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Veliki rastlinojedi parkljarji lahko prek vplivov na tla in vegetacijo, ki se posredno prenašajo 
tudi v druge trofične/strukturne ravni, močno pogojujejo zgradbo in procese v ekosistemih po 
svetu ter v njih ponekod opravljajo celo vlogo ključne vrste. V gozdnih ekosistemih je 
najpomembnejši vplivni vzvod prehranjevanje z mladjem drevesnih vrst. Le te se namreč 
razlikujejo po prehranski priljubljenosti in po zmožnosti regeneracije po objedanju. 
Posledično lahko rastlinojedi prek poškodb in pogojevanja vrstno specifične smrtnosti mladja 
vplivajo na habitus, vrstno in starostno sestavo gozdnega drevja, s tem pa tudi na stanje in 
razvojno dinamiko gozdnih ekosistemov, zmožnost doseganja zastavljenih gozdno-
gospodarskih ciljev in donosnost gospodarjenja.  
 
Številčnost velikih rastlinojedih parkljarjev se je na ozemlju današnje Slovenije v preteklih 
dveh stoletjih drastično spreminjala. V drugi polovici 19 stol. je bila npr. jelenjad – ki med 
avtohtonimi parkljarji zaradi velike telesne mase, specifik prehranjevanja in značilne 
prostorske razporeditve izstopa po ekološkem pomenu – skoraj, ali celo popolnoma 
iztrebljena ter kmalu zatem v več delih ponovno naseljena. Njena številčnost je začela hitro 
naraščati po drugi svetovni vojni. Od 70. let do sedaj se je na nekaterih območjih gostote 
jelenjadi z redukcijskih odstrelom zmanjšalo (npr. na Snežniško-javorniškem območju tudi na 
1/3), v splošnem pa se vrsta še prostorsko širi. Zaradi opisanega so se v času in prostoru 
močno spreminjala tudi razmerja med rastlinstvom in velikimi rastlinojedi. S podobnimi 
trendi se srečujejo tudi v mnogih drugih delih sveta.  
 
Jelka je zaradi velike prehranske priljubljenosti, zadržane rasti v mladosti in posledično daljše 
izpostavljenosti izredno občutljiva na velike rastlinojede. Raziskave z več delov Evrope 
opozarjajo, da je lahko njeno mladje, ko doseže določeno višino, praktično popolnoma 
objedeno ali celo izgine. V Sloveniji so s pomlajevanjem jelke velike težave v dinarskih- 
jelovo bukovih gozdovih, npr. na snežniško.javorniškem masivu in kočevskem, kjer je njena 
obnova lokalno že dlje časa močno ovirana, če ne celo popolnoma zavrta. Dolgotrajna 
upočasnjena obnova določene drevesne vrste nujno vodi tudi do sprememb vrstne sestave 
gozda – zmanjšanje zastopanosti te vrste. Zaradi pomanjkanja dolgih časovnih nizov 
podatkov so neposredni dokazi o vplivih rastlinojedcev na razvojno dinamiko gozda sicer 
redki oz. metodološko pomanjkljivi. Kljub temu pa več raziskav, vključno z domačimi, 
opisane vplive najmanj močno nakazuje. Polna izmera vseh dreves s prsnim premerom vsaj 1 
cm (n = 4090), ki je potekala v osrednjem delu snežniško-javorniškega območja na 142 
ploskvah s skupno površino skoraj 5 ha, npr. kaže (Jerina 2008), da se bo delež jelke v 
prihodnje tam verjetno izrazito zmanjšal (Slika 1). Njene delež med najtanjšimi drevesi (0-5 
cm) npr. znaša manj kot 3 %, med dominatnim drevjem pa skoraj 50 %; v povprečju je bilo na 
1 ha vzorčne površine evidentiranih le malo več kot 7 jelk, debelih do 5 cm.  Tudi časovna 
študija debelinskih struktur gozda z istega območja (Bončina in sod., 2008) kaže, da se je 
populacija jelke v tem območju v preteklem stoletju močno starala, kar se bo nadaljevalo tudi 
v prihodnje.    
 
Mnenja o potrebnem ukrepanju ob opisanih spremembah se diametralno razlikujejo. Nekateri 
strokovnjaki zagovarjajo povečanje odstrela in močno redukcijo parkljaste divjadi, drugi pa 
njegovo zmanjšanje oz. celo prepustitev naravnim tokovom. Kljub temu, da so vplivi velikih 



rastlinojedov na gozd ena velikih tem temeljne ekologije in upravljanja, mnogi vidiki ostajajo 
nepojasnjeni. Poleg tega se v Sloveniji odnose med velikimi rastlinojedi in vegetacijo za 
razliko od večine drugih držav upravlja s kontrolno metodo, kar zahteva specifična znanja in 
prijeme. V pričujočem prispevku podajam nekaj, po mojem mnenju pomembnih, novejših 
temeljnih in aplikativnih spoznanj in tudi lastnih dilem o obravnavani tematiki. Njegov namen 
je spodbuditi strokovne, z argumenti podprte diskusije in usmeriti nove raziskave, ki bodo 
potencialno izboljšale razumevanje in upravljanje odnosov. 
  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Presni premer (cm)

N
 / 

ha

0

10

20

30

40

50

60

D
e

le
ž 

(%
)

N / ha Delež (%)

 
Slika 1 Menjavanje gostote (n /ha) in deležev jelke z naraščanjem prsnega premera. Slika temelji na podatkih 
polne premerbe drevja s prsnim premerom nad 1 cm na 142 ploskvah s skupno površino 4.84 ha na snežniško-
javorniškem območju. Podatki kažejo, da se bo delež jelke na tem območju v prihodnje močno zmanjšal.    
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