetijstvu, petina gozdovom in šestina 

naseljem, prometnicam ter vodovju. Več kot 30 % predstavljajo njive, 10 % kmetijskih 

površin pa obsegajo žita (Perko in Orožen, 1998). 

 
Slika 7: Raba tal v Savinjski ravni (Perko in Orožen, 1998). 
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3.1.4 Opis lovišča Kajuh Šmartno v Rožni dolini 

Lovišče Kajuh Šmartno v Rožni dolini leži v Savinjsko-Kozjanskem lovsko upravljavskem 

območju (v nadaljevanju LUO). Skupna površina lovišča Kajuh znaša 3487 ha, od tega je 

3155 ha lovne površine (Zavod za gozdove Slovenije).  

 
Slika 8: Položaj Savinjsko-Kozjanskega LUO v Sloveniji (Zavod za gozdove Slovenije). 
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Slika 9: Karta lovišč Savinjsko-Kozjanskega LUO (Zavod za gozdove Slovenije). 

Odvzem srnjadi na območju LUO v letu 2013 je znašal 3,30 živali/100 ha (Zavod za 

gozdove Slovenije). Odvzem v LD Kajuh v zadnjih petih letih je bil v povprečju 3,14 

živali/100 ha (Lovsko-informacijski sistem Lisjak). 
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Preglednica 2: Odvzem srnjadi v LD Kajuh med  leti 2009 in 2013 (Lovsko-informacijski sistem Lisjak). 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mladiči 

moškega spola 

17 18 17 16 11 

Lanščaki 8 10 13 15 19 

Dve in več letni 

srnjaki 

20 20 20 21 22 

Skupaj moški 

spol 

45 48 50 52 52 

Mladiči 

ženskega spola 

16 24 20 21 22 

Mladice 10 9 11 11 9 

Dve in več letne 

srne 

19 17 18 20 21 

Skupaj ženski 

spol 

45 50 49 52 52 

Skupaj 90 98 99 104 104 

 

3.2 METODA DELA 

Anketiranje je potekalo od 1. maja do 18. julija 2013. Srne kotijo v maju in juniju, pri 

mladičih pa se vedenjski vzorec pritajevanja kaže v prvih 3-4 tednih (Jarnemo, 2004). 

Predvidevali smo torej, da bodo v času anketiranja na tem območju mladiči, pri katerih se 

še vedno kaže vedenje pritajevanja.  

Kmetije smo razdelili v dve skupini, kontrolno in preventivno, po naključnem izboru. 

Preventivno skupino (50 kmetij) smo prosili, da postavijo preprosta strašila na vsak hektar 

košene površine 24 ur pred predvideno košnjo. Strašilo (Slika 10) je bilo sestavljeno iz 

1,80 m dolge palice in črne vrečke velikosti 70 x 100 cm, ki je bila nameščena na vrhu 

palice in pritrjena z vezico. Kontrolna skupina pa ni postavila strašil. 
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Slika 10: Enostavno strašilo (foto: K. Doler, 2014). 

Anketiranje je potekalo v dveh delih (Priloga 1). Prvi del je potekal pred prvo košnjo, 

zadnji teden v aprilu. Zbrali smo podatke o velikosti kmetij, nadmorski višini, načinu 

košnje, načinu izrabe tal za vsako anketirano kmetijo ter o okosu živali med košnjo. Drugi 

del pa smo izvedli v obdobju, ko smo predvidevali, da na območju ne bo več mladičev, 

torej od sredine julija dalje. Zbrali smo podatke o času košenj, površini košene površine, 

načinu košnje in izrabi tal ter o primerih, če je prišlo do okositve mladičev srnjadi ali 

katere druge živali. 

Zbrane podatke smo uredili v programu Excel 2007 in naredili statistično analizo. 

Rezultate ankete smo preračunali na povprečja. 
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4 REZULTATI 

Z izbranega lovišča s skupno površino 3487 ha smo izbralo vzorec 100 kmetij, ki je imel 

skupno površino 812,7 ha; od tega je 318,9 ha gozda, 121,5 ha njiv in 372,3 ha travnikov. 

Od 50 naključno izbranih kmetij iz preventivne skupine jih je enostavna strašila postavilo 

33. 

4.1 SPLOŠNI PODATKI KMETIJ 

4.1.1 Način košnje in izrabe travnatih površin 

Pri načinu košnje so kmetje lahko izbirali med ročno košnjo, motorno kosilnico in 

traktorsko kosilnico. Iz Slike 11 je razvidno, da na 20 kmetijah kosijo zgolj z motorno 

kosilnico, na 24 pa s traktorsko kosilnico, na 22 kmetijah kosijo tako z motorno kot s 

traktorsko kosilnico. 3 kmetije kosijo s traktorsko kosilnico in ročno. Na 23 kmetijah 

uporabljajo vse tri načine košnje: ročno košnjo, motorno kosilnico in traktorsko kosilnico. 

Na nobeni kmetiji pa ne kosijo zgolj ročno. 

 
Slika 11: Način košnje na preučevanem območju. 
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Glede na način izrabe travnatih površin so kmetje lahko izbirali med siliranjem v bale 

(baliranje), sušenjem sena, klasičnim siliranjem (silos) in pašno. Izbrali so si lahko dva 

najpogostejša načina pri prvi in drugi košnji. Na 53 kmetijah zgolj sušijo seno, na 27 sušijo 

seno in silirajo v bale (baliranje). Na 13 kmetijah je način izrabe travnatih površin sušenje 

sena in klasično siliranje (silos). 4 kmetije sušijo seno in pasejo. Po enkrat so kmetje izbrali 

siliranje v bale (baliranje), siliranje v bale (baliranje) in klasično siliranje (silos) ter 

siliranje v bale (baliranje) in pašno. Zgolj klasično siliranje (silos) ali pašno pa ne 

uporablja nihče (Slika 12). 

 
Slika 12: Način izrabe travnatih površin pri 1. in 2. košnji. 
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4.1.2 Število letnih košenj ter čas prve in druge košnje 

Skoraj polovica kmetij (49) jih kosi 3-krat letno, na 21 kmetijah kosijo 2-krat letno, na 12 

pa 4-krat letno. Na 7 kmetijah kosijo 2-krat ali 3-krat, prav tako na 7 kmetijah kosijo 3-krat 

ali 4-krat. 1-krat letno kosijo na eni kmetiji, prav tako 1-krat ali 2-krat letno kosijo na eni 

kmetiji. 4-krat ali 5-krat letno kosijo tudi samo pri eni kmetiji (Slika 13). 

 
Slika 13: Število letnih košenj na kmetijah. 

Slika 14 prikazuje čas prve in druge košnje. Na več kot polovici kmetij (52) je čas prve 

košnje konec maja. Drugič pa največ (46) kmetij kosi sredi julija ali kasneje. Na 13 

kmetijah v začetku junija kosijo prvič, ko na 3 kmetijah kosijo že drugič. 
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Slika 14: Čas prve in druge košnje na kmetijah. 

4.1.3 Opažene živali med košnjo 

Na 73 kmetijah so med košnjo že opazili srne. Na 24 kmetijah so opazili zajce. Ostale 

opažene živali so še bile: ptice, kače, divji prašiči, miši in veverice. Na 23 kmetijah pa še 

med košnjo niso opazili živali (Slika 15). 

 
Slika 15: Opažene živali med košnjo. 
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4.1.4 Pogostost okositve mladičev srnjadi 

Po anketi na več kot polovici kmetij (59) do okositve srninega mladiča še ni prišlo. Na 19 

kmetijah so pokosili zgolj enega mladiča, enkrat pred leti. Na 7 kmetijah okosijo vsako leto 

enega mladiča, na eni kmetiji pa vsako leto dva (Slika 16).  

 
Slika 16: Število okošenih mladičev srnjadi na kmetijah. 

Na 82 kmetijah vedo, da pride 1-krat do 2-krat letno do okositve mladičev pri sosednjih 

kmetijah.  

4.1.5 Opombe kmetov 

Na treh kmetijah so povedali, da sedaj kosijo prej (konec maja) kot včasih (sredi junija) in 

sedaj ne pride več do okosa. Na preostalih treh kmetijah so zapisali, da bi lahko k 

zmanjšanju okosa pripomogli lovci, in sicer, da bi dan pred košnjo s psi pregledali 

travnike. Na eni kmetiji imajo sedaj več polj s pšenico in srne polegajo tam. Prav tako na 

eni kmetiji kosijo od sredine proti robu travnika, tako da imajo živali čas, da pobegnejo. 
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4.2 ANALIZA KOŠENJ MED 1.5.2013 IN 18.7.2013 

V času raziskave so na 100 kmetijah opravili 247 košenj ter pokosili 451,55 ha travnatih 

površin. 65,29 ha je bilo pokošenih z motorno kosilnico, 381,31 ha s traktorsko kosilnico 

in 4,95 ha so pokosili z ročno kosilnico (Slika 17). Glede na izrabo travnatih površine so 

302,55 ha sušili, 100,87 ha balirali in 48,13 ha silirali (Slika 18). 

 
Slika 17: Način košnje. 

 

 
Slika 18: Izraba tal. 
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4.2.1 Čas košnje 

Največ košenj je bilo opravljenih sredi junija (Slika 19). Od 247 košenj jih je bilo v tem 

obdobju opravljenih 120, kar predstavlja 49 %. Najmanj košenj je bilo opravljenih v 

začetku maja in julija. 

 
Slika 19: Čas košnje v obdobju med 1.5.2013 in 15.7.2013 in velikost košenih površin. 

V maju in juniju je bilo število prvih košenj večje od števila drugih, v juliju pa je bilo že 

več drugih košenj kot prvih (Slika 20).  
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Slika 20: Čas prve in druge košnje. 

4.2.2 Čas sušenja, baliranja in siliranja 

V maju baliranje in siliranje prevladujeta nad sušenjem. V juniju in juliju na večini kmetij 

sušijo, balirajo, silirajo pa redkeje (Slika 21).  

 
Slika 21: Primerjava časa košnje glede na izrabo. 
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4.2.3 Okošeni mladiči srnjadi 

V obdobju raziskave je bilo okošenih 13 mladičev srnjadi. Največ (9) jih je bilo okošenih 

sredi junija, kar predstavlja 69 % vseh okošenih mladičev. Do okositve je še prišlo sredi 

maja, v začetku junija in sredi julija (Slika 22).  

 
Slika 22: Število in čas okošenih mladičev. 

Število okošenih mladičev se ujema s številom košenj; več kot je bilo košenj, več je bilo 

okošenih mladičev. Največ okošenih mladičev (69 %) je bilo v času, ko je bilo opravljenih 

največ košenj (49 %) (Slika 23).  
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Slika 23: Primerjava časa košnje, velikosti košenih površin in časa okositve mladičev. 

V povprečju je bil okos 2,9 mladičev/100 ha. (Slika 24): sredi maja je bil okos 1,5 

mladiča/100 ha, začetek junija 4,5 mladiče/100 ha, sredi junija 4,5 mladiče/100 ha in sredi 

julija 3 mladiči/100 ha. 
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Slika 24: Število okošenih mladičev na 100 ha glede na čas košnje. 

4.2.3.1 Okositev mladičev srnjadi glede na način košnje 

92 % mladičev je bilo okošenih s traktorsko kosilnico. Z ročno koso ni bil okošen niti en 

mladič (Slika 25). 

 
Slika 25: Število okošenih mladičev glede na način košnje. 
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4.2.3.2 Oddaljenost okošenih mladičev od gozda 

Preglednica 3 prikazuje oddaljenost mladičev od gozda. Okošeni mladiči so bili oddaljeni 

med 2 m in 200 m.  

Preglednica 3: Natančen seznam oddaljenosti okošenih mladičev od gozda in datum okosa. 

Število okošenih mladičev Oddaljenost od gozda [m] Datum okosa 

2 2 17.6.2013 

1 6 11.6.2013 

1 10 12.6.2013 

1 12 16.5.2013 

1 35 12.7.2013 

1 35 11.6.2013 

1 40 17.6.2013 

1 45 7.6.2013 

1 45 12.6.2013 

1 150 17.6.2013 

2 200 13.6.2013 

38 % mladičev je bilo okošenih na razdalji do 30 m od gozda; 38 % jih je bilo okošenih na 

razdalji od 30 m do 60 m; 23 % pa jih je bilo okošenih na razdalji nad 60 m (Slika 26 in 

Slika 27). 

 
Slika 26: Število okošenih mladičev glede na razdaljo od gozda. 
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Slika 27: Mesta, kjer so bili okošeni mladiči srnjadi (vir zemljevida: Google Earth). 
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4.2.3.3 Razlika med preventivno in kontrolno skupino 

Na 33 kmetijah so postavili enostavna strašila, kar predstavlja preventivno skupino; na 67 

pa jih niso, kar predstavlja kontrolno skupino. Razmerje je bilo torej 1:2. Razmerje v 

košenih površinah med preventivno in kontrolno skupino je bilo 150,54 ha proti 301,01 ha, 

kar prav tako predstavlja razmerje 1:2. 

Na kmetijah, ki so predstavljale preventivno skupino, je bilo okošenih 23 % mladičev; v 

kontrolni skupini pa 77 %. To pomeni: na kontrolnem območju 3,3 mladiče/100 ha in na 

preventivnem območju 2 mladiča/100 ha (Slika 28).  

 
Slika 28: Primerjava števila okošenih mladičev med preventivno in kontrolno skupino na 100 ha. 
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4.2.4 Ostale okošene živali 

Med ostalimi okošenimi živalmi (Slika 29), ki so jih na kmetijah prešteli, je bilo največ (7) 

zajcev, dva ježa ter ena mačka, lisica in fazan. Spol so določili le fazanu, bila je samička 

ter lisici, bil je samček. Razdalje od gozda, kjer so okosili živali so bile različne. Zajci, 

fazan, mačka in lisica so bili okošeni več kot 30 m od gozda; ježa sta bila okošena na 

razdalji manj kot 30 m od gozda. 

 
Slika 29: Ostale okošene živali. 

Med drugimi okošenimi živalmi so tudi kače, slepci, žabe in mali sesalci, vendar točno 

število ni znano. 

4.2.5 Opombe kmetov 

Na dveh kmetijah so med košnjo v travi opazili mladiče in jih odnesli v gozd. V obeh 

primerih so našli po 2 mladiča, en par mladičev v kontrolni in en par v preventivni skupini. 
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5 RAZPRAVA  

5.1 OKOS MLADIČEV SRNJADI 

V mozaični gozdnati krajini je lisica najpomembnejši plenilec mladičev srnjadi in v 

povprečju predstavlja okrog 50 % celotne smrtnosti (Jarnemo, 2004). Drugi najpogostejši 

razlog za smrtnost mladičev v takšnih pokrajinah, kjer je razvito intenzivno kmetijstvo, pa 

je okos z motorno kosilnico. Ponekod lahko predstavlja celo enak delež kot plenjenje lisice 

(Jarnemo, 2002). Razlog za tako velike izgube je poleganje srn na travnikih, saj je tam 

poleženih kar 74 % mladičev (Blankenhorn, 1975, cit. po Krže, 2000) in strategija srn, da 

polegajo ob približno enakem času, ker s tem zmanjšajo možnost plenjenja (Jarnemo, 

2004).  

Prav tako srnam ne prizanaša sodobnejša tehnologija. Kosilnice so vedno širše in hitrost 

košnje je čedalje večja, tudi do 12 km/h, kar mladičem še otežuje možnost, da bi pobegnili 

(Bernik, 2010). 

V Evropi je bilo že izvedenih več raziskav o vplivu košnje na smrtnost mladičev. Na 

Švedskem so v letih 1997, 1998 in 1999 naredili raziskavo, v kateri so ugotavljali smrtnost 

mladičev zaradi okosa. Ugotovili so, da je bila smrtnost zaradi okosa 44 %, 25 % in 25 % 

vseh poleženih mladičev (Jarnemo, 2004). Na Poljskem je podobno raziskavo izvedel 

Kaluzinski (1982) in ugotovil, da je smrtnost zaradi okosa na tem območju bila 26 % 

oziroma da je bil okos 7 mladičev/100 ha. V raziskavi v takratni Zahodni Nemčiji pa je 

bila smrtnost zaradi okosa 14,5 % letnega odstrela (Jarnemo, 2004). V Sloveniji so v 

raziskavi o smrtnosti mladičev zaradi okosa ugotovili, da je  povprečna smrtnost 2,9 

mladiča/100 ha; na posameznih območjih pa se je gibala med 5,9 mladičev/100 ha in 1,3 

mladičev/100 ha. (Potočnik in Kos, 2008) 

Naši rezultati so primerljivi s predhodno raziskavo v Sloveniji, saj je bila smrtnost na 

območjih brez strašil 1 mladič/30 ha, na območjih s strašili pa 1 mladič/50 ha. V 

primerjavi s poljsko raziskavo je okositev veliko manjša, saj je na kontrolnem območju 

nekaj več kot 3 mladiči/100 ha in na preventivnem območju 2 mladiča/100 ha.  
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Glede na letni odvzem, ki v zadnjih treh letih v LD Kajuh Šmartno v Rožni dolini obsega 

104 osebke srnjadi, od tega 42 mladičev (Lovsko-informacijski sistem Lisjak), pa okositev 

predstavlja 12,5 % celotnega odvzema oziroma kar 31 % odvzema mladičev. Ta odstotek 

pa je lahko še višji, saj v naši raziskavi nismo zajeli celotnega območja LD Kajuh, temveč 

zgolj 100 kmetij. 

Pri naši raziskavi pa na vprašanje o spolu okošenega mladiča nismo dobili niti enega 

podatka, tako ne moremo primerjati, ali ima okos večji vpliv na mladiče ženskega ali 

moškega spola. Gaillard in sod. (1997) so v raziskavi v Franciji navajali, da imajo mladiči 

moškega in ženskega spola podobne možnosti, da preživijo svoje prvo poletje.  

5.2 VPLIV ČASA KOŠNJE NA SMRTNOST MLADIČEV 

96 % mladičev se skoti maja in junija(Danilkin in  Hewison, 1996), vrh rojstev je okrog 

18. maja (Pokorny, 2003). V raziskavi na Švedskem je Jarnemo (2002) ugotovil, da je pri 

mladičih, ki so se skotili bolj zgodaj, torej pred začetkom košnje, večja verjetnost, da bo 

prišlo do okositve. Kasneje, kot se mladič skoti, večja je verjetnost, da je košnja že bila. Do 

podobnih rezultatov pa smo prišli v naši raziskavi, saj so kmetje povedali, da sedaj kosijo 

prej, predvsem zaradi možnosti baliranja in siliranja, ko kosijo mlajšo travo, kot pred leti, 

in zaradi tega ne pride več tolikokrat do okosa. 

Na čas košnje močno vpliva tudi vreme. Slika 14 prikazuje čas, kdaj kmetje navadno 

kosijo, Slika 20 pa čas, kdaj so kosili med 1.5.2013 in 18.7.2013. Opazimo lahko, da 52 % 

kmetov navadno kosi konec maja, v obdobju raziskave pa je v tem času kosilo le 9,7 %. V 

obdobju raziskave je bilo tako kar 49 % košenj opravljenih sredi junija.  

 
Slika 30: Dnevni prikaz padavin za mesec maj (Weather Underground). 
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Slika 31: Dnevni prikaz padavin za mesec junij (Weather Underground). 

Iz Slike 30 in Slike 31 lahko razberemo, da je konec maja in v začetku junija deževalo 

skoraj vsak dan, zato je bil čas prve košnje prestavljen.  

Gaillard in sod. (1997) so v raziskavi v Franciji ugotovili, da je v času močnega deževja 

smrtnost mladičev manjša. V času naše raziskave je v maju padlo več dežja kot v juniju. 

Smrtnost v maju je bila 0,83 mladič/100 ha, v juniju pa 4 mladič/100 ha. 

V obdobju raziskave je bila večina košenj opravljenih približno 3 tedne po najvišjem 

številu rojstev, zaradi česar je lahko predvidevamo da je prišlo do manjšega števila 

okositev, saj takrat nekateri mladiči že lahko sledijo materi.  

5.3 PLAŠENJE Z ENOSTAVNIMI STRAŠILI 

Na območjih, kjer so bila postavljena enostavna strašila, je bila smrtnost manjša, kot na 

območjih brez njih, vendar smo pričakovali, da bo razlika med preventivno in kontrolno 

skupino še večja. Upoštevati moramo tudi, da strašila na vseh kmetijah verjetno niso bila 

postavljena točno po navodilih, ki so bila navedena (časovno in glede na površino), kar 

lahko prav tako zmanjša učinkovitost le-teh. 

V raziskavi na Švedskem, kjer so prav tako postavili strašila, so srne v prvih 24 urah 

prestavile 18 od 22 mladičev (Jarnemo, 2004). Srne, ki svojih mladičev niso prestavile, so 

se verjetno preveč bale strašil, da bi se jim približale, saj so bile stare dve leti in so imele 

prvič mladiče. Prav tako se lahko čas, da srna prestavi mladiča, podaljša, če je strašilo 

postavljeno med materjo in mladičem in se srna boji strašila (Jarnemo, 2002).  

Kmetje so lahko strašila postavili tudi preblizu gozdnega roba, saj so mislili, da bodo s tem 

srno preplašili, preden bo prišla na travnik. Pri tem pa niso upoštevali dejstva, da so lahko 
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mladiči že na travniku in so s tem podaljšali čas, ko bo prišla srna do njih in jih odpeljala v 

gozd. S tem dejanjem so le povečali možnost, da bi prišlo do okosa (Jarnemo, 2002).  

Pri postavljanju strašil moramo paziti, da jih ne postavimo prekmalu ali prepozno. Če jih 

postavimo prepozno, srna nima dovolj časa, da bi mladiča odpeljala s travnika (Jarnemo, 

2002). V primeru, da strašila postavimo prekmalu pa se lahko srna navadi nanje in mladiča 

čez nekaj časa pripelje nazaj. Bernik (2010) navaja, da se strašila postavijo en dan pred 

košnjo, Jarnemo (2002) pa je ugotovil, da so strašila najbolj učinkovita, če jih postavimo 2-

3 dni pred košnjo. 

V naši raziskavi so strašila torej zmanjšajo smrtnost mladičev srnjadi zaradi okosa. Ker ta 

metoda plašenja živali ni draga, bi jo lahko uporabljali na kmetijah in s tem zmanjšali 

smrtnost mladičev zaradi okosa. 
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6 SKLEP 

Rezultate naše raziskave lahko povzamemo z naslednjimi sklepi: 

• Največ, kar 69 % mladičev je bilo okošenih sredi junija (11.-20. junij). Med 1. in 

10. junijem pa je bilo okošenih 15 % mladičev. Glede na velikost košene površine 

pa je bil okos v začetku junija 4,54 mladiča/100 ha, sredi junija pa 4,34 

mladiča/100 ha in se ni statistično razlikovalo. 

• Število okošenih mladičev v juniju sovpada z obsegom košenj; v času, ko je bilo 

opravljenih največ košenj, je bilo okošenih največ mladičev. 

• 12 od 13 mladičev je bilo okošenih s traktorsko kosilnico. 1 mladič je bil okošen z 

motorno kosilnico. Z ročno koso ni bil okošen noben mladič.  

• Na območju z enostavnimi strašili je bil okos 2 mladič/100 ha, na območju brez 

strašil pa 3,3 mladič/100 ha.  

• 38 % mladičev je bilo okošenih na razdalji od 0 do 30 m in na razdalji 30 do 60 m 

od gozda. 
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7 POVZETEK 

Srna je najštevilčnejši parkljar v Evropi. Njen prvotni življenjski prostor so predstavljali 

listnati in mešani gozdovi, s krčenjem le-teh pa se je prilagodila tudi na življenje na 

negozdnih površinah. Življenje na negozdnih površinah pa jih je pripeljalo tudi do tega, da 

mladiče polegajo v visoki travi ob gozdnem robu. Travniki mladičem ne nudijo velike 

zaščite pred plenilci, hkrati pa jih ogrožajo kosilnice, saj srne polegajo v maju in juniju, ko 

je čas prvih košenj.  

V diplomskem delu smo preverili, kakšna je smrtnost mladičev zaradi okosa. Raziskava je 

potekala na območju lovišča Kajuh Šmartno v Rožni dolini. V raziskavo smo zajeli 100 

kmetij. Anketiranje je potekalo v dveh delih, in sicer: prvi del je bil opravljen pred prvo 

košnjo, drugi del pa v obdobju, ko smo sklepali, da na območju ni bilo več mladičev, pri 

katerih se še kaže vedenje pritajevanja. Kmetije smo tudi razdelili v dve skupini, kontrolno 

in preventivno. Preventivno skupino je predstavljalo 33 kmetij, ki so 24 ur pred košnjo na 

vsak hektar košene površine postavili enostavno strašilo, katero je bilo sestavljeno iz 1,8 m 

dolge palice, na vrhu katere je bila nameščena črna vrečka. Kontrolna skupina pa ni 

postavila teh strašil. 

Ugotovili smo, da je bilo kar 49 % vseh košenj opravljenih sredi junija. Pri načinu košnje 

prevladujejo traktorske kosilnice, pri načinu izrabe travnatih površin pa je prevladovalo 

sušenje, zgolj v maju, ko je bilo več deževnih dni, so tudi balirali in silirali.  

Največ okošenih mladičev je bilo sredi junija (69 %), ko je bilo opravljenih tudi največ 

košenj (49 %). V začetku junija pa je bilo okošenih le 15 % mladičev. Glede na velikost 

košene površine pa je okos v začetku in sredi junija primerljiv: začetek junija 4,5 

mladič/100 ha, sredi junija 4,3 mladič/100 ha. 12 od 13 mladičev je bilo okošenih s 

traktorsko kosilnic, 1 pa je bil okošen z motorno. 69 % mladičev je bilo okošenih na 

razdalji 30 ali več metrov od gozda. 

Razlika med kontrolno in preventivno skupino glede na velikost košene površine je bila 

301,1 ha: 150,54 ha, torej 2:1. Okos v kontrolni skupini je bil 3,3 mladič/100 ha, v 

preventivni skupini pa 2 mladič/100 ha.  
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Ostale okošene živali so še bile: 7 zajcev, 1 fazan, 1 mačka, 2 ježa, 1 lisica. Med drugimi 

okošenimi živalmi so bile tudi kače, slepci, žabe in miši, vendar je točno število neznano. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1:     ANKETNI LIST 

Številka območja:___________ 
Nadmorska višina kmetije:________________ 
Skupna površina kmetije: _________________ 
Velikost travnatih površin: ________________ 
Velikost košenih površin: _________________ 
Način košnje:  A: motorna kosilnica  
                         B: rotacijska kosilnica (priključek)  
                         C: ročno  
 
Način izrabe travnatih površin (obkrožite dva najpogostejša načina 1. in 2. košnje): 
                                                       A: siliranje v bale (baliranje) 
                                                       B: sušenje sena 
                                                       C: klasično siliranje (silos) 
                                                       D: pašnja 
 
Kolikokrat letno kosite? (1-4) _____________ 
 
Kdaj običajno začnete s košnjo?  A: začetek maja 
                                                          B: sredi maja 
                                                          C: konec maja 
                                                          D: začetek junija 
 
Kdaj začnete z drugo košnjo?   A: začetek junija 
                                                       B: sredi junija 
                                                       C: konec junija 
                                                       D: začetek julija 
                                                       E: sredi julija ali kasneje 
 
Ali med košnjo kdaj najdete mladiče katerih živali: npr. srne, zajca, ptičev…itd? 
_________________________________________________________________________ 

Ali se vam zgodi in kako pogosto, da okosite srninega mladiča? 
_________________________________________________________________________ 

Ali veste če prihaja do pokositev srninega mladiča na sosednjih kmetijah? 
       A: na 
      B: 1-2 letno  
      C: 3-4 letno 
      D: 5 ali večkrat letno 
 
Opombe:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________DATUM:________ 



 

DATUM 
KOŠNJE 

1., 2. ALI 
3. 
KOŠNJA 

VELIKOST 
KOŠENE 
POVRŠINE 

NAČIN KOŠNJE IZRABA POKOŠENE 
ŽIVALI 

ŠTEVILO SPOL RAZDALJA 
OD GOZDA 

OPOMBE 

  /ha -motorna kosilnica 
-rotacijska kosilnica 
-ročno 

-sušenje 
-baliranje* 
-siliranje** 

-srna 
-zajec 
-ptič 
-drugo:____ 

  a: od 0 do 10 m 
b: od10 do 30 m 
c: nad 30 m 

 

  /ha -motorna kosilnica 
-rotacijska kosilnica 
-ročno 

-sušenje 
-baliranje* 
-siliranje** 

-srna 
-zajec 
-ptič 
-drugo:____ 

  a: od 0 do 10 m 
b: od10 do 30 m 
c: nad 30 m 

 

  /ha -motorna kosilnica 
-rotacijska kosilnica 
-ročno 

-sušenje 
-baliranje* 
-siliranje** 

-srna 
-zajec 
-ptič 
-drugo:____ 

  a: od 0 do 10 m 
b: od10 do 30 m 
c: nad 30 m 

 

  /ha -motorna kosilnica 
-rotacijska kosilnica 
-ročno 

-sušenje 
-baliranje* 
-siliranje** 

-srna 
-zajec 
-ptič 
-drugo:____ 

  a: od 0 do 10 m 
b: od10 do 30 m 
c: nad 30 m 

 

  /ha -motorna kosilnica 
-rotacijska kosilnica 
-ročno 

-sušenje 
-baliranje* 
-siliranje** 

-srna 
-zajec 
-ptič 
-drugo:____ 

  a: od 0 do 10 m 
b: od10 do 30 m 
c: nad 30 m 

 

  /ha -motorna kosilnica 
-rotacijska kosilnica 
-ročno 

-sušenje 
-baliranje* 
-siliranje** 

-srna 
-zajec 
-ptič 
-drugo:____ 

  a: od 0 do 10 m 
b: od10 do 30 m 
c: nad 30 m 

 

Prosimo vas, če vpišete na ta list vse košnje ter obkrožite ustrezne podatke. Prosimo vas, da vpišete tudi košnje če niste okosili nobene živali. 
*baliranje - pomeni siliranje v bale                    **siliranje – pomeni siliranje v silos 
Dodatne informacije lahko dobite na telefon 031-736-257 (Katarina Doler)                                                                           
DATUM:____________      



 

PRILOGA 2: OBMOČJE RAZISKAVE (vir zemljevidov: GIS iObčina) 

Območje 1 



 

                                                                       
Območje 2 

 



 

Območje 3 
 



 

Območje 4 

 



 

Območje 5 
 


