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Z živalmi v naseljih obstajajo tudi pozitivne zgodbe…

National Geographic Junior, 11. 9. 2014



… in to prav iz naših krajev …
(Matej Vranič: Velenje, Galerija na prostem, 2015)



… a praviloma poznamo predvsem težave in konflikte!

http://liberalconspiracy.org/2010/06/08/defend-the-urban-fox/

Foto: Mária Tóth-Ronkay (Szekeres in sod. 2016)

http://fanon.wikia.com/wiki/Urban_Boar https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/08/urban-wildlife-animals-in-city



Zaradi slednjih je MKGP tudi prepoznal problem in razpisal 

temo v sklopu javnega razpisa za CRP projekte:

4.2.1 Reševanje težav, povezanih s pojavljanjem divjadi v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah

Cilji projekta:

• identificirati probleme, ki jih divjad povzroča na nelovnih površinah v Sloveniji,

• proučiti različne načine odstranitve živih osebkov divjadi iz urbanih predelov in drugih nelovnih površin,

• pregled uporabljenih metod v tujini,

• priprava protokolov in praktični preizkus predlaganih načinov odstranitve divjadi iz urbanih predelov,

• preveriti odnos ljudi do pojavljanja divjadi v urbanih predelih.

https://www.flickr.com/photos/paddyx21/8277663008https://test-vergleiche.com/en/martenshock-test/



Konzorcij v skoraj identični sestavi, kot je v obdobju 2014-2016 izvajal CRP 

Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju

Namen (bistveno obsežnejše) projektne prijave:

• slediti vsem razpisanim ciljem in pričakovanjem sofinancerja  upoštevati potrebe MKGP in

ostalih ciljnih uporabnikov;

• vključiti smiselne raziskovalne vsebine  izpolniti zahteve ARRS in hkrati v CRP programu

vendarle ohraniti tudi znanstveno-raziskovalni smoter;

• boljše vključevanje v mednarodni prostor  v nadaljevanju prijava mednarodnih projektov 

Obzorje (divjad v urbanem okolju); Interreg in Life (invazivne tujerodne vrste);

• intenzivna diseminacija rezultatov  dvig znanstvene odličnosti, vzgoja kadrov, izobraževanje

javnosti in usmerjanje javnega mnenja.

http://www.bbc.co.uk/nature/25759153 (vir: Sternad 2018)



10 delovnih svežnjev, poudarek na naslednjih vrstah:

• male zveri  kuna belica, lisica, jazbec

• prostoživeči parkljarji evropska srna, divji prašič, damjak, navadni jelen

• domorodni glodavci in zajci  navadni polh, poljski zajec

• invazivna tujerodna vrsta  nutrija

• ptice  šoja  po dodatni usmeritvi vsebinskega spremljevalca projekta.

https://test-vergleiche.com/en/martenshock-test/ Foto: Aleš Jagodnik



• Zbrati pretekle zabeležene primere konfliktov med človekom in divjadjo v
urbanem okolju / drugih nelovnih površinah  obstoječe podatkovne
baze.

• Zbrati zapise o konfliktih v izbranih sredstvih javnega obveščanja  za
zadnjih 10 let in tekom izvajanja projekta.

• Vzpostaviti on-line dostopno platformo za vnos konfliktnih dogodkov 
ločeno za strokovne službe in za širšo javnost (citizen science).

• Vzročno-posledične analize vseh zbranih podatkov.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
1.a: Spletni portal/platforma za vnos konfliktnih dogodkov z divjajo na nelovnih

površinah.
1.b: Strokovni članek z analizo konfliktov z divjadjo na nelovnih površinah pri nas

po letu 2008.

DS1: Identifikacija/katalogizacija realnih in zaznanih problemov, 
ki jih divjad povzroča na nelovnih površinah v Sloveniji 

(GIS, VŠVO  11/2018 – 3/2019)



• Pregled objavljene znanstvene in strokovne literature o divjadi in
problemih/konfliktih z njo v urbanem okolju  uporaba različnih spletnih
brskalnikov in ustrezne kombinacije ključnih besed.

• Kontaktiranje relevantnih odločevalcev in raziskovalcev v večini evropskih
držav  pridobitev informacij o izkušnjah z reševanjem problematike,
povezane z divjadjo v urbanem okolju v drugih državah.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
2.a: Pregledni znanstveni članek o konfliktih z divjadjo v urbanem okolju.
2.b: Pregled/poročilo o izkušnjah z reševanjem problematike, povezane z divjadjo v 

urbanem okolju v drugih državah.

DS2: Pregled problematike prisotnosti in upravljanja divjadi v 
urbanem okolju ter metod za preprečevanje konfliktov 

(GIS, VŠVO, UP FAMNIT  11/2018 – 3/2019)





• Prostorska analiza z opredelitvijo okoljskih vplivnih dejavnikov za
tveganje za trk s srnjadjo, jelenjadjo in divjimi prašiči  v 1x1 km
kvadrantih za obdobje po 2010, z lokalnimi značilnostmi po 1. 1. 2015.

• Določitev učinkovitosti zvočnih in svetlobnih odvračalnih naprav 

nadgradnja monitoringov za DRSI in DARS.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
3.a: Izvirni znanstveni članek o vplivnih dejavnikih, ki vplivajo na verjetnost za

nastanek trkov s parkljarji v Sloveniji in/ali širšem evropskem prostoru.
3.b: Izvirni znanstveni članek o učinkovitosti odvračal (zvočnih, svetlobnih

odsevnikov) kot ukrepov za zmanjšanje števila trkov.
3.c: Strokovni članek o problematiki trkov vozil z divjadjo in ukrepih za zmanjšanje

problematike v Sloveniji.

DS3: Ovrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na trke s parkljarji, in 
analiza učinkovitosti odvračalnih ukrepov

(VŠVO, GIS, BF  11/2018 – 6/2019)





(vir: Transport Research Centre, 2018)



Clusters for each ungulate species

(n = 70)

(n =199)

(n = 107)

(vir: Transport Research Centre, 2018)



• Možno proučevati le pri vrstah, ki imajo v urbanem okolju dovolj velike in
relativno stalne populacije v RS male zveri in nutrija.

• Primerjava med urbanimi ekosistemi in gozdnato/kmetijsko krajino.

• Pomembno vzpostaviti sistem jemanja vzorcev  v vseh mestih, iz katerih
prihajajo projektni partnerji (Ljubljana, Maribor, Koper, Velenje)  izgube +
odstrel v primestnem okolju + potencialno vzorci živali, odlovljenih v sklopu
izvajanja projekta.

• Razmnoževalni potencial  lisica, kuna belica, nutrija  (i) štetje rumenih
telesc v jajčnikih v zgodnjem obdobju brejosti; (ii) štetje in analiza zarodkov
v kasnejšem času; (iii) štetje placentalnih brazd (podatek za nazaj).

• Prehrana  lisica, kuna belica  (i) laboratorijska analiza dostopnih
prebavil; (ii) analiza stabilnih izotopov tkiv odvzetih osebkov obeh vrst.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

DS4: Določitev nekaterih bioloških značilnosti izbranih vrst 
divjadi v (sub)urbanem okolju

(BF, GIS, VŠVO  11/2018 oz. 6/2019 – 10/2020)



• Prostorsko vedenje lisica GPS telemetrija preučiti rabo prostora »mestnih
in primestnih« lisic ter nekaterih medvrstnih odnosov (npr. s šakalom)  (i) v
primeru prehajanja urbanih lisic v neurbano okolje lažje reševanje problema zunaj
mest; (ii) ugotavljanje dejavnikov, ki lahko pripomorejo k preseljevanju lisic iz
neurbanega v urbano okolje; (iii) prepoznavanje selektivne rabe prostora v
(sub)urbanem okolju lahko prispeva k sprejemanju ustreznih ukrepov, s katerimi
lahko zmanjšamo nosilno zmogljivost urbanega okolja.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
4.a: Izvirni znanstveni članek o uporabnosti metode določanja stabilnih izotopov

za ugotavljanje prehrane malih zveri.
4.b: Izvirni znanstveni članek o prostorskih značilnostih lisic v urbanem in zunaj-

mestnem okolju ter o nekaterih medvrstnih interakcijah pri rabi prostora.
4.c: Strokovni članek o razmnoževalnem potencialu malih zveri in/ali nutrij v

urbanem okolju.

DS4: Določitev nekaterih bioloških značilnosti izbranih vrst 
divjadi v (sub)urbanem okolju

(BF, GIS, VŠVO  11/2018 oz. 6/2019 – 10/2020)



Biološke (ekološke in vedenjske) značilnosti osebkov in populacij, ki 
živijo v mestnem okolju, se lahko pomembno razlikujejo od 

osebkov/populacij istih vrst iz »naravnih« habitatov.



Biološke (ekološke in vedenjske) značilnosti osebkov in populacij, ki 
živijo v mestnem okolju, se lahko pomembno razlikujejo od 

osebkov/populacij istih vrst iz »naravnih« habitatov.



• Molekularno-genetske metode zagotavljajo robusten vir podatkov 

lisica, kuna belica, jazbec, nutrija, srnjad  poseben poudarek ugotavljanju
meta-populacijske strukture in morebitne izoliranosti populacij (npr. srnjadi)
znotraj ljubljanskega avtocestnega obroča in primerjalno izven njega.

• Uporaba zelo variabilnih jedrnih mikrosatelitnih markerjev s kodominantnim
dedovanjem  posebej uporabni za ugotavljanje nedavne demografske
zgodovine in genskega pretoka (prostorke izolacije).

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
5.a: Izvirni znanstveni članek o meta-populacijski genetski strukturi izbranih vrst

divjadi v urbanem okolju v Sloveniji.
5.b: Strokovni članek o uporabi molekularno-genetskih metod za spoznavanje

bioloških značilnosti divjadi (v urbanem okolju).

DS5: Določitev meta-populacijske genetske strukture izbranih 
urbanih populacij divjadi in njihovih kontaktnih con s 

populacijami iz naravnega okolja
(UP FAMNIT, VŠVO  1/2019 – 6/2020)



• V urbanem okolju je odvzem vseh vrst divjadi močno otežkočen  a je na podlagi
dovoljenja in pod pogoji, ki jih določi pristojen minister, dovoljen odlov divjadi v
znanstveno-raziskovalne in druge namene v širšem javnem interesu, tudi izven
lovne dobe  možna uporaba pasti, ki živali hipno usmrtijo (lisica, kuna belica,
navadni polh, nutrija)  za vse vrste divjadi možno uporabiti tudi lovke, v katere
se odlovijo žive živali.

• Preizkus primernosti (izvedljivosti, učinkovitosti, selektivnosti) odlova iz urbanega
okolja bomo omejili na uporabo pasti  lisica, kuna belica, nutrija  poudarek
namenili odlovu nutrij kot invazivne tujerodne vrsteMO Koper.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
6.a: Poročilo o možnosti/primernosti odlova in odstranitve divjadi iz urbanih

območij z uporabo pasti oz. drugih primernih metod.
6.b: Strokovni članek o rezultatih odlova nutrij in malih zveri v urbanem okolju.

DS6: Določitev primernosti izbranih načinov odstranitve osebkov 
različnih vrst divjadi iz urbanih območij / nelovnih površin

(VŠVO, UP FAMNIT, BF  9/2019 – 10/2020)



Seveda pa takšna aktivnost ni mogoča brez poznavanja družbenega okolja…

http://www.flickriver.com/photos/93433545@N00/5518250234/

Foto: Mavric Pivk (Delo, 17. 2. 2014)
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Trst, 24. 3. 2018
(Primorske novice)



• Za aktivno upravljanje s populacijami divjadi v urbanem okolju je treba poznati tudi
družbeno sprejemljivost ukrepov  temelji na odnosu ljudi oz. prebivalcev mest do
(posameznih) ciljnih vrst  teorija premišljenega vedenja (Ajzen 1991) in modeli, razviti v
domačih raziskavah (Šorgo 2016, Špur in sod. 2016, 2017, 2018).

• Anketiranje  ciljna populacija prebivalcev in uporabnikov urbanih (nelovnih) območij  v
elektronski obliki oz. prek spletnega anketiranja po principu snežne kepe z možnostjo
vključitve izpraševanja v fizični obliki.

• Priprava izobraževalnih modulov za ciljne skupine  osnova za kasnejše racionalno
sprejemanje ustreznih upravljavskih odločitev.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
7.a: Poročilo o odnosu ljudi do pojavljanja različnih vrst divjadi v urbanih območjih in o

družbeni sprejemljivosti ukrepov za aktivno upravljanje populacij.
7.b: Izvirni znanstveni članek o odnosu prebivalcev slovenskih mest do nutrij in

sprejemljivosti ukrepov za izločitev te vrste iz okolja.
7.c: Izvirni znanstveni članek o odnosu prebivalcev slovenskih mest do malih zveri v

urbanem okolju in sprejemljivosti ukrepov za upravljanje s populacijami.

DS7: Preverba odnosa ljudi do pojavljanja različnih vrst divjadi v 
urbanih območjih in družbene sprejemljivosti izbranih ukrepov

(FNM, UP FAMNIT, VŠVO  1/2019 – 10/2020)





• Aktivno upravljanje s populacijami divjadi v urbanem okolju terja ustrezno
informiranje in ozaveščanje, s čimer lahko oblikujemo ustrezno družbeno
okolje za sprejem različnih (tudi letalnih) ukrepov  vključitev več možnih
načinov osveščanja/izobraževanja  preko medijev, predavanj, študijskih
vsebin, spletne strani, v Mestni občini Koper bomo postavili dve informativni
tabli…

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
8.a: Vsaj pet objav v medijih, v katerih bo predstavljen projekt, njegovi nameni,

divjad v urbanem okolju, njena vloga in konflikti, ki se pojavljajo.
8.b: Vključitev relevantnih projektnih vsebin v vsaj štiri predmete na visokošolskih

študijskih programih.
8.c: Dve informativni tabli o nutrijah, postavljeni na območju MO Koper.

DS8: Informiranje javnosti in oblikovanje primernega 
družbenega okolja za aktivno upravljanje z divjadjo v urbanih 

območjih in na drugih nelovnih površinah
(VŠVO, FNM, GIS, UP FAMNIT, BF  4/2019 – 7/2020)



• Protokoli za naslednje situacije  (i) za ravnanje v primeru pojavljanja parkljarjev v
mestnih središčih; (ii) za ravnanje v primeru pojavljanja parkljaste divjadi znotraj AC in
za odstranitev kadavrov povožene divjadi na AC; (iii) za odstranitev kun belic in navadnih
polhov z namenom preprečevanja škod na objektih, avtomobilih in drugem premoženju;
(iv) za odstranitev vseh vrst divjadi v primeru pojavljanja znotraj ograjenih in drugih
namenskih površin, kot so pokopališča, ograjeni vinogradi in sadovnjaki, parki,
industrijske cone ter območja vrtcev/šol.

• V protokolih bomo opredelili pogoje, da se jih lahko začne uporabljati, ustaljene
postopke, odgovornost in način aktiviranja t. i. intervencijskih skupin  vse v
sodelovanju s končnimi uporabniki.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

Predvideni izdelki/izsledki/rezultati:
9.a: Protokoli za ravnanje v primeru potrebe po odstranitvi osebkov različnih vrst

divjadi iz urbanih predelov in drugih nelovnih površin v različnih situacijah (vsaj
štirje različni protokoli).

9.b: Tri tematske delavnice s predstavniki relevantnih končnih uporabnikov.

DS9: Priprava protokolov za ravnanje v primeru potrebe po 
odstranitvi osebkov različni vrst divjadi iz urbanih predelov oz. z 

drugih nelovnih površin 
(GIS, VŠVO, BF  1/2020 – 9/2020)



DS 10: DISEMINACIJA REZULTATOV 
(VŠVO, GIS, BF, FAMNIT, FNM  11/2018 – 10/2020)

• Namenska spletna stran projekta  http://divjad.np.gozdis.si/.

• Več delavnic oz. sestankov s ključnimi deležniki MKGP, ZGS, LZS, 
DRSI, DARS.

• Večje število znanstvenih člankov  vsaj sedem izvirnih in en 
pregledni.

• Več strokovnih člankov v glasilu Lovec vsaj pet.

• Intenziven preplet raziskovalnega in pedagoškega dela  več 
diplomskih in magistrskih del na VŠVO, FAMNIT, BF in FNM.

• Mednarodni strokovno-znanstveni posvet o divjadi v urbanem okolju 
 ob zaključku projekta.

CRP V4-1825: Divjad v naseljih, na cestah in drugih 

nelovnih površinah: težave, izzivi in rešitve

http://divjad.np.gozdis.si/

