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Uvod 
 

Namen projekta Carnivora Dinarica je izboljšati varstveno stanje velikih zveri:  evrazijskega risa (Lynx lynx), 

volka (Canis lupus) in rjavega medveda (Ursus arctos) ter ljudem omogočiti boljše pogoje sobivanja z njimi. 

Ena od projektnih aktivnosti je tudi raziskava ekosistemskih storitev, ki jih prinaša prisotnost velikih zveri 

na projektnem območju (Slika 1). Ekosistemske storitve so dobrine in storitve naravnega okolja oz. 

ekosistema, ki nam prinašajo koristi in so bistvene za kakovost življenja. Neposredno ali posredno 

podpirajo oz. omogočajo naše preživetje (Ecosystem services, 2020). Ločimo oskrbovalne storitve 

(produkti ekosistema kot so hrana, gorivo, voda idr.), regulacijske ali uravnalne storitve (koristi od 

delovanja ekosistemov kot so regulacija čistega zraka, podnebja, vode, erozije idr.), podporne storitve 

(nujne za proizvodnjo vseh drugih ekosistemskih storitev s posrednimi ali dolgoročnimi vplivi na ljudi, npr. 

nastajanje prsti, kroženje vode idr.) ter kulturne ekosistemske storitve. 

V raziskavi se bomo osredotočili na  (i) spoznanja o kulturni vlogi velikih zveri v ekosistemih s 

poudarkom na storitvah v turizmu, rekreaciji in izobraževanju in na (ii) ekosistemske storitve, ki izhajajo iz 

načina prehranjevanja velikih zveri s priporočili za izboljšanje upravljanja s populacijo in sobivanje ljudi in 

velikih zveri.  

 

Slika 1: Območje projekta Carnivora Dinarica v Sloveniji in na Hrvaškem 
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I. Prepoznavanje kulturnih ekosistemskih storitev 

velikih zveri v Sloveniji z metodo fokusnih skupin 

 
 

              Avtorji: Manca Dremel, Aleksandra Majić Skrbinšek, Irena Kavčič, Meta Mavec, Anja Moric 

 

Kulturne ekosistemske storitve  
 

Kulturne ekosistemske storitve so nematerialne koristi, ki jih ljudje dobijo od ekosistemov preko duhovne 

obogatitve, kognitivnega razvoja, refleksije, rekreacije in estetskih doživetij. Kulturne ekosistemske 

storitve so v mnogih lokalnih okoljih pomembne ravno tako ko druge vrste ekosistemskih storitev. 

Ekosistemi se že od nekdaj vplivali in oblikovali človekovo kulturo, sistem znanja, religije, dediščino in 

družbene interakcije. Ljudje imajo tako koristi od kulturnih ekosistemskih storitev na številne načine, 

vključno z estetskimi doživetji, rekreacijo, umetniško in duhovno izpolnitvijo ter intelektualnim razvojem 

(Ecosystems and human well-being, 2005). 

Prepoznavanje kulturne vrednosti ekosistemov in njihovih vrst je pomembno, saj živimo v kulturnih 

pokrajinah kjer se naravno okolje in družba nenehno prepletata in vplivata eden na drugega. V zadnjem 

času narašča število raziskav, ki ocenjujejo kulturne ekosistemske storitve, vendar so te večinoma 

omejene na tržne storitve kot je turizem in nimajo enotnega koncepta ocenjevanja. V raziskavah se 

uporablja veliko različnih pristopov, metod vrednotenja, vključenih deležnikov ter izbora kazalnikov, ki so 

pomanjkljivi oz. si niso enotni glede definicije, namena, razumevanja meritvenega postopka in so 

večinoma odvisni od cilja raziskave (Hernández-Morcillo in sod., 2013).  

Kulturne ekosistemske storitve (v nadaljevanju KES) po mednarodni klasifikaciji ekosistemskih storitev 

(CICES) Evropske agencije za okolje pomenijo vse načine s katerimi živi sistem prispeva h kulturnim 

koristim ali omogoča njihovo uresničitev. Razlikujemo lahko med tem kaj ljudje počnejo ali čutijo do 

ekosistema ter kako ta ekosistem omogoča, olajša ali podpira te dejavnosti ali občutke. S kulturnimi 

ekosistemskimi storitvami tako prepoznavamo proizvode ekosistema, ki omogočajo številne izkustvene in 

intelektualne dejavnosti (Haines-Young, Potschin, 2018).  

Kategorije in definicije KES se v različnih ocenjevanjih in vrednotenjih razlikujejo. The Millennium 

Ecosystem Assessment (MA), ki velja za začetnika sistema vrednotenja ekosistemskih storitev, loči več vrst 

kulturnih storitev: duhovne in verske (mnoge religije pripisujejo duhovne in verske vrednote ekosistemom 

ali njihovim sestavnim delom), znanje in izobraževanje (ekosistemi vplivajo na sisteme znanja, formalno 

in neformalno izobraževanje, vzgojne vrednote), navdih (ekosistemi ponujajo bogat vir navdiha za 

umetnost, folkloro, državne simbole, arhitekturo in oglaševanje), estetske vrednosti (številni ljudje najdejo 

lepoto ali estetsko vrednost v različnih vidikih ekosistemov), družbeni odnosi (ekosistemi vplivajo na vrste 
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družbenih odnosov, ki se vzpostavljajo v določenih kulturah, npr. lovska in ribiška društva), duh kraja 

(mnogi ljudje vrednotijo "občutek kraja", ki je povezan s prepoznanimi značilnostmi ekosistema), kulturna 

dediščina (namenjanje pozornosti ohranjanju kulturno pomembnih krajin in vrst) ter turizem in rekreacija 

(preživljanje prostega časa temelji na značilnostih ekosistemov) (Ecosystems and human well-being, 

2005).  

Modeli definiranja kulturnih ekosistemskih storitev povezujejo ekološke strukture in funkcije s kulturnimi 

vrednotami in koristmi, s čimer olajšajo komunikacijo med znanstveniki in zainteresiranimi stranmi. Precej 

družbenih in vedenjskih raziskav ponuja modele, metode in podatke, ki lahko naslavljajo kulturne 

ekosistemske storitve (Terry in sod., 2012). 

 

Velike zveri v kontekstu kulturnih ekosistemskih storitev  
 

Velike zveri v kontekstu ekosistemskih storitev obravnavamo kot element ekosistema, ki prinaša te koristi. 

Mednje, ko gre za velike zveri, lahko uvrščamo oskrbovalne storitve (kožuhi, meso), uravnalne storitve (ko 

npr. velike zveri uravnavajo populacije svojih plenskih vrst) in kulturne storitve. Prav pri slednjih/ kulturnih 

storitvah zadnje čase opažamo največ sprememb. V preteklosti so tovrstne koristi imeli lovci (lov, trofeja), 

danes pa celotna družba, saj se velike zveri vedno pogosteje uporablja kot simbol ohranjene narave. S tem 

so velike zveri dobile novo vlogo v najrazličnejših področjih človekovega delovanja, še posebej pri 

ohranjanju narave, izobraževanju, raziskovanju, rekreaciji in prepoznavnosti območij. 

Kulturne ekosistemske storitve velikih zveri v Sloveniji znanstveno še niso bile raziskane. Tudi sicer je v 

svetu relativno malo znanstvenih raziskav o kulturnih ekosistemskih storitvah posameznih živalskih vrst. 

Več je takih, ki obravnavajo določen habitat oz. zaokroženo geografsko območje in znotraj njega 

vrednotijo kulturne ekosistemske storitve območja.  

V raziskavi smo kulturne ekosistemske storitve razvrščali v kategorije glede na zadnjo verzijo CICES, verzijo 

5.1 iz leta 2018. Ta opredeljuje enajst vrst oz. razredov kulturnih ekosistemskih storitev ter en dodaten 

razred, v kolikor določene kulturne ekosistemske storitve ni možno opredeliti v okviru predlaganih enajst 

kategorij. Kljub dokaj podrobni kategorizaciji kulturnih ekosistemskih storitev pa se opaža, da se kategorije 

med sabo lahko prepletajo (npr. estetika pogosto prispeva k rekreacijskim doživetjem). Ta prepletenost 

kaže na velik pomen kulturnih ekosistemskih storitev in izziv s katerim se je treba spoprijeti pri njihovi 

identifikaciji, oceni in upravljanju (Terry in sod., 2012). 
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Preglednica 1: Razvrščanje kulturnih ekosistemskih storitev velikih zveri glede na CICES verzijo 5.1 (Vir: Haines-Young, R., 
Potschin, 2018; CICES classification version 4.3).  

Oddelek Skupina Razred /vrsta ekosistemske 
storitve/kategorija 

Primer ekosistemske 
storitve 

Neposredne 
interakcije z 
velikimi 
zvermi, ki 
so odvisne 
od 
prisotnosti 
le-teh v 
okolju 

Fizične in 
izkustvene 
interakcije z 
velikimi zvermi 
 
 
 

Izkustvena uporaba (experiential 
use)  

Izkustvena uporaba velikih 
zveri, npr. v obliki  njihovega 
opazovanja v naravnem okolju. 

Fizična uporaba (physical use) Fizična uporaba velikih zveri, 
npr. v obliki lova.  

Intelektualne in 
reprezentativne 
interakcije z 
velikimi zvermi 
 
 
 

Znanstvena vrednost (scientific) Velike zveri kot predmet 
znanstvenega raziskovanja. 

Izobraževalna vrednost (educational) Velike zveri kot osnova za 
izobraževanje ali razvoj 
določenih spretnosti. 

Vrednost kulturne dediščine 
(heritage, cultural) 

Vpliv prisotnosti velikih zveri na 
kulturno dediščino, zgodovino, 
npr. zgodovinski zapisi o velikih 
zvereh. 

Estetska vrednost (aesthetic) Različna estetska doživetja, 
navdih in duh prostora, ki ga 
omogoča prisotnost velikih 
zveri. 

Posredne, 
oddaljene, 
notranje 
interakcije z 
velikimi 
zvermi, ki 
ne 
potrebujejo 
njihove 
prisotnosti 
v okolju 

Duhovne, 
simbolne in 
druge 
interakcije z 
velikimi zvermi 

Simbolna vrednost (symbolic) Velike zveri kot državni ali 
lokalni simbolni pomen, npr. v 
občinskih grbih.  

Duhovne in/ali verske vrednote 
(sacred and/or religious) 

Sakralni ali verski pomen velikih 
zveri. 

Razvedrilna vrednost 
(entertainment) 

Uporaba velikih zveri za 
razvedrilo, prikaz preko 
različnih medijev (filmi, knjige). 

Druge 
karakteristike 
velikih zveri, ki 
imajo 
neotipljivo 
vrednost 

Eksistenčna vrednost (existence) Zadovoljstvo 
spoznanja, da 
velike zveri 
obstajajo. 

Vrednost zapuščine (bequest) Zadovoljstvo 
spoznanja, da 
bomo velike zveri in sobivanje z 
njimi ohranili za 
bodoče generacije. 

  



 
   

8 
 

Metode raziskave 
 

V prvi fazi smo pripravili protokol za izvedbo fokusnih skupin za identificiranje in dokumentiranje razpona 

različnih kulturnih ekosistemskih storitev velikih zveri. Zgledovali smo se po protokolu za ugotavljanje 

nematerialnih vrednosti v okviru kulturnih ekosistemskih storitev (Gould, 2014), ki združuje več različnih 

tehnik zbiranja kvalitativnih podatkov. V protokolu smo opredelili deset tem glede na razrede kulturnih 

ekosistemskih storitev skupne mednarodne klasifikacije ekosistemskih storitev (CICES). Za vsako temo 

smo razvili vprašanja s katerimi smo udeležence vseh fokusnih skupin na enak način vzpodbudili k izražanju 

svojih mnenj, občutkov, vrednot. Glede na njihove odzive in odgovore, smo v času intervjuvanja postavili 

dodatna, prilagojena podvprašanja. Teme o katerih smo se pogovarjali so bile: osebne izkušnje z velikimi 

zvermi, koristi velikih zveri za ljudi, pomanjkljivosti/slabosti velikih zveri za ljudi, ekoturizem, rekreacija in 

lov, duhovna vrednost, umetniška vrednost, dediščina, lokalno in tradicionalno znanje, izobraževalna 

vrednost ter medgeneracijska vrednost. Za boljšo vzpodbudo za deljenje misli in občutkov, smo 

udeležencem prikazali tudi 14 fotografij velikih zveri v različnih okoliščinah (v naravnem habitatu, ob 

povzročanju škod, v interakcijami z ljudmi). Protokol smo zasnovali tako, da smo od udeležence dobili čim 

več prepoznanih raznolikih koristi velikih zveri oz. pomena velikih zveri za njih same in za družbo v kateri 

živijo, jih spodbudili k medsebojni interakciji in toku misli ter omogočili sprotno preverjanje razumevanja 

raziskovalca.  

V naslednji fazi smo definirali fokusne skupine. Fokusne skupine so manjše strukturirane skupine, običajno 

s šest do deset udeleženci, ki imajo določeno skupno lastnost in podoben odnos do obravnavane teme. 

Vodene so s strani moderatorja po pristopu polstrukturiranega intervjuja, ki se opira na odzive 

udeležencev. V fokusnih skupinah je sodelovalo 31 posameznikov. Prvo fokusno skupino je sestavljalo 

sedem likovnih umetnikov, ki so se udeležili likovne kolonije na temo risa. V tej fokusni skupini so bili 

umetniki, ki živijo na območjih kjer so velike zveri prisotne ter tudi tisti, ki se z velikimi zvermi, zaradi 

bivanja izven tega območja, ne srečujejo. Drugo fokusno skupino je sestavljalo devet delavcev v turizmu z 

območja velikih zveri. V tretjo fokusno skupino je bilo vključenih sedem kmetijcev (čebelarjev, rejcev 

drobnice, konjerejcev idr.), ki morajo svoje delo prilagajati zaradi prisotnosti velikih zveri. Četrto fokusno 

skupino je sestavljalo osem lovcev iz dveh lovskih družin z območja velikih zveri. Udeležence smo izbrali 

po metodi snežne kepe – ko smo stopili v stik s prvim nam je ta predlagal drugega in preko poznanstev, 

umetnike pa smo angažirali v okviru likovne kolonije. Celoten intervju vsake fokusne skupine se je snemal 

in pripravil transkript, ki se je uporabil za analizo. Fokusne skupine smo izvedli med oktobrom in 

decembrom 2019, pred tem pa smo izvedli tudi testno fokusno skupino z naključnimi udeleženci, da smo 

preverili zastavljeno metodologijo, rezultate tega intervjuja pa v našo analizo nismo vključili. Vsaka 

fokusna skupina je trajala od 2 do 4 ure in je potekala v lokalnem okolju fokusnih skupin– za kmetijce na 

turistični kmetiji, za lovce v lovskem domu, za likovnike v prostorih likovne kolonije in za turistične delavce 

v turističnem centru.  

Po izvedbi fokusnih skupin je sledila analiza transkripta. Iz vsakega transkripta smo izjave (stavke ali 

povezljivo sosledje stavkov), ki se nanašajo na kulturne ekosistemske storitve velikih zveri izpisali in tako 

zbrali vse stavke, ki kažejo pomen velikih zveri za družbo oz. subjektivni odnos udeleženca do velikih zveri. 
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Izjave so anonimizirane. Z intervjuvanjem fokusnih skupin in analizo transkripta intervjuja smo tako zbrali 

izjave za kategoriziranje kulturnih ekosistemskih storitev velikih zveri. Vsaki analizirani izjavi smo dodelili 

nominalne spremenljivke: vrsta velike zveri na katero se izjava nanaša (medved, volk, ris ali vse tri velike 

zveri) ter eno od kategorij kulturnih ekosistemskih storitev po CICES.  

Preglednica 2: Spremenljivke, ki smo jih dodelili posamezni izjavi.  

Spremenljivka Kategorija 

Vrsta velike zveri medved  

volk 

ris 

vse velike zveri 

Kulturna 
ekosistemska 
storitev po CICES  

Izkustvena uporaba (experiential use) 

Fizična uporaba (physical use) 

Znanstvena vrednost (scientific) 

Izobraževalna vrednost (educational) 

Vrednost kulturne dediščine (heritage, cultural) 

Razvedrilna vrednost (entertainment) 

Estetska vrednost (aesthetic) 

Simbolna vrednost (symbolic)  

Duhovne in/ali verske vrednote (sacred and/or religious) 

Eksistenčna vrednost (existence) 

Vrednost zapuščine (bequest) 

 

Osnovne opisne analize izhajajo iz neposredno zbranih lastnosti in opredelitev posamezne izjave ter tako 

kulturne ekosistemske storitve, ki jih prinaša prisotnost velikih zveri komentirajo na podlagi števila omemb 

posamezne velike zveri ter pogostosti pojavljanja posamezne kategorije kulturne ekosistemske storitve 

po CICES. 
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Prepoznane kulturne ekosistemske storitve velikih zveri v Sloveniji 
 

Izjav fokusnih skupin, ki govorijo o pozitivnem doprinosu oz. koristih velikih zveri za posameznika in družbo 

je bilo 473. V izjavah so zastopane vse kategorije kulturnih ekosistemskih storitev, največ se jih nanaša na 

»izkustveno uporabo« (113 izjav). Od prvega do sedmega mesta po številu izjav zasedajo kategorije, ki 

predstavljajo neposredne interakcije z velikimi zvermi v njihovem naravnem okolju in zunanje interakcije 

z velikimi zvermi, ki so odvisne od njihove prisotnosti v okolju. Izstopa le drugo uvrščena »razvedrilna« 

kategorija, ki spada med kategorije, ki so razvrščene od sedmega do enajstega mesta in predstavljajo 

posredne, oddaljene, pogosto notranje interakcije z velikimi zvermi in niso odvisne od njihove prisotnosti 

v naravnem okolju. Na predzadnjem mestu med temi kategorijami izstopa »znanstvena« kategorija, ki jo 

uvrščamo med neposredne interakcije z velikimi zvermi. Sklepamo, da je manj prepoznana, ker se nobena 

od fokusnih skupin s to dejavnostjo primarno ne ukvarja. Glede na pogostost omemb posamezne 

kategorije sklepamo, da so tiste kulturne ekosistemske storitve, ki so odvisne od prisotnosti velikih zveri v 

okolju (kategorije: izkustvena uporaba, fizična uporaba, znanstvena, izobraževalna, dediščinska in 

kulturna, estetska), med fokusnimi skupinami bolj prepoznane in višje vrednotene od preostalih, ki niso 

odvisne od prisotnosti velikih zveri v okolju. Potrebno je poudariti, da razvrščanje kategorij po številu izjav, 

ki se nanašajo nanje lahko kaže, ali imajo kulturne ekosistemske storitve znotraj te kategorije večji ali 

manjši pomen, a to ne pomeni, da kategorija, ki je višje uvrščena, prinaša tudi največ raznovrstnih 

kulturnih ekosistemskih storitev in obratno. Opozoriti je potrebno, da se veliko izjav med seboj prekriva 

in bi jih bilo mogoče uvrstiti v več kot eno kategorijo. 
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Grafikon 1: Število izjav vseh fokusnih skupin, ki se nanaša na posamezno kategorijo kulturnih ekosistemskih storitev. 

 

 

 

Primerjava števila omemb določene vrste velikih zveri nam pokaže, da se največ izjav, ki govorijo o KES 

nanaša na vse tri vrste oz. na nadkategorijo »velike zveri« (226), od tistih izjav, ki se nanašajo samo na eno 

ali dve vrsti, pa prednjači medved (135 izjav), sledi volk (82 izjav) in ris (45 izjav). Iz tega sklepamo, da so 

vse tri vrste za kulturne ekosistemske storitve pomembne, a te koristi trenutno v največji meri prinaša 

medved.  

 

Raznovrstnost kulturnih ekosistemskih storitev znotraj kategorij, ki so jih navedle fokusne skupine, 

predstavljamo v preglednici 3 kjer navajamo ključne besede. Ne vrednotimo jih po pomembnosti, zaradi 

različnih koristi, ki jih posamezna kulturna ekosistemska storitev prinaša za družbo, smo nekatere pojme 

KES uvrstili pod več kategorij.  

0

20

40

60

80

100

120

Št
ev

ilo
 iz

ja
v

število izjav vezanih na kategorijo KES

Kategorija KES



 
   

12 
 

Preglednica 3: Kategorije KES in kulturne ekosistemske storitve velikih zveri s ključnimi besedami, ki so jih prepoznale fokusne skupine  

Izkustvena 
uporaba 

Razvedrilna 
vrednost 

Izobraževalna 
vrednost 

Fizična 
uporaba 

Vrednost 
kulturne 
dediščine 

Estetska 
vrednost 

Eksistenčna 
vrednost 

Vrednost 
zapuščine 

Simbolna 
vrednost 

Znanstvena 
vrednost 

Duhovne 
in/ali 
verske 
vrednote 

- Opazovanje 
- Fotolov 
- Fotografski 
turizem 
- Turizem in 
trženje 
- Manjša 
obljudenost 
- Druženje 
- Prodaja 
izdelkov in 
spominkov 
- Razvoj in 
prodaja 
pripomočkov za 
varovanje pred 
napadi 
- Srečanja z 
velikimi zvermi 
- Ohranjanje 
poselitve 
- Sledenje  
- Interpretacija  
- Atraktivnost 
krajev 
 

- Fotografija 
- Video 
- 3D prikaz 
- Film 
- Igrače 
- Književnost 
- Likovne 
upodobitve 
- Mediji 
(informativni, 
interpretacijski, 
razvedrilni) 
- Muzeji 
- Spominki 
- Razstave 
- Likovne 
kolonije 
- Ujetništvo in 
živalski vrt 
- Ustne 
pripovedi 
- Pogovori 

- Interpretacija 
- Turizem 
- Naravoslovni 
dom 
- Učne poti 
- Naravoslovni 
dnevi 
- Muzeji 
- 
Interpretacijsko 
središče 
- Učenje preko 
medijev 
- Boljše 
sobivanje 
- Znamka 
Medvedu 
prijazno 
- Kmetija 
dobrih praks 
- Učenje za 
življenje 
- Razumevanje 
narave in sebe 
- Vzgoja 

- Prodaja 
mesa in 
kožuha 
- Lov 
- Lovni 
turizem 
- Trofeje 
- Nagačene 
živali 
- Oprema za 
lov 
- Odstrel 
- Upravljanje 
s populacijo 

- Tradicija 
sobivanja 
- Tradicionalni 
načini varovanja 
pred škodami 
- Kulturna 
krajina 
- Interpretacija 
kulturne 
dediščine 
- Književnost 
- Ljudsko 
izročilo 
- Prispodobe 
- Lastna imena 
- Toponimi 
- Tradicija lova  
- Spomeniki 
- Turizem 
 

- Fotografije 
- Duh 
prostora 
- Estetska 
doživetja 
- Ustvarjanje 
- Domišljija 
- Navdih 
- Lepota  
 

- Raznolikost 
- Avtohtonost 
- Spoštovanje 
- Zanimanje 
- Toleranca 
- Del kulture 
in sistema 
- Zavračanje 
odstrela 
- Smisel 
- Navdih in 
ideje 
- Razumevanje 
narave 

- Etika in 
morala 
-Ekonomska 
korist 
- Upravljanje 
s populacijo 
- 
Organizacije 
za ohranitev 
in rast 
populacije 
- Nacionalni 
interes 
- Čustvena in 
socialna 
bogatitev 
- Projekti za 
ohranjanje 
vrst  

- 
Avtentičnost  
- 
Prepoznavn
ost 
- Simbol 
ohranjene 
narave 
- Grbi 
- Logotipi  
- Pregovori 
- 
Poosebljanje 
vrst 
- Prispodobe 
- 
Avtohtonost 

- Raziskovanje 
- Boljše 
sobivanje in 
upravljanje 
- Ponovna 
naselitev risov 
- Beleženje 
sledi 
- Razvoj 
tehnologije  
- Fotopasti 
- Telemetrične 
ovratnice  

- Sveto 
pismo  

 



 

 
 

1. Izkustvena uporaba 
 

Kategorija »izkustvena uporaba« (experiential use) vključuje vse kulturne ekosistemske storitve, ki 

omogočajo aktivne in izkustvene interakcije z velikimi zvermi ter njihovo čutno dojemanje in opazovanje.  

Fokusne skupine so največkrat kot korist omenjale opazovanje velikih zveri in srečanja z njimi ter s tem 

povezane dejavnosti kot je fotolov oz. fotografski turizem. Opazovanje v smislu organiziranega vodenja se 

nanaša predvsem na medveda. Udeleženci fokusnih skupin opažajo, da prihod turistov v njihove kraje 

zaradi medveda (v manjšem obsegu tudi volka in risa) prinese dobiček tudi drugim dejavnostim 

(gostinstvo, nastanitve, trgovina, storitve itd.). Čeprav sta volk in ris za tovrstno opazovanje manj 

primerna, prispevata k turistični atraktivnosti krajev. Opazovanje zveri v njihovem naravnem okolju je 

privlačno tudi za domačine. Članica fokusne skupine turističnih vodnikov, ki živi na območju, kjer so 

prisotne velike zveri npr. navaja, daje z zvermi navezala poseben, spoštljiv odnos in ji srečanje z njimi ali 

načrtno opazovanje predstavlja posebno zadovoljstvo, ki jo bogati in ji daje navdih.  

Strah pred zvermi je v nekaterih primerih vrednoten pozitivno, v smislu človekovega neposeganja v 

naravo, saj  zaradi strahu nekatera območja ostajajo manj obljudena kot bi bila sicer: »Kako smo različni. 

Jaz sem pa tako vesel, ker so medvedi. Ko greš gobe nabirat, samo malo dlje od ceste greš pa nobene žive 

duše in gob je polno.« Strahospoštovanje pa vpliva tudi na vsakodnevne prakse nekaterih domačinov. 

Prisotnost medveda je namreč spodbudila njihove socialne stike, saj zaradi strahu pred srečanjem z njim 

hodijo na sprehode v gozd v skupini in se tako družijo bolj kot bi se sicer: »Na Babnem polju, ker smo čisto 

obrobljeni, je medved postal socializacijski moment, ker tisti, ki smo redni pohodniki ne gremo sami ampak 

skupaj.« 

Poleg samega opazovanja je posebna korist, ki jo v razvoju turizma omogočajo velike zveri, tudi dejavnost 

interpretacije narave, zlasti v primeru volka in risa, kjer lahko na vodenem ogledu gozda opazujemo njune 

sledi, verjetnost, da ju srečamo v živo pa je zelo majhna. Posebna vrsta organiziranega opazovanja, ki 

pridobiva na pomenu, je tudi fotografski turizem. V zadnjih letih namreč sogovorniki, ki živijo ali delujejo 

na območjih z velikimi zvermi, opažajo porast števila domačih in tujih fotografov.  

Velike zveri ponujajo tudi druge možnosti za trženje kot je prodaja izdelkov in spominkov povezanih z 

njimi, sogovorniki pa vidijo še veliko možnosti za razvoj turističnih aktivnosti in produktov povezanih s 

prisotnostjo velikih zveri, ki bodo tudi prispevala k ohranjanju poselitve podeželja npr.: »V zgodbi 

opazovanja medveda bi se lahko ponujalo tudi mede in druge izdelke lokalnih prebivalcev.« 

Kot poseben vidik koristi prisotnosti velikih zveri oz. interakcije z njimi so fokusne skupine navedle razvoj 

in trgovino z  elektro ograjami in drugimi z varovanjem povezanimi pripomočki, ki so nujno potrebni za 

zaščito domačih živali pred napadom velikih zveri.  

2. Razvedrilna vrednost 
 

Kulturne ekosistemske storitve, ki spadajo v kategorijo »razvedrilna vrednost« (entertainment) so vse 

možnosti izkušenj z velikimi zvermi, ki se uporabljajo za zabavo ali upodobitev, prikaz, predstavitev velikih 
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zveri preko različnih medijev, ki jih v tem kontekstu razumemo kot vsakršno komunikacijsko sredstvo. 

Raznovrstni mediji in razvoj tehnologije omogočajo vedno več doživljanj velikih zveri »na daljavo«, brez 

neposrednega stika z njimi v njihovem naravnem okolju. En izmed sogovornikov je povedal da v svojem 

podjetju na področju digitalizacije že pripravlja produkte, ki bodo omogočili tako »brezstično« 

spoznavanje zveri.  

Upodabljanje velikih zveri ima dolgo zgodovino. Sodelujoči v vseh fokusnih skupinah navajajo, da so se z 

velikimi zvermi že srečali med prebiranjem književnih del, posebej so udeleženci omenili roman, ljudske 

pripovedi in otroške slikanice, ali preko ustnega izročila. Podoba o živalih se preko ustnega izročila 

posreduje od starejših generacij k mlajšim. Največkrat so omenili pravljice, preko katerih se predvsem na 

otroke prenaša pomembno sporočilo in predstava o velikih zvereh, za to pa imajo pomembo vlogo 

predvsem prispodobe in poosebljene značilnosti živali. Sogovorniki največkrat navajajo pozitivno podobo 

medveda in negativno volka.   

Velike zveri so lahko po eni strani navdih za ustvarjanje, kar štejemo pod kategorijo »estetska vrednost« 

(aesthetic), po drugi plati, ki jo štejemo v kategorij »razvedrilna vrednost« (entertainment), pa so lahko 

predmet ustvarjanja. Med udeleženci fokusnih skupin je bilo nekaj profesionalnih in ljubiteljskih 

umetnikov, ki jim velike zveri služijo kot navdih pri nastajanju njihovih umetniških del. O njih pišejo pesmi, 

pravljice, jih uporabljajo kot motive za slike, fotografije in karikature, s čemer podobo zveri posredujejo 

tudi širši javnosti (npr. na razstavah in z objavami v tiskanih medijih). Fokusne skupine navajajo poznavanje 

slikarskih in kiparskih del z motiviko velikih zveri. Med poznavalci teh del prednjači skupina umetnikov. 

Likovne kolonije in razstave,  prepoznavnost in sporočilo o živalskih vrstah prenesejo na širši krog ljudi, ne 

le na zainteresirano javnost oz. ljubitelje umetniških del, pač pa tudi na umetnike same. Nekateri 

udeleženci iz fokusne skupine umetnikov so se namreč z risom prvič srečali šele ob udeležbi na likovnem 

taboru, pred tem pa ga kot motiv svojih del niso uporabljali. V sklop likovnega ustvarjanja lahko uvrstimo 

tudi različne spominke na temo velikih zveri ter igrače, predvsem priljubljene plišaste medvedke.  

Mediji sodobne vizualne umetnosti, ki upodablja velike zveri, so predvsem fotografija, video, film in  3D 

prikazi. Velike zveri so uprizorjene v dokumentarnih in igranih filmih, risanih filmih, fotografskih in drugih 

revijah, časopisih itd. V dobi množične uporabe mobilnih telefonov je prisoten tudi porast 

neprofesionalnega fotografiranja in snemanja velikih zveri ter objava teh posnetkov na (zasebnih) profilih 

uporabnikov socialnih medijev (npr. Facebook, YouTube). ,  

Prisotno je tudi dojemanje zveri kot »promotorjev« Slovenije v tujini, saj kot pravi sogovornik: »Fotografi, 

ki prihajajo iz tujine, objavljajo posnetke v revijah znanstvenih, tudi National Geographicu in podobnih in 

Slovenijo uvrščajo na vrh kjer imamo vso to populacijo še vedno prisotno.« 

Velike zveri v medijih niso upodobljene le zaradi svoje vizualne privlačnosti in splošne zanimivosti. V 

preteklih letih se je njihovo pojavljanje v informativnih medijih povečalo predvsem zaradi večje 

številčnosti in širjenja populacije na nova območja ter odmevnosti škodnih primerov. Nekateri udeleženci 

fokusnih skupin zato menijo, da so velike zveri koristna tema za medije - v ekonomskem smislu in smislu 

popularnosti tj. branosti oz. gledanosti medija, kar je pogosto v škodo velikih zveri:  

»Mediji so glede odstrela narobe poročali in škodo delali. Vsi ti mediji peljejo slalom. Tam kjer je denar.« 
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Z vidika neposredne finančne koristi, ki jo prinašajo velike zveri, so pomemben medij za opazovanje in 

doživljanje teh vrst različne oblike ujetništva, zlasti živalski vrtovi. Ob fotografijah živali v ujetništvu so se 

udeleženci večinoma strinjali, da take oblike niso primerne oz. jim vzbujajo odpor. Se jim pa zdijo 

primerne, kadar je od njih odvisno preživetje vrste: »Živalski vrtovi so lahko dobri, da katera žival, ki bi 

drugače izumrla, preživi.« 

 Velike zveri in sobivanje z njimi pa se vse bolj vključuje tudi v muzeje in interpretacijske centre, ki imajo 

primarno izobraževalno vlogo.  

 

3. Izobraževalna vrednost 
 

Prisotnost velikih zveri nam omogoča pridobivanje znanja o posameznih vrstah, o naravi pa tudi o človeku 

samem. Oba procesa spoznavanja lahko potekata v naravnih okoljih velikih zveri ali preko različnih 

medijev. Sogovorniki so najpogosteje izpostavili, možnosti, ki jih velike zveri omogočajo za  interpretacijo 

naravne dediščine. Pogosto prav turizem povezan z velikimi zvermi ponuja izobraževanje o teh vrstah, 

četudi je njegov doseg omejen: »S turizmom se za izobraževanje doseže samo določen krog ljudi in to je 

bistveno premalo. To je dostikrat tako, da se izobražuje tiste, ki že vedo oz. prepričuje prepričane.« 

Na območju prisotnosti velikih zveri, se razvijajo učne poti na temo velikih zveri, tematika se vključuje v 

obstoječe muzeje, razvija se interpretacijo novo nastalega središča za velike zveri. Pomen za spoznavanje 

velikih zveri udeleženci pripisujejo tudi že omenjenim živalskim vrtovom, kljub temu, da jih večinoma 

dojemajo negativno: »V Sloveniji imamo en živalski vrt dovolj. Pomemben je za učenje mladih, saj je 

drugače, če žival vidiš v živo.« Sogovorniki poročajo tudi o poučnih aktivnostih, ki jih poznajo ali so pri njih 

neposredno udeleženi. Skupina lovcev npr. sodeluje pri pripravi projekta postavitve naravoslovnega 

doma, ki ga bodo povezali  z učno naravoslovno potjo in opazovanjem medveda. Turistični ponudniki, ki 

nudijo vodene oglede velikih zveri,  obiskovalce hkrati poučujejo o biologiji velikih zveri in naravnih 

značilnostih prostora, pogosto pa v interpretativno vodenje vključijo tudi kulturno dediščino. Tako lovci 

kot turistični vodniki za šole organizirajo naravoslovne dneve.  

Doprinos k izobraževanju o velikih zvereh ima tudi umetniško izražanje, tako na literarnem kot tudi na 

likovnem področju. Otroci, ki se udeležujejo organiziranih delavnic, so npr. navdušeni nad izdelovanjem 

mavčnih odlitkov sledi, pri čemer je ustvarjalni proces namenjen izobraževanju. Izobraževanje o velikih 

zvereh je med fokusnimi skupinami visoko vrednoteno, saj se tako po njihovem mnenju vzgaja spoštljiv 

odnos do živali in narave, razumevanje vrst pa pripomore k boljšem sobivanju z njimi: »Ključno znotraj 

lokalnega okolja je ne samo, da slišijo ampak skušajo razumeti posamezno vrsto. Če bo razumel zakaj volk 

pleni, potem bo v večini primerov skušal zagotoviti zaščito oz. ustrezno ogradit.« Kot dobro prakso 

spodbujanja boljšega sobivanja z zvermi, so prepoznali  storitve, ki so združene pod oznako Medvedu 

prijazno.  Poleg znanja o teh vrstah oz. učenja o velikih zvereh,  pa  posamezniki izpostavljajo tudi pomen 

učenja od velikih zveri, kot so odnos do sočloveka, sreča, človeške lastnosti, spoštovanje, potrpežljivost, 

moč itd. 
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4. Fizična uporaba 
 

Kategorija »fizična uporaba« (physical use) velikih zveri se nanaša predvsem na lov in z njim povezane 

dejavnosti. Udeleženci navajajo, da so bile velike zveri oz. medvedi v preteklosti, ko je bilo meso redko,  

uporabljeni kot vir hrane. Kožuhe se je uporabljalo tudi za oblačila. Uporabo kožuha in mesa pa ne štejemo 

pod kulturne ampak oskrbovalne ekosistemske storitve. Danes, ko je hrane in oblačil dovolj, so razmere 

drugačne in prodaja teh dobrin lahko predstavlja kulturne ekosistemske storitve.  

Bolj kot sam lov, ki je včasih v lovskih družinah bil edini oz. prevladujoč dohodek, je danes pomemben 

fotolov oz. opazovanje medveda v naravnem okolju, saj je ta dohodek za nekatere lovske družine postal 

prevladujoč. Lovci danes lovijo predvsem zato, da populacijo velikih zveri ohranjajo na določenem številu 

in ne zaradi lovskega turizma. Skupina lovcev je izpostavila, da lov na medveda danes za lovce ni privlačen. 

Medved je postal t. i. razvrednotena trofeja, saj je zaradi številčnosti prelahko dostopen, lov nanj pa ne 

predstavlja izziva: »Lov na medveda je drugačen od lova na jelenjad, srnjad. To je drugačen način lova, 

zaradi številčnosti medveda, je ta prelahko dostopen. Preveč jih je. Nima več poante ta lov. Je že kot video 

igrica. Kot tarčo ustreliš.  Marsikomu ne pomeni nič.« V tem oziru je volčja trofeja, za katero se mora lovec 

veliko bolj potruditi, bolj cenjena. Včasih se je ubijanje volkov izplačalo, saj je bil lovec bogato finančno 

nagrajen  celo v višini letne plače, ujeti volk oz. trofeja pa je pomenila tudi dvig lovčevega ugleda v družbi. 

Odstranitev volka, ki v vasi dela škodo, je še danes vzrok za veliko veselje in zmagoslavje med lovci in 

vaščani: »Če lovci in domačini odstranijo problematičnega volka, je to zmagoslavje.« Ob fotografiji ujetega 

in obešenega volka so bili odzivi udeležencev kontrastni: »Fotografija uplenjenega volka me je pomirila. 

Dokler sem gledal fotografije volkov kot plenilcev, sem bil živčen.«, v primerjavi s »Fotografija z uplenjenim 

volkom je nepotrebna in kruta, volk se zdi kot trofeja, žalosten prizor.« 

Lovci se lovu na medveda izogibajo tudi zaradi fotolova, ki zadnjih nekaj let območjem z velikimi zvermi 

prinaša ekonomske koristi: »Mi poleti nismo streljali tudi zaradi fotolova, ker nam je glavni vir prihodka,« 

in »Nam je večja prioriteta fotolov kot lov.« 

Lov  ima dodatno korist v ekonomskem smislu tudi izven območja velikih zveri, saj je oprema za lov ali 

fotolov, ki je nujno potrebna (puška ali fotoaparat), za proizvajalce in trgovske posrednike lahko precej 

dobičkonosna.  

 

5. Vrednost kulturne dediščine 
 

Velike zveri so zaradi svoje kontiuirane prisotnosti v našem prostoru del naše kulture in dediščine. Kulturna 

krajina se je oblikovala tudi zaradi njihovega vpliva, prav tako so velike zveri vplivale na človekovo kulturno 

delovanje, ki se med drugim odraža v bogatem kulturnem izročilu.  
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Primer vpliva na kulturno krajino je npr. ograjevane pašnikov in zaščita dreves. Zaradi varovanja pred 

velikimi zvermi oz. prilagajanja na sobivanje z njimi, so namreč pašniki in čebelnjaki tradicionalno ograjeni, 

jablane zavarovane s kovinsko mrežo. V zadnjem času se jim pridružujejo tudi značilno ograjeni smetnjaki 

itd. Po drugi strani pa se ponekod njive ne ograjujejo, saj velike zveri  uravnavajo število jelenjadi.  

Prisotnost velikih zveri je vplivala tudi na književnost, kjer velike zveri pogosto prevzemajo človeške 

lastnosti in nastopajo v vlogi glavnih likov. Fokusne skupine so navedle poznavanje pravljic kot so npr. 

Volk in sedem kozličkov in Rdeča kapica. Velike zveri so se in se še vedno pojavljajo tudi v ustnih 

pripovedih prebivalcev z območja zveri, pri čemer gre predvsem za zgodbe o interakcijah z zvermi, ki 

pogosto vsebujejo zabavni element. Udeleženci so navedli, da je v zgodbah, ki jih poznajo, volk  

večinoma prikazan negativno, kot krvoločen, medved pa pozitivno, kot dobrodušen. Navajajo tudi reke 

kot je npr. lačen kot volk, lomasti kot medved. Poznajo pa tudi podobe ljudske umetnosti oz. likovne 

upodobitve medveda na panjskih končnicah čebelnjakov:  »Medved je zelo povezan s čebelarstvom. 

Tudi panje so imeli v obliki medveda, panjske končnice.« 

Fokusne skupine risa v književnosti oz. kulturnem izročilu niso prepoznale.  

O prisotnosti velikih zveri v slovenskem prostoru pričajo tudi lastna imena kot so priimki Volk, Medved ter 

toponimi kot so Volčja dolina, Medvedjek, Volčja Draga, Medvedje brdo, Risnjak idr.  

Velike zveri vplivajo tudi na način življenja in z njim povezane človeške dejavnosti, ki se prenašajo iz roda 

v rod. Ena takih dejavnosti je lov, ki je v kulturni krajini še posebej pomemben. Lov je bil v preteklosti 

grofovska dejavnost, trofeja pa še posebej vrednotena, saj so nekaterim medvedom v gozdu postavili celo 

spomenik, nagačeno žival pa postavili na posebno mesto.  

Raznolika kulturna dediščina, ki se je skozi tisočletja razvila zaradi prisotnosti velikih zveri, danes 

predstavlja priložnost za trženje, saj poleg narave obiskovalce zanima tudi lokalna kultura: »Prisotnost 

velikih zveri za nas pomeni ohranjanje vrste ter priložnost, da pokažemo da se da sobivati, kar zanima 

tudi druge države.« Etnografske zbirke, učne in tematske poti, kulinarične specialitete velikih zveri, 

interpretacija tradicije sobivanja, pripovedi lokalnega prebivalstva, zgodovinski filmi o sobivanju idr. 

predstavljajo posebno bogastvo teh krajev, ki  je vse bolj pomembno za razvoj turizma: »Jaz in zavod za 

turizem imamo dan z medvedom. Tukaj še nekaj drugega predstavimo. Ljudje, ki pridejo medveda gledat 

pridejo ob 6. Tisti, ki želijo gredo lahko še k meni za štiri ure. Imam tudi neko etnografsko zbirko, hiške za 

opazovanje, učno pot. Tem ljudem poskušam povedati, nekaj predstaviti o sobivanju včasih in sedaj s 

prostoživečimi živalmi. Jaz nikdar ne rečem zveri, ker smo ljudje največje zveri.« 

 

6. Estetska vrednost 
 

Prisotnost velikih zveri v okolju omogoča estetska doživetja, ki se kažejo predvsem v njihovem doprinosu 

k duhu oz. občutku prostora ter že omenjenem umetniškem ustvarjanju. Udeleženci večinoma menijo, 
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da je obisk gozda v katerem so prisotne velike zveri drugačen od obiska gozda kjer teh živali ne bi bilo: 

»Naša dežela je zaradi velikih zveri bolj pisana in raznolika, zapolnjena.« 

Fotografije velikih zveri v njihovih naravnih okoljih so udeleženci večinoma označili s pozitivnimi pridevniki, 

npr. »Fotografija volčje družine je lepa, so luštni, take fotografije te raznežijo« ali pa »Fotografija 

medvedke z mladičem je prijazna, kaže sožitje, ljubezen.« Nekateri se s fotografiranjem zveri tudi poklicno 

ali ljubiteljsko ukvarjajo, pri čemer se lahko kategorija »estetsko« povezuje z drugimi kategorijami npr. s 

kategorijo »eksistenca«, saj lahko umetnost služi ozaveščanju o pomenu zveri ali kot je povedala ena 

izmed sogovornic: »S fotografijami velikih zveri je meni dolgoročno pomembno opozarjanje na status vrste 

in ozaveščanje o tem, kaj lahko naredimo mi vsi, da ne izgine.« 

Stik, srečanje z velikimi zvermi nekateri sogovorniki opisujejo kot posebna, edinstvena, nepozabna 

estetska doživetja, ki si jih želijo. Fotolov razumejo kot obliko umetnosti, okolico opazovalnic medveda 

pogosto prilagodijo tako, da so fotografije čim bolj lepe in zanimive. Poleg upodabljanja velikih zveri v 

naravnem okolju, te, kot so povedali sogovorniki iz skupine umetnikov, pri umetnikih burijo domišljijo in 

so navdih za njihovo ustvarjanje. Gozd za umetnika predstavlja tudi kompleksnost oblike in diverziteto, 

kamor se poleg navdiha zateče v iskanju oblike, kar mu predstavlja tudi izziv: Vedno je bil ta stimulans za 

slikarja, da je šel v gozd, ne po navdih ampak po obliko » Kaj je gozd, največja diverziteta, kompleksnost 

oblike in zato slikarski in prostorski največji problem.«  

 

7. Eksistenčna vrednost 
 

Koristi za družbo, ki predstavljajo visoko vrednotenje obstoja velikih zveri  samih po sebi, se v fokusnih 

skupinah kažejo predvsem v pozitivnem vrednotenju raznolikosti, ki jo prinašajo velike zveri v naravo in 

okolje, dojemanju krajev z velikimi zvermi kot avtentičnih, v razumevanju velikih zveri kot viru navdiha in 

idej za ustvarjanje, delu kulture in sistema v katerem živimo, neprijetnih občutkih ob povoženi oz. 

usmrčeni živali, razumevanju velikih zveri kot dela narave, zavračanju odstrela in splošnem spoštovanju  

zveri.  

Velik pomen obstoja velikih zveri se kaže predvsem v tem, da sogovorniki menijo, da bi ob vsesplošni 

odsotnosti velikih zveri (zaradi odstrela ali izumrtja),  občutili neprijetne občutke, ki jih opisujejo kot 

žalost, praznino, grozo, tragedijo, nemoč, tak svet so celo označili kot svet brez smisla: »Medved in zveri 

so del naše kulture, sistema. Če bi sedaj izginili, bi postal zelo ubog in prazen.« ali pa »Odsotnost velikih 

zveri zame na praktični ravni ne bi spremenilo čisto nič, bi bilo pa grozno, ker bi bil to svet v katerem ne 

vidim več nobenega smisla.« 

Na vrednost obstoja kažejo tudi zanimanje turistov in obiskovalcev za te vrste ter podpiranje ujetništva 

poškodovanih in bolnih živali z namenom njihove ozdravitve ter podpiranju živalskih vrtovih za možnost 

kontroliranega parjenja in s tem ohranjanja vrst (primer risje populacije).  
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Udeleženci fokusnih skupin opažajo spremembe v odnosu do obstoja velikih zveri, in sicer menijo, da  

predvsem v zadnjem času elementi narave (tudi velike zveri) pridobivajo večje spoštovanje oz. se 

povečuje vrednotenje njihovega obstoja.  

8. Vrednost zapuščine 
 

Želja po ohranjanju populacije velikih zveri za sedanje in prihodnje generacije je bila izpostavljena pri vseh 

fokusnih skupinah. Za ohranitev populacije se zavzemajo zaradi etičnih in moralnih vzgibov ter hkrati 

ekonomske koristi, ki jo velike zveri preko turizma in drugih dejavnosti prinašajo v te kraje.  

Večina sogovornikov nasprotuje nenačrtovanemu in neprimernemu odstrelu in poudarja, da je za 

dolgoročno ohranitev velikih zveri potrebno tudi primerno upravljanje z njimi na več področjih (odstrel, 

turizem, prostorsko načrtovanje, ukrepi za primerno sobivanje). Prisotne so tudi interesne skupine, 

pogosto organizirane v organizacije, ki jim je ohranitev in rast populacije velikih zveri glavni cilj, kar 

pomeni, da jim ohranjanje velikih zveri prinaša dodatno vrednost.  

Fokusne skupine menijo, da bi zaščita velikih zveri morala biti nacionalni interes, saj  bi njihova odsotnost 

pomenila izgubo človeškega stika z naravo, nekaterim tudi čustveno in socialno osiromašenost in izgubo 

navdiha. Hkrati pa zveri promovirajo Slovenijo in slovenski turizem v svetu.  

K ohranitvi vrste prispevajo fotografije, ozaveščanje, izobraževanje ter mednarodni projekti za dolgoročno 

ohranitev velikih zveri, s čimer se ukvarja nekaj posameznikov in organizacij.  

Ponovno naseljevanje risa za njihovo dolgoročno ohranitev med ljudmi vzbuja prijetne občutke in 

navdušenje kar kaže na pozitivno vrednotenje prizadevanja za ohranjanje vrst. V tem smislu pa sogovorniki 

pozitivno vrednotijo tudi živalske vrtove, ki jih sicer večinoma ne odobravajo: »Živalski vrtovi so lahko 

dobri, da katera žival, ki bi drugače izumrla, preživi.« 

9. Simbolna vrednost 
 

Fokusne skupine prepoznavajo velike zveri tudi kot simbol. Predstavljajo avtentičnost krajev, kjer je njihov 

naravni habitat in jih razumejo kot tipično ali celo avtohtono slovenske, zaradi česar jim pripisujejo večjo 

vrednost kot tujerodnim vrstam. Velike zveri pripomorejo k prepoznavnosti krajev s čimer ob omembi 

določenega kraja asociiramo na velike zveri, na primer »Loška dolina - dežela medvedov.« S tem dajejo o 

Sloveniji in teh krajih pozitivno podobo in predstavljajo simbol ohranjene narave. Zveri, predvsem 

medved, sopodobljene v večih krajevnih grbih, logotipih podjetij in organizacij: »Na Kočevskem ima vsako 

drugo podjetje medveda v logotipu.« Omenjene so v številnih pregovorih (npr. volk dlako menja, človek 

nikoli) in v prispodobah (npr. kosmat kot medved, jezen kot ris, tuli kot volk). Simbolni pomen pa se najde 

tudi v karakterju živali in njihovem projiciranju na človeške lastnosti oz. poosebljanju vrst, kjer se 

prepletata dobro in zlo.  
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10.  Znanstvena vrednost 
 

Pod kategorijo »znanstvena vrednost« spadajo vse koristi velikih zveri, ki so vezane na znanstveno 

raziskovanje in ustvarjanje tradicionalnega ekološkega znanja. Fokusne skupine so prepoznale pomen 

znanstvenikov in strokovnjakov pri raziskovanju teh živali predvsem za boljše sobivanje in upravljanje z 

njimi. Kot pozitiven doprinos in pomen za družbo s področja znanosti in splošnega znanja o velikih zvereh 

se kaže udejstvovanje pri ponovni naselitvi risov v slovenske gozdove. Pomembno vrednoto, predvsem za 

lovce, predstavljajo sledi velikih zveri, ki jih beležijo in proučujejo. Znanje o velikih zvereh hkrati omogoča 

boljše doživljanje le-teh, saj jim lahko s pravilnim gibanjem in oponašanjem glasov sledimo in jih 

opazujemo. Proučevanje velikih zveri omogoča razvoj tehnologije, ki se hkrati razvija tudi zaradi potreb 

po raziskovanju. Uporabljajo se kamere za fotopasti, telemetrične ovratnice za živali idr. Znanje, 

pridobljeno na podlagi znanstvenega raziskovanja in splošnega poznavanja velikih zveri fokusne skupine 

vrednotijo kot pomemben doprinos družbi.  

 

11. Duhovne in/ali verske vrednote 
 

Čeprav so živali prisotne tudi na nekaterih upodobitvah v slovenskih cerkvah, predvsem zaradi človeških 

lastnostih, ki so jim bile pripisane, udeleženci fokusnih skupin živalskih  podob iz sakralne umetnosti ne 

navajajo. O sakralnem ali verskem pomenu velikih zveri govori le ena izjava, ki pravi, da je v Svetem 

pismu volk omenjen kot človek v volčjem kožuhu. Drugih z religijo ali spiritualnostjo povezanih vsebin na 

temo velikih zveri fokusne skupine niso navedle. Velike zveri niso prepoznane kot svete živali.  

 

Spoznanja o KES s poudarkom na turizmu, rekreaciji in izobraževanju 
 

Glede na število izjav fokusnih skupin, so največkrat omenjene izkustvena uporaba, razvedrilna in 

izobraževalna vrednost – znotraj teh kategorij so bile prepoznane številne koristi, ki jih prinaša 

prisotnost velikih zveri in so pomembna z vidika turizma in rekreacije ter izobraževanja.  

 

Turizem in rekreacija 

 

Prisotnost velikih zveri prispeva k prepoznavnosti Slovenije in omogoča razvoj različnih turističnih 

produktov. Turistični programi, ki so vezani na neposredno opazovanje in fotografiranje živali, se 

nanašajo predvsem na prisotnost rjavega medveda. Zaradi ohranjenosti vseh treh vrst veliki zveri, je 

Slovenija atraktivna destinacija za fotografski turizem, prisotnost volka in risa pa preko iskanja znakov 

prisotnosti (npr. sledi, iztrebki) bogati interpretacijo narave določenega območja.  
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Turizem povezan z opazovanjem prostoživečih živalskih vrst in znakov njihove prisotnosti, je ena od bolj 

otipljivih koristi, ki jih prinaša prisotnost velikih zveri. Prisotnost velikih zveri nudi razvoj različnih 

turističnih produktov, hkrati pa je lahko njihova neodgovorna raba grožnja za ohranjanje teh vrst. Pri 

snovanju turističnih programov povezanih z velikimi zvermi je zato izrednega pomena upoštevanje 

smernic, ki zagotavljajo, da ima tovrstni turizem na opazovano vrsto čim manjši možen vpliv. Za rjavega 

medveda je ključni dokument na tem področju Nepotrošna raba rjavih medvedov v turizmu: smernice za 

odgovorno ravnanje (Karamanlidis in sod., 2016). Podobne smernice nastajajo za turizem povezan z 

volkovi nastajajo v sklopu projekta LIFE WOLFALPS EU. Pregled primerov dobrih praks turističnih 

programov povezanih z velikimi zvermi ponuja spletna stran discoverdinarics.org. 

Primeri dobrih praks v turizmu tako lahko vključujejo: 

- Neposredno opazovanje živali v njihovem naravnem okolju: npr. opazovanje rjavega medveda iz 

opazovalnice 

- Doživljanje življenjskega prostora velikih zveri in iskanje znakov njihove prisotnosti: npr. iskanje 

sledi volkov in drugih vrst v snegu 

- Kreativni turizem povezan z ustvarjanjem na temo velikih zveri in sobivanja z njimi: npr. slikarske 

delavnice slikanja v naravi. 

Priporočljivo je, da vsi turistični programi vezani na velike zveri vključujejo tradicijo sobivanja z njimi in 

jih na ta način, s prikazom raznolike kulturne dediščine, ki se je skozi tisočletja razvila zaradi njihove 

prisotnosti, postavljajo v širši družbeni kontekst. Priporočamo, da programi niso fokusirani zgolj na 

opazovanje živali ali znakov njihove prisotnosti, temveč vsebujejo tudi ogled kmetije ali čebelnjaka, kjer  

uporabljajo zaščitna sredstva za varovanje pred napadi velikih zveri, pogovore s kmeti, lovci, upravljalci, 

raziskovalci in ostalimi deležniki, ki so pomembno vpeti v sobivanje z velikimi zvermi. Pomembno je, da 

izvajalci turističnih programov, kjer je možno, uporabljajo lokalne storitve in skrbijo za promocijo 

izdelkov in storitev združenih pod oznako Medvedu prijazno (Kavčič in Majić Skrbinšek, 2019) .   

Priporočljiva bi bila tudi uvedba t.i. »naravovarstvenega prispevka«, kjer bi se del sredstev posameznega 

turističnega programa namenil za nakup ali vzdrževanje ukrepov sobivanja v lokalnem okolju, kjer se 

turistični program izvaja (npr. za nakup elektroograj, medovarnih smetnjakov in podobno). 

Za natančnejše vrednotenje ekosistemskih storitev povezanih s prisotnostjo velikih zveri, ki so 

pomembne za turistični sektor, priporočamo uporabo poglobljenih intervjujev s posameznimi uporabniki 

turističnih produktov, povezanih s prostoživečimi živalskimi vrstami. 

 

Izobraževanje 

 

Za dolgoročno ohranjanje velikih zveri je ključno izobraževanje. Z boljšim poznavanjem biologije in 

vedenja velikih zveri se povečuje tudi zavedanje pomembnosti njihove ohranitve. Pomembna platforma 

za izobraževanje o pomenu velikih zveri je tudi turizem. Turisti, ki jih zanimajo programi povezani s 

prostoživečimi živalskimi vrstami, že imajo določeno afiniteto do naravovarstvenih skupin, zato je 
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pomembno, da turistični programi v čim večji možni meri vključujejo predstavnike lokalne skupnosti, ki 

sicer v turizem niso neposredno vpleteni. Na ta način se na lokalnem nivoju krepi zavedanje o koristih, ki 

jih prinaša sobivanje z velikimi zvermi. Dober primer dobre prakse je oznaka Medvedu prijazno, ki 

združuje izdelke in storitve, ki uporabljajo prakse, ki prispevajo k sobivanju z velikimi zvermi. To so: 

učinkovito varovanje pašnih živali, čebelnjakov, sadovnjakov, shranjevanje odpadkov na mesta, ki so 

nedostopna velikim zverem, odgovorni turistični programi in širjenje pozitivno sporočil o velikih zvereh, 

ki aktivno prispevajo k ohranjanju vrst. Uporabniki, ki oznako Medvedu prijazno, uporabljajo na svojih 

izdelkih in storitvah, so kot eno od prednosti uporabe oznake navedli ozaveščanje o ohranjanju vrste in 

iztočnico za komunikacijo s kupci (Petek in Goneli, 2019). Kupci izdelkov tako preko oznake pridobivajo 

objektivne informacije o biologiji in ekologiji vrst, hkrati pa se pri uporabnikih oznake krepi zavedanje o 

konkretnih kulturnih ekosistemskih storitvah velikih zveri. 

Ostali primeri dobrih praks, ki lahko nastanejo na osnovi izobraževalne vrednosti velikih zveri, 

vključujejo: učne poti (npr. risova pot v Kočevju, Mašunska gozdna učna pot), informacijske točke in 

središča za obiskovalce (npr. središče za velike zveri DINA v Pivki, kmetija dobrih praks), priročnike za 

učitelje in druge izobraževalne publikacije. Priporočljivo je, da v sklopu različnih izobraževalnih vsebin 

prikažemo različne vidike sobivanja, npr. izzivi ohranjanja vrste in izzivi ohranjanja tradicionalnih načinov 

kmetovanja in izkoristimo možnost dialoga med različnimi interesnimi skupinami, ki so vpete v 

upravljanje s populacijami velikih zveri. 

Na nadaljnje vrednotenje potencialnih prednosti, ki jih prisotnost velikih zveri nudi za sektor 

izobraževanja, priporočamo izvedbo fokusne skupine z učitelji, profesorji in ostalimi predstavniki 

sektorja. 
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Zaključek  
 

Z intervjuvanjem fokusnih skupin smo pripravili popis raznovrstnih koristi, ki jih ima prisotnost velikih zveri 

za družbo in kulturo v širokem smislu. S tem prepoznavamo velik pomen kulturnih ekosistemskih storitev 

tako v lokalnem okolju kot tudi izven območij prisotnosti velikih zveri. Velike zveri zaradi svoje 

karizmatičnosti ljudem prinašajo mnoge nematerialne koristi kot so estetska doživetja, navdih za 

umetniško uprizarjanje, rekreacijske možnosti, prepoznavnost krajev, pridobivanje znanja in različnih 

veščin idr. Prisotnost velikih zveri omogoča razvoj turizma ter viša vrednost neokrnjeni naravi. Lokalne 

storitve in izdelki, ki promovirajo dobre prakse sobivanja z velikimi zvermi z oznako Medvedu prijazno, 

prinašajo dodano vrednost in omogočajo razvoj na naravi temelječega turizma. 

Raznovrstnost koristi kaže na to, da smo ljudje z velikimi zvermi povezani že od nekdaj in ta zgodovinska 

navezanost danes omogoča nove priložnosti. Kulturne ekosistemske storitve se čez čas spreminjajo tako 

v njihovi funkciji kot v našem vrednotenju. Tradicionalni načini sobivanja, ki so nekoč lokalnemu 

prebivalstvu predstavljali težavo, na primer danes predstavljajo kulturno tradicijo s svojevrstno kulturno 

krajino, predmet interpretacije, prepoznavnost, atraktivnost, avtentičnost krajev. Prav tako na pomenu 

izgublja klasičen lov na velike zveri, nove koristi pa prinašajo fotolov, opazovanje živih živali v naravnem 

okolju, interpretacija narave in z njo povezane dejavnosti.  

Na tradicionalno sobivanje z velikimi zvermi opozarjajo toponimi, lastna imena (priimki), pregovori, 

ljudsko izročilo idr. Velike zveri same po sebi prinašajo v okolja kjer so prisotne svojevrstne koristi, ki so 

nezamenljive. Krajem prinašajo atraktivnost, avtentičnost, duh prostora, prepoznavnost, navdih, 

priložnost za razumevanje narave, duhovno obogatitev in s tem posebna doživetja. Vse te koristi so v prvi 

vrsti koristi, ki nam prinašajo pozitivne občutke in višajo kakovost bivanja, posredno pa omogočajo tudi 

ekonomski doprinos, ki ga bo v prihodnje še možno razvijati/nadgraditi.  

Pomembna ugotovitev raziskave je ta, da so vse fokusne skupine izkazale željo po ohranjanju populacije 

velikih zveri v našem prostoru. Vse se zavedajo njihovega pomena tako v ekosistemu in s tem njihovo 

vlogo v oskrbovalnih, uravnalnih in podpornih ekosistemskih storitvah kot v njihovem neposrednem 

doprinosu za družbo, torej kulturnih ekosistemskih storitvah.  

Z rezultati raziskave smo prišli do prvega identificiranja kulturnih ekosistemskih storitev velikih zveri v 

Sloveniji. Metoda fokusnih skupin je le ena od možnih metod za prepoznavanje raznovrstnosti koristi od 

velikih zveri. Za vrednotenje pomena določene storitve bi v nadaljevanju lahko udeleženci ocenjevali 

posamezno storitev glede na to kako pomembna je za posameznika. Zavedamo se, da smo s štirimi 

fokusnimi skupinami zajeli le določen del lokalnega prebivalstva, a ta vzorec zagotavlja vpogled v 

raznovrstnost koristi. Raziskava omogoča nadaljnje raziskovalne aktivnosti, zlasti v smislu 

interdisciplinarnosti oz. sodelovanja strok kot sta biološka, etnološka idr. 
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II. Prepoznavanje ekosistemskih storitev velikih zveri z analizo sestave maščobnih 

kislin 

 

Avtorji: Lana Pađen, Jasna Aladrović, Slaven Reljić, Đuro Huber, Josip Kusak, Ana Kolarić 

Ekosistemske storitve, ki izhajajo iz prehranjevalnih navad velikih zveri 

 

Ekosistemske storitve se kot koncept pogosto pojavljajo v temah povezanih z varovanjem 

okolja, zlasti po sprejetju Strateškega načrta Konvencije o biotski raznovrstnosti za obdobje 

2010–2020 (CBD, 2010). Kasneje so postale ena ključnih tem Strategije EU za biotsko 

raznovrstnost 2020 (ES, 2011). Ekosistemske storitve so koristi, ki jih ljudje prejemajo od 

ekosistemov (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), vključno z vsemi neposrednimi in 

posrednimi prispevki ekosistemov k dobrobiti ljudi. Vloga velikih zveri v ekosistemu je 

pomembna, saj so krovne vrste in potrebujejo velika območje neprekinjenega in ohranjenega 

habitata, ki ob trajnostnem upravljanju ohranja tudi habitat številnih drugih vrst. 

Vpliv velikih zveri na ekosisteme je v glavnem povezan s številčnostjo plena in številčnostjo 

manjših plenilcev, skupaj z nekaterimi drugimi ekološkimi interakcijami. Prehranjevalne navade 

velikih zveri vplivajo na ekologijo vrst (Braga et al. 2012), izbiro habitata (Wetherbee in Cortés 

2004), izbor plena (Motta in Wilga 2001), uspeh pri razmnoževanju (Swenson et al. 2007), 

plenjenje drugih manjših plenilcev (Yarnell et al., 2013), prehrano mrhovinarjev (Maximilain et 

al. 2015). Od drugih ekoloških interakcij imajo velike zveri pomemben vpliv na kroženje snovi in 

raznašanje semen (Herrera 1989) (rjavi medved) in tako prispevajo k bolj zdravemu ekosistemu. 

 

Metoda analize sestave maščobnih kislin 

 

 Analizo sestave maščobnih kislin v tkivih in krvi velikih zveri je bila izvedena s plinsko 

kromatografijo, in sicer z uporabo plinskega kromatografa, kupljenega v okviru projekta 

CARNIVORA DINARICA. Pomožni prenosni plinski kromatograf (1 komplet) je instrument za 

določanje sestave maščobnih kislin v vzorcih tkiv in telesnih tekočin s plinsko kromatografijo. 

Najpogostejši materiali za analizo so lahko dostopne telesne tekočine: kri (serum, membrane 

rdečih krvnih celic), v kateri se analizirajo snovi, prisotne v majhnih količinah. Analizirali smo 

tudi tkiva notranjih organov (jetra, srce), maščobno tkivo (podkožno in perirenalno maščobno 

tkivo) in mišice zadnjih nog (m. Vastus lateralis, m. Semitendinosus, m. Gluteus superficialis). 
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Maščobne kisline so sestavni del večine maščobnih snovi in njihova sestava je odvisna 

predvsem od prehrane. Sestava maščobnih kislin v tkivih temelji na fiziološki vključitvi 

sestavin hrane, sestava maščobnih kislin v krvi pa odraža presnovo maščobnih snovi v telesu 

(transport iz prebavnega sistema, transport v in iz tkiv). Esencialne maščobne kisline, ki jih 

telo ne more samo sintetizirati, je treba zaužiti s hrano, njihov uravnotežen vnos pa je 

pomemben za zdravje telesa. Najpomembnejši esencialni maščobni kislini sta linolna (omega-

3) in alfa-linolenska (omega-6), ki sta potrebni za pravilno rast in pravilno delovanje 

presnovnih procesov, v katerih se tvorijo izhodiščne molekule za biosintezo številnih vmesnih 

molekul v telesu (Straus in Petrik, 2009). Pomanjkanje esencialnih maščobnih kislin in njihovih 

metabolitov lahko povzroči spremembe v delovanju celic in organov. Raziskave kažejo, da je 

spremenjeno razmerje n-3/n-6 polinenasičenih maščobnih kislin (PUFA), zlasti manjši delež 

n-3 PUFA, povezan s pojavom različnih bolezni, bolezni srca in ožilja, kožnimi težavami, 

spremenjenim imunskim odzivom, vedenjskimi spremembami (Clauss sur., 2007). 

    Raziskave sestave maščobnih kislin različnih tkiv in krvi lahko zagotovijo vpogled v 

prehranjevalne navade živali ali podatke o fiziološkem in imunskem stanju, lahko pa tudi 

oceno zdravja posameznika in populacije. Tako se sestava maščobnih kislin v prehrani 

najbolje odraža v sestavi maščobnih kislin, shranjenih v maščobnem tkivu, zlasti v daljšem 

časovnem obdobju. 

Pri velikih zvereh (medved, volk in ris) se veliko maščobnih kislin iz hrane vključi v maščobo 

tkivo. Nekatere maščobne kisline so na voljo le v nekaj vrstah hrane in jih je mogoče uporabiti 

kot biomarkerje. Na ta način lahko pridobimo podrobne informacije o prehranjevalnih 

navadah živali. 

Najobsežnejša študija prehranjevalnih navad je bila izvedena na rjavem medvedu, saj je 

bilo na voljo največ vzorcev (tako krvi kot tkiva). Vzorci krvi so bili odvzeti pri živih živalih pri 

ulovu in označevanju posameznikov z ovratnicami GPS / GSM za opravljanje telemetričnih 

raziskav, medtem ko so bili vzorci tkiva odvzeti od odstreljenih osebkov med lovno sezono. 

Vzorci za raziskovanje prehranjevalnih navad volka so vključevali tkivo in kri. Kri so odvzeli 

živim živalim, ujetim in označenim z ovratnicami GPS za telemetrijske raziskave, vzorce tkiv 

pa so odvzeli poginulim osebkom. Za raziskovanje prehranjevalnih navad evrazijskega risa je 

bilo odvzetih nekaj vzorcev krvi, odvzetih pri živih živalih med ulovom in označevanjem za 

potrebe telemetrije. 

      Prehranjevalne navade rjavega medveda 

 

Čeprav so po telesni zgradbi pravi mesojedi, medvedi zadovoljujejo približno 95% svojih 

prehranskih potreb z rastlinsko hrano, delež živalskih beljakovin pa sestavljajo predvsem 
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nevretenčarji in mrhovina večjih živali. Od rastlinske hrane spomladi in poleti prevladujejo 

rastlinski poganjki in trave, poleti medvedi jedo različne mehke plodove (sadje in jagodičje), 

jeseni pa žir (Cicnjak et al., 1987), ki je pomemebne z vidika pridobivanja zalog podkožne 

maščobe za prezimovanje. Medved je na Hrvaškem lovna vrsta, v loviščih se izvaja kontrolirano 

krmljenje medvedov, lovna doba pa traja od 16. februarja do 15. maja in od 16. septembra do 

15. decembra. Za krmo se uporablja hrana rastlinskega in živalskega izvora. Nezaužita hrana 

se ob koncu jesenske sezone ne odstrani. Krmo na krmiščih sestavlja žitna, sočna in mesna 

hrana, uporabljajo se tudi posebne površine, kjer gojijo enoletnice in trajnice. Od žitne hrane 

so glavni vir koruza, oves in ječmen. Sočno hrano najpogosteje predstavlja sladkorna pesa in 

različni sadeži. Z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko unijo je krmljenje rjavega medveda s 

hrano živalskega izvora omejeno; prepovedano je krmljenje s stranskimi proizvodi živalskega 

izvora domačih prežvekovalcev (kot so govedo, ovce in koze - kategorija 1). Še vedno je 

dovoljeno dopolnilno krmljenje z 2. in 3. kategorijo, ki zajema strasnke proizvode živalskega  

živalskega izvora neprežvekovalcev (npr. domačih prašičev), perutnine in rib ter delov vseh 

vrst divjadi (Bišćan et al., 2014). 

 

      Ekosistemske storitve, ki izhajajo iz prehranjevalnih navad rjavega medveda 

 

Glede na rezultate raziskav o sestavi maščobnih kislin podkožnega maščobnega tkiva 

rjavih medvedov na Hrvaškem smo ugotovili, da spol, letni čas in telesna teža vplivajo na 

sestavo maščobnih kislin in na sestavo maščobnega tkiva (Vranković et al., 2017c ). Nekatere 

skupine maščobnih kislin (nasičene maščobne kisline, SFA) in mononenasičene maščobne 

kisline (MUFA) so bile v podkožnem maščobnem tkivu bolj razširjene spomladi kot jeseni, 

medtem ko je bil odstotek PUFA jeseni višji. To je lahko povezano z dejstvom, da rjavi medved 

na Hrvaškem ne prezimi izključno v brlogu, ampak del časa preživi zunaj brloga (Huber et al., 

2014) in da se ga v obdobju od 16. februarja do 15. maja in od 16. septembra do 15. 

decembra, dopolnilno krmi (Huber et al., 2008). Hrana, ki se polaga na krmišča za divjad, zlasti 

pozimi, vpliva na vedenje rjavega medveda in na sestavo maščobnih kislin v tkivih. Dodatno 

krmljenje se izvaja na skoraj celotnem območju razširjenosti medveda, večina krme pa 

predstavlja koruza, ki je na voljo tudi medvedom v krmiščih za jelene in divje prašiče. 

 Za medveda je značilno jesensko obdobje povečanega hranjenja (hiperfagija), s čimer se 

medved nakopiči dovolj podkožnih zalog, da preživi zimo. Zato je zlasti v tem obdobju 

pomembno, da na krmiščih zagotovimo dostopnost naravne hrane. Analize sestave 

maščobnih kislin potrjujejo, da je vnos naravne hrane, zlasti v času hiperfagije, pomemben za 

pravilno strukturo celičnih membran, kar prispeva k pravilnemu delovanju celic in tkiv, zlasti 
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pozimi. Naravna hrana je pomembna tudi zaradi vnosa esencialnih maščobnih kislin, ki jih 

medvedi ne morejo tvoriti sami. Razširjenost MUFA v podkožnem maščobnem tkivu in večja 

prisotnost PUFA jeseni skupaj s prisotnostjo nasičenih maščobnih kislin z lihim številom 

ogljikovih atomov v verigi kažeta na pomen teh maščobnih kislin v fiziologiji rjavega medveda. 

Večji odstotek PUFA, ugotovljenih jeseni, je mogoče razložiti z večjo potrebo po linolni (C18: 

2n-6) in α-linolenski maščobni kislini (C18: 3n-3) v jesenskem obdobju povečanja telesne 

mase in priprave na zimo. 

Rjavi medved je tudi pomemben raznašalec semen, kar je ena od pomembnih 

ekosistemskih storitev. Raznos semen je pomemben za razmnoževanje rastlin, vpliva na 

kolonizacijo novih habitatov in pretok genov med rastlinskimi populacijami. Medvedi po vsem 

svetu se prehranjujejo z več kot sto vrstami jagodičja, njihovi plodovi pa predstavljajo četrtino 

letne prehrane medveda.  Raziskave o pomenu jagodičja v prehrani medvedov (García-

Rodríguez 2021) kažejo, da se v zmernih in borealnih regijah Evrazije,  najpogosteje 

prehranjujejo z brusnicami in borovnicami. Ekosistemske storitve, ki izhajajo iz prehrane 

medveda, pri jagodah in drugih rastlinah, ki imajo mesnate plodove, predstavljajo boljšo 

kalitev semen v medvedjih iztrebkih kot v mesu samega sadja, daljšo življenjsko dobo rastlin 

po kalitvi in uspešnejšo kaljenje na počivališčih medveda (García-Rodríguez 2021) ; medvedi 

širijo več semen kot nekatere druge vrste sesalcev ali ptic (García-Rodríguez 2021), zlasti če 

upoštevamo, da na območju, kjer so medvedi, ni drugih velikih živalskih vrst s podobnim 

načinom prehranjevanja. Analiza sestave maščobnih kislin podkožnega maščobnega tkiva, 

zbrana v poznem poletnem obdobju, kaže na pomen različnih vrst sadja in jagod (maline, 

borovnice). Raziskava, izvedena v narodnem parku Tatra, je pokazala, da so najpogostejša 

hrana za medvede, borovnice in robide (García-Rodríguez 2021). Jagode so tudi pomemben 

vir esencialnih maščobnih kislin za medveda. Jeseni so najpomembnejši viri hrane bukov žir, 

ki je tudi vir ene od esencialnih maščobnih kislin (C18: 2n-6). Ker je medved ključni raznašalec 

semen za vrsto rastlinskih vrst, so potrebne ustrezne strategije upravljanja, ki bodo ohranile 

bistvene ekosistemske storitve, ki jih medvedi nudijo.  

Drugi del te raziskave je namenjen zagotavljanju naravne in raznolike hrane za medvede, 

saj so nekatere skupine maščobnih kislin povezane z uspešnejšo reprodukcijo, samice pa 

prispevajo k boljšemu delovanju jajčec in razvoju zarodkov. 

Z zmanjšanjem konfliktov med velikimi zvermi in ljudmi se doseže boljše sobivanje in s 

tem tudi možnost uživanja v kulturnih storitvah ekosistema, ki jih nudi prisotnost velikih zveri. 

Da bi zmanjšali konflikte med človekom in velikimi zvermi, je treba dobro poznati vzroke 

konfliktov. Konflikti so pogosti, ko se medvedi nahajajo v bližini človeških naselij in ko se 

hranijo z odpadki. Raziskava sestave maščobnih kislin podkožnega maščobnega tkiva ponuja 

možnost boljšega vpogleda v to problematiko. Nekatere maščobne kisline so na voljo le v 
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določenih vrstah živil in jih lahko uporabimo kot označevalce prehrane, na ta način lahko 

pridobimo podrobne informacije o prehrani posameznika. Pri večini živali trans maščobne 

kisline (tMK) izvirajo iz prehrane in so vključene neposredno v maščobno tkivo, zaradi česar 

so dobri biomarkerji. Dva glavna prehranska vira tMK sta delno hidrogenirana rastlinska olja 

v predelani hrani in mesu prežvekovalcev, mlečnih izdelkih in mleku. Industrijsko predelana 

živila lahko vsebujejo do 50% tMK, pri čemer prevladuje elaidna kislina (t9-C18: 1). Nasprotno 

pa imajo maščobe prežvekovalcev na splošno manjše količine tMK (1–8%), glavni izomer pa 

je vakcenska maščobna kislina (t11-C18: 1). Namen te študije je bil ugotoviti prisotnost 

izomera C18: 1t v podkožnem maščobnem tkivu rjavega medveda na Hrvaškem kot biomarker 

antropogene prehrane. Večji odstotek t9-C18: 1 je bil ugotovljen pri medvedih, ki so bili 

interventno odstreljeni, v primerjavi z ostalimi odstreljenimi in povoženimi medvedi, čeprav 

razlika ni bila statistično pomembna (Vranković et al., 2017d, Vranković et al., 2016). 

Prevladujoči vir t9-C18: 1 je predelana človeška hrana in takšno vedenje medveda lahko 

povzroči pogostejše konflikte s človekom. Te rezultate je treba upoštevati pri oblikovanju 

strategij upravljanja medveda. 

Prisotnost ali odsotnost nekaterih maščobnih kislin skupaj z različnimi razmerji maščobnih 

kislin, zlasti esencialnih maščobnih kislin v tkivih in krvi (serum, membrane rdečih krvnih 

celic), lahko zagotovi pomemben vpogled v fiziološki in imunski status ter oceni zdravstveno 

stanje posameznika in populacije. V serumu rjavih medvedov na Hrvaškem so potrdili 

prisotnost nekaterih maščobnih kislin (C18: 2n-6, C20: 4n-6, C20: 5n-3, PUFA) kot tudi 

razmerja maščobnih kislin (C20: 5n-3 / C22: 6n-3, EPA / DHA; arahidonska MK / DHA) 

(Vranković et al., 2017e).  S poudarkom na zdravstvenem stanju so bile izvedene tudi 

raziskave sestave maščobnih kislin v jetrih in mišicah zadnjih nog rjavega medveda s 

podobnimi rezultati sestave kot je navedeno zgoraj. Maščobne kisline, kot so C18: 2n-6, C20: 

4n-6, DHA in EPA, so potrebne za fiziološke funkcije, povezane z integriteto membrane in 

regulacijskimi celičnimi signali. Sestava in vključitev maščobnih kislin v krvne celice sta 

posledica vnosa maščobnih kislin s hrano, presnove maščob in tkivne izrabe maščobnih snovi. 

Bistvene PUFA, kot sta linolna (C18: 2n-6) in linolenska (C18: 3n-3), večina sesalcev ne more 

sintetizirati, zato jih je treba zaužiti s hrano. Esencialne maščobne kisline služijo več funkcijam, 

ravnovesje med prehranskimi n-3 in n-6 PUFA pa vpliva na celične funkcije. Eikosapentaenska 

maščobna kislina (EPA, 20: 5n-3), dokozaheksaenska maščobna kislina (DHA, C22: 6n-3) in 

arahidonska maščobna kislina (AA, C20: 4n-6) so znane kot "pogojno esencialne", njihova 

prisotnost je bila potrjena v membranah rdečih krvnih celic medvedov na Hrvaškem 

(neobjavljeni rezultati, sprejeti za predstavitev na kongresu IBA2021). Zastopanost 

maščobnih kislin, zlasti esencialnih, lahko zagotovi pomembno oceno zdravja, medtem ko 

lahko spremembe v sestavi maščobnih kislim v prehrani živali, vplivajo na nekatere vidike 

uspešnosti živali. Spremljanje zdravja posameznikov in populacije prispeva tudi k bolj 
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zdravemu ekosistemu, ki ljudem ponuja boljše storitve. Rezultati prispevajo k boljšemu 

poznavanju fiziološkega in zdravstvenega stanja medvedov, kažejo pa tudi na pomembnost v 

smislu zagotavljanja razpoložljivosti naravne hrane in poudarjajo pomen o skrbi hrane, ki se 

polaga na krmišča za živali. 

 

    Prehranjevalne navade volka 

 

Prehranska ekologija volkov na Hrvaškem se je spremljala  z analizo iztrebkov in želodčne 
vsebine (Pavlović, 2004; Stošić, 2009; Octenjak in Šilić, 2014). Raziskave so pokazale, da 
večino prehrane volkov sestavljajo avtohtoni parni kopitarji: jeleni (Cervus elaphus), srnjad 
(Capreolus capreolus), divji prašič (Sus scrofa) in gamsi (Rupicapra rupicapra) ter alohtone 
vrste, kot so muflon (Ovis aries musimon), damjak (Dama dama) in čitala (Axis axis) (Stošić, 
2009). Poleg naštetega se volk hrani tudi z majhnimi glodalci, pticami in domačimi živalmi: 
kozami (Capra hircus), ovcami (Ovis aries), govedom (Bos taurus), psi (Canis lupus familiaris), 
osli (Equus asinus) in konji (Equus cabalus) (Pavlović, 2004). Domače živali (ovce, koze. V 
manjši meri govedo in psi) predstavljajo 84% prehrane volkov v Dalmaciji, v nasprotju z 
Gorskim kotarjem, kjer imajo glavni plen (77%) volkov predstavljajo prostoživeči parkljarji 
(srnjad, jelen in manjši divji prašič) (Štrbenac idr., 2005). Raznolikost plena, ki ga lovijo 
volkovi, se povečuje od severa do juga Hrvaške. Povečanje števila različnih vrst volčjega plena 
je skladno z zmanjšanjem števila vrst in številčnosti prostoživečih parkljajev (Octenjak in Šilić, 
2014). 

 

  Ekosistemske storitve, ki izhajajo iz prehranjevalnih navad volka 

 

Ker so spremembe v sestavi maščobne maščobe in drugih tkiv povezane s prehrano, je bil 
cilj študije določiti lipidno sestavo jeter, wideus lateralis, semitendinosus, gluteus 
superficialis, perirenalnega in podkožnega maščobnega tkiva volka, glede na spol, telesno 
težo in letni čas vzorčenja (jesen in zima) ter pridobiti podrobnejše informacije o 
prehranskem in fiziološkem stanju volka na Hrvaškem (Octenjak, 2017a, Octenjak et al., 
2017b). V lipidni sestavi jeter, m. Vastus lateralis, m. Semitendinosus, m. Gluteus superficialis, 
perirenalnega in podkožnega maščobnega tkiva volka so bile ugotovljene pomembne razlike 
glede na spol, telesno težo in sezono vzorčenja. V jetrih in mišicah volka je najpogostejša 
maščobna kislina palmitinska maščobna kislina (C16: 0). Oleinska maščobna kislina 
prevladuje v perirenalnem in podkožnem maščobnem tkivu (C18: 1). Maščobno -kislinska 
sestava mišic in maščobnega tkiva odraža prehranjevalne navade posameznika: glavni plen 
volkov so veliki sodoprsti kopitarji (Štrbenac et al., 2005). Za mišično in podkožno maščobno 
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tkivo prostoživečih prežvekovalcev je značilna visoka zastopanost nekaterih maščobnih 
kislin, kar posledično velja tudi za maščobne kisline v mišicah in maščobnem tkivu volkov. S 
plenjenjem volkovi uravnavajo številčnost plena, preprečujejo prekomerno razmnoževanje 
nekaterih vrst in ohranjajo populacijo plena bolj zdravo. Eden glavnih problemov sobivanja 
volka in človeka so napadi na domače živali. Da bi zmanjšali možnost in število napadov, je 
treba zagotoviti razpoložljivost in zadostno število osebkov naravnega plena ter ustrezno 
varovati domače živali. 

V mišičnem in maščobnem tkivu smo odkrili tudi prisotnost esencialnih maščobnih kislin, 
ki so pomembne za zdravstveno stanje posameznih primerkov. Te so povezane z 
razpoložljivostjo naravnih virov hrane. Zdrava populacija krovne vrste, kot je volk, prispeva 
tudi k bolj zdravemu ekosistemu. 

 

    Prehranjevalne navade evrazijskega risa 

 

Prehrana evrazijskega risa se močno razlikuje glede na različne regije, vendar lovi 
predvsem majhno in srednje veliko divjad, na primer srnjad ali gamsa, včasih pa napada tudi 
mlajše posameznike večjih vrst, na primer jelenjad. Če je divjadi malo pa je prehrana risa 
sestavljena iz majhnega plena, kot so zajci, lisice, divje mačke, veverice, divji prašiči, ptice in 
domače živali. Na Hrvaškem in v Sloveniji je na podlagi pregledanih vzorcev iztrebkov, 
ostankov plena in želodčne vsebine, najpogosteje zastopana srnjad (79%, Krofel et al., 2011). 
Za razliko od drugih raziskav je bilo ugotovljeno, da se ris v severnih Dinaridih pogosto 
prehranjuje tudi s polhi (Glis glis), zlasti samicami in mladiči (Krofel et al., 2011). Ris je 
selektivni plenilec, ki napada šibkejše posameznike in tako skrbi za zdravstveno stanje 
populacije plena in njihovo število. Glede na majhno število risov, način prehranjevanja (ne 
porabi celega plena naenkrat, ampak po ulovu nanj vrača), in glede na manjše potrebe po 
hrani, ris nima pomembnega vpliva na naravni plen (Sindičić in sod., 2010). 

Presnova mačk kot striktno mesojedih živali je drugačna in bolj specifična kot pri drugih 
mesojedih in rastlinojedih. Vse prehranske potrebe zadovoljijo z zaužitjem plenskega tkiva. 
Tako kot drugi sesalci tudi mačke ne morejo tvoriti esencialnih maščobnih kislin, linolne (C18: 
2n-6). Vendar imajo za razliko od drugih sesalcev omejeno sposobnost tvorbe nekaterih, 
pogojno esencialnih maščobnih kislin (arahidonska, C20: 4n-6 iz linolne; eikozapentaenojska, 
C20: 5n-3 in dokozaheksaenojska, C22: 6n-3 iz linolne maščobne kisline ). Iz zgoraj 
navedenega je še posebej pomembno, da ima populacija risov dostop do naravnega plena. 

 

Ekosistemske storitve, ki izhajajo iz prehranjevalnih navad risa 

 

Vzorcev za raziskovanje prehranjevalnih navad evrazijskega risa je bilo malo. Za nadaljnje 

raziskave in boljše razumevanje je pomembno zbrati več vzorcev glede na različne regije, v 
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katerih živi populacija risov. Pomembni so vzorci krvi, predvsem pa vzorci tkiv s poudarkom 

na podkožnem maščobnem tkivu, katerega sestava maščobnih kislin je najboljši pokazatelj 

dolgoročne prehrane posameznikov. 

Rezultati študije majhnega števila vzorcev krvi (seruma in membrane rdečih krvnih celic) so 

skladni s posebnostmi presnove maščobnih snovi pri mačkah. V vzorcih seruma smo 

prepoznali esencialne in pogojno esencialne maščobne kisline, v vzorcih membran rdečih 

krvnih celic pa smo prisotnost esencialnih maščobnih kislin, pomembnih z vidika 

zdravstvenega statusa osebka, zaznali v manjših deležih. Ker je to majhno število vzorcev, so 

potrebne nadaljnje raziskave. 

 

Zaključki 

 

Na podlagi rezultatov raziskav o sestavi maščobnih kislin v krvi in tkivih velikih zveri so podana 

priporočila za izboljšanje upravljanja populacij velikih zveri in boljše sobivanje s človekom: 

- Zagotavljanje naravne hrane, zlasti na krmiščih, kamor prihajajo tudi medvedi. 

- Zmanjšanje števila krmišč ali prekinitev hranjenja v zimskih mesecih, da se zmanjšali škodljivi 

učinki na vedenje medveda in potencialno škodljive spremembe v sestavi maščobnih kislin v 

tkivih. 

- Onemogočiti hranjenje na odlagališčih odpadkov. 

- Zaščita širšega območja, predvsem območij Natura2000, kjer živijo velike zveri. 
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