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Plenjenje
 = temeljna ekološka funkcija plenilcev, lovna uspešnost pa 

je dejavnik, ki pomembno vpliva na preživetje in 

reprodukcijski uspeh oziroma zmožnost preživetja osebka.

 Vpliv na plenjenje in lovno uspešnost:

- Razpoložljivost plena (hipoteza o razpoložljivosti plena)

- Značilnosti habitata in mikrolokacije (pokrajinska hipoteza)

- Habitat plenilcu zagotavlja kritje in dober pregled nad 

območjem + plenom

Lokacija uplenitve – fotopast. Vir: LIFE Lynx



Evrazijski ris - habitat
 Habitat evrazijskega risa (Lynx lynx): 

- Strnjeni, večji gozdovi

- Razpoložljivost plena, odsotnost človeka in njegovih dejavnosti

- Gozdnatost, reliefna nedostopnost

 Dinarsko gorovje:

- Dinarski jelovo-bukovi gozdovi

- Kraški relief

 Julijske Alpe:

- Doselitev 5 osebkov iz Karpatov

- „Stepping stone“ → povezava in naravni pretok genov med risi z 

obm. Dinarskega g. in Z Alp

Vir: Euronatur



 Ekološke študije (značilnosti, modeliranje, povezljivost) habitatov : 

- Prostorska analiza velikih območij (države/sklenjena naravna obm.)

- Antropogeni + okoljski dejavniki

- Splošne topografske značilnosti (nmv, razgibanost, naklon …)

- Abiotske mikrohabitatne značilnosti (reliefne oblike)?

 Mikrohabitatne značilnosti (relief in vegetacija):

- Vpliv na ekologijo oz. specifična vedenja plenilcev

- Ohranjanje + varovanje

Opredelitev znanstvenega problema

Vir: Potočnik et al., 2020

Vir: Zimmermann et al., 2004



Gibanje in plenjenje
 Prehrana: 80 % srnjad, 7 % polh, 13 % jelenjad + gams + …

 Tehnika lova: zalezovanje, napad na presenečenje, plena ne preganja

 Zakraselost – kamnito površje (škrapljišča, skalni bloki; mah) → kritje 

in tišje gibanje

 Preliminarne študije: 39 % oz. 58 % lokacij plena v 

vrtačah/neposredni bližini (Krofel et al., 2007; Čonč et al., 2022)

 Razgiban relief, strma pobočja - plen ne uspe razviti maksimalne 

hitrosti, ris pa izkoristi svojo agilnost

Vir: LIFE Lynx

Foto: Š. Čonč



Daljinsko zaznavanje + reliefne oblike

 Terensko kartiranje/digitalizacija: nenatančnost, časovno 

zamudno, finančno potratno

 Podrobne analize površja: napredek v tehnologiji - zaznavanje 

(LiDAR), obdelava (GIS)

 Razvoj (pol)avtomatskih metod → daljinsko in stroškovno 

učinkovito kartiranje/zaznavanje reliefnih oblik

 LiDAR + (pol)avtomatske metode = analiza reliefnih značilnosti

na večjih, oddaljenih, z vegetacijo poraslih in težko dostopnih

območjih



 (Pol)avtomatske metode za zaznavanje reliefnih oblik: inovativen pristop pri preučevanju 

mikrohabitatnih značilnosti in ekologije prostoživečih živali (risi)

 Cilji:

- 1) na območju Dinarskega gorstva v Sloveniji aplicirati metodo za zaznavanje vrtač na podlagi DMV

- 2) določiti njihove morfometrične in morfološke značilnosti

- 3) ugotoviti delež uplenitev parkljarjev v vrtačah

- 4) podrobneje analizirati značilnosti tistih vrtač, kjer smo našli ostanke risovega plena

Cilji



Metodologija
 Zaznavanje vrtač:

- 1 m ločljivost LiDAR-based DMV

- Predobdelava DMV (glajenje in zapolnjevanje) –

odpravljanje manjših napak oz. šumov

- Smer odtoka, ponori, porečja (Hydro tools)

- Omejitev kotanj

 Morfometrične in morfološke značilnosti:

- Površina, obseg, premer, globina, podolgovatost, 

dolžina, širina, nmv roba, razgibanost površja in 

naklon pobočij

 Izločanje kotanj:

- Globina < 2 m in premer < 10 m



Metodologija
 Lokacije plena (GPS-telemetrija (13 risov) in terensko delo):

- 1) Metoda gruč GPS lokacij (GPS location cluster) + terensko potrjevanje (beleženje z ročno GPS napravo); 

4,4 dni v bližnji okolici plena (cca 200 m)

- 2) Sledenje risov v snegu (beleženje z ročno GPS napravo)

- 15 m buffer okoli plenov (upoštevanje napake GPS-a)

- Presek vrtač in lokacij plenov → analiza morfometričnih in morfografskih značilnosti vrtač

- Št. vrtač v radiju 50 m od vseh plenov in delež plenov v radiju 50 m od vrtač

Popis plena, foto: M. KrofelGruča GPS lokacij okoli plena Ostanki risovega plena v vrtači, foto: R. Kraševec

Ostanki risovega plena, foto: Š. Čonč



Rezultati
 151.398 vrtač:

- Povp. gostota: 33,6 vrtač/km2

- Vrtače na apnencu: 79,0 %, 44,6 vrtač/km2

- Vrtače na dolomitu: 17,8 %, 23,0 vrtač/km2

 Velike razlike (min, max) → sr. vrednost ± SO

Površina (m2) Premer (m) Globina (m)

Min 78,8 10,0 2,0

Max 89.733,3 338,0 84,6

Povp. 1221,1 36,7 4,3

Sr. vrednost ± SO 895,4 ± 1318,6 33,8 ± 14,3 3,6 ± 2,6

Zemljevid pojavljanja vrtač in geološka zgradba preučevanega območja.



Rezultati
 202 lokaciji plenov:

- Teren: 32,2% (n=65) – vrtača/v bližini

- Metoda: 21,8% (n=44) – vrtača 

- 41,5% (n=27) v vrtačah >2 m, > 10 m

- 26,2% (n=17) v vrtačah <2 m, <10 m

 Teren: v vrtači oz. neposredni bližini: 

razdalja (sr. vrednost ± SO)= 18,4 ± 195,3 m

 Večje povp. in sr. vrednosti morfometričnih 

značilnosti kot vrednosti značilnosti vseh 

vrtač Dinarskega gorstva

- Vse: premer = 36,7 m, globina = 4,3 m

- Plen:  premer = 38,8 m, globina = 5,2 m
Povp. in sr. vrednosti ± SO morfometričnih značilnosti vrtač kot lokacij uplenitev

Površina 
(m2) Obseg (m) Premer (m)

Globina 
(m) Nmv max (m)

Dolžina 
(m) Širina (m)

Povp. 1.276,7 128,4 38,8 5,2 653,9 21,7 17,4
Sr. 

vrednost 
± SO

1.141,4 ±
703,2 126,7 ± 37,7 38,1 ± 11,3 5,2 ± 1,9 598,1 ± 156,3 21,7 ± 6,7 16,8 ± 5,0



Rezultati
 Večina ima globino < 8 m (izbirajo plitve vrtače, do 10 m → lažji naskok)

 Max naklon med 20,4 in 56,3°

 2D in 3D vizualizacije:

- skok v naklonu → škrapljišče / stena / kamniti bloki

 Kamnito, razgibano, neravno površje:

- Plen ne razvije max hitrosti vs. risova agilnost; zima - sneg

 Št. vrtač v radiju 50 m od vseh plenov in % plenov v radiju 50 m od vrtač:

- 50 m radij: 147 vrtač okoli vseh plenov; 39,6 % plenov v 50-m radiju okoli vrtač

Vrtača s škrapljastimi pobočji, foto: Š. Čonč

Prečni profil in 3D vrtače, kjer je bil najden plen



Sklep
 Potencial kombiniranja metod zaznavanja in GPS-telemetričnih

podatkov pri ekoloških raziskavah

 Boljše razumevanje abiotskih mikrohabitatnih značilnosti in 

ekologije

 1/3 plenov v vrtačah oz. neposredni bližini

 Izboljšanje upravljanja in ohranjanja vrste

 Monitoring (vrtače in njihovi robovi):

- Fotopasti → ocenjevanje gostote populacije

- Pasti za odlov → opremljanje s telemetričnimi ovratnicami

Foto: Š. Čonč



Hvala za pozornost!

Vir: LIFE Lynx
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