23. 07. 2021

POROČILO
I. DELAVNICE V SKLOPU OBNOVE DOLGOROČNIH LOVSKO UPRAVLJAVSKIH
NAČRTOV 2021-2030 V PRIMORSKEM LOVSKO UPRAVLJAVSKEM OBMOČJU

Povzetek
Dne 14. julija, 2021 je bila na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije Sežana
uspešno izpeljana I. delavnica v sklopu obnove dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov
(DLUN) za obdobje 2021-2030. Delavnica je del participativnih aktivnosti v procesu obnove
območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Osrednji cilji I. delavnice
DLUN so bili:





predstavitev procesa obnove DLUN;
predstavitev značilnosti Primorskega lovsko upravljavskega območja (LUO);
predstavitev do sedaj opravljenih analiz in presoje preteklega upravljanja;
dopolnitev s strani ZGS zaznanih glavnih problemov in priložnosti v LUO.

Delavnica je potekala med 9. in 12.00 uro preko spletne platforme Cisco Webex.
Pri organizaciji so sodelovali:




Predstavitev DLUN - vodja OE, Boštjan Košiček
Vsebinsko - strokovni vodja in sodelavci, vodja odseka za načrtovanje razvoja gozdov
Matej Reščič in lovski načrtovalec Andrej Sila
Moderator, Aljoša Žnidaršič

Delavnici je prisostvovalo 17 udeležencev. Od tega 5 uslužbencev ZGS, OE Sežana
povezani z delom v obravnavanem LUO. Ostali udeleženci so predstavniki lovišč (2), OZUL
Primorskega LUO (2), Občina Ajdovščina (1), KGZ Nova Gorica (4), MKGP (1), DOPPS (1),
ZRSVN OE Piran (1) in 1 lastnik zemljišč. Seznam vseh udeležencev je priloga tega poročila.

Zaključki delavnice
Povzetek SWOT analize
Na delavnici so bile izpostavljene:
1. Prednosti: Dobro sodelovanje med deležniki (73 %), dobro doseganje ciljev
upravljanja (45 % ) in veliki napori lovcev za doseganje ciljev (45 %).
2. Slabosti: Neupoštevanje vpliva predatorjev na divjad (60 %), pretirano krmljenje
divjadi (60 %) ter slabše gospodarjenje z malo divjadjo (40 %).
3. Priložnosti: Sodelovanje med deležniki (80 %), zagotavljanje ustreznih habitatov za
divjad (50 %) ter ozaveščanje javnosti o pomenu lovstva (oba po 40 %).
4. Nevarnosti: Zmanjševanje lovske aktivnosti (50 %), zmanjšanje življenjskega prostora
divjadi (50 %), pojav afriške prašičje kuge (30 %), prevelike škode (30 %) ter
zmanjšanje biotske pestrosti zaradi invazivnih ''tujerodnih'' vrst in opuščanja
kmetijskih dejavnosti (30 %).
V načrtu bo potrebno upravljanje prilagoditi dejstvu, da je trenutna lovska aktivnost velika in
se lahko zmanjša. Prav tako je pomembno, da se opredeli kriterije za posege v prostor ki
zmanjšujejo/krčijo življenjski prostor prostoživečih živali in divjadi. Veliko pozornost je
potrebno nameniti pojavljanju večjih škod v kmetijstvu. Vse naštete nevarnosti so povezane
oziroma so soodvisne od aktivnosti tudi drugih souporabnikov prostora, kar terja veliko
usklajevanja različnih, tudi nasprotujočih interesov.
Sodelovanje med upravljavci lovišč, KGZ in ZGS je bilo že sedaj izpostavljeno kot prednost.
Stremeti je treba k vključitvi tudi lastnikov zemljišč ter ostalih uporabnikov prostora (občine,
agrarne skupnosti, planinska društva, itd.) k aktivnemu pristopu reševanja problematike
odnosa divjad - okolje.
Primorsko LUO je znano kot biotsko zelo pestro območje. Pojav tujerodnih vrst lahko
bistveno vpliva na medvrstne odnose ter odnose divjadi do okolja.
Povzetek diskusije
Diskusija po opravljeni SWOT analizi je bila kratka. Predstavnik DOPPS-a je podal vprašanje
o vodenju evidenc o tujerodnih vrstah ptic v LUO (konkretno za virginijskega kalina).
Predstavnik KGZ Nova Gorica je izpostavil, da je obseg škod od divjadi večji, kot jih
prikazujejo evidence. Vsa škoda ni prijavljena in ni evidentirana. Predstavnik OZUL-a
Primorskega LUO je potrdil dejstvo, da je trenutni lovski napor (realizacija odstrela,
opravljeno št. ur del v loviščih, ocena obsega škod…) zelo velik. Povprečna starost lovcev je
razmeroma visoka, mladih lovcev je malo in nevarnost, da se bo lovski napor v prihodnje
zmanjšal, je zelo realna. Zamujeno je upravljanje s šakalom, kar se čuti na znatnem
zmanjšanju številčnosti srnjadi in povečanem obsegu škod na drobnici. Ni kriterijev za
minimalno potrebno zaščito lovnih površin. Upravljavci lovišč imajo dobro urejen sistem vseh
evidenc, tudi škod. Neprijavljene škode niso obravnavane in zato niso vrednotene.

Zaključki:
a) Potrebno je konkretneje urediti sistem krmljenja v LUO (predvsem divjega prašiča).
b) Glavni problem je v zmanjševanju ustreznega življenjskega prostora divjadi,
fragmentacija prostora, vse večja obremenitev prostora z drugimi dejavnostmi, ki so
manj kompatibilne z izvajanjem lova ter pojavljanje večjih škod.
c) Predlaga se sprejem kriterijev za minimalno zaščito kmetijskih površin na lovnih
površinah. Smiselno bi bilo uvesti skupno evidenco škod (KGZ, ZGS in upravljavci
lovišč).
Nadaljnja obravnava rezultatov delavnice
Zaključki delavnice bodo preneseni v vsebino za poglavje DLUN, 4.4 - Glavni problemi in
priložnosti pri upravljanju divjadi. V širši nabor temeljnih problemov bodo vključeni: krmljenje
divjih prašičev, zmanjševanje ustreznega življenjskega okolja, fragmentacija prostora,
obremenitev prostora z vsemi oblikami rekreacije in turizma, velike škode v kmetijstvu.
Na delavnici so izpostavljeni tudi zaključki, ki presegajo DLUN:
- vodenje evidenc tujerodnih živalskih vrst
- aktivnost in število članov lovskih družin, kot upravljavcev lovišč
- izdelava skupne evidence škod od divjadi na lovnih površinah
- izdelava Pravilnika o minimalnih zaščitnih ukrepih za preprečevanje škod od divjadi

Dokazila
Prisotnost:
Slika 1: Posnetek udeležencev delavnice (priloga)

Izvedena SWOT analiza:
Slika 2: Posnetek končane SWOT analize (priloga)

Priloge
a. Vabilo s programom (.pdf)
b. Seznam udeležencev in zajem zaslona (Cisco Webex);
c. Predstavitve (Powerpoint);
d. Kopija SWOT analize - Jamboard (.pdf);
Vse priloge poročila so bile 23. julija 2021 odložene na dogovorjeno mesto:
\\zgsnas0010\nacrti\on2020\08-Delavnice\03-LUN-Poročila-in-gradiva-po-izvedbi-delavnic.
Poročilo pripravil/a:
Aljoša Žnidaršič in Andrej Sila, ZGS OE Sežana

