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1 VSEBINA POROČILA 

Poročilo o prehodnosti in povezljivosti čezmejnih habitatov velikih zveri je skupni dokument z 

izsledki telemetrične raziskave prehodnosti meje za velike zveri (predvsem risa in volka) in s 

konkretnimi priporočili za ohranjanje najpomembnejših čezmejnih zelenih koridorjev, ki vključuje 

opredelitev: 

- prostorskih potreb velikih zveri; 

- konkretnih kritičnih odsekov meje; 

- priporočil za izvajanje omilitvenih ukrepov. 

Poročilo temelji na obsežni čezmejni terenski raziskavi, ki vključuje označevanje in sledenje velikih 

zveri s pomočjo GPS/GSM telemetrije. Z njeno pomočjo smo pridobili vpogled v ekologijo gibanja 

velikih zveri, rabo habitatnih tipov, velikost habitatov samcev in samic, dnevni in sezonski ritem 

gibanja ter uporabo naravnih koridorjev med različnimi območji. Na ta način bomo najbolje preučili 

povezavo med populacijami velikih zveri med Hrvaško in Slovenijo ter raziskali prepustnost mejnega 

območja za velike zveri. 

Povezljivost habitatov je ključnega pomena za zaščito velikih zveri, tako zaradi demografske 

povezanosti populacije kot zaradi genetskega toka in potencialne metapopulacijske dinamike. 

Raziskave so pokazale, da je na primer populacija risa v obeh državah že ogrožena zaradi križanja. 

Ključna dejavnika, ki zmanjšujeta povezanost habitatov, sta razvoj infrastrukture in urbanizacija 

prostora. Raziskave povezljivosti se običajno izvajajo na ravni posameznih držav, državne meje pa 

se pogosto obravnavajo kot »konec sveta«. Posledično imajo poročila o integraciji infrastrukture na 

obmejnem območju pomanjkljivosti. Hkrati je opaziti vse več različnih posegov v obmejno naravno 

območje, bodisi zaradi turizma bodisi zaradi postavitve pripomočkov za nadzor meje. Vsaka 

nadaljnja drobitev prostora poslabša stanje populacije. Raziskava bo tako pripomogla k izboljšanju 

znanja o kakovosti in povezanosti obmejnih območij za volkove, rise in medvede. 

2 METODE 

2.1 Prehajanje meje 

Med zaporedno pridobljenimi lokacijami posameznih osebkov smo naredili linije in prešteli 

presečišča linij z državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Za potrebe analize vpliva obmejnih ograj 

na velike zveri smo na terenu popisali in označili linijske transekte na katerih je postavljena obmejna 

ograja. S pomočjo preštetih presečišč linij gibanja spremljanih osebkov in linijskih transektov kjer je 

postavljena obmejna ograja smo pridobili število potencialnih prečkanj meje kjer je postavljena 

ograja in to število primerjali s prečkanji meje kjer ni ograje.  

Primerjali smo tudi vzorec prečkanj meje pred in po letu 2015, ko so bile na obmejnem območju 

postavljene ograje. Opozoriti je treba, da so bile telemetrično spremljane živali v teh dveh obdobjih 

različni posamezniki. 

 



 

 

2.2 Velikost domačih okolišev  

Velikosti domačih okolišev smo računali s pomočjo cenilke Minimalni konveksni poligon (MCP). 

Uporabili smo 100% MCP, kar pomeni, da je za izračun velikosti cenilka uporabila vse lokacije 

posameznih osebkov. 

2.3 Povezljivost prostora 

Analizo povezljivosti prostora smo izvedli v več korakih. Najprej smo izdelali model primernosti 

prostora (angl. habitat suitability model - HSM) za velike zveri. Zvezno napoved modela smo nato 

pretvorili v binarno in tako opredelili habitatne krpe, ki smo jih uporabili v nadaljnji analizi 

povezljivosti prostora. Celotno analizo smo izdelali v programskem okolju R (R Core Team, 2021) 

in razvojnem okolju RStudio (RStudio Team, 2021), uporabljena skripta pa je dostopna na 

https://github.com/zkuralt/cardi-habitat-connectivity. Tam so dostopne tudi slike v višji resoluciji. 

2.4 Model primernosti prostora 

Model primernosti prostora smo izdelali za celotno območje Slovenije in Hrvaške. Za izdelavo 

modela primernosti prostora smo uporabili telemetrične podatke z GPS/GSM ovratnico opremljenih 

živali v okviru projekta Carnivora Dinarica, ter podatke preteklih projektov (DinaRis, Life Slowolf, 

Life DinAlpBear, Life Lynx, 3Lynx) in manjši projekti za vse tri velike zveri na nacionalni ravni. Za 

čim boljšo prostorsko pokritost, smo naboru telemetričnih podatkov dodali še podatke o lokacijah 

zbranih neinvazivnih genetskih vzorcev. Sem spadajo medvedji iztrebki, zbrani v akciji ocenjevanja 

števila medvedov na Hrvaškem in v Sloveniji v okviru projekta LIFE DINALPBEAR ter vzorci dlake 

in sline risa in volka, zbrani v omenjenih mednarodnih in domačih projektih. Pred nadaljevanjem 

modeliranja smo izvedli čiščenje nabora podatkov, kjer smo najprej odstranili podatke z 

manjkajočimi in tiste z enakimi koordinatami. Nato smo uporabili pristop prostorskega redčenja 

(angl. spatial thinning) s paketom “spThin” (Aiello-Lammens et al., 2015), kjer smo obržali lokacije, 

ki so bile vsaj 1 km narazen. V model za risa je bilo tako vključenih 1562 lokacij, model za volka 

2322 lokacij, model za medveda pa temelji na 4874 lokacijah. 

Poleg podatkov o pojavljanju živali smo v model vključili še nabor okoljskih spremenljivk (Slika 1), 

ki jih v grobem lahko razdelimo v dva sklopa. Prvi sklop spremenljivk je vezan na konfiguracijo 

terena in obsega digitalni model višin (angl. digital elevation model - DEM) z ločljivostjo 25 m na 

osnovi katerega smo s fukncijo “terrain” iz paketa “raster” (Hijmans, 2017) izračunali preostale 

spremenljivke v okviru tega sklopa. To so ekspozicija (angl. aspect), naklon (angl. slope), TPI (angl. 

Topographic Position Index) - indeks topografske pozicije (razlika med vrednostjo celice in 

povprečno vrednostjo sosednjih osmih celic), TRI (angl. Terrain Ruggedness Index) - indeks 

razgibanosti terena (povprečje absolutnih razlik med vrednostjo celice in vrednostjo sosednjih osmih 

celic), grobost (angl. roughness) terena (razlika med najvišjo in najnižjo vrednostjo celice in sosednjih 

osmih celic), smer (vodnega) toka (angl. flowdir) - smer največjega padca terena. Drugi sklop 

okoljskih spremenljivk se nanaša na naravne površine in antropogene strukture v prostoru - raba tal 

(Copernicus Land Monitoring Service, 2018), oddaljenost od gozda, oddaljenost od naselja, 



 

 

oddaljenost od večjih cest ter oddaljenost od železnice. Ločljivost spremenljivk smo za hitrejše 

računanje agregirali v 500 metrske celice. 

 

 

Slika 1 Okoljske spremenljivke. 

 

Potencialno multikolinearnost okoljskih spremenljivk smo preverili z izračunom korelacijskega 

koeficienta (Slika 2) ter s paketom HH (Heiberger, 2020) izračunali VIF (angl. Variance inflation 

factor) in odstranili močno korelirane spremenljivke in tiste z vrednostjo vif > 4 (Preglednica 1).  

 



 

 

 

Slika 2 Korelacija med spremenljivkami. Močno korelirane spremenljivke smo v nadaljevanju 

odstranili iz analize. 

 

Preglednica 1 Rezultati analize VIF. Vrednosti v stolpcu VIF1 so pridobljene z uporabo vseh 

spremenljivk. V primeru VIF2 pa smo spremenljivke z VIF > 4 izločili. Vrednosti VIF vseh preostalih 

spremenljivk so bile sprejemljive in smo jih vključili v nadaljnjo analizo. 

variable VIF1 VIF2 

aspect 1.044230     1.043132 

clc2018 1.081313   1.081161 

dem 2.494538   1.579564 

dist2anthropo 1.325092 1.323493 

dist2forest 1.203903 1.189545 



 

 

dist2rail 1.127148 1.110206  

dist2road 1.355420 1.350979 

flowdir 1.054521 1.047598 

roughness 37.465106 / 

slope 17.270063 / 

TPI 1.093915  1.047786  

TRI 20.757907 / 

 

S paketom ENMeval (Kass et al., 2021) in algoritmom maxnet (Phillips et al., 2017) smo izdelali 27 

modelov z različnimi nastavitvami za feature class (FC) in regularization multiplier (RM) ter “block” 

razdelitvijo podatkov. Končni model smo izbrali na podlagi vrednosti dAICc in izdelali binarno 

napoved. 



 

 

2.5 Analiza povezljivosti prostora 

Habitatne krpe, ki so nastale s pretvorbo v binarno napoved, smo najprej filtrirali, in s tem odstranili 

krpe s površino manjšo od 50 ha. Analizo smo nadaljevali z izdelavo stroškovnega sloja (angl. cost / 

resistance layer), ki ga uporabimo za izračun najbolj ugodne (angl. least cost path - LCP) poti med 

posameznimi krpami. Za to smo uporabili inverz prej izdelanega modela primernosti prostora (razpon 

vrednosti od 0 do 1), kjer smo vrednosti celic pomnožili z 10 in kvadrirali ter s tem dobili razpon 

vrednosti od 0 do 100. Celicam na območju državne meje med Slovenijo in Hrvaško, v katerih se 

nahajajo tehnične ovire (panelna ograja, rezilna žica) smo določili strošek 1000 enot, saj te 

predstavljajo praktično nepremostljivo oviro za velike zveri. Končni razpon vrednosti stroškovnega 

sloja je bil tako med 0 in 1000 stroškovnih enot (Slika 3). Z metodo MPG (Minimum Planar Graph), 

ki je implementirana v paketu “grainscape” (Chubaty et al., 2020) smo nato izdelali sloj habitatnih 

krp ter potencialnih povezav med njimi na podlagi algoritma LCP. 

 

Slika 4 Primer stroškovnega sloja za analizo povezljivosti prostora za volka. Zeleni odtenki 

predstavljajo za velike zveri lažje prehoden teren, rdeči odtenki pa težje prehoden teren. Rožnata 

barva predstavlja celice na slovensko-hrvaški meji v katerih se nahajajo tehnične ovire. 



 

 

3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Telemetrično spremljane živali v sklopu projekta Carnivora Dinarica 

Preglednica 2 Pregled podatkov telemetrično spremljanih živali 

Name Species N 

(fixes) 

Home 

Range 

(ha) 

Track Distance 

(km) 

firstFix lastFix Days 

Monitored 

Ana bear 12394 8203 2558 05/06/2019 17/07/2021 773 

Andreja lynx 110 2198 58 06/03/2019 02/04/2019 28 

Anton wolf 223 24184 218 04/09/2020 11/10/2020 145 

Jože wolf 264 18 164 02/09/2019 16/10/2019 38 

Frida bear 24765 9529 3212 13/06/2019 20/07/2021 768 

Lara lynx 429 11757 266 23/04/2021 05/07/2021 73 

Marija bear 2471 5185 563 03/04/2021 20/07/2021 108 

Kornelija bear 72 7 2 15/07/2019 15/07/2019 1 

Franci bear 3786 1996 69 25/11/2019 30/04/2020 156 



 

 

Rista lynx 1192 37181 1332 25/09/2019 06/05/2020 224 

Snježana lynx 5 0 0 26/11/2019 26/11/2019 1 

Vita wolf 760 12574 924 22/05/2020 23/09/2020 123 

Herman Wolf 128 11 96 02/08/2020 18/08/2020 16 

V sklopu projekta je bilo opremljenih in telemetrično spremljanih 13 živali, od tega 5 medvedov, 4 

risi in 4 volkovi. Pri vseh risih je žal prišlo do okvare ovratnic (serijska napaka), volku Hermanu je 

po 16 dneh uspelo sneti ovratnico, volka Jože in Vita sta bila nelegalno odstreljena, medvedka 

Kornelija in medved Franci pa sta tudi snela ovratnici, zato smo od teh živali pridobili manj podatkov, 

kot smo pričakovali. Zaradi premajhne količine podatkov pri volku Jožetu in Hermanu, medvedki 

Korneliji ter risinji Snježani le teh nismo vključili v analizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Izris domačih okolišev opremljenih živali v sklopu projekta Carnivora Dinarica 

 

Slika 4 Izris domačih okolišev telemetrično spremljanih živali 

Domač okoliš volkulje Vite, članice tropa Vremščica se je razprostiral na Vremški planoti med Pivko 

in Senožečim. Ocenjena velikost domačega okoliša je 125 km2. Volkuljo smo spremljali vse do 

24.9.2020, ko je bila nedovoljeno odstreljena. S pomočjo lokacij volkulje pa smo povzorčili tudi 

mladiče tega tropa v letu 2020. Genetske analize so pokazale, da je volkulja Vita sestra reproduktivne 

samice. Volk Anton je bil opremljen na območju tropa Gomanci na meji med Slovenijo in Hrvaško 

na območju Snežnika. Po odlovu se je 38 dni še gibal skupaj z izvornim tropom, 12.10.2020 pa je 

odšel v disperzijo, zato smo za določanje domačega okoliša uporabili lokacije v obdobju pred 

disperzijo. Velikost domačega okoliša je tako znašala 241 km2. Pri volku Jožetu in Hermanu pa zaradi 

premajhne količine podatkov nismo naredili izračunov domačih okolišev. Kot že prej omenjeno, sta 

medved Franci in medvedka Kornelija snela ovratnici in zaradi premajhnega števila lokacij ne 

moremo prav oceniti njunega domačega okoliša. Velikost domačega okoliša medvedke Ane znaša 

8,2 km2, medvedke Fride 9,5 km2 medvedke Marije pa 5,2 km2. Tudi pri risih žal zaradi premajhne 

količine podatkov ne moremo pravilno oceniti velikosti domačih okolišev.  



 

 

3.2 Prehajanje meje 

V analizo smo vključili 364.841 lokacij, pridobljenih iz telemetričnega spremljanja 65 medvedov, 20 

volkov in 24 risov od leta 2007 naprej. Od tega je bilo v sklopu projekta Carnivora Dinarica 

spremljanih in v to analizo vključenih 5 medvedov, 2 volka in 3 risi.  

Slika 5 Potencialna prečkanja meje z GPS/GSM ovratnico opremljenih velikih zveri. 

Na meji med Slovenijo in Hrvaško je bilo popisanih 19 transektov s postavljeno obmejno ograjo v 

skupni dolžini 56 km. Najdaljši transekt s postavljeno obmejno ograjo meri 13,5 km. Skupno smo 

zaznali 2695 prečkanj državne meje, od tega 1558 prečkanj po letu 2015, odkar so na meji postavljene 

ograje. Po letu 2015 smo zaznali le 24 potencialnih prečkanj meje na območjih s postavljeno obmejno 

ograjo kar nakazuje na to, da ograje predstavljajo relativno veliko oviro.  

Prečkanja meje so bila najbolj skoncentrirana na območjih, kjer je tudi gostota zveri največja, na 

območju Gorskega Kotarja in Snežniškega kompleksa, na območju Babnega polja ter na območju 

Slavnika.  

 



 

 

 

Slika 6 Potencialna prečkanja meje z GPS/GSM ovratnico opremljenih velikih zveri pred letom 2015. 

Na območju Slavnik so bili od leta 2011 do 2013 spremljani trije volkovi. Do leta 2013 smo na tem 

območju zabeležili 139 prečkanj državne meje. Po letu 2015 je bila postavljena obmejna ograja ravno 

tam kjer so bila prečkanja meje tega tropa najbolj zgoščena. Žal po postavitvi ograje nimamo 

telemetričnih podatkov volkov iz tega tropa, vendar vseeno ocenjujemo, da postavljena ograja močno 

vpliva na vzorec gibanja volkov v tem tropu.  



 

 

 

Slika 7 Potencialna prečkanja meje z GPS/GSM ovratnico opremljenih velikih zveri po letu 2015. 

Tudi po letu 2015 je bila največja koncentracija gibanja telemetrično spremljanih živali na območju 

Snežniškega kompleksa in Gorskega Kotarja, zato je tudi število prečkanj državne meje tu največje. 

Potencialna prečkanja meje na območjih kjer je postavljena ograja smo zaznali na območju 

Novokračin (10), Trave (2), Osilnice (2), Petrine (9), Laz pri Predgrada (1).  

 

 

 



 

 

3.3 Model primernosti prostora 

 

Slika 8 Model primernosti prostora za volka, medveda in risa. Zeleni odtenki označujejo ugoden 

prostor, medtem ko rdeči odtenki označujejo neugoden prostor. Temno zelene predele bi lahko 

interpretirali kot zelo ugoden oz. optimalen habitat.   

Napovedi modelov (Slika 8) so do neke mere pričakovani in v skladu s predhodnimi objavami (npr. 

(Dobbert et al., 2021; Rodriguez Recio et al., 2018; Skrbinšek and Krofel, 2008). Najbolj primerna 

območja so v Dinaridih in Alpah, kjer so vse tri vrste velikih zveri že prisotne. Obenem pa napovedi 

modelov nakazujejo tudi potencialna območja, ki bi jih ob ustrezni povezanosti prostora in 

sprejemanju lokalnega prebivalstva velike zveri lahko (ponovno) poselile. V Sloveniji so to predvsem 

večji gozdni sestoji v severovzhodnem delu države (npr. Pohorje in Posavsko hribovje). 

Kljub temu, da modeli za vse tri vrste kažejo podobno sliko, pa je opaziti tudi nekaj razlik. Ris je med 

velikimi zvermi zagotovo najbolj specifičen glede prostorskih zahtev, kar se kaže tudi v napovedi 

modela. Na drugi strani sta območji ugodnega prostora za volka in medveda podobni, a je pri volku 

manj res visoko kvalitetnega (temno zelena barva na slikah 8 in 9), ki ga volkovi izbirajo v času 

kotenja mladičev.  Na ožjem območju raziskave (Slika 9) prevladuje za velike zveri ugoden prostor, 

ki je vezan predvsem na strnjene gozdove, ki večinoma poraščajo višje predele Dinarskega gorstva. 

 



 

 

Slika 9 Model primernosti prostora na ožjem območju raziskave. S črtkano črto je označena državna 

meja, z rožnato pa tehnične ovire na državni meji. 

3.4 Analiza povezljivosti prostora 

 

Slika 10 Habitatne krpe (rjavi poligoni) in najugodnejše povezave med njimi (rumene črte z rdečo 

obrobo). Največja strnjena krpa je označena s temno rjavim odtenkom. S črtkano črto je označena 

državna meja, z rožnato pa tehnične ovire na državni meji (Vir kartografije: Stamen Design, under 

CC BY 3.0. Data by OpenStreetMap, under ODbL) 

 



 

 

 

Slika 11 Združen prikaz habitatnih krp za velike zveri in najugodnejših povezav med njimi. Zgostitve 

povezav predstavljajo potencialne koridorje. 



 

 

3.5 Analiza rabe habitatnih tipov 

 

Slika 12 Strukturni stolpci prikazujejo odstotek lokacij posamezne živali iz različnih habitatnih tipov. 

Spremljani osebki so se večino časa gibali na gozdnatih območjih. Izstopajo le rezultati analize 

uporabe habitatnih tipov pri volkovih, ki so v primerjavi z medvedom in risom nekoliko več 

uporabljali območja, porasla z nižjo vegetacijo oziroma območja gozdov v zaraščanju.  

Preglednica 3 Analiza uporabe habitatnih tipov telemetrično spremljanih osebkov 



 

 

Name species Forests 

Scrub and/or 

herbaceous 

vegetation 

associations Pastures 

Heterogeneo

us 

agricultural 

areas Artificial 

non-

agricultural 

vegetated 

areas Industrial 

commercial 

and 

transport 

units 

Inland 

waters 

Ana bear 99.96 0.04        

Andreja lynx 97.27 2.73        

Anton wolf 86.55 12.11 1.35       

Franci bear 99.87  0.13       

Frida bear 99.82 0.18        

Lara lynx 98.14 1.4  0.47      

Marija bear 97.81 2.1  0.08      

Rista lynx 94.71 2.52 0.92 0.67 0.25 0.5 0.17 0.25  

Vita wolf 78.29 16.71 0.66 4.21     0.13 

 

3.6 Analiza prepustnosti mejnega območja z uporabo fotopasti 

V okviru projekta Carnivora Dinarica v času od 29.06.2019 do 16.08.2021 je bilo na obmejnem 

območju med Hrvaško in Slovenijo postavljenih 31 fotopasti za raziskovanje vpliva mejne ograje na 

gibanje živali, s poudarkom na velikih zvereh. Lokacije vseh 31 foto pasti so prikazane na zemljevidu 

(slika 12), v tabeli 2 pa so prikazane koordinate vseh položajev in čas aktivnosti posameznega 

posameznika ter vseh foto pasti skupaj. Vseh 31 foto pasti je bilo skupno aktivnih 6361 snemalnih 

dni. 



 

 

 

Slika 12 Položaji 31 fotokamer postavljenih na mejnem območju med Hrvaško in Slovenjo. 

 

Preglednica 4 Koordinate nameščenih fotopasti, imena lokacij, datum njihove namestitve in 

odstranitve ter število dni njihovega delovanja. 

Št. Kraj X Y Postavljeno Odstranjeno Dni aktivnosti 

1 Prezid 45,64500 14,56027 29.6.2019 4.8.2021 768 

2 Čabar north 45,60275 14,64005 19.11.2019 21.5.2020 185 

3 Čabar north 2 45,60356 14,63583 22.2.2020 16.8.2021 542 

4 Čabar north 3 45,60365 14,63214 29.2.2020 5.4.2020 37 

5 Jelen Draga 45,54753 14,50128 17.7.2019 2.4.2021 602 



 

 

6 Kovači 45,55661 14,68322 30.6.2019 7.10.2020 466 

7 Čabranka 1 45,58939 14,66864 31.10.2019 9.2.2020 102 

8 Čabranka 2 45,58887 14,67865 1.3.2020 15.3.2021 380 

9 Novi Kot 45,63213 14,59963 26.7.2020 4.1.2021 162 

10 Grohari 45,61813 14,61030 26.7.2020 16.4.2021 264 

11 Gorači 45,61199 14,62772 29.2.2020 27.2.2021 365 

12 Vivodina 45,66853 15,38850 13.11.2020 29.7.2021 258 

13 Sela Bosiljevska 45,45670 15,25638 12.4.2020 17.5.2020 36 

14 Gornji Ložac 45,52011 14,74364 18.10.2020 23.5.2021 217 

15 Sedalce 45,50861 14,76635 18.10.2020 23.5.2021 217 

16 Planica 45,49100 14,91532 18.10.2020 23.5.2021 217 

17 Severin na Kupi 45,44489 15,13432 8.12.2020 14.2.2021 68 



 

 

18 Hreljin 45,48600 15,03297 8.12.2020 22.5.2021 165 

19 Doluš 45,50213 14,91609 19.12.2020 23.5.2021 155 

20 Grgelj 45,51254 14,95969 19.12.2020 21.3.2021 92 

21 Goršeti 45,49698 14,98434 19.12.2020 22.5.2021 154 

22 Gorenji Radenci 45,47115 15,08347 19.12.2020 22.5.2021 154 

23 Kot pri Damlju  45,42224 15,16494 14.2.2021 22.5.2021 97 

24 Kostel 45,51309 14,91384 21.3.2021 23.5.2021 63 

25 Prehod 1 45,51992 14,01131 14.1.2021 15.4.2021 91 

26 Prehod 2 45,51929 14,01285 15.2.2021 15.4.2021 59 

27 Gumance 45,48372 14,34448 16.12.2020 5.1.2021 20 

28 Lisac 45,47727 14,33556 16.12.2020 5.1.2021 20 

29 Babno polje 45,59769 14,50220 18.12.2020 15.1.2021 28 



 

 

30 Katalin 45,51956 14,45227 8.3.2020 29.10.2020 236 

31 Mala vrata 45,52029 14,45642 31.7.2020 18.12.2020 141 

 TOTAL     6361 

V času spremljanja s fotokamerami je bilo zabeleženih 1898 dogodkov, ko so bile posnete živalske 

vrste. 

Posnete so bile različne vrste sesalcev  (slika 13): jelen (Cervus elaphus) 13,2%, srna (Capreolus 

capreolus) 38,1%, divlja svinja (Sus scrofa) 4,9%, kuna (Martes sp.) 2,5%, jazbec (Meles meles) 

8,5%, lisica (Vulpes vulpes) 20,7%, volk (Canis lupus) 1,4%, šakal (Canis aureus) 0,1%, medved 

(Ursus arctos) 7,9%, divja mačka (Felis silvestris) 1,1%, zajec (Lepus europaeus) 1,5%, bober 

(Castor fiber) 0,2%. Dvakrat je bila posneta tudi črna štorklja (Ciconia nigra, slika 14). 

 

Slika 13 Delež posameznih vrst sesalcev, zabeleženih ob hrvaško-slovenski meji, izražen v odstotkih 
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Slika 14 Fotografiji črnih štorkelj ob hrvaško-slovenski meji na položajih Kovači in Čabranka 2 

Od skupno 31 fotopasti jih je bilo 7 postavljenih neposredno ob meji z namenom raziskovanja vedenja 

živali in preučevanja kolikšno oviro le ta predstavlja za njihovo gibanje. Zabeležena je bila prisotnost 

medveda in zajca (slika 15) ter jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev v neposredni bližini ograje, ter nato 

daljše ali krajše zadrževanje ob ograji (tudi do 26 min - slika 16 in slika 17), zatem pa je bilo zaznano 

vračanje v smeri, od koder so prišli - slika 18), ali pa izogibanje ograji (primer z volkom, slika 19), 

ni pa zabeleženo, da bi te vrste živali kakorkoli uspele prečkati ograjo. 

 

 

 

 

 

Slika 15 Medveda in zajca so opazili tik ob ograji na meji, ki jima je predstavljala oviro. 



 

 

 

 

Slika 16 Zadrževanje jelena blizu ograje 26 minut z nemožnostjo prehoda. 

 

  

Slika 17 Hranjenje jelenjadi v bližini ograje z nemožnostjo prehoda. 



 

 

  

Slika 18 Vrnitev jelena iz smeri, iz katere so prišli zaradi nemožnosti prehoda. 

 

 

Slika 19 Izogibanje ograji (volk) na lokaciji Novi Kot 

Na položaju Prezid je bilo ugotovljeno, da za dve od omenjenih vrst živali, lisica in jazbec, ograja na 

meji ne predstavlja ovire pri njihovem gibanju, saj sta uspela pod ogrado skopati pot (slika 20). Zaradi 

velikosti luknje je možno, da bi isti prehod lahko uporabljale tudi divje mačke in kune, vendar tega s 

kamerami nismo uspeli posneti. 



 

 

 

Slika 20 Prehod jazbecev in lisic pod ograjo na lokaciji Prezid 

Za zaključek lahko ugotovimo, da je ograja na meji, še posebej, če je postavljena neprekinjeno na v 

daljši dolžini, kot je to v primeru reke Kolpe na mejnem prehodu Petrina in od Grglja do Sodevca, 

kjer je ograja daljša od 10 kilometrov, le ta predstavlja oviro za gibanje preučevanih živalskih vrst: 

jelenjad, srnjad, divji prašič, volk, medved in zajec, medtem ko za vrste jazbec, lisica, kuna in divja 

mačka ne predstavlja večje ovire, saj je dokazano, da prehajajo pod ograjo s kopanjem. Na obmejnem 

območju vseh 31 fotopasti ni zabeležilo niti enega risa. Pomemben je tudi podatek, da na položajih, 

kjer je bila ograja nadzorovana na meji, migrant niso poskušali prečkati ograje ali jo zaobiti, zaradi 

česar se postavlja vprašanje njenega namena na obmejnem območju. 

  



 

 

4 Zaključki in priporočila izhajajoč iz prostorskega vedenja spremljanih osebkov velikih 

zveri 

Kot je bilo sklepati že iz napovedi modela, se obseg habitatnih krp zaradi razlik v bioloških 

značilnostih prostorskega vedenja nekoliko razlikuje med preučevanimi vrstami, a te v splošnem 

kažejo podobno obliko razporeditev zanje primernega prostora (Slika 10). V primeru vseh velikih 

zveri obsega  največja habitatna krpa območje Javornikov, Snežnika in Gorskega Kotarja. Osrednji 

krpi pri volku in medvedu na jugu segata do Like, na severu pa do Trnovskega gozda, volčja celo 

preko Polhograjskega in Škofjeloškega hribovja v Alpski prostor. Preostale manjše habitatne krpe so 

relativno dobro povezane z osrednjo habitatno krpo. 

Na podlagi rezultatov habitatnih modelov lahko izpostavimo nekaj obmejnih območij, kjer bi 

tehnične ovire, zlasti panelna ograja, lahko pomembno  zmanjšale prepustnost mejnega območja za 

velike zveri ter hkrati zmanjšale funkcionalnost dela habitatnih krp, saj bi z razdelitvijo 

(nepovezanostjo) prostora zmanjšale možnost vzpostavljanja zadosti velikih teritorijev velikih zveri 

na vsaki strani meje, kljub ohranjenem skupnem obsegu habitata zanje. Tehnične ovire na območju 

Slavnika in Čičarije bi lahko bile problematične, saj delijo habitatno krpo na dva dela. Na žalost na 

tistem območju v okviru telemetrične raziskave nismo opremili nobene živali, tako da dejanskih 

podatkov nimamo. Smo pa v letu 2010 in 2011 telemetrično spremljali volkove na tem območju, iz 

podatkov pa je razvidno, da so volkovi tam redno prehajali državno mejo (ko ograje še ni bilo), 

teritorij tropa pa je obsegal prostor na obeh straneh meje.  

Območje pogorja Snežnika (od Gomanc do Babnega polja) predstavlja enega najpomembnejših 

prehodov za velike zveri. V primeru vseh treh velikih zveri je to del osrednje habitatne krpe, zato je 

izrednega pomena, da ostane nepregrajen, saj bi daljše linijske ovire lahko močno zmanjšale 

prepustnost in povezljivost območja zanje. Na prehodnost v mejnem območju Kolpske doline bi dva 

obstoječa več kot 10-kilometrska odseka ograje (ob mejnem prehodu Petrina ter od Grgelja do 

Sodevcev) lahko imela izrazito negativen vpliv, saj tam potekajo potencialni habitatni koridorji (Slika 

11), ki povezujejo Gorski Kotar z Goteniško goro, Poljansko goro in Kočevskim Rogom na severu. 

Za ohranjanje funkcionalne povezljivosti prostora za velike zveri na tem območju priporočamo 

skrajšanje obstoječih tehničnih ovir na tem območju, zlasti območij z rezilno žico, ki je za velike 

zveri verjetno deloma prepustna, je etično sporna z vidika dobrobiti živali (poškodbe, smrtnost), za 

ljudi pa ne predstavlja pomembnejše ovire pri prehajanju. 

Z nadaljnjim širjenjem tehničnih ovir (ograj) na omenjenem območju osrednjega dela dinarske 

habitatne krpe bi prišlo do intenzivne omejitve pretoka osebkov in povezanosti populacije velikih 

zveri na obeh straneh meje, pri čemer bi bil vpliv nepovezanosti najintenzivnejši za populacijo risa, 

ki je številčno najmanjša, ris pa je tudi najšibkejši disperger med obravnavanimi vrstami. Glede na 

to, da je dinarska populacija risa majhna, genetsko osiromašena zaradi dolgoletne izolacije in 

majhnega začetnega števila osebkov - osnovateljev populacije, bi vsaka dodatna razmejitev 

populacije, kljub doseljevanju osebkov (ki trenutno poteka v okviru projekta LIFE Lynx) pomenila 

njegovo izumrtje, oziroma pomembno ogrozila možnosti za vzpostavitev viabilne metapopulacije na 

širšem območju jugovzhodnih Alp, Dinaridov preostalega dela Balkanskega polotoka. 
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