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Uvod
Biotska raznovrstnost domacih ži

vali je del biotske raznovrstnosti ži
vih organizmov, ki se nanaša na vse
vrste, pasme in linije domacih živa
li, ki jih redimo z namenom prireje
hrane živalskega izvora in za potre
be kmetijstva. V zadnjih desetletjih
20. stoletja je clovek s selekcijo iskal
genotipe z visoko proizvodnost jo in
z njimi nadomešcal ponavadi manj
produktivne avtohtone tipe doma
cih živali. Zato smo izgubili veliko
biotske raznovrstnosti v živinoreji. V
zadnjih dveh desetletjih pa je vse vec
spodbud za ohranitev in uveljavitev
avtohtonih pasem domacih živali.

Krškopoljski prašic, imenovan
tudi crnopasasti, pasasti ali prekasti
prašic, je slovenska avtohtona pa
sma prašicev. Ime pasme je vezano
na geografsko obmocje, kjer je na
kmetijah konec 19. stoletja prevla
doval bolj ali manj izenacen crno pa
sasti oz. prekasti prašic (Rohrman,
1899). Zaradi povecevanja obsega
reje sodobnih pasem se je v sedem-

desetih in osemdesetih letih 20.

stoletja reja krško poljskega praši
ca mocno zmanjšala in je bila rej
sko povsem zanemarjena. Ponovno
ohranjanje pasme se je zacelo po
letu 1990. V delu prikazujemo pov
zetek ugotovitev proucevanj doku
mentarnih in arhivskih virov o izvo-

. .
ru 111 razvoJu pasme.

Izvor in razvoj pasme
Krškopoljski prašici so potomci

evropskega divjega prašica (Sus scro
fa scrofa). Udomacitev živali je pote
kala postopoma, in sicer v procesu,
ki je vkljuceval veliko majhnih spre
memb obnašanja cloveka do živali
in obratno (Šalehar in sod., 1995).
Sredi 19. stoletja je bilo v Kranjski
deželi 75.200 prašicev, ki so jih rejci
redili bolj v dolinah ter predvsem na
Dolenjskem (Vojaški popis ..., 1851,
cit. po Zalokar, 1854).

Prašici so bili dolgi, klapouhi, ve
cji del crni ali pa prekasti, nekateri
pa kratki s pokoncnimi ušesi.

Prašici so bili skoraj pri vsaki hiši,
in sicer navadne crne pasme (Poduk
našemu' kmetu, 1887). Prašice so re
dili pretežno le za domaco potrebo.
Na shodu dolenjskih kmetijskih po
družnic v Novem mestu leta 1895 so

omenili podobnost berkširske pasme
po barvi našim navadnim prašicem
na tem obmocju (Shod dolenjskih
kmetijskih ..., 1895). Natancneje je
ob koncu 19. stoletja krškopoljske
ga prašica opisal Rohrman (1899) in
ga tudi poimenoval. Pasasti ali tudi
prekasti prašici so imeli po sredi te
lesa belo liso, ki je objemala telo ka
kor pas, drugod pa so bili crni (slika
1). Zadnji del telesa je bil vedno pov
sem crn, prednji del pa bolj ali manj
bel. Bele lise so se nahajale tudi po
prsih, vratu, glavi in po prednjih no
gah. Vichodil (1902) je menil, da je
krškopoljska pasma nastala s križa
njem domacih dolgo uhih prašicev s
Krškega polja in berkširjem.

Na razvoj pasme so vplivali okolj
ski dejavniki, nacin vhlevitve in reje.
Na populacijo krškopoljskega pra
šica so v 19. stoletju vplivale tudi
druge prisotne populacije prašicev
na tem obmocju. Rejci in prekup
cevalci so uvažali okrogle hrvaške
i~ ogrske bele, bošnjaške, srbske,
turške in angleške prašice (Zalokar,
1854, Sporocilo o razdelitvi ..., 1876,
Da se govedo reja ..., 1887, Nekoliko
o prešicjereji, 1891, Rohrman, 1899,
Zgodovinski razvoj cen ..., 1916,
Stefancic, 1951). Na podrocju dana
šnje Slovenije so bili tudi padovan
ski ali laški prašici (Nekoliko o pre
šicjereji, 1891).

Po letu 1869 je Kranjska kmetijska
družba namenjala sredstva za pospe
ševanje prašicereje in nacrtno uvaja
la predvsem angleške pasme praši
cev (Sporocilo o razdelitvi ..., 1876).
Leta 1887 je vodstvo deželne vinar-
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Svinja pasme krškopoijski prašic s kmetije Lipicar

ske, sadjarske in poljedelske šole na
Grmu kupilo cisto angleško pasmo
jorkšir z namenom pripušcanja tu
jih svinj (Da se govedoreja ..., 1887).
Kmetijski družbi je bil podan pre
dlog za nakup petih merjašckov pa
sme berkšir in za predajo v okolico
Šentjerneja (Shod dolenjskih kme
tijskih ..., 1895). Za pospeševanje
prašicereje je c. kr. Kmetijska družba
kranjska v Ljubljani na podlagi od
loka vis. c. kr. kmetijskega ministr
stva ustanovila organizacije v pra
šicereji (Dolocbe o ustanovitvi ...,
1899). Glavni odbor c. kr. Kmetijske
družbe kranjske je objavljal razpi
se za dodelitev merjašckov in mla
dic pasme jorkšir po polovicni ceni
(Poziv kranjskim gospodarjem ,
1889; Dolocbe za ustanovitev ,
1903; Postaje za prasicjo ..., 1903).
Neznani avtor je priporocal angle
ško nemške prašice križance (Umna
prasicjereja, 1896). Deželni odbor je
ustanovil prve postaje za rejo mer
jascev in plemenskih svinj in na eni
uhlevil prašice požlahtnjene dolgo
uhe pasme Hbesheve reje iz Nemcije
(Oblak, 1927). Bilo je kar nekaj po
skusov uvajanja ogrskih (bakonjcev;
Oblak, 1927) in hrvaških (turopolj
cev in pikcev; Nekoliko o prešicere
ji, 1891; Oblak, 1927) ter kodrastih
prašicev iz Srbije in Romunije zara
di vec masti (Oblak, 1927). Po drugi
svetovni vojni so se lotili osveževa
nja s ceško belo pasmo, jorkširjem
iz Anglije, belo požlahtnjeno pasmo
in žlahtno belo pasmo iz Avstrije
ter holandsko belo pasmo (Ferjan,
1955). S temi pasmami se je delno
pokrilo veliko pomanjkanje merja
scev krško poljske pasme.

Po drugi svetovni vojni je bila pa
sma krško poljski prašic po eni stra
ni ogrožena z vpeljevanjem vedno
novih pasem, po drugi pa z omeje
vanjem obmocja reje in pomanjka
njem ustreznih merjascev ter z do
locilom, da morajo vsi plemenski
merjasci izvirati iz rodovniške reje
- vzrejnega središca. Na obmocju
okraja (današnje upravne enote)
Novo mesto se je crnopasaste mer
jasce lahko redil o na obmocjih kme
tijskih zadrug Škocjan, Šmarjeta,
Šentjernej in Brusnice (Zapisnik 7.
redne ..., 1959). Drugje po novome
škem okraju pa naj bi se vpeljevali
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beli merjasci, le v Stopicah naj bi
en rejec redil enega belega in enega
pasastega merjasca. Tudi v sektorju
pasastih merjascev se naj bi pustilo
par belih za rejce, ki so želeli pri
pušcati svinje pod bele merjasce. Z
novo obravnavo pasme leta 1961 naj
bi bili dovoljeni krškopoljski merja
sci na obmocju zadrug Šentjernej
in Kostanjevica ter delu obmocja
zadrug Videm - Krško in Brežice,
drugje pa bi se smeli uporabljati le
še do konca leta 1961 (Zapisnik seje
Sveta ..., 1961a).

Ucinek omejevanja na zacetku
šestdesetih let prejšnjega stoletja
še ni bil velik, saj je komisija za li
cenciranje spomladi 1961 pregleda
la 73 merjascev, od tega 36 krško
poljskih, leta 1963 pa 56 merjascev
in med njimi kar 47 krškopoljskih
merjascev (Zapisnik seje Sveta ...,
1963). Nekateri krškopoljski mer
jasci so bili prav lepi in posamezni
med njimi so bili oplemenjeni s pa
smo wessex (Zapisnik seje Sveta ...,
1961b). Za široko rejo je bilo uvože
nih po 10 merjascev in mladic pa
sem wessex in sattelschwein (Ferjan,
1969). Zaradi paše v gozdu je bilo
povsem možno parjenje z divjim
prašicem. Na sestanku skupšcine
obcine Novo mesto je bila podana
informacija, da so kmetijske orga
nizacije uvozile v letu 1969 tri ple
menske merjasce sedlaste pasme.

Kmecki rejci so še naprej obdržali
belo žlahtno in požlahtnjeno pa
smo ter delno crnopasasto pasmo.
Manjše število svinj crnopasaste pa
sme je vzdrževal Kmetijski inštitut
Slovenije v kontroli proizvodnosti.
Zadnje raziskave o plodnosti krško
poljskega prašica sta opravila Eiselt
in Ferjan v letu 1970, zadnje objave
pa v letu 1972. Licenciranih merja
scev se v tem obdobju ni dalo dobi
ti, se je pa strogo izvajala dolocba o
kastraciji nelicenciranih merjascev.
Po mnenju rejca je bila »kravata«
strah in trepet krško poljskih praši
cev (Marincek, 2006, cit. po Luzar,
2006).

Po letu 1990 je bil izveden po
pis preostalih prašicev krškopolj
~e pasme. Izmed 31 kmetij s 57
mladicami in svinjami te pasme,
ki so še redile te prašice, so se tri
vkljucile v spremljanje porekla in
kontrolo proizvodnosti in do leta
1995 povecale stalež na 30 svinj. V
letu 2003 je bila v spremljanje po
rekla vkljucena cetrta kmetija, iz
vedeno pa je bilo tudi osveževanje
spasmo sattelschwein (Šalehar in
Kramar Pri božic, 2000; Šalehar in
sod., 2002, 2003). V letu 2008 je v
spremljanje porekla in kontrolo re
produkcije vkljucenih 90 plemen
skih svinj in 23 merjascev na pribli
žno 30 kmetijah (Malovrh in sod.,
2008).
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Preglednica 1: Spremembe zunanjosti prašicev krs"kopoijske pasme

lETO
18511189921956319704'199]51994620077

BARVA

Crna aliSredi telesa belBelo crna; nava-Barva šcetin crnaBolj aliPasastaZnacilna opasa-

prekasta

pas, drugod crni;dno prednji delin bela, širši alimanj pravilna(75 %**); spre-nost(67 %***);

zadnji del telesa

bolj ali manj beložji bel pas cezopasan ost;dnji del telesaširok bel pas

crn, prednji bolj

pleca in sprednjerazlicno širokbel (10 %); celo(30 %), sprednji

ali manj bel; bele

nogebel pastelo crno (7,5 %);dellisast (3 %)

lise lahko po

pikasti (7,5 %)

prsih, vratu, glavi in prednjih nogah
UŠESA

Viseca,Velika, visecaViseca, enakoSrednje velika,Viseca, razlicnoViseca (92,5 %),Viseca (93 %),
nekateri s

ušesa, malo pora-dolga kot rilec alivisecadolgapolvisecapolviseca (7 %)

pokoncnimi

šcena, pogostodaljša (7,5 %); dolga,
ušesi

skoraj gola segajoca prek

rilca (67,5 %);kratka (32,5 %)
GLAVA

- Srednje dolga inSrednje dolg rilec,Srednje velika, neKrajša, široka,Konkavni nosniKratka in široka

bolj ozka, celo

ki je pod vplivompremastna, širokokonkavni (mo ps)profil (95 %)(38 %); srednja

ravno, rilec raven,

prašicev pasmecelo, linija glavenosni profil (59 %); dolga ter
mocno razvit in

jorkšir postalnekoliko sedlasta, ozka (3 %); nosni

pripraven za pašo

upognjenširok, srednje profil konkaven

dolg rilec

(86 %); raven

(14 %)
VRAT

Kratek in mocanMocanSrednje dolg,-
--

mocan

TRUP

DOlgDolg, srednjeSrednje globok,Srednji, dolžinaDaljši in globokSrednje dolgSrednje dolg

širok in dokaj

malo stisnjen,srednja, globokz ravno ali rahlo(60 %); v neka-(55 %), kratek

raven; hrbet in

zadnji del maloin obsežen; plecaukrivljeno hrbtnoterih rejah dolg(24 %), dolg

ledje nekoliko

višji od prednje-mocna, zaprta;linijo(37,5 %) ali(21 %)

kriva; zadnji

ga, križ pobitšunke dolge, kratek (2,5 %)
konec nekoliko

široke in globoke

višji kakor spre- dnji; križ dolg,podrt in zadajoblikovan kakorpodolgovata buca
NOGE

Srednje visoke,Srednje visoke,Suhe, mocnoDokaj visoke inTanke in fineTanke in fine

prej drobne kakor

mocnekitaste;mocne(52,5 %); debele(66 %); debele in

debele; kraca

stoja pravilnain grobe (47,5 %)grobe (34 %)

in plece mocno

pokoncna
razvita

ŠCETINE

FineMocne in gladke,Goste, mocneRedkejša
••

Mocne, blešcece,
-

iste barve kot
in blešcece;porašcenost ravne, na obarva-

koža

crne in bele nih delih telesa

temne
KOŽA

- Tanka, redkoDebela in mocna-
--

porašcena, vidi se skozi šcetine

I Vojaški popis ... (1851) cit. po Zalokar, 1854: 379-380);

2 Rohrman (1899: 9-10); 3 Varl (1956: 17-18);

4 Kmetijski inštitut Slovenije (1970) cit. po Nabava in standardni "') 1971: 2-3);

5 Švajger in Bregar (1991: 38);

6 Šalehar (1994: 317);

7Malovrh in sod. (2007: 463-464)

* Priporocila;

** % od 40 kmetij;

*** % od 28 svinj
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Fenotipske spremembe
pasme

Prašice krškopoljske pasme so
nacrtno oplemenjevali s pasmami
sufolk, berkšir, cornwall, jorkšir,
wessex in sattelschwein. Uvoženih

živali teh pasem je bilo v primerjavi
z obsegom populacije malo, zato so
imele omejen vpliv na krško poljsko
pasmo. Iz podatkov v gradivih smo
proucili fenotipske spremembe pa
sme, kar je prikazano v preglednici
lo

Razlicni genetski in negenetski

dejavniki so vplivali na oblikova
nje pasme. Tako se je pod vpli
vom oplemenjevanja, križanja in

odbire spreminjala pasma krško
poljski prašic ter tudi prilagajala
revnemu kmeckemu okolju in

navadam rejcev. Od prvega po
drobnega opisa (v letu 1899) se
je krško poljska pasma spremeni
la v obliki glave, vratu, trupa in

kože. Glava je bila srednje dolga
in bolj ozka, z ravnim celom in
rilcem. Postala je krajša ter širša,
nosni profil pa je postal konka
ven pred letom 1956. Vrat se je
nekoliko podaljšal. Dolg trup je

postal srednje dolg. Leta 1899 je
bila koža tanka, redkeje porašce
na s finimi šcetinami, pozneje

pa je koža postala debelejša in
mocnejša, šcetine goste, mocne

in blešcece. Leta 1991 pa je bila
zabeležena redkejša porašcenost

(preglednica 1). Obarvanost pra
šicev je skozi celotno obdobje
ostala podobna, ušesa so bila ve

dno viseca, vendar ne nujno ena
ko dolga.

Zakljucek

Krškopoljski prašici so potom
ci evropskega divjega prašica
(Sus scrofa scrofa). Oblikovali so
se na širšem Dolenjskem iz do

macih dolgih, klapouhih, vecji
del crnih ali pa prekastih praši
cev. Prašice krškopoljske pasme
so nacrtno oplemenjevali s pa-
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smami sufolk, berkšir, jorkšir,
cornwall, wessex in sattelschwe

in. Uvoženih živali teh pasem
je bilo v primerjavi z obsegom
populacije malo, zato so ime

le omejen vpliv na krškopoljsko
pasmo. Izvajala pa so se parjenja
tudi z belimi populacijami praši
cev. Ker je krškopoljski prašic iz
gubil znacilno obarvanost, je bil
izlocen iz populacije prašicev kr

škopoljske pasme, razen v prime
rih, ko je bilo izvedeno povratno
križanje. Zaradi velikega obsega

populacije krškopoljskih praši
cev od leta 1851 do leta 1970 je

bil delež tujih genov v populaciji
krškopoljskih prašicev majhen.
Pasma sattelschwein je bila za

oplemenjevanje prašicev krško
poljske pasme ponovno uvožena
v letu 2003, ko je bilo število ži
vali krško poljske pasme že majh
no, in je pomembno vplivala na
genetsko strukturo kot tudi na
ohranitev populacije krškopolj

skega prašica.
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