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IZVLEČEK 
Srednje velike zveri (Carnivora), katerih predstavnika sta tudi lisica (Vulpes vulpes) in evrazijski jazbec (Meles 
meles), so v Sloveniji zastopane v relativno velikem številu. Oba omenjena predstavnika sta prehranska 
generalista in večinoma pojesta vse, kar je na razpolago. Ti dve vrsti imata zelo podobne preference pri iskanju 
najprimernejšega habitata. Najraje naseljujeta ekološko raznovrstne pokrajine v bližini kmetijskih obdelovalnih 
površin. Njuna aktivnost je odvisna od oblike habitata, poseljenosti in, kot posledice teh dveh dejavnikov, količine 
hrane, ki je na razpolago. Namen naloge je bil raziskati aktivnost lisice in jazbeca ter ugotoviti, ali dejavniki, kot 
so socialna obdobja, temperatura, padavine, delež lunine mene in dnevna svetloba vplivajo na njuno aktivnost. 
Nabiranje vzorcev je trajalo od začetka februarja pa do konca maja 2016 na področju Čadraške hoste v okolici 
Šentjerneja. Za pridobivanje podatkov sem uporabil metodo monitoringa s pomočjo fotopasti. Podatke sem nato 
zbral, jih časovno razvrstil, pripisal opombe in jih statistično obdelal. Ugotovil sem, da na aktivnost vplivajo 
dejavniki, kot so dnevna svetloba, količina padavin in socialna obdobja (v mojem primeru: paritveno obdobje in 
obdobje vzreje mladičev). Dnevno nočna aktivnost se je spreminjala predvsem pri lisici, ki je v maju skotila pet 
mladičev. Pri jazbecu se ta aktivnost ni spremenila in se je dogajala samo v nočnem času. Količina padavin je 
vplivala na obe vrsti. Predvsem hujše padavine so znižale aktivnost. Pri obeh vrstah je bilo moč videti razlike v 
aktivnosti v obdobju spreminjanja časa zore in mraka. Izhodi iz brloga so bili tako pri jazbecu kot pri lisici odvisni 
od časa mraka in časa zore. Do sprememb je prišlo samo v času aktivnosti mladičev ob brlogu, ki so prisilili samico, 
da skupaj z njimi zapusti brlog in je aktivna. Dejavnika luninih men in temperature pa v mojem spremljanju nista 
naredila statistično pomembnih razlik. 
 
KLJUČNE BESEDE: zveri/lisica/jazbec/monitoring /Slovenija
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ABSTRACT 
Medium-sized carnivores (Carnivore), representative of which are also fox (Vulpes vulpes) and European badger 
(Meles meles), are represented in a rather high number in Slovenia. Both are dietary generalists and mostly eat 
everything available. These two species have very similar preferences in searching the most appropriate habitat. 
They like to inhabit ecologically diverse landscapes in vicinity of farmland the best. Their activity depends on the 
form of the habitat, population density, and the amount of food, which is a consequence of the first two factors. 
The purpose of the thesis was to research the activity of fox and badger, and to establish whether factors, such 
as social periods, temperature, precipitation, moon phases, and daylight, influence the activity. Collection of 
samples took place from the beginning of February to the end of May 2016 in the area of the Čadraška hosta in 
the vicinity of Šentjernej. I used a method of monitoring by using a photo trap in order to obtain the data. The 
data was then collected, classified by time, added notes, and statistically analysed. I established that the activity 
is influenced by factors, such as daylight, amount of precipitation, and social periods (in my case: mating period 
and a period of rearing season). Day and night activity were mainly changing in the case of fox, which had five 
offspring in May. In the case of badger this activity was not changed, and it took place only at night. The amount 
of precipitation influenced both species. Mainly serious precipitation decreased activity. We saw differences in 
activity in the period of changing dawn and dusk in both species. Exits from den depended on time of dusk and 
dawn in both species, badger and fox. Changes occurred only in the period of offspring´s activity in den, which 
forced the doe to leave the den with them and to be active. However, the factors moon phases and temperatures 
during my monitoring did not caused statistically important differences.  
 
KEYWORDS: carnivore/ fox/Vulpes vulpes/ Badger/Meles meles/ monitoring / Slovenia 
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1. UVOD 

Človek s prekomerno rastjo populacije in nenehnim širjenjem bivalnega prostora povzroča 

krčenje naravnega prostora drugih vrst na Zemlji. S tem so tudi zveri prisiljene k spremembam. 

Te spremembe se lahko odražajo kot manjšanje števila zveri, spreminjanje načina iskanja 

hrane in tudi kot prisiljeno vdiranje v človeški prostor in konflikt z ljudmi zaradi prehranjevanja 

z dobrinami, ki so pomembne tudi človeku. Zveri so skupina živali, ki potrebujejo ogromno 

prostora, zato je zaradi krčenja njihovega prostora vse skupaj še toliko slabše.  

Srednje velike zveri so velika skupina zveri v Sloveniji. V to skupino uvrščamo:  

-  Manjše vrste družine psov (Canidae), rodovi:  prave lisice (Vulpes), polarna lisica 

(Alopex), šakalska lisica (Cerdocyon), kolzun (Cuon), južnoameriška lisica (Dusicyon), 

puščavska lisica (Fennecus), rakunasti pes (Nyctereutes), dolgouha lisica (Octocyon), 

gozdni pes (Speothos) 

-  kune (Mustelidae) – poddružine vidre (Lutrinae), jazbeci (Taxidiinae) in kune, podlasice 

(Mustelinae),  

- mačke (Felidae) – predvsem rod mala mačka (Felis)  

- rakuni (Procyonidae). 

Pri nas so večinoma označeni kot škodljivci zato se jih ljudje izogibamo. Srednje velike zveri še 

posebej navadna lisica (Vulpes vulpes), so dobro prilagojene na razmere v okolju kjer se 

prepleta gozdna, agrarna in urbana kulturna pokrajina. V večini te zveri nimajo plenilcev in se 

je med drugim tudi zaradi tega njihovo število povečalo, kar je povzročilo povečanje kmetijske 

škode  (Adamič, 2004). 

Škoda, ki jo povzročijo škodljivci je velikokrat napihnjena. Oškodovani podamo velikokrat 

subjektivno in napačno oceno škode ter sebično zahtevamo ureditev in poravnavo. V 

zgodovini je tako prihajalo do pretiranega zmanjšanja določenih vrst, kar je pripeljalo tudi do 

izumrtja vrst. Ravno zato je pomembno, da se opravlja spremljanje števila živih bitij, v našem 

primeru zveri in se vzpostavi najbolj optimalen načrt uravnavanja populacij, ki pa je zaradi 

širjenja človeške vrste in posledično krčenja prostora nujno potreben. 
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1.1 OPIS CILJNIH VRST 

1.1.1 JAZBEC (Meles meles) 

 

Slika 1: Jazbec (Meles meles) 

Evrazijski jazbec (Meles meles) je naš največji predstavnik družine kun (Mustelidae), ki spada 

v red zveri (Carnivora). V angleščini je poimenovan z imenom badger. To ime izvira iz francoske 

besede bȇcheur, kar pomeni kopač. Skozi leta se je ime kar nekajkrat spremenilo. 

1.1.1.1 Telesne lastnosti 

Jazbec je srednje velika zver, ki tehta do 20 kg, izjemoma tudi več. Telo je od glave do baze 

repa povprečno dolgo 75 cm, rep pa v povprečju 15 cm. Razlika v dolžini telesa med samcem 

in samico je približno 5 cm, zato je divjini težko določiti spol na podlagi te telesne značilnosti. 

Povprečne telesne mase jazbeca se gibljejo od 9 kg do 20 kg, odvisno od prehranske značilnosti 

življenjskega prostora. V Moskvi so v jeseni leta 1935 stehtali jazbeca težkega 34 kg, medtem, 

ko je v Veliki Britaniji decembra 1952, največji jazbec tehtal 27,3 kg (Neal in Cheeseman, 1996). 

Raziskave kažejo, da so si populacije, ki živijo na različnih območjih (Irska, Velika Britanija, 

osrednja Evropa), morfološko in genetsko različne, vendar pa v največji meri na maso  osebkov 

razpoložljivost raznolike prehrane. 

Za jazbeca so značilni podolgovato telo, čokat vrat, majhna glava, kratek rep in noge. Noge so 

oborožene z močnimi kremplji, namenjenimi kopanju. Glava je podolgovata in svetlejša z 
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dvema temnima lisama, ki potekata od ličnic preko ušes do vratu. Vloga lis še vedno ni 

konkretno obrazložena, saj v habitatu, kjer živi jazbec, predstavljajo oviro pri kamuflaži te živali 

(Neal in Cheeseman, 1996). Neal in Cheeseman sta v svojem raziskovanju našla kar nekaj 

odgovorov na to vprašanje. Ena domneva je, da naj bi lise jazbecem koristile v času, ko je na 

nebu polna luna, saj ravno te lise omogočajo popolno kamuflažo v taki svetlobi. Drugi so 

mnenja, da lise predstavljajo varovalni učinek. Mladiči že v zgodnjih fazah dobijo lise, ki naj bi 

jih varovale pred plenilci, kot je lisica. Lisica naj bi si v primeru neugodnega srečanja z odraslim 

jazbecem to zapomnila in tako naj ne bi plenila mladičev. Oči so pri jazbecih v primerjavi z 

glavo zelo majhne. Imajo podobne lastnosti kot pri nočnih živalih. Retina vsebuje veliko paličic 

in je bolj občutljiva na svetlobo. Tapetum je nameščen za retino in odseva neabsorbirano 

svetlobo nazaj skozi retino, s čimer omogoča, da retina ujame več svetlobe. Tapetum povzroča 

tudi svetlikajoče se oči ob fotografiranju. Na podlagi teh podatkov lahko predvidevamo, da je 

jazbečev vid dobro razvit, kljub temu pa ga v primerjavi z drugimi čutili ne uporablja veliko. 

Ušesa so zaradi lažjega gibanja po ozkih rovih majhna in prirasla h glavi. Jazbec ima relativno 

dobro razvit sluh. Njegov razpon ima dobro zamaknjene predvsem zgornje meje frekvenc in 

lahko sliši tudi Galtonovo piščal. Najverjetneje lahko sliši tudi frekvence manjših sesalcev, ki 

predstavljajo večji delež njegove prehrane (Neal in Cheeseman, 1996). Prav na tem področju 

so imeli raziskovalci velike probleme, saj so jazbeci slišali delovanje kamere, kar je 

onemogočalo spremljanje (Hewer in Neal, 1954). Voh je pri jazbecih zelo dobro razvit in je 

njihov najpomembnejši čut. To jim omogoča zelo velika nosna votlina z veliko čutno površino. 

Jazbec ima izredno močne noge. Na sprednjih nogah ima daljše in močnejše kremplje kot na 

zadnjih, ti kremplji so namenjeni kopanju in borbi. Med spoloma ni večjih razlik v barvi kožuha. 

Samec ima nekoliko krajši in velikokrat svetlejši rep, širšo glavo in trup (Neal in Cheeseman, 

1996). 
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1.1.1.2 Razširjenost 

Evrazijski jazbec je zelo široko razširjen. Poseljuje območje od Irske na zahodu pa vse skozi 

Evropo in Azijo do Japonske. Na Japonskem so ga poimenovali kar prašič sladkega krompirja 

(sweet potato pig). Ne najdemo ga samo na nekaterih otokih, visokih predelih in na severu 

Skandinavije in Rusije. V Iranu je bil najden na višini 2200 m nad morjem. Gostota poseljenosti 

jazbeca je razdeljena v tri skupine: 

- visoka: >1/ km-2, 

- srednja: 0,1 – 0,99 /km-2, 

- nizka: <0,10 /km-2.    

Po teh standardih lahko na podlagi gostote poseljenosti jazbeca razdelimo tudi države. Države 

z zelo nizko poseljenostjo jazbeca so Albanija, Nizozemska, Estonija, Belgija in Poljska. Z zelo 

visoko poseljenostjo pa se ponašajo Irska, Švedska in Velika Britanija (Neal in Cheeseman, 

1996). 

1.1.1.3 Življenjski prostor 

Eden najpomembnejših biotskih faktorjev je zadostna količina raznolike hrane. Večina brlogov 

se nahaja ob robovih gozdov v bližini travnikov in obdelovalnih površin. Pogosto se jazbine 

nahajajo tudi v bližini vodnih virov.  

Brlog ima navadno 3-10 vhodov, širokih minimalno 250 mm, ki vodijo do notranjega sistema 

povezanih tunelov in soban na približni globini enega metra. Sobane so velike v povprečju 600 

x 540 x 420 mm. Velikost brloga je odvisna od lastnosti zemlje. Bolj kot je zemlja rahla, večje 

so dimenzije brlogov. Problem, ki nastaja pri gradnji tako velikih labirintov, je pomanjkanje 

kisika v globinah. Raziskovalci menijo, da jazbec ta problem reši s pomočjo namestitve vhodov 

na različnih višinah, kar ustvari stalen pretok zraka. K mešanju zraka pripomore tudi gibanje 

jazbeca po tunelih. Vendar pa je kljub tem rešitvam v sobanah malo pretoka, zato tu zastaja 

ogljikov dioksid. Verjetno ima jazbec ravno zaradi pomanjkanja kisika toliko soban, ki jih 

konstantno menja. Neprestano čisti ter širi tunele in sobane skozi vso sezono. Pred nizkimi 

temperaturami se zavaruje s steljo. V zelo mrzlih zimah pa uporabi steljo tudi za zapiranje 

vhodov in se tako dodatno zavaruje pred podhladitvijo (Roper, 1992). V primeru dobrih 

okoliščin lahko jazbec izkoplje rove 4 m globoko. Okolica jazbin je največkrat prerita in zasuta 
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z veliko sveže izkopane zemlje. Včasih lahko količine izkopane zemlje znašajo od 30 do 40 m3. 

V bližini lahko opazimo utrjene poti in stopinje (Neal in Cheeseman, 1996). 

1.1.1.4 Aktivnost 

Jazbec je v večini nočna žival. V majhnem številu se pojavlja tudi podnevi. Jazbino zapusti po 

sončnem zahodu in se vrne pred sončnim vzhodom. V poletnem času jazbino zapušča nekoliko 

prej – med sončnim zahodom in nočjo, medtem ko od oktobra do aprila odhaja ven v nočnem 

času. Če je vreme stalno, lahko čase izhodov in vhodov v jazbino zelo natančno določimo. 

Dejavniki, ki vplivajo na čas izhoda iz jazbine, so (Cheeseman, 1996): 

- dolžina dneva in osenčenost jazbine: na izhode vplivata predvsem v času 

pomladi in jeseni. Med novembrom in marcem je čas izhoda vedno ponoči. Prav tako 

na izhode vpliva osenčenost. Jazbine, locirane na senčni strani, so znane po tem, da 

jazbeci iz njih izhajajo prej; 

- motnje v okolju: če so motnje v okolju majhne, jazbeci izhajajo prej. Palmer 

(1959) je ugotovil, da so predvsem v poletnih mesecih, ko je bilo v okolici lokacije, kjer 

je spremljal jazbino, veliko človeške aktivnosti (lov, igranje otrok, sprehodi ...), jazbeci 

izhajali iz jazbin v povprečju uro in pol kasneje v primerjavi z jazbinami, kjer ni bilo 

motenj;  

- vreme: oblačno vreme predstavlja večjo osenčenost in zato povzroča predčasne 

izhode iz jazbine. Jazbec se v primeru močnih padavin ponavadi raje zadrži v jazbini. 

Tudi močan veter največkrat zamakne čas izhoda. Temperatura ne vpliva veliko na 

izhode, le pri zelo nizkih temperaturah se lahko jazbeci zadržijo v jazbinah. Razlika 

obstaja med severnimi in južnimi predeli. Populacije na severnih lokacijah izhajajo iz 

jazbin prej. Verjetno je to posledica lažjega kopanja nečlenarjev; 

- dostopnost hrane: eden najpomembnejših dejavnikov. Kadar je količina hrane 

dovolj velika, lahko pričakujemo normalen ritem izhodov in vhodov. V primeru hudih 

suš/zim, ko je v zemlji malo nevretenčarjev in je zemlja presuha ali prekrita s snegom, 

pa jazbec izhaja prej in bolj pogosto; 

- socialni dejavniki: v času, ko ima samica mladiče, se le redko pojavlja izven 

jazbine. Zapusti jo le ob velikem pomanjkanju hrane. Po osmih tednih, ko mladiči že 

izhajajo iz jazbine, pa je tudi aktivnost samice nekoliko večja. Mladiči vedno prvi 
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zapustijo jazbino, za njimi pa pride še samica. V jazbinah, kjer ni mladičev, so izhodi 

poleti navadno kasnejši.  

Aktivnost zunaj jazbine variira skozi sezone. V ta čas so vključeni negovanje, igranje, iskanje 

hrane in raziskovalno vedenje. V nekaterih sezonah se jazbec veliko bolj zadržuje okoli jazbine 

kot v drugih. Veliko časa porabi za kopanje jazbine oziroma za izkopavanje hrane okoli nje. 

Predvsem v jesenskih mesecih jazbec vsakodnevno zapušča okolico jazbine z namenom iskanja 

hrane. Hrano išče tudi po 10 ur na dan. V zimskem času pa je jazbec manj aktiven – približno 

8 % dneva. Najmanj aktiven je v mesecu decembru. V primeru debelejše snežne odeje se 

velikokrat tudi po več dni zadrži v jazbini.  

1.1.1.5 Razmnoževanje in življenjska doba 

Posebnost razmnoževanja te vrste je v tem, da lahko parjenje in fertilizacija potekata v 

katerem koli času med letom, navadno od februarja do septembra, mladiči pa se vedno skotijo 

v določenem času, ponavadi decembra in le enkrat na sezono. Ta pojav imenujemo zakasnjena 

implantacija (Fisher, 1931). Proces poteka tako, da oplojena jajčeca potujejo od ovarija po 

jajcevodu do maternice. Majhne blastociste nato vstopijo v maternico, a se vanjo ne 

implantirajo. Za razliko od drugih sesalcev ostanejo pri samicah jazbecev prosto v maternici 

od 2 do 10 mesecev in se šele nato implantirajo. Telesna temperatura je od pomladi do jeseni 

stalna – 37 oC, oktobra pa začne upadati in lahko v decembru pade na 28 oC. Od januarja do 

aprila se temperatura spet dvigne nazaj na 37 oC. Ta proces imenujemo poldormanca (Neal in 

Cheeseman, 1996). Ta prilagoditev ima prednosti predvsem zaradi varčevanja z energijo. 

Samica nato skoti od enega do pet mladičev. Raziskovalci dlje časa niso poznali natančnega 

časa kotitve živali. Preden je to postalo ilegalno, so izkopavali brloge in poskušali ugotoviti 

najpogostejši čas kotitve, ki je od sredine decembra do sredine marca, odvisno od podnebja. 

Mladiči so veliki povprečno 120 mm, merjeno od konice smrčka do korena repa, in tehtajo 75-

135 g. Prepoznavni črti na glavi se pojavita že po nekaj dneh od kotitve. Mladiči ostanejo v 

brlogu približno 8±2 tednov, preden se prikažejo zunaj. Samica doji mladiče minimalno 12 

tednov. Do jeseni že dosežejo velikost odraslih osebkov. Po 13-h do 14-ih mesecih pa so osebki 

že spolno dozoreli. Jazbečeva življenjska doba je 15 let, vendar 35 % osebkov ne preživi starosti 

treh let. 
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1.1.2 Navadna lisica (Vulpes vulpes) 

 

 
Slika 2: Lisica (Vulpes vulpes) 

1.1.2.1 Sistematika 

Navadno lisico uvrščamo v red zveri (Carnivora), družino psov (Canidae), in v rod lisic (Vulpes). 

Rod obsega še 7 vrst; srebrnohrbta lisica (Vulpes chama), ameriška prerijska lisica (Vulpes 

velox), Ruepellijeva lisica (Vulpes ruepelli), rumenkasta bleda lisica (Vulpes pallida), siva ali 

Blanfordova lisica (Vulpes cana), bengalska lisica (Vulpes bengalensis), tibetanska lisica (Vulpes 

ferrilata). V družino psov spadata še dva samostojna rodova lisic, Fennecus kamor spada vrsta 

fenek ali puščavska lisica (Fennecus zerda) in rod Alopex kamor spada polarna lisica (Alopex 

lagopus). (Labhardt, 1994). 

1.1.2.2 Telesne lastnosti 

Za navadno lisico je značilno zversko in močno škarjasto zobovje. Glava je ozka in se proti 

smrčku močno zoža. Ušesa ima razmeroma velika in nekoliko temneje obarvana. Njen vrat je 

zelo gibljiv. Glavo lahko obrne tudi za 180o, kar ji omogoča dobro opazovanje in temeljito nego 

telesa. Telo je dolgo in vitko, kar lisici omogoča, da se splazi tudi skozi ožine. Noge so dolge in 

ozke. Prednje noge so večje in močnejše v primerjavi z zadnjimi. Tačka je sestavljena iz štirih 

krempljev in petih blazinic, ki so mehanski blažilnik in toplotni izolator. Topih krempljev lisica 

ne izvleče ali uvleče. Giblje se po konicah prstov. Rep predstavlja skoraj dve tretjini telesa. Že 



Črtalič J. Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učit. biologija – gospodinjstvo 

 

8 
 

v prvem letu starosti je lepo obarvan in košat. V času vzreje mladičev lahko samica povsem 

izgubi dlako na repu. Rep predstavlja nekakšno protiutež glavi in vzpostavlja ravnotežje. 

Pomen bele konice ni povsem pojasnjen. Najverjetneje naj bi služil kot nekakšen optični signal 

mladičem, v pomoč pa naj bi bil tudi pri sporazumevanju in merjenju moči (Labhardt, 1994). 

Najpomembnejši čut je voh. Lisica ima zelo veliko nosno površino z velikim številom vohalnih 

čutnic – teh ima 450-krat več kot človek. Človeški dah lahko lisica zazna do 80 m daleč. Lisičje 

feromone je udomačen lisjak zaznal na razdalji več kot 4 km (Labhardt, 1994). 

Tudi sluh je pri lisicah zelo dobro razvit čut. S pomočjo velikih uhljev, ki jih lahko obrača za 

100o, lahko lisica natančno ugotovi smer izvora šuma. Njen sluh je tako razvit, da lahko 

natančno zazna in določi mesto deževnikov, ki se plazijo po zemeljski površini (Labhardt, 

1994).  

Vid je pri lisicah dokaj nepomemben čut. To je potrdilo več raziskav, ki so dokazale, da so slepe 

lisice funkcionirale skoraj enako kot zdravi osebki. Celotno vidno polje obsega približno 260o. 

Vseeno pa vid predstavlja prednost, saj lisica zelo dobro zaznava premike. Premikanje človeka 

zazna na 300 m in se odzove z begom. Gibanje miši največkrat zazna z opazovanjem gibanja 

travnih bilk. Zenica je pri slabi svetlobi okrogla, v močni svetlobi pa se zoži v navpično črto, 

podobno kot pri mački (Eidenschink in Baldwin, 2013).
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1.1.2.3 Razmnoževanje in življenjska doba 

Lisice navadno živijo v monogamnem razmerju, a obstajajo tudi izjeme. Paritveno obdobje 

traja od decembra do januarja na jugu, od januarja do februarja v osrednjih regijah in od 

februarja do aprila v severnih regijah. Pri samcih traja paritveno obdobje od novembra do 

marca, neodvisno od lokacije, kjer se nahajajo. Do implantacije oplojenega jajčeca pride 10 do 

14 dni po oploditvi. Ko je samica oplojena, ostane v isti lisičini in jo zapušča le za kratke časovne 

intervale. Navadna lisica skoti od enega do štirinajst slepih mladičev. V času kotitve in zgodnje 

vzgoje mladičev pomaga tudi samec, ki samico oskrbuje s hrano. Mladiči pozno poleti ali 

zgodaj v jeseni zapustijo lisičino in se osamosvojijo. Navadno prvi odhajajo samci. 

 

Slika 3: Mlade lisice med igro 
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1.1.2.4 Življenjski prostor 

Idealen življenjski prostor lisice je ekološko raznovrstna pokrajina, kjer so ji na voljo številni 

prehranski viri. Najbolj podobna temu opisu je ravno s človeškimi posegi ustvarjena kulturna 

krajina, kjer lisica nima veliko prehranskih tekmecev. Labhardt (1994) predvideva, da je bilo v 

Evropi pred naselitvijo človeka bistveno manj lisic. Ustrezajo ji predvsem ne preveč gosti 

gozdovi, kjer ima nekoliko več odprtega prostora za lov plena. Ko je človek začel krčiti gozdove 

in ustvaril pašnike in njive, se je povečalo tudi število manjših glodavcev, ptičev in zajcev. 

Zaradi iztrebljanja večjih zveri se je lisici zelo povečala bivalna površina in gostota hrane.  

Brlog lisica največkrat prevzame drugim živalim, največkrat jazbecu. Brloge najdemo na 

gozdnih otočkih v bližini vode in s prehrano bogatih lokacij. V neposredni okolici brlogov lahko 

velikokrat najdemo tudi stranske (zasilne) brloge. Velikokrat se tudi zgodi, da so lisičine v bližini 

jazbin. V nasprotju z jazbecem si lisica kotitvenega dela brloga nikoli ne postilja. Lisica lahko 

naseljuje tudi razne jaške, zapuščene stavbe, drevesna dupla, lahko pa se naseli tudi v nekoliko 

bolj zaraščenih kotanjah.  

1.1.2.5 Aktivnost 

Januarja se začne paritveno obdobje in aktivnost se preusmeri predvsem na paritvene brloge. 

Pretežni del dneva je lisica na nogah. Hrano v tem času išče tudi podnevi in se pogosteje oglaša, 

predvsem med 18. in 21. uro. Podnevi v večini vidimo lisjake. Lisjaki navadno obiskujejo 

goneče lisice, ki jih najdejo s pomočjo zaznavanja feromonov. Po paritvi so aktivni predvsem 

brlogi, v katerih bodo breje lisice polegle najkasneje marca. Od aprila do maja je čas začetne 

vzreje mladičev. Mladiči se ob lepem vremenu večino časa zadržujejo pred lisičino. Veliko 

lisičjih družin poleti domuje na žitnih poljih. Samci se raje zadržujejo sami zase, v stranskih 

brlogih ali drugih zatočiščih. V septembru in oktobru so lisice zunaj lisičin predvsem v nočnem 

času. Mladiči istega legla se še srečujejo, vendar bolj poredko (Kryštufek, Brancelj, Krže in Čop, 

1988). 

Jeseni, ko se mlade lisice odselijo, starejše lisice zelo močno markirajo svoje lisičine in tako 

označujejo svoj teritorij. Lisičine namreč igrajo zelo pomembno vlogo v procesu parjenja in 

vzreje mladičev. S tem odganjajo mlade lisice, ki iščejo svoja zavetišča. Veliko motnjo povzroča 

tudi človek. Z gibanjem okoli lisičin pušča svoj vonj, kar močno vznemirja lisice, ki so zelo 

varovalne, kar se tiče bivališča in vzreje mladičev. Ob nevarnosti navadno ne pobegnejo 
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naravnost v lisičino. Strah in previdnost sta odvisna tudi od navajenosti lisic na ljudi. Lisice, ki 

živijo blizu vasi, imajo nekoliko višjo toleranco do ljudi in kljub nenehnim aktivnostim ljudi okoli 

lisičin ne menjajo lisičin tako pogosto (Labhardt, 1994).  

1.1.2.6 Razširjenost 

Navadna lisica se pojavlja po vsej holarktični regiji, od arktičnega kroga preko Severne 

Amerike, Srednje Amerike, Evrope in severne Afrike do azijskih step. Ne najdemo je le v 

Islandiji in na nekaterih področjih Sibirije, v puščavah in nekaterih stepah (Golavšek, 2008).  

V Sloveniji je splošno razširjena. Vidimo jo lahko od obale pa vse do najvišjih gora, saj naseljuje 

tudi višje predele do 2500 m nadmorske višine.  

K razširjenosti navadne lisice je ogromno doprinesel tudi človek. Leta 1864 so v Avstralijo, 

natančneje v zvezno državo Viktorija, pripeljali navadno lisico z namenom rekreativnega lova. 

Od takrat se je vrsta zelo razširila tudi po Avstraliji in povzroča ogromno škodo s plenjenjem 

malih in srednjih talnih sesalcev v velikosti od 450 do 5000 g (Claridge, Cunningham, Catling in 

Reid, 2010). 

Z enakim namenom je bila vrsta pripeljana tudi v Severno Ameriko kjer se soočajo s podobnimi 

težavami. Več avtorjev je prišlo do ugotovitve, da je podvrsta Vulpes vulpes fulva nastala s 

križanjem navadne lisice in Severno Ameriške lisice. Prednost ji daje tudi široka preferenca 

bivalnega okolja, saj ji poleg gozda ustrezajo tudi travnate površine, zapuščene zgradbe in 

sama naselja kjer je boljši dostop do hrane.  

 

Slika 4: Razširjenost navadne lisice (https://pgcpsmess.wordpress.com/) 

 

Zaradi negativnih učinkov na domorodno favno jo je Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) 

uvrstila na seznam stotih najinvazivnejših vrst (Frey, 2013). 



Črtalič J. Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti. 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učit. biologija – gospodinjstvo 

 

12 
 

1.2 MONITORING POPULACIJE 

Monitoring divjadi oziroma trajno spremljanje populacije prostoživečih živali predstavlja zelo 

pomemben člen  njihovega upravljanja.  Prikaže nam dejansko stanje neke populacije in 

probleme s katerimi se ta populacija spopada. V Sloveniji se monitoring nekaterih živalskih vrst  

izvaja že preko 40 let. Zato imamo danes  boljši vpogled v stanje posameznih populacij. 

Ugotovimo lahko celo določene vzroke spreminjanja stanja populacij. (Adamič, 2004) 

Monitoring je praviloma dolg in relativno zahteven proces. Pomembno je, da se ga izvaja po 

vnaprej določenem načrtu. Vnaprej moramo imeti razčiščene cilje in izhodišča. Za učinkovito 

izvajanje izvajanje monitoringa in pridobivanje legitimnih rezultatov mora biti postopek 

pridobivanja informacij standardiziran. S tem preprečimo, da bi dve osebi, ki raziskujeta isto 

stvar prišli do različnih rezultatov. Na tak način so lahko pridobljeni podatki relativno 

objektivni in uporabni tudi za druge raziskave. (Mitchell in Balogh, 2004) 

Mitchell in Balogh (2004) sta program monitoringa razdelila na tri dele: 

1. Predoperativni monitoring: Spremljanje števila na začetku. S tem korakom pridobimo 

podatke o številu in obnašanju osebkov in v primeru, da gre za škodo, o sami količini le 

te. Na podlagi pridobljenih podatkov nato ustvarimo načrt za odpravljanje težav. 

2. Monitoring med izvajanjem programa: S tem korakom preverjamo ali zastavljen 

program deluje po naših načrtih in ali je potrebno kaj spremeniti. Seveda se moramo 

tu ozirati na čas in sredstva, ki jih imamo na razpolago. Ta korak ni najbolj primeren za 

raziskovalne namene. 

3. Monitoring po zaključku programa: Preverimo ali smo dosegli vse cilje, ki smo si jih 

zastavili. 

Pred pričetkom monitoringa moramo definirati (Demšar, 2005): 

1. namen  

2. čas spremljanja  

3. območje spremljanja  

4. metode, ki jih bomo uporabili  
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Demšarjeva (2005) je metode monitoringa razdelila na dva dela. 

1.2.1 DIREKTIVNE METODE 

1. Analiza poročil o odstrelu 

2. Analiza poročil o povozih 

3. Spotlight ali opazovanje z reflektorjem 

4. Izlov in ponoven ulov 

5. Direktno štetje z izločanjem 

6. Radiotelemetrija 

7. Preštevanje živali na krmiščih 

8. Uporaba fotopasti 

1.2.2 INDIREKTNE METODE 

1. Dišavne postaje 

2. Pobiranje iztrebkov  

3. Registriranje zasedenih brlogov 

4. Analiza poročil o povzročeni škodi zaradi zveri 

 

Te metode se uporabljajo predvsem za določanje abundance. V večini so to dragi in zahtevni 

postopki, zato je pomembno, da se lotimo takega načina spremljanja dosledno in natančno. 

Tako lahko zaznamo razlike. Pomembno je tudi, da se držimo standardiziranih protokolov, za 

lažjo primerjavo rezultatov skozi čas (Demšar, 2005). 

 

Določitev metode izvajanja monitoringa je zagotovo eden najpomembnejših členov 

raziskovanja. Izbiramo lahko med številnimi metodami, ki so prilagojene za različne namene, 

območja in časovne intervale. Vsaka metoda ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato je 

izbira prave ključnega pomena (Mitchell in Balogh, 2004).
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1.2.3 METODE 

1.2.3.1 Opazovanje z reflektorjem (spotlight) 

Nočno štetje osebkov s pomočjo osvetljevanja določenega prostora se že več let uporablja za 

ugotavljanje števila sesalcev. Je relativno enostaven način štetja. S to metodo pokrijemo velike 

površine v relativno kratkem času. Izvaja se ga tako, da raziskovalci najprej začrtajo površino, 

kjer bodo pobirali podatke. Idealna dolžina transektov je 10 – 30 km, minimalna pa 1 km, saj 

je enota za določevanje gostote populacije 1 km-1. Pomembno je, da se zajame vse oblike 

vegetacije v sorazmerju, kakor raste na širši lokaciji (Mitchell in Balogh, 2004). Pomembno je 

tudi, da je pot dostopna v vsakem vremenu in času. Podnevi se lokacijo temeljito pregleda in 

določi najbolj primerna mesta osvetljevanja (Thomphson in sodelavci).  Nato dva opazovalca 

na terenskem vozilu svetita naravnost v smeri vožnje in štejeta osebke. Najbolj primerna 

hitrost vožnje je 5–10 km/h. Pomembno je, da se štetje začne vedno ob isti uri (vsaj pol ure po 

sončnem zahodu) in ponoviti ga je treba vsaj trikrat ob podobnih vremenskih razmerah 

(Mitchell in Balogh, 2004). Tako lahko na relativno enostaven način določimo gostoto 

populacije.  

Metoda ima tudi svoje pomanjkljivosti. Napake lahko nastanejo zaradi nenatančnosti štetja 

osebkov. Oviro predstavljata tudi slaba vidljivost in gostota vegetacije. Neučinkovita je pri nizki 

gostoti preučevane populacije, kjer so lahko kljub prisotnosti osebki spregledani. Za 

učinkovitost te metode je pomembno, da je opazovalec povsem prepričan, za katero vrsto gre 

in ne zabeleži istega osebka dvakrat. Zavedati se moramo, da v določenem transektu ne 

moremo zabeležiti vseh osebkov, kar pomeni, da je število relativno in ne absolutno.  
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1.2.3.2 Monitoring s pomočjo sledilnih plošč 

Nekatere talne, predvsem večje živali, lahko spremljamo s pomočjo sledenja stopinj. Gostota 

stopinj je lahko zelo uporabna pri monitoringu populacije. Ta metoda je zelo koristna ravno 

pri vrstah, ki živijo v manjših populacijah in so v naravi težko najdene. Sledenje stopinjam je 

živalim prijazna metoda, ki ne vpliva na življenje osebkov. Izvedba takega načina monitoringa 

izgleda tako, da na določenih lokacijah naredimo peščene pasti. To naredimo tako, da na tleh 

razrahljamo zemljo in jo zgladimo, nato pa spremljamo sledi. Pozorni moramo biti na 

vremensko napoved, saj lahko močan dež uniči peščene pasti oziroma zmanjša jasnost sledi 

(Mitchell in Balogh, 2004).  

Za učinkovito izvajanje pasivnega monitoringa, pri katerem posredno spremljamo populacijo 

in nismo v stiku z osebki, potrebujemo večji vzorec. Le tako lahko zagotovimo natančnost 

takšnega monitoringa populacije (Mitchell in Balogh, 2004). Površina raziskovanja mora biti 

približno enako velika kot teritorij osebka, ki ga opazujemo.   

Pri izvajanju takega načina monitoringa moramo natančno poznati obliko stopinj živali, ki jo 

preučujemo. 

1.2.3.3 Pasti z vabami 

Ta metoda temelji na privabljanju živali do pasti, ki smo jo pripravili. Poznamo več različnih 

modelov pasti. Razdelimo jih lahko pasti s strupom prepojenimi vabami in past z vabami brez 

strupa. Razlika je v tem, da s strupom obenem tudi znižamo gostoto populacije, s pastmi brez 

s strupom prepojenih vab pa raziskujemo velikost in stanje populacije tako, da na približno 

enem m2 pripravimo vabo in okolico vabe uredimo tako, da bomo lahko zaznali odtise stopinj. 

Tudi pri takem načinu monitoringa je pomembno, da pripravimo past, primerno vrsti, ki jo 

hočemo preučiti. Vaba (meso oziroma dišava) mora biti nastavljena tako, da v najboljši meri 

onemogoči dostop drugim vrstam. V našem primeru je to najbolje storiti tako, da vabo 

zakopljemo 5-10 cm globoko v zemljo in s tem onemogočimo dostop raznim pticam in živalim 

s slabšim vohom (Mitchell in Balogh, 2004). Lisici in jazbecu se lahko še bolj približamo tako, 

da pasti nastavimo ob gozdnih poteh, saj tam največkrat označujejo svoj teritorij, poleg tega 

pa so tudi najlažje dostopne; nastavimo pa jih tudi ob poteh, kjer zasledimo stopinje. Pri 

toksičnih pasteh moramo biti še toliko bolj pozorni na to, da ujamemo ciljne osebke. 
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1.2.3.4 Monitoring s pomočjo fotopasti 

Fotopasti so v zadnjem desetletju postale zelo popularen pripomoček pri spremljanju 

aktivnosti živih bitij. Zaradi zanemarljivega učinka na okolico lahko danes spremljamo tudi 

živali, ki jih je zelo težko zaslediti in še težje podrobneje opazovati. Raziskovalci uporabljajo 

fotopasti tudi pri pasteh z vabami, saj kamere velikokrat razjasnijo določene dogodke, ki si jih 

težko razlagamo. Pri spremljanju z vabami raziskovalci pogosto namestijo tudi kamere, da 

ugotovijo, ali je past ustrezna in, če ni, kje so pomanjkljivosti.  

S kamerami lahko relativno hitro določimo, kateri osebki se pojavljajo na določenih lokacijah. 

Natančno lahko določimo tudi, koliko časa se določena žival zadržuje na posameznih mestih 

in kdaj pride na posamezne lokacije, česar pri drugih metodah žal ne moremo določiti tako 

natančno. Tako lažje spoznamo lastnosti obnašanja opazovanih subjektov, kar nam omogoča 

lažje načrtovanje monitoringa in uravnavanja populacij. 

Fotopasti imajo različne načine proženja slik in posnetkov. Uporaba določenega načina je 

odvisna od ciljne skupine osebkov, ki jih želimo raziskati. Pri večjih živalih se uporabljajo 

plošče, občutljive na pritisk. S tem načinom se znebimo motenj manjših živali. Če spremljamo 

predvsem nočne živali, moramo uporabljati detektorje toplote ali IR detektorje. Za spremljanje 

dnevne aktivnosti pa se uporabljajo senzorji za zaznavanje premikov.  

 

Seveda pa za ugotavljanje vzrokov nekih sprememb populacije potrebujemo dodatno 

poznavanje značilnosti določenih vrst živali. To pomeni stopnje preživetja, rodnosti, imigracij 

in emigracij, aktivnosti in drugih posebnosti. Do teh podatkov je v naravi zelo težko priti. 

Potrebna sta čas in uporaba različnih pristopov in metod.
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1. Cilji diplomske naloge: 

- s pomočjo terenskega raziskovanja ugotoviti prednosti oziroma slabosti monitoringa s 

pomočjo fotopasti,  

- določiti najbolj primeren čas/obdobje za spremljanje nekaterih srednje velikih zveri, 

- ugotoviti, kako vremenske razmere vplivajo na aktivnost srednje velikih zveri, 

- ugotoviti, kako lunine mene vplivajo na aktivnost srednje velikih zveri, 

- ugotoviti, kako dolžina svetlega dela dneva vpliva na aktivnost srednje velikih zveri.
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2. METODE DELA 

Pri proučevanju aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti sem najprej poskušal najti 

primerne lokacije za zbiranje podatkov. Sam sem pred terenskim delom predelal kar nekaj 

literature in poskušal najti probleme s katerimi so se spopadali raziskovalci ter pridobiti čim 

več nasvetov za lažje raziskovanje. Pred določitvijo lokacij, sem za pomoč prosil tudi lovsko 

družino Šentjernej. Skupaj z lovcem Emilom Šinkcem sva prehodila več, po njegovem mnenju, 

najgosteje poseljenih območij z jazbecem in lisico ter skupaj izbrala najprimernejše lokacije. 

Med raziskovanjem terena mi je sproti kazal znake aktivnosti lisic in jazbecev. Tako sem tudi 

sam postajal veliko bolj pozoren na znake življenja tovrstnih osebkov, kar mi je pomagalo pri 

nadaljnjem raziskovanju. Pri raziskovanju nam je v veliko pomoč: 

- predhodno poznavanje telesnih in vedenjskih značilnosti osebkov, 

- primernost habitata, 

- analiza škode v urbanih naseljih in na bližnjih poljščinah, 

- število povoženih osebkov na bližnjih cestah, 

- število odstreljenih osebkov v prejšnjih sezonah, 

- iskanje sledi odtisov. 

Značilnosti, kot so življenjski prostor, velikost in oblika habitata, način gibanja in način 

prehranjevanja, so zelo pomembni dejavniki pri določevanju lokacij spremljanja živali. S 

pomočjo poznavanja značilnosti lahko veliko lažje ocenimo, ali je lokacija primerna za življenje 

vrst, ki jih želimo spremljati. Seveda določitev primerne lokacije zahteva veliko strokovnega 

znanja, ki ga prinesejo leta izkušenj na terenu, zato sem za pomoč prosil člane lovske družine 

Šentjernej, ki so mi pomagali pri izbiri lokacije.  

Pri določevanju lokacije si lahko pomagamo tudi tako, da povprašamo vaščane bližnjih vasi o 

škodi, ki so jo zveri povzročile v prejšnjih letih. Vedeti moramo, da ti podatki niso vedno 

zanesljivi, saj je škoda, povzročena s strani tako imenovanih škodljivcev, velikokrat 

potencirana.  

Po mojem mnenju je eden od najbolj zanesljivih dejavnikov še vedno število odstreljenih in 

povoženih zveri v prejšnjih sezonah. Te podatke beleži lovska družina, ki upravlja s 
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posameznim loviščem. Na tak način lahko brez strokovnega znanja določimo, ali je habitat 

primeren za vrste, ki jih želimo spremljati, ali ne. Tudi ta način ima svoje pomanjkljivosti, saj 

se število osebkov spreminja iz sezone v sezono. Na določenih terenih je lahko tudi izlov 

prevelik in je v naslednji sezoni manj osebkov, ali pa vremenske razmere prispevajo k 

manjšemu podmladku. Pomagamo si lahko tudi z iskanjem sledi odtisov živali. S pomočjo GPS 

naprav označimo poti gibanja živali, jih analiziramo in poiščemo brloge. Najlažje je iskati odtise 

v snegu, vendar je letos na tem območju zelo malo snežilo  zato sem bil primoran slediti drugim 

znakom prisotnosti lisice in jazbeca. Iskanje jazbine je bilo nekoliko lažje saj je okolica dokaj 

značilna. Že od daleč lahko opazimo večje količine izkopane zemlje, ki je največkrat delo 

jazbeca.  Da se zagotovimo, pa poiščemo stopinje na sveže izkopani zemlji.  

Pri lisici je iskanje aktivnih brlogov veliko težje. Lisica je namreč v paritvenem obdobju večino 

časa aktivna zunaj brloga in se v okolici zadržuje zelo malo. Velikokrat se zgodi, da samice še 

nimajo izbranega stalnega brloga in jih pogosto menjajo. Pri iskanju potencialnih gnezdilnih 

brlogov sem imel zelo velike težave. Našel sem le enega šele v drugi polovici aprila.
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3.1 Materiali in metode raziskovanja 

3.1.1 Opis območja spremljanja 

3.1.1.1 Čadraška hosta 

 

 

Slika 5: Prikaz lokacije zbiranja podatkov (geopedia) 

 

Čadraška hosto se nahaja jugozahodno od Šentjerneja v bližini vasi Dolenji Maharovec. Je 2 

km širok in 5 km dolg, močvirnat mešani gozd, ki se na severni strani približa reki Krki. Obkroža 

ga sedem vasi, v katerih se kmetje vsako leto pritožujejo zaradi škode, ki jo povzročata lisica 

in jazbec. Škoda nastaja predvsem na najbližjih njivah s koruzo, kjer jazbec v avgustu nabira 

hrano tako, da tepta koruzo in pobira mlečne plodove. Tudi lisica povzroči kar nekaj škode. 

Kokoši v slabo stoječih ogradah predstavljajo zelo lahek plen za lisico, kar seveda rada izkoristi. 
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3.1.1.2 Podnebne razmere 

Čadraška hosta se nahaja na jugovzhodu Slovenije, kjer prevladuje zmerno celinsko podnebje. 

Za ta tip podnebja so značilne precej hladne zime in precej vroča poletja. Povprečne 

temperature najhladnejšega meseca so nižje od 0 0C. Pojavlja se tudi poletni višek padavin. 

Porazdelitev padavin je posledica pomikanja vlažne in relativno tople zračne mase preko 

države. Povprečna letna vsota padavin v zadnjih tridesetih letih je od 1200 do 1300 mm.  

 

Slika 6: Povprečne letne vsote padavin(http://www.arso.gov.si/) 

 

3.1.1.3 Vodne značilnosti 

Čadraška hosta ima zaradi nizke nadmorske višine in bližine reke Krke zelo namočena tla. 

Padavinska voda se zelo slabo steka v podtalnico oziroma se velikokrat zgodi, da se nivo 

podtalnice močno dvigne in nastane močvirje. V gozdu tudi po tednih sušnega in vročega 

vremena lahko vidimo luže in vlažna tla. Gozd pa je vseeno toliko dvignjen, da ga vsakoletne 

poplave reke Krke dosežejo le v manjši meri ali sploh ne. Skozi gozd tečejo potok Plankovec, 

Maharovški potok in Čadraški potok. Vsi se zlivajo v reko Krko. 

http://www.arso.gov.si/
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3.1.1.4 Živalstvo 

Čadraška hosta spada pod območje Krakovski gozd in Šentjernejsko polje. To območje je del 

omrežja Natura 2000. Tu biva veliko živali, ki so označene kot ogrožene. Raziskovalci 

ocenjujejo, da je na območju Krakovskega gozda in Šentjernejskega polja 30–40 % slovenske 

populacije ptice srednjega detla in 40–50 % slovenske populacije  belovratega muharja (Božič, 

2002). V mokriščih na tem območju živi kar 14 vrst dvoživk. V gozdovih na območju 

Krakovskega gozda in Šentjernejskega polja živijo tudi večji vretenčarji, kot so navadna lisica, 

evrazijski jazbec, divji zajec (Lepus europaceus), divja svinja (Sus scrofa), rjavi medved (Ursus 

arctos), evropska srna (Capreolus capreolus), vidra (Lutra lutra), kuna zlatica (Martes martes), 

kuna belica (Martes foina) in druge.  

V Čadraški hosti so lovci v zadnjih desetih letih opazili vse zgoraj naštete vrste, razen rjavega 

medveda. Pred leti so lovci večkrat zasledili tudi par divje mačke. Najbolj zastopane vrste na 

tem območju so: evropska srna, navadna lisica, evrazijski jazbec, kuna belica, kuna zlatica. 

 

3.1.1.5 Lov 

Čadraška hosta je pod upravljanjem lovske družine Šentjernej. Na obrobju gozda je 

postavljenih šest prež. Tudi v notranjosti je mogoče zaslediti opazovalnice, s katerimi si lovci 

pomagajo pri opazovanju in odstrelu divjadi. Vsaj enkrat letno je tukaj organiziran skupinski 

lov na lisice, ki je po poročanju lovcev zelo uspešen. Skupinskega lova v Čadraški hosti sem se 

udeležil tudi sam. V lovu je sodelovalo 43 lovcev, od tega 10 z lovskimi psi. Na lov smo se 

odpravili 7. 2. 2016 ob 7:30. Triindvajset lovcev je, vključno s psi, obkrožilo gozd in začelo s 

pogonom, medtem ko so se ostali postavili na svoje preže in čakali lisice. Odstrelili so dve lisici, 

kar je za to lokacijo, glede na prejšnja leta, zelo slabo. Pričakovali so, da bo ulov vsaj 10 

osebkov. Lovci so po skupnem pogovoru ocenili, da je za manjši odstrel krivo toplejše vreme 

in pomanjkanje snega, kar po njihovem mnenju povzroči, da so lisice podnevi manj aktivne.
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3.2 Terensko delo 

3.2.1 Pripomočki 

 

Za raziskovanje sem uporabljal samosprožilne kamere znamke Bushnell. Kamera ima možnost 

snemanja 1080p HD video posnetkov in fotografij s 14MP resolucijo. Opremljena je tudi z 

nočno IR svetilko: 32 Black LED/60' ki omogoča snemanje v temi.  Napaja jo 16 AA baterijskih 

vložkov, ki omogočajo večmesečno snemanje. Trajanje je odvisno od kakovosti baterijskih 

vložkov, časa snemanja (v nočnem času kamera porabi več energije), količine aktivnosti in 

temperaturnih razmer. Kamera deluje na principu aktiviranja ob premikih, kar omogoča PIR 

senzor, ki ob zaznavi premika sproži kamero. Občutljivost senzorja lahko uravnavamo na treh 

stopnjah: ''high'' – zazna najmanjše premike, ''medium'' – srednja stopnja in ''low'' – zazna le 

večje premike. Svoje kamere sem nastavil na ''medium'', saj je bilo pri največji občutljivosti 

preveč posnetkov zaradi premikanja vej in listja. Pomembno je tudi, da pravilno nastavimo IR 

svetilko. Lahko jo uravnavamo s štirimi stopnjami: ''low'', ''medium'', ''high'' in ''auto''. Izbira 

je odvisna predvsem od velikosti in osvetljenosti kadra. Tudi za to sem izbral srednjo 

nastavitev, saj sem imel kamero postavljeno približno štiri metre od brlogov, obkroženih s 

številnimi drevesi, ki bi se ob preveliki osvetlitvi preveč bleščala in bi tako kvarila sliko. Kamera 

ima vgrajeno tudi uro in termometer, ki sta v veliko pomoč pri pregledovanju in statističnem 

urejanju podatkov. 

Poleg navedenih nastavitev pa lahko nastavimo tudi število fotografiranj in dolžino posnetka 

ob zaznavi premika. Svoje kamere sem nastavil tako, da je ob premiku kamera najprej 

fotografirala in nato posnela tridesetsekundni posnetek. Poskušal sem tudi z več fotografijami, 

a je bil čas fotografiranja predolg in se tako živali ob mimohodu na posnetku ni videlo.  
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3.2.2 Postavitev kamer 

Pri pregledovanju gozda sem iskal predvsem brloge. V tem gozdu sem jih našel 24, vendar jih 

je bilo 17 prekritih z listjem oziroma niso kazali, da v njih bivata jazbec ali lisica. Ostalih 7 

brlogov pa je bilo lepo obhojenih in prekopanih. Kamere sem 28. 1. 2016 postavil tako, da so 

bile usmerjene proti vhodom v brloge in oddaljene približno 5 m. Večina vhodov je bila 

izkopanih bližini 20 m zato sem predvideval, da gre za isti brlog. Kamere sem v tem primeru 

oddaljil in poskušal usmeriti tako, da so zajele čim več vhodov. Pri postavljanju kamer sem bil 

pozoren, da so bile usmerjene tako, da sonce ni svetilo direktno v objektiv. Na nekaterih 

lokacijah ni bilo ustrezno postavljenega drevesa, zato sem kamere usmeril tako, da so snemale 

vzporedno s potjo sonca. 

 

Slika 7: lokacije kamer, označene z rdečimi krožci 

 

Slika 8: Pritrditev kamere na drevo in usmeritev proti 
izhodu iz brloga 
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Ob prvem pregledu sem na sami lokaciji pregledal posnetke in poskušal najti vhod, na katerem 

je največ aktivnosti, saj pri nočnem snemanju na veliki razdalji kamere delajo slabše posnetke. 

Ugotovil sem, da v enem od treh brlogov biva jazbec. To je bilo jasno že na začetku, saj je bilo 

pred vhodom veliko nakopane zemlje, okolica brloga pa je bila prekopana. Ob vhodu sem našel 

tudi jazbečje stopinje.  

V drugih dveh brlogih ni bilo številnih obiskov, zato sem kameri prestavljal, dokler nisem našel 

bolj aktivnih brlogov. Tudi pri drugi bolj aktivni lokaciji se je brlog izkazal za jazbino. Zato sem 

nadaljeval z iskanjem lisičine.  

Iskanje lisičine je bilo nekoliko bolj zapleteno. Sledil sem predvsem iztrebkom in stopinjam, 

vendar se ni v nobeni luknji lisica zadržala več kot dva dni. Zaradi pomanjkanja časa sem za 

pomoč ponovno zaprosil lovce. Najbolj primerna rešitev se mi je zdela postavitev vabe in 

fotopasti. Skupaj z lovci smo nato pred kamero nastavili povoženo srno. Prvi teden so se z 

mrhovino prehranjevali predvsem ježi in ptiči. Del s kožuhom pa je odnesla tudi lisica.  

 

Slika 9: Nastavljanje vabe 

 

Na posnetku sem nato ugotovil smer in v oddaljenosti približno 2 km našel kožuh ob brlogu. 

13. 5. 2016 sem na tem območju postavil dve kameri in pričel s spremljanjem lisic.
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3.2.3 Statistična obdelava podatkov 

Podatke sem obdelal s pomočjo programske opreme MS Excel. Pri pregledovanju sem v 

razpredelnice vpisoval, za katero žival gre, kdaj je bila posneta in opombe (oblika aktivnosti, 

par, parjenje, boj ali dežuje, delež lunine mene, čas sončnega vzhoda in zahoda). Pri beleženju 

pojavljanja živali sem si postavil pogoj, da mora pred ponovnim beleženjem miniti vsaj 15 

minut. S to rešitvijo. Kamera namreč posname 30-sekundni posnetek. Če v tem času žival 

ostane pred kamero, jo ponovno posname. Za posploševanje ugotovitev, bi moral biti 

prepričan, da med opazovanjem ni prišlo nenavadnih motenj, ki so vplivale na rezultate. 

Napako lahko zmanjšamo z opazovanjem večjega števila osebkov v različnih delih ekosistema.
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3. REZULTATI 

Spremljanje aktivnosti  jazbecev in lisic je potekal štiri mesece, od februarja do maja. Pri lisici 

je baza podatkov nekoliko manjša, ker vse do meseca maja nisem našel brloga. Za pregled 

vpliva določenih dejavnikov žal nisem imel dovolj velikega vzorca in so bili tudi rezultati 

nejasni in nelogični, zato jih nisem vključil v diplomsko nalogo. Zabeležil sem 694 pojavljanj. 

Od tega se je 575x pojavil jazbec, 76x lisica, 16x ptiči, 3x glodalci, 9x srnjad, 6x zajec, 7x kuna 

in 2x žival, ki je nisem mogel določiti (preglednica 1). Živali se niso nikoli pojavljale ob istem 

času na istem mestu. Najmanjši razmak med jazbečevim in lisičjim obiskom brloga je bil 25 

min. Najprej je v brlog vstopil jazbec in nato še lisica.  

 

Preglednica 1: Število in delež posamezne skupine živali: 

 

 

 

 

Slika 10: Pojavljanje živali v Čadraški hosti 

 

Pri raziskovanju jazbečeve aktivnosti sem uporabil samo en aktiven brlog, ker sem drugi dve 

kameri potreboval pri iskanju lisičine. Zaradi majhne količine podatkov, sem združil pojavljanje 

lisic na vseh brlogih. 
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4.1 JAZBEC 

4.1.1 MESEČNA ANALIZA AKTIVNOSTI 

4.1.1.1 Delež aktivnosti po mesecih 

Pri pregledovanju posnetkov sem beležil čase pojavljanja jazbeca ob eni jazbini. Beležil sem 

čase, ki so bili v razmaku vsaj 15 minut in jih vnašal v program MS Excel. Nato  sem preštel 

število pojavljanj v posameznih mesecih in jih pretvoril v deleže.  

  

 

Slika 11: Delež s kamerami zaznanih pojavljanj jazbeca po mesecih glede na celotno obdobje spremljanja. 

 

Največ posnetkov jazbeca sem zabeležil v februarju (37 %) in marcu (37 %). V februarju se je 

ob jazbini začel pojavljati tudi samec, ki ga je samica sprva še odganjala. Par sem prvič opazil 

8. februarja. V naslednjih tednih se je par večino časa zadrževal okoli jazbine. Samec se je le 

nekajkrat oddaljil od jazbine. V marcu je par večino časa porabil za urejanje jazbine, nego 

kožuha in iskanje hrane. Aprila (18 %) se je aktivnost nekoliko zmanjšala. Samec je še vedno 

prihajal k jazbini, v kateri je bivala samica. Ta je večino časa izkopavala zemljo iz jazbine. Tudi 

v maju je ob jazbini mogoče opaziti par, a večino časa je bil ob njej le eden od njiju, 

najverjetneje samica.
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4.1.1.2 Povprečen delež aktivnosti po delih dneva 

 

Aktivnost jazbeca je po zabeleženih podatkih odvisna od dela dneva in količine svetlobe. Dan 

sem razdelil na osem delov in zabeležil povprečno število aktivnosti v posameznem delu 

dneva. Pri jazbecu se namreč aktivnost skozi mesece ni bistveno spreminjala, zato sem vzel 

kar podatke iz celotnega obdobja štirih mesecev. 

 

 

Slika 12: Dnevna aktivnost jazbeca, zabeležena z avtomatsko kamero v Čadraški hosti v obdobju od februarja do junija 2016 

 

Jazbec je žival, ki je aktivna ponoči. Večinoma je aktiven od šeste ure zvečer do šeste ure 

zjutraj. Od devete ure dopoldne pa do tretje ure popoldne se jazbec v tem obdobju ni pojavil. 

Trikrat se je pojavil tudi v svetlem delu dneva. Opazil sem, da je v vseh treh dneh ponoči močno 

deževalo. 
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4.1.1.3 Izhodi iz brloga glede na mrak 

 

 

Slika 13: Izhodi jazbeca iz brloga glede na mrak 

 

Jazbec je v večini brlog zapuščal po sončnem zahodu. S podaljševanjem dneva se je tudi čas 

izhoda zamaknil. V času paritvenega obdobja je jazbec izhajal nekoliko prej in veliko bolj 

konstantno. Pred in po paritvenem obdobju si izhodi bolj časovno razpršeni in v povprečju 

nekoliko kasnejši.
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4.1.1.4 Vhodi v brlog glede na zoro 

Podatke sem pridobil in uredil na enak način kot pri določevanju izhodov iz luknje. Pri 

beleženju teh podatkov sem imel nekaj težav z določanjem, ali je jazbec šel v brlog ali ne, saj 

je bilo kar nekaj posnetkov prekratkih, ker se je jazbec nekaj časa zadrževal pred vhodom. V 

primeru, da kamera ni posnela nobenih dodatnih posnetkov, sem zabeležil, da je šel jazbec v 

brlog.  

 

 

Slika 14: Vhodi jazbeca v brlog glede na zoro 

 

 

Jazbec je v večini prišel v brlog pred zoro. Samo v nekaterih primerih, predvsem v drugi polovici 

maja, je nekoliko zamudil in prišel ob zgodnji zori.  Vzorec vračanja v brlog je nekoliko bolj 

razpršen od zapuščanja brloga, vendar se jazbec v večini primerov podnevi ni zadrževal  zunaj 

brloga.
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4.1.2 Vpliv padavin na aktivnost jazbeca 

Preglednica 2: Vpliv padavin na aktivnost jazbeca 

 

 

Slika 15: Vpliv padavin na aktivnost jazbeca 

 

Kot sem pričakoval,  je aktivnost v deževnem vremenu manjša. V našem primeru znaša razlika 

približno 20 %. Jazbec se je manj pojavljal predvsem v močnem deževju, ko je raje ostal v 

jazbini, medtem ko rahel dež ni bistveno vplival na njegovo aktivnost.
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4.1.3 Vpliv lune na aktivnost jazbeca 

Vpliv lunine mene sem raziskoval od februarja do maja. Lunine mene sem razdelil v območja 

po 10 % deleža lunine mene in za vsako območje preštel število pojavljanj jazbeca.  

 

 

Slika 16: Aktivnost jazbeca glede na lunine mene 

 

Jazbec bolj aktiven v temnejših nočeh – nočeh z majhnim deležem lunine mene. Izstopanje 

območja od 0 do 10 % lunine mene lahko obrazložimo z argumentom, da je jazbec prej 

zapuščal jazbino, kar pomeni večjo aktivnost. Pri obdobjih z večjim deležem lunine mene lahko 

predvidevamo, da je bilo vreme oblačno in je tako do gozdnih tal prišlo manj svetlobe.
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4.1.3.1 Povprečen čas vhodov in izhodov iz jazbine glede na delež lunine mene 

 

Slika 17: Povprečen čas vhodov in izhodov jazbeca v/iz jazbine glede na delež lunine mene 

 

Rezultati kažejo, da lunina svetloba vpliva na čas izhoda iz brloga. Povprečen čas jazbečevega 

izhajanja iz brloga je dokaj sorazmerno naraščal z višanjem odstotka lunine mene. Razlika v 

izhajanju med polno luno in začetkom mlaja je skoraj 2h. 

Na vhode v jazbino lunina mena po mojih opazovanjih ni tako močno vplivala kot na izhode. 

Vendar pa lahko vseeno rezultati kažejo na to, da ima svetloba, ki jo oddaja luna vpliv tudi na 

izhode. Pri mlaju so v povprečju jazbeci prihajali v jazbino  1h in 17min kasneje v primerjavi s 

polno luno.
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4.2 LISICA 

4.2.1 MESEČNA ANALIZA AKTIVNOSTI LISIC 

4.2.1.1 Delež aktivnosti lisic po mesecih 

 

 

Slika 18: Aktivnost lisic razdeljena po mesecih na področju Čadraške hoste 

Februarja (14 %) in marca (18 %) je bila aktivnost nekoliko večja zaradi obdobja parjenja. S 

kamerami so bili zabeleženi predvsem mimohodi in ovohavanja brlogov. Aprila (10 %) se je 

aktivnost zmanjšala zaradi kotitve, še vedno pa sem zabeležil kar nekaj mimohodov samcev. V 

maju (58 %) se je aktivnost povečala predvsem zaradi pojava mladičev, ki so bili tudi čez dan 

večino časa zunaj a v bližini brloga. V prvih dveh tednih se mladiči niso oddaljili za več kot km2 

od brloga. Večino časa so pred brlogom prevladovali igra, čiščenje in hranjenje. Samica je s 

hrano do brloga prihajala samo v nočnih urah.
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4.2.1.2 Delež aktivnosti po urah  

Pri lisicah se je čas pojavljanja skozi mesece kar precej spreminjal, zato sem naredil grafe za 

vsak mesec posebej. Najprej sem zabeležil čase pojavljanja, jih razdelil po obdobjih treh ur v 

dnevu in vstavil v graf.  

Marec: 

 

Slika 19: Aktivnost lisice razdeljena po urah za mesec marec 

V marcu so bile lisice aktivne predvsem ponoči. V svetlem delu dneva se je lisica pojavila le 2-

krat (10%). Med deveto uro dopoldan in šesto uro zvečer nisem zabeležil pojavljanj. Največ 

pojavljanj (10) sem zaznal med 21. in 24. uro. V času od polnoči do 9. ure zjutraj so kamere v 

mesecu marcu 8-krat zaznale lisico. 

April: 

 

Slika 20: Aktivnost lisice razdeljena po urah za mesec april 

Vzorec aktivnosti lisic je bil tudi v aprilu podoben vzorcu aktivnosti v marcu. Nekoliko se je 

zmanjšala aktivnost v večernih urah in povečala v zgodnjih jutranjih urah.  Lisice sem s 
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kamerami največkrat zaznal med 3. in 6. uro (40%). Med 9. in 18.uro, tako kot v marcu, nisem  

zaznal aktivnosti. 

Maj: 

V maju sem našel aktivno lisičino s prisotnim podmladkom petih mladičev. Eno kamero sem 

imel nastavljeno na sami lisičini, zato je tudi aktivnost nekoliko višja v primerjavi z ostalimi 

meseci.  

 

 

Slika 21: Aktivnost lisice po urah za mesec maj 

 

V mesecu maju je narasla tudi dnevna aktivnost. To je posledica aktivnosti mladičev, ki so bili 

večinoma aktivni podnevi, in povečane aktivnosti samice zaradi iskanja ter prinašanja hrane. 
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4.2.3 VPLIV ZORE IN MRAKA NA AKTIVNOST LISIC 

 

 

Slika 22: Vpliv zore in mraka na aktivnost lisic 

 

Lisice so se v začetku februarja pojavljale tudi v zgodnjih dopoldanskih urah, kar je posledica 

paritvenega obdobja in iskanja partnerjev. Večkrat sem lisice zaznal v paru. V nočnem času je 

vzorec aktivnosti sorazmeren skozi vse štiri mesece. Razlike se pojavijo predvsem v jutranji in 

dnevni aktivnosti. Proti koncu februarja in v marcu se je dnevna aktivnost nekoliko zmanjšala 

in prestavila predvsem na jutranji čas. V aprilu in maju pa je ponovno narasla aktivnost v 

svetlem delu dneva, kar je posledica aktivnosti mladičev, ki so bili večinoma aktivni podnevi. 
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4. RAZPRAVA IN SKLEPI 

4.1 RAZPRAVA 

Spremljanje srednje velikih zveri je kar precej zahtevna naloga. Zaradi manjše velikosti 

populacije spretnega izmikanja in nočne aktivnosti jih ljudje poredko srečujemo, zato jih je 

težko bolj podrobno spremljati. Za uspešnost monitoringa in doseganje relativno natančnih 

rezultatov je potrebno izbrati pravo metodologijo. Za določitev tehnik in metod spremljanja 

moramo predhodno poznati značilnosti živali, ki jih želimo spremljati. Tako lažje določimo 

lokacijo, čas in način spremljanja. Za opazovanje lisic in jazbecev sem si izbral tehniko 

spremljanja s pomočjo fotopasti. Ta nam omogoča zelo dober prikaz aktivnosti osebkov. Poleg 

same aktivnosti osebkov, lahko iz posnetkov vidimo tudi vremenske razmere in časovne 

intervale gibanja. 

Po besedah lokalnih lovcev sta najbolj pogosta predstavnika srednje velikih zveri v Čadraški 

hosti jazbec in lisica. Populacija ene in druge vrste je po oceni lovcev šentjernejske lovske 

družine za tako majhno površino zelo velika. Razlogi za to so: lokacija gozda, bližina kmetijsko 

usmerjenih vasi – velika količina hrane, ugodna vegetacija in ugodno podnebje. Sama zgradba 

gozda omogoča zelo dobre razmere za življenje tudi drugim vrstam. Veliko teh vrst predstavlja 

hrano srednje velikim zverem, kot sta jazbec in lisica.  

Tekom raziskovanja je bilo na posnetkih največ pojavljanj jazbeca in lisice. S tem lahko 

argumentiramo ustrezno izbiro metodologije spremljanja. Jazbino mi je uspelo najti že v 

februarju in sem tako dobil dovolj velik vzorec za pridobitev korektnih rezultatov.  

Lisica me je presenetila zaradi stalnega menjavanja brlogov vse do maja. Zelo težko je bilo 

predvideti, kateri brlog si bo vzela za vzrejo mladičev. Labhardt (1990) je v svoji knjigi Lisica 

navajal, da samice v mladosti poiščejo brlog in so do njega zelo zaščitniške. V mojem primeru 

tega ne morem potrditi, verjetno zaradi tega, ker je v tem gozdu veliko neaktivnih brlogov in 

imajo samice možnost izbire. Brlog, v katerem je imela lisica mladiče, sem večkrat pregledal in 

v začetku aprila v njem ni bilo aktivnosti. Sklepamo lahko tudi, da je bila lisica zaradi motečih 

dejavnikov ali potencialne nevarnosti prisiljena zapustiti svoj primarni brlog in si je tega našla 

kot zasilno rešitev.  
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Pri jazbecu sem imel veliko manj dela z iskanjem brloga. Že v prvem tednu sem našel aktivno 

jazbino, ki sem jo lahko konstantno spremljal. Presenečen sem bil nad zelo majhnim 

oddaljevanjem jazbeca od jazbine. Razen kratkotrajnih obhodov je bil jazbec stalno v brlogu 

ali v njegovi okolici. 

 

4.2 SKLEPI 

Opazovanje s pomočjo fotopasti je zelo uporabna metoda spremljanja živali, še posebej za 

tiste živali, ki se jim človek težko približa oziroma ni v neposrednem stiku z njimi. S takim 

načinom opazovanja sem lahko pridobil zelo podrobne podatke. Natančno lahko vidimo, kaj 

se dogaja v okolici, kjer imamo postavljeno kamero. Sam sem poskušal najti aktivne brloge, 

ker sem predvideval, da bo tu največ aktivnosti. Prednost te metode je tudi ta, da lahko 

posnetke pregledaš dvakrat, imaš zabeležen točen čas in lokacijo in ne motiš opazovanih 

osebkov. Seveda pa obstajajo tudi pomanjkljivosti. Probleme sem imel predvsem s prekratkimi 

oziroma preslabimi posnetki. Velikokrat se je kamera sprožila zaradi premikov vej in listja v 

gozdu. Drugi problem pa nastane pri določanju osebkov v nočnem času, zato bi za štetje 

potrebovali dodatne tehnike označevanja. 

Pridobil pa sem kar nekaj podatkov, ki jih je mogoče vključiti v nadaljnja raziskovanja oziroma 

z njihovo pomočjo pridobiti ideje za lažje in boljše spremljanje podobnih osebkov v drugih 

raziskavah. 
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