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Mrkli je mrak, polovica noći, a mi na livadi pozor-
no osluškujemo neprekidno mehaničko struganje 
„krrr-krrr-krrr…“ - kosci su tu! Hodamo od pozicije 
do pozicije, a nova je baš kod lovačke čeke. Na njoj je 
lovočuvar kojeg pozdravljamo, a on će nam: „Dođite 
gore! Sad je tu prošao medvjed!“

Mjesec je svibanj i kosci su krenuli s gniježđenjem. 
Mužjaci na svojim pjevalištima dozivaju ženke, a mi 
ih već drugu godinu zaredom prebrojavamo tijekom 
kasnih noćnih sati. Proputovali smo tako dijelove Istre 
i Dalmacije, čitavu Liku i Gorski kotar te područja uz 
rijeke Savu i Unu u kojima živi ovaj skroviti i zbog toga 
velikom broju ljudi nepoznati stanovnik livada. Glav-
nina se istraživanja provodi tijekom noćnih sati pa 
smo, osim na kosaca, nailazili na lisice, divlje mačke, 
srne i divlje svinje, a s medvjedima smo se bar za sada 
uspjeli mimoići.

Populacija kosca opada u brojnim državama zapad-
ne i središnje Europe. Livade na kojima se gnijezdi 
zarastaju grmolikom vegetacijom, ili se pak često 
kose, ili prenamjenjuju u pašnjake. Brojne države EU, 
pa tako i Hrvatska, poduzimaju različite akcije čiji je 
cilj očuvati ovoga skrovitog stanovnika livada. Kako bi 
se to postiglo, neophodno je očuvati pogodna stani-
šta za uspješno gniježđenje kosca. Stoga, u čitavom se 
nizu zemalja EU kroz suradnju sektora zaštite prirode 
i poljoprivrede planiraju i provode odgovarajuće agro-
okolišne mjere, a sve, naravno, uz aktivno sudjelova-
nje poljoprivrednika. U Hrvatskoj se od 2015. godine 
na područjima ekološke mreže Natura 2000, u kojima 
je kosac ciljna vrsta očuvanja, poljoprivrednici na 
svojim travnjačkim parcelama mogu aktivno uključiti 
u njezino očuvanje. Na koji način? Pa, vrlo jednostav-
no – pokositi livadu nešto kasnije u sezoni, čime će 
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osigurati preživljavanje ptića. Gubitak (sjeno za stoku), 
koji iz toga proizlazi, kompenzira se kroz odgovarajući 
poticaj osiguran od Ministarstva poljoprivrede Repu-
blike Hrvatske, koje odgovarajuću mjeru i provodi.

U našem trogodišnjem ciklusu istraživanja kos-
ca, ove smo godine, osim standardnog monitoringa 
pjevajućih mužjaka, proveli i satelitsko označavanje 
manjeg broja ptica. Postali smo „lovci na kosce“, a 
uloviti pripadnike ove vrste bio je pravi pothvat. Kako 
su mužjaci kosca teritorijalni, na svaku pojavu uljeza 
reagiraju agresivno, pokušavajući ga otjerati izvan 
svoga životnog prostora. To je važan detalj na kojem 
počiva čitava taktika uspješnog lova. Za još uvijek 
prohladnih svibanjskih noći, ulazili smo u teritori-
je mužjaka te ih zvučnom imitacijom njihova zova 
navodili na napad. Kada bi se ptica dovoljno približila, 
uslijedila bi munjevita reakcija lovca i kosac u trku 
završio bi pod mrežom. Promašaji, naravno, nisu izo-
stali, posebno kod ptica koje, umjesto trčeći, odluče 
doletjeti u napad. Njih smo nazivali „letači“, a oni su 
ostale sudionike lova znali dovesti do suza, naravno, 
od smijeha. Teško je takvu situaciju prenijeti u tekstu, 
ali pokušajte zamisliti čovjeka s mrežom koji usred 
noći trči livadom za pticom koja je, umjesto do drugog 
mužjaka, doletjela do čovjeka i odlučila se za bijeg.

Situacija s pticama uobičajenijeg ponašanja, koje 
smo nazvali „trkači“, jest drugačija. Pošto kosci žive u 
visokoj travi, ptica se do samog ulova najčešće uopće 
ne može vidjeti. Otkrivaju je tek pokreti trave koji 
lovca upućuju koji će dio poklopiti mrežom. Nakon 

ulova, ptice su označene satelitskim odašiljačima i 
puštene, a njihovo daljnje kretanje mogli smo pratiti 
putem aplikacije.

Situacija s poljoprivredom u Hrvatskoj je kroz 
posljednjih nekoliko desetljeća, manje-više pozna-
ta – napuštanje ruralnih područja i konstantan pad 
proizvodnje. Manje je poznato kako različite promje-
ne u poljoprivrednoj praksi izravno utječu na samu 
bioraznolikost. Mnoge se vrste nisu u stanju dovoljno 
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brzo prilagoditi promjenama u poljoprivrednom 
krajoliku ili, još gore, zbog karaktera promjena 
za prilagodbu nemaju ni šanse. Kosac je samo je-
dan, očitiji primjer kako je za očuvanje pojedinih 
vrsta i staništa nužno aktivno uključivanje po-
ljoprivrednika, odnosno sektora poljoprivrede. 
Bilo da se radi o napuštanju poljoprivredne proi-
zvodnje ili njezinu intenziviranju, takve procese 
trebaju popratiti i odgovarajuće mjere kojima 
će se poljoprivrednicima omogućiti aktivno 
sudjelovanje u procesu očuvanja divljih vrsta i 
staništa. Gdje je tu Hrvatska? Naša je zemlja tek 
nakon ulaska u EU krenula s provedbom ozbilj-
nijih i pozitivnih praksi vezanih uz očuvanje 
vrsta i staništa kroz sektore poput poljoprivrede 
i šumarstva. Predstoji vidjeti hoće li postojeće 
i u bližoj budućnosti planirane mjere očuvanja 
bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu ići 
ukorak s promjenama u poljoprivrednoj proi-
zvodnji. To je jedina šansa za kosce i ostali živi 
svijet u Europi, kontinentu čija su staništa veli-
kim dijelom oblikovana poljoprivredom.




