
7.11.2018

DIVJI PRAŠIČ

Izidor COJZER

mag. Janko MEHLE



7.11.2018

- Uspešno se je prilagodil življenjskim razmeram v 

kulturni krajini in danes spada med tiste vrste divjadi, 

ki najuspešnejše kljubujejo antropogenim pritiskom. 

Ta dosežek mu omogočajo socialno organizirano

življenje,visok reproduktivni potencial, velik bivalni

okoliš,  generalistična omnivorna prehranska

strategija,  zmožnost specializacije na energijsko

bogate vire hrane in  inteligenca;
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- Vrsta z značilnimi socialnimi odnosi (tropi, hierarhija);

- Močno naraščanje številčnosti v vsej srednji Evropi kot

posledica različnih dejavnikov npr.:

- spremembe v kmetijstvu (intenziviranje proizvodnje –

povečanje prehranske zmogljivosti okolja, velikopovršinske

monokulture – biogoriva…, močno povečanje deleža silažne

koruze);

- povečanje prehranske zmogljivosti okolja zaradi čedalje

pogostejših semenskih let pri plodonosnem gozdnem drevju

(hrast, bukev, kostanj…);

- krmljenje (velikokrat stihijsko);

- podcenjevanje velikosti populacije in njenega

reprodukcijskega potenciala;
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- - izredna prilagodljivost na

različne življenjske razmere;

- - izredna prilagodljivost na

človekove aktivnosti v prostoru;

- - sposobnost učenja;

- - velike škode v kmetijskem

prostoru (direktno na kmetijskih

kulturah, ter razritine na

travnikih)…
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Reprodukcijski potencial vrste

 Prirastek včasih močno podcenjen, danes računamo s 

prirastkom približno 300 % spomladanske številčnosti;

 Svinja poleže do 10 mladičev;

 Če leglo propade dovolj zgodaj (mrzlo in mokro vreme…), se 

svinja po 10. dneh ponovno buka – drugo leglo nato v 

poletnem času;

 Novejše raziskave kažejo: 

- 98 % lanščakinj in starejših svinj ter kar 85 % ozimk

(telesna teža nad 30 kg in starost 8-9 mesecev) sodeluje v 

reprodukciji;

- povprečno število zarodkov pri ozimkah je kar 5,6;

 Ob ugotovljeni povprečni spolni strukturi populacije, ki znaša

43 % : 57 % v korist ženskega spola, imamo torej v populaciji 8 

starejših svinj (2+), 16 lanščakinj in 33 ozimk.
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 19 %

 33 %

 48 %

Vir: Wild und Hund, 
11/2006
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 Izreden pomen zadostnega

odstrela mladičev in ozimcev za

zmanjševanje številčnosti divjih

prašičev, pa tudi iz vidika varstva

pred kužnimi bolezmi;

 Starostna struktura odvzema divjih

prašičev naj bi znašala 70 – 80 % 

mladičev in ozimcev, 10 – 20 % 

lanščakov ter največ 10 % starejših

živali (razen v primeru potrebe po

bistvenem zmanjšanju številčnosti

te vrste).
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Velikost teritorija in migracije

 Pomembno za načrtovanje ukrepov ob nevarnosti pojava APK;

 Areal aktivnosti odvisen od kakovosti življenjskega prostora (hrana, 

skrivališče, fragmentacija prostora, vznemirjenost…);

 Tropi svinj z mladiči so razmeroma zvesti svojemu življenjskemu

prostoru – ugotovljena velikost areala aktivnosti običajno med 250 in 

500 ha, izjemoma tudi manj (147 ha) ali več (preko 1.000 ha).

 Tudi ob vznemirjenosti (skupni lovi) tropi svojega areala aktivnosti niso

spreminjali; ob stalni vznemirjenosti je trop zapustil svoj življenjski

prostor.

 Več kot 50 % markiranih divjih prašičev je ponovno odlovljenih ali

uplenjenih v radiu manj kot 2 km!

 Posamezni osebki (predvsem mlajši osebki moškega spola) lahko

migrirajo celo preko 250 km!
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Podatki iz Slovenije

 Odlov in markiranje v bivših GL LZS Žitna gora in Ljubljanski vrh;

 Več kot 50 % divjih prašičev uplenjenih v istem lovišču;

 Slabih 30 % uplenjenih v razdalji manj kot 10 km od mesta
markiranja;

 18 % oz. 26 % uplenjenih v razdalji več kot 10 km od mesta
markiranja;

 Najdaljši ugotovljeni razdalji med mestom markiranja in uplenitvijo
sta znašali 50 ter 75 km.

 Primer svinje Erike – odlovljena v LD Braslovče maja 2009, nato se 
je 4 mesece zadrževala na 700 ha velikem teritoriju, potem pa 
skupaj s svojimi mladiči od oktobra do decembra 2009 prepotovala 
več kot 500 km razdaljo preko tromeje (SLO-ITA-A) nazaj do Škofje 
Loke, kjer je bila uplenjena.

Vir: Lovec, št. 4/2003, 5/2010



7.11.2018



7.11.2018

3.958

3.123
2.776

3.453

2.736

4.357 4.470

5.088

5.865

7.223

5.585

6.440

7.038

5.359

6.267

9.346

7.908

8.959

7.305

13.159

8.818

9.931

8.579

9.047

12.457

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

š
te

v
ilo

leto

Odvzem divjih prašičev v Sloveniji v obdobju 1993-2017



7.11.2018

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016

294 446
1981 1472

2993
4355

3634

6154

13205
11451

24822

27223

18540

33778

31320
30212

37115

26380

49734

33277
32559

31669
30594

Odstrel divjih prašičev v Avstriji 1950-2016

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1955 1965 1975 1985 1995 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1500019000

45000

7800076000

129119

188169

305740

253788

350976

531987
512050

470283476042476645

287080

479907

646790

440354

585244

402507

644233

474287

520623

610631
589417

Odstrel divjih prašičev v Nemčiji 1955-2016



Veljavna zakonodaja

Zakon o divjadi in lovstvu (2004 in nasl.); prepoveduje:

- uporabo elektronskih avdio pripomočkov za posnemanje 
glasov divjadi pri lovu;

- uporabo umetnih virov svetlobe pri lovu;

- lov divjadi z orožjem, ki ga ni dovoljeno uporabljati za lov 
(avtomatsko in polavtomatsko orožje, kjer se nabojnik polni z več 
kot dvema nabojema);

- krmljenje divjadi v nasprotju z načrti LUO;

- loviti divjad ponoči (razen divjega prašiča !! ,zveri ter 
polha);

- loviti ob visoki snežni odeji, poledenitvah, poplavah,…

• Minister (MKGP) lahko z odločbo (v soglasju z MOP), na določenem 
kraju in za določen čas izjemoma odpravi posamezne prepovedi, če je to 
potrebno za znanstveno-raziskovalne namene oziroma v drugih posebej 
utemeljenih primerih.
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Veljavna zakonodaja

 Podzakonski akti:
 Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob (2004) ter 
 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih 

dob (2014):
- divji prašič:  

merjasec: 1. 1. –31. 12.

svinja: 1. 7. – 31. 1.
ozimci in lanščaki obeh spolov: 1. 1. – 31. 12.

 Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z 
divjadjo (2010) - v času, ko Letni načrti lovišč/LPN še niso potrjeni, 
omogoča odvzem divjadi v višini 70 % lanskega načrta (izjema so vrste oz. 
kategorije, ki so celo letno lovne – torej tudi divji prašiči ozimci in lanščaki ter 
merjasci – 100 % lanskega načrta).

o Skladno s predpisi pristojno ministrstvo (MKGP) na vlogo upravljalcev 
lovišč/LPN ali njihovih združenj (OZUL) izdaja odločbe o dovolitvi 
izjem pri izvajanju lova, zlasti za divje prašiče (dovoljenje za uporabo 
umetnih virov svetlobe, spremembe lovne dobe,…).
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• So izjemno zanimiva vrsta divjadi tudi z vidika lova;

• Inteligenca, odlično razvita čutila (voh, sluh), življenje v tropih, 
izjemna prilagodljivost (tudi na razne oblike lova), aktivnost 
predvsem v nočnem času…;

• Lov na divje prašiče (predvsem pogoni) je ne nazadnje tudi 
pogosta destinacija lovnega turizma (praktično na vseh 
kontinentih) – pogoj: visoke gostote…

19%

26%
55%

ind. lov - drugo

pogon

krmišče

Lov divjih prašičev
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HVALA ZA POZORNOST!


