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1 UVOD
Navadna jelka (Abies alba Mill.) je sencozdržno zimzeleno drevo. Je gorska drevesna vrsta,
v Sloveniji raste med (300) 800 in 1200 m. n. v. Doseže lahko 50 metrov v višino in do 2
metra prsnega premera. Pri nas je v dinarsko-kraškem svetu naravno zelo razširjena drevesna
vrsta in pomembna graditeljica gozdnih združb. Na karbonatnih tleh je najpogostejša v
mešanih gozdovih z bukvijo, največje površine med njimi pa porašča dinarsko jelovo
bukovje (Omphalodo-Fagetum), značilno za visokogorski kras od Trnovskega gozda,
Snežnika do Kočevskega roga. Slednji spadajo med gospodarsko najpomembnejše gozdove
pri nas. Jelka se v večjem ali manjšem deležu pojavlja še v drugih bukovih gozdovih, poleg
mešanih pa gradi tudi čiste sestoje (Brus, 2011).
Delež navadne jelke od celotne lesne zaloge v Sloveniji je leta 1998 znašal 9,1 %; od takrat
je do leta 2015 padel na 7,5 % (Poročilo …, 2015).
Precejšnje težave pri gospodarjenju z jelko povzroča njeno sušenje. Dolgo je prevladovalo
mnenje, da je vzrok za to onesnaženo ozračje (SO2 je potrjen kot glavni dejavnik sušenja),
vendar lahko to pripišemo tudi neustreznemu načinu gospodarjenja in velikim spremembam
sestave gozdov v preteklosti. Bukev so načrtno krčili, jelko pa pospeševali in s tem
spremenili ekološke razmere, da so zanjo postale manj ustrezne (Brus, 2011). Vrast jelke
oziroma njeno povečevanje v sestojih pa je mogoče ob kontroli oziroma redukciji populacije
jelenjadi.
Poleg abiotskih jelki škodijo tudi biotski dejavniki. Sem štejemo tudi belo trohnobo korenin
(Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., 1871), ki se pojavlja zaradi neustreznih rastiščnih
razmer, in objedanje jelovega mladja s strani velike parkljaste divjadi, kar onemogoči
naravno obnovo gozda (Brus, 2011). Jelovi podlubniki so pomembni biotski dejavniki, ki so
lahko primarni in sekundarni škodljivci. Na navadni jelki se pojavljajo: krivozobi jelov
lubadar (Pityokteines curvidens Germar, 1824), ostrozobi jelov lubadar (Pityokteines
spinidens Reitter, 1894), zrnati jelov lubadar (Cryphalus piceae Ratzeburg, 1837), jelov
vejni lubadar (Pityophthorus pityographus Ratzeburg, 1837) in vorontzowov jelov lubadar
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(Pityokteines vorontzowi Jakobson, 1895) (Coleptera: Curculionidae) (Jurc, 2011).
Ob namnožitvi lahko podlubniki s ponavljanjem napadov sočasno z drugimi škodljivimi
dejavniki uničijo zdrava drevesa. Zaradi odkrivanja žarišč je treba pregledovati sestoje, kjer
so se v preteklosti zgodili žledolomi, vetrolomi, požari, suše ... (še pet let po stresnem
dogodku). Pozorni moramo biti na simptome, ki jih povzročajo jelovi podlubniki (hrošči na
drevesih, izcejanje smole na skorji, razpokane odebelitve vej ob prezimovanju podlubnikov,
črvina za luskami skorje, odpadanje skorje, rovni sistemi, odpadanje iglic, rjavenje oziroma
rdečenje krošnje ...). Proti jelovim podlubnikom uporabljamo preprečevalne ukrepe, ki
temeljijo na sonaravnem gospodarjenju z gozdovi. Ti zajemajo pravočasno ureditev sečišč z
odstranitvijo lesnega materiala, v katerega podlubniki zalegajo, sanitarno sečnjo, s katero
čim prej odstranimo poškodovana oziroma oslabljena drevesa, izvaja pa se tudi redno
pregledovanje gozdov zaradi odkrivanja žarišč podlubnikov (Jurc in Kolšek, 2012).

Gostitelj ostrozobega jelovega lubadarja (P. spinidens) sta največkrat navadna jelka (A. alba)
in kavkaška jelka (Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841). Prvo rojenje se pojavi konec
meseca marca in traja do začetka meseca maja, drugo rojenje pa od konca meseca junija do
začetka meseca avgusta. Vrsta lahko letno razvije dve čisti in eno sestrsko generacijo. Imagi
so rjavkasti, velikosti od 2 do 2,8 mm. Vrsta naseljuje debelolubne in tankolubne drevesne
dele jelke, predvsem zgornji tanjši del debla in debelejše veje, izbira pa tudi debla z debelo
skorjo. Spolno zreli hrošči zadnje generacije jeseni lahko izletijo iz drevesa, v katerem so se
razvili, in se naselijo v drevesa v bližini, kjer prezimijo v krajših hodnikih. Vrsta lahko
prezimuje tudi v stadiju ličinke (Jurc in Kolšek, 2012).

Krivozobi jelov lubadar (P. curvidens) se največkrat pojavi na navadni jelki, evropskem
macesnu (Larix decidua Mill.) in cedri (Cedrus spp.). Pogosto se pojavlja skupaj z
ostrozobim jelovim lubadarjem. Simptomi njune prisotnosti so precej podobni, enako velja
za njun razvojni krog. Krivozobi jelov lubadar je rjavkasto črn in meri od 2,5 do 3,2 mm.
Drevesa naseljuje v območju krošnje, od vrha proti dnu debla, običajno ga najdemo v deblu
na drevesu višje kot ostrozobega jelovega lubadarja (Jurc in Kolšek, 2012).
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Gostitelj zrnatega jelovega lubadarja (C. piceae) je največkrat navadna jelka, le redkeje drugi
iglavci (Picea spp., Pinus spp., Larix spp., Pseudotsuga spp., Thuja spp.). Prvo rojenje se
začne konec meseca marca, na višjih nadmorskih višinah maja, drugo rojenje pa se prične
junija. Če so vremenski pogoji primerni, lahko ta vrsta razvije dve čisti in eno sestrsko
generacijo. Zrnati jelov lubadar je svetlo rjav in meri od 1,1 do 1,8 mm. Naseljuje starejša
drevesa, odlomljene vrhače, vrhove podrtih dreves in drevesa v mlajših razvojnih fazah s
tanjšim lubjem. V drevesih lahko prezimuje kot ličinka, buba ali hrošč. V rovnem sistemu,
v katerem so se razvili, lahko hrošči prezimujejo ali pa odletijo na drevesa v bližini.
Ostrozobi jelov lubadar, krivozobi jelov lubadar in zrnati jelov lubadar so primarni in
sekundarni škodljivci jelke. Obsežne napade povzročata le ostrozobi jelov lubadar in
krivozobi jelov lubadar (Jurc in Kolšek, 2012).
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1.1 NAMEN DELA
Namen diplomskega dela je ugotavljanje vzrokov poškodb jelke na izbranih lokacijah v
jelovih sestojih na območju snežniško-javorniških gozdov. V primeru, da so posledice
pojava poškodb jelke biotske narave (podlubniki), bomo glede na našo zakonodajo podali
priporočila, kako sanirati sestoje v raziskovanem območju. V Sloveniji gospodarjenje z
gozdovi obravnava Zakon o gozdovih (1993). Njegov 30. člen določa, da lahko sortimente
v skorji (smreka, jelka, bor in brest), katerih niso napadli podlubniki, spravljamo, prevažamo
in skladiščimo. Glede na zakon pa se mora paziti, da so sortimenti obeljeni ali predelani
(njihovi ostanki pa porabljeni ali predelani) do 15. maja, če gre za sortimente iz zimske
sečnje (od 1. novembra do 31. marca); za sortimente iz letne sečnje (od 1. aprila do 31.
oktobra) pa 30 dni po tem ali v 10 dneh po dospetju na skladišče. Preprečiti se mora širjenje
jelovih lubadarjev na zdrava drevesa s tem, da podrte jelke, ki so primerne za razvoj
lubadarjev, spravimo iz gozda še pred njihovim izletom (Zakon o gozdovih, 1993).
V diplomskem delu bomo raziskovali biologijo in ekologijo treh najpogostejših vrst jelovih
lubadarjev pri nas (Scolytinae: P. curvidens, P. spinidens, C. piceae) na dveh lokacijah in
izbranem številu dreves.
Delovne hipoteze:
1. Vzroki za poškodovanost jelovih sestojev obravnavanega območja so kompleksni
(biotski in abiotski dejavniki).
2. Menimo, da so poglavitni dejavnik, ki pripomore k poškodbam navadne jelke, jelovi
lubadarji. Delež teh poškodb prevladuje.
3. Na podrticah prevladujejo debelolubni jelovi lubadarji (Pityokteines curvidens,
Pityokteines spinidens).
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2 MATERIALI IN METODE
Na izbranih padlih drevesih, ki jih je podrl vetrolom spomladi 2015, smo ugotavljali
dejavnike, ki povzročajo poškodbe na deblih jelk v sestoju – opredelili smo, ali je
povzročitelj abiotski dejavnik, biotski dejavnik ali neznan. Ker so bili povzročitelji poškodb
na drevesih biotski dejavniki, smo se osredotočili na podlubnike. Ločeno smo preverjali
znake napada jelovih podlubnikov pod 800 m. n. v. in nad 800 m. n. v., kjer smo predvideli,
da podlubniki v maju še niso začeli z rojenjem. Opazovali smo po deset navadnih jelk na
višinski pas. Vsakih štirinajst dni smo analizirali simptome na vseh izbranih drevesih. Na
treh drevesih s simptomi podlubnikov na višinski pas smo odstranjevali skorjo na površini
20 × 20 cm na vrhu ležečega debla in jo shranjevali v vrečke za podrobnejšo determinacijo
vrst kortikalnih žuželk v laboratoriju. Vsako drevo je bilo razdeljeno na štiri dele; tako smo
skorjo vsakič odvzeli z drugega konca. Na mestu pridobljenega vzorca skorje smo nabrali
vso prisotno entomofavno, analize smo nato nadaljevali v laboratoriju. Podatke smo
evidentirali po kronološkem zaporedju, prav tako pa smo stanje dokumentirali z digitalnim
fotoaparatom. Z delom na terenu smo pričeli v mesecu maju, zaključili pa konec meseca
avgusta. V mesecu septembru smo opravili laboratorijsko delo (ta mesec nismo pridobili
nobenih terenskih podatkov). Zadnjič smo se odpravili na teren v sredini oktobra 2015,
pridobili odrezke skorje in podatke, ki so nam še manjkali (prisotnost bele trohnobe).
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2.1 OPIS RAZISKOVALNIH OBJEKTOV
2.1.1 Gozdnogospodarska enota Leskova dolina
Gozdnogospodarska enota Leskova dolina se nahaja na severovzhodnih pobočjih gorskega
masiva Snežnik na tektonsko prelomljeni in razgibani kraški planoti. Razteza se na skupni
površini 3062,37 ha od 750 m. n. v. do 1796 m. n. v. Matično podlago predstavljajo apnenci
iz jure in krede z dolomitom in dolomitnimi brečami. Ker se GGE nahaja v izrazito kraškem
svetu, voda ponikne skozi razpoke v apnencu; tako je območje brez površinske tekoče vode
z izjemo kraških izvirov. Tu prevladujejo globoka pokarbonatna, rjava, srednje globoka tla
in plitva rjava gozdna tla ter rendzine. Območje ima čez leto veliko padavin (do 3000 mm),
največ jeseni in spomladi. Tu se kažejo vplivi mediteranskega, atlantskega in celinskega
podnebja. Za območje so značilna številna mrazišča s temperaturno inverzijo, ki v veliki
meri vpliva na rastje. V mraziščih so naravna rastišča smreke, za območje so značilni
dinarski jelovo-bukovi gozdovi, proti vrhu Snežnika pa je prisoten bukov gozd in za slednjim
rušje, ki se razteza do zgornje gozdne meje. Lesna zaloga GGE Leskova dolina znaša
408,6 m3/ha, od tega je iglavcev dve tretjini (63 %). Tekoči prirastek je 5,70 m3/ha, kjer je
iglavcev več kot polovico (60 %). Lesno zalogo predstavljajo jelka s 46 %, bukev s 34 %,
smreka s 17 % in plemeniti listavci s 3 %. Od leta 1954 delež jelke v lesni zalogi pada, na ta
račun pa rastejo deleži vseh ostalih drevesnih vrst – bukve, smreke in plemenitih listavcev
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2015).
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2.1.2 Gozdnogospodarska enota Snežnik
Gozdnogospodarska enota Snežnik se nahaja na kraški podlagi. Razteza se na skupni
površini 1983,02 ha od 600 m. n. v. do 1095 m. n. v. Na zahodnem delu GGE so sivi apnenci
iz spodnje krede, na vzhodnem delu pa temno sivi ploščati apnenci iz zgornje krede in
zgornje jure. Tla lazov so zgrajena iz dolomitnih in apnenih breč. S pobočij je voda v uvale
in doline sprala debelejše plasti humusa in preperine. Zadrževanja vode na površju ni zaradi
kraške podlage (apnenec), pojavi se le nekaj manjših kraških izvirov ob večjih deževjih na
karbonatno-dolomitni podlagi. Na Snežniku najdemo gola kamenišča pa vse od humusno
karbonatnih tal, rendzin, rjavih, kislih rjavih tal do podzolov. Letna količina padavin doseže
od 2000 mm v osrednjem delu do 3000 mm na južnem delu GGE, z izrazitim jesenskim in
manj izrazitim spomladanskim maksimumom. Za območje je značilno križanje treh
podnebnih tipov: mediteranskega, celinskega in atlantskega, ki jih lahko v veliki meri
preoblikujeta nadmorska višina ali položaj zaprtih kraških dolin. Za območje so značilni
dinarski jelovo-bukovi gozdovi. Lesna zaloga GGE Snežnik znaša 384,8 m3/ha, od tega je
okoli dve tretjini iglavcev. Tekoči prirastek je 5,97 m3/ha, kjer iglavci prav tako predstavljajo
slabi dve tretjini. Lesno zalogo predstavljajo jelka z 49 %, bukev z 31 %, smreka s 17 % in
plemeniti listavci s 3 %. Od leta 1955 naprej pada delež jelke v lesni zalogi, na ta račun pa
rastejo deleži vseh ostalih drevesnih vrst – bukve, smreke in plemenitih listavcev
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2015).

2.2 IZBOR OBJEKTOV
Izbrali smo deset navadnih jelk pod 800 m. n. v. (v nadaljnjem besedilu spodnja nadmorska
višina) in deset nad 800 m. n. v. (v nadaljnjem besedilu višja nadmorska višina), ki so bile
primerne za izvajanje meritev. Drevesa so morala biti zadostnega premera (nad 20 cm
prsnega premera, povprečni prsni premer izbranih dreves je bil 47 cm) in dostopna, da bi
lahko odvzemali odrezke skorje velikosti 20 × 20 cm. Označevali smo jih s številkami od 1
do 20. Opazovane jelke so odmrle zaradi vetroloma, ki se je zgodil spomladi leta 2015.
Navadna jelka kot drevesna vrsta ima zelo močno razvit koreninski sistem in sama po sebi
ni nestabilna v primeru močnega vetra. Razmere za vetrolom je omogočil žledolom leta 2014
s poškodovanjem zgradbe sestojev. Deset dreves na višji nadmorski višini se je nahajalo v
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GGE Leskova dolina v neposredni bližini izvira Sladka voda (odseka 22b in 22c). Šest
dreves na nižji nadmorski višini se je nahajalo v GGE Snežnik v neposredni bližini jame
Kozlovka (odseka 35a in 35b), ostala štiri drevesa pa na Flegaricah (odseka 1a in 1b)
(preglednica 1).
Preglednica 1: Številke, koordinate in nadmorske višine izbranih dreves

Številka
drevesa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Geografska
širina (φ)
45º 37' 5.93''
45º 37' 5.52''
45º 37' 3.77''
45º 37' 3.50''
45º 37' 4.31''
45º 37' 4.41''
45º 37' 5.29''
45º 37' 5.81''
45º 37' 7.43''
45º 37' 8.28''
45º 39' 45.72''
45º 39' 46.53''
45º 39' 49.2''
45º 39' 45.42''
45º 39' 51.52''
45º 39' 51.46''
45º 40' 27.1''
45º 40' 28.12''
45º 40' 27.83''
45º 40' 23.51''

Geografska
dolžina (λ)
14º 25' 29.17''
14º 25' 26.27''
14º 25' 25.08''
14º 25' 43.64''
14º 25' 42.11''
14º 25' 37.86''
14º 25' 37.62''
14º 25' 38.13''
14º 25' 38.02''
14º 25' 40.23''
14º 28' 29.93''
14º 28' 30.2''
14º 28' 27.13''
14º 28' 20.93''
14º 28' 2.25''
14º 28' 2.58''
14º 27' 22.59''
14º 27' 33.63''
14º 27' 33.12''
14º 27' 32.24''

Nadmorska
višina (m)
892
900
914
888
884
883
881
879
876
873
703
696
686
721
747
746
766
768
767
762

Gozdnogospodarska
enota
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Leskova dolina
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik
Snežnik

Izdelali smo karte opazovanih podrtih dreves v programu Mapinfo v merilu 1 : 5000. Vanj
so bile vnesene točke, ki so bile predhodno posnete z GPS-sprejemnikom; tako smo pridobili
koordinate podrtih dreves (slika 1, 2, 3).
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Slika 1: Karta, Leskova dolina (2015)
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Slika 2: Karta, Snežnik, Kozlovka (2015)
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Slika 3: Karta, Snežnik, Flegarice (2015)
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2.3 POTEK DELA
S terenskim delom smo pričeli 4. 5. 2015; izbrali smo podrtice za kasnejše opazovanje. Delo
na terenu smo opravljali vsaka dva tedna, ne glede na vreme. Podatke, ki smo jih pridobivali
na raziskovanih območjih, smo zapisovali v vnaprej pripravljene obrazce. Vsak obrazec je
vseboval naslednje informacije: ime popisovalca, datum, kraj, številko drevesa, povprečno
dnevno temperaturo zraka, čas, dolžino in premer drevesa, debelino odvzetega odrezka,
število vhodnih odprtin in podlubnikov (če se jih je dalo prešteti) glede na del drevesa ter
opombe za ostale vrste. Vsa izbrana podrta drevesa smo označili z gozdarskim markirnim
sprejem ter premerili s kljunastim merilom in gozdarskim metrom (prsni premer, dolžina).
Odrezke skorje velikosti 20 × 20 cm smo najprej pridobivali s šestih dreves; s 1. v Sladkih
vodah, 4. in 10. v Leskovi dolini na višji nadmorski višini, 12., (14.) in 15. pri Kozlovki ter
20. na Flegaricah na nižji nadmorski višini. Ta drevesa so bila razdeljena na štiri dele, ki so
variirali glede na skupno dolžino drevesa. Odrezki skorje so bili odvzeti vsakič z drugega
konca z uporabo sekire. Zaradi prisotnosti lubadarja in drugih vrst smo pregledovali tudi
ostala drevesa in začeli odvzemati tudi njihove odrezke, da bi prišli do realnega statističnega
rezultata (več v razpravi), obenem pa nabrali čim več vrst za kasnejšo determinacijo in štetje
v laboratoriju. Odrezke smo na terenu shranili v plastično vrečko in označili GGE, številko
drevesa in segment, s katerega so bili odvzeti. Pregledali smo vsako drevo (od panja do
višine, ki je bila še primerna za odvzem odrezka 20 × 20 cm skorje) za vhodne odprtine na
skorji (te so znak prisotnosti lubadarja), zahtevnejše primere pa smo fotografirali za lažje
ponovno štetje. Evidentirali smo tudi povprečno dnevno temperaturo zraka (°C) in
vremensko stanje. S terenskim delom smo začeli zjutraj ob 7:00, končali pa popoldne ob
15:00. S terenskim delom smo vedno pričeli na zgornji nadmorski višini in se pomikali proti
nižjim nadmorskim višinam po zaporednem številu dreves. Posneli smo točke podrtih
opazovanih dreves z uporabo ročnega GPS-sprejemnika Garmin GPSmap 62s za kasnejšo
izdelavo karte. Na zadnjem terenskem dnevu smo preverili prisotnost bele trohnobe na
koreninah podrtih jelk. Izkazalo se je, da je prisotna na vseh dvajsetih drevesih. S terenskim
delom smo zaključili 12. 10. 2015. Po vsakem opravljenem terenskem delu smo podatke iz
obrazcev pretvorili v elektronsko obliko za kasnejšo obdelavo v programu Microsoft Excel.
Sproti smo dopolnjevali dnevnik terenskega dela, v katerega smo zapisovali število izvrtin
lubadarjev, prisotnost lubadarjev pod skorjo, stadij le-teh in število ostalih vrst, ki se jih je
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dalo določiti brez dela v laboratoriju. S kljunastim merilom smo izmerili tudi debelino
vsakega odvzetega odrezka skorje. Zbrane odrezke smo doma shranili v večje vreče in jih
spravili v hladilno omaro pri –18 °C. Enkrat mesečno smo jih prepeljali na Gozdarski inštitut
Slovenije v Ljubljani, kjer smo jih spravili v hladilno omaro pri 5 °C do pričetka dela v
laboratoriju.
Delo v laboratoriju je potekalo v ločenih stadijih. Prvi delovni dan smo pregledali vse
odrezke in iz rovnih sistemov pobrali vse vrste ter jih prešteli, pri čemer nam je zelo prav
prišlo povečevalno steklo. Osebke smo spravili v označene plastične lončke za kasnejše
fotografiranje in determinacijo živalske vrste. Dopolnili smo dnevnik terenskega dela in vanj
vpisali število preštetih osebkov. Drugi delovni dan v laboratoriju smo izkoristili za
fotografiranje vrst s pomočjo stereo mikroskopa Olympus SZX12, ki je bil povezan z
računalnikom v laboratoriju preko Nikon digital sight DS-Fi1. Na delovno površino smo
položili milimetrski papir, nanj pa osebke za fotografiranje. V programu NIS-elements smo
nastavili merilo, resolucijo, hitrost zaklopa, ostrenje in kontrast. Vse fotografije smo izvozili
za kasnejšo uporabo v diplomskem delu. Tretji dan v laboratoriju smo porabili za
determinacijo vrst. Pomagali smo si z mikroskopom Euromex NexiousZoom in
determinacijskim ključem za podlubnike (Grüne, 1979). Pozorni smo bili na značilnosti, ki
jih lahko pripišemo posameznim vrstam jelovih lubadarjev, in jih tako evidentirali ter
prešteli. Za določitev ličink, ki so se poleg jelovih lubadarjev pojavljale na raziskovanem
območju, smo uporabili determinacijski ključ za krasnike (Freude in sod., 1966) in
determinacijski ključ za kozličke (Koch, 1992). Vrst kozličkov in krasnikov nismo
specifično določali, opaženi ličinki smo določili samo družino. Preštete krasnike in kozličke
smo jemali kot enoto. Tako smo pridobili vse podatke in izdelali končno verzijo dokumenta
v Microsoft Excelu, v katerem so zbrani vsi podatki terenskega in laboratorijskega dela.
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2.4 IZRAČUNI IN ANALIZE
2.4.1 Vhodne odprtine podlubnikov
Vsi pridobljeni terenski podatki, ki so bili vneseni v program Microsoft Excel, so bili
izraženi s pomočjo vrtilnih tabel. Opravili smo seštevek posameznih vrst, ki so se pojavile
na opazovanih drevesih. Preštete vhodne odprtine lubadarjev so bile v razpredelnico vnesene
glede na številko drevesa in nadmorsko višino (višje ali nižje od 800 m. n. v.) ter urejene po
kronološkem vrstnem redu. Število vhodnih odprtin na posameznem drevesu glede na datum
smo delili z dolžino opazovanega podrtega drevesa. Tako smo dobili število vhodnih odprtin
na tekoči meter (enačba 1).

Št. vhodnih odprtin na tekoči meter =

ŠT. VHODNIH ODPRTIN
DOLŽINA DREVESA

… (1)

X je izračun povprečja (aritmetična sredina) vhodnih odprtin na tekoči meter na drevesih na
isti nadmorski višini na dan opazovanja (enačba 2).

𝑋̅ =

𝑛
1
1
∑ 𝑋𝑖 = (𝑋1 + ⋯ + 𝑋𝑛)
𝑛
𝑛
𝑛−1

… (2)

Iz števila vhodnih odprtin na tekoči meter za posamezni datum in drevo smo izračunali
standardni odklon glede na nadmorsko višino (enačba 3).

𝜎
=√

̅ 2
∑𝑁
𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋 )
𝑁−1

… (3)
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Sledil je tudi izračun standardne napake (SE). Izračunali smo ga tako, da smo standardni
odklon za posamezni datum in drevo glede na nadmorsko višino delili s kvadratnim korenom
števila deset (drevesa, ki se nahajajo višje ali nižje od 800 m. n. v.) (enačba 4).

𝑆𝐸 =

𝜎
√𝑁

… (4)

S pomočjo teh izračunov smo izdelali akumulativni graf vhodnih odprtin na skorji dreves
glede na nadmorsko višino.
2.4.2 Število ličink in odraslih podlubnikov glede na nadmorsko višino
Vsota števila ličink glede na drevo, kraj (nadmorsko višino) in datum je bila deljena z
nadmorskimi višinami, na katerih smo od začetka jemali odrezke. Za nižjo nadmorsko višino
smo uporabili štiri (razlog sledi v razpravi), za višjo nadmorsko višino pa tri drevesa. Isti
postopek je sledil za število odraslih podlubnikov. S pomočjo tega izračuna smo izdelali
grafa o povprečnem številu ličink ostrozobega jelovega lubadarja glede na nadmorsko višino
in povprečnem številu imagov ostrozobega jelovega lubadarja glede na nadmorsko višino.

2.4.3 Pojavljanje vrst podlubnikov glede na nadmorsko višino
Število vrst podlubnikov, ki so se pojavljale glede na nadmorsko višino, je bilo v Microsoft
Excelu izraženo z vrtilno tabelo z uporabo funkcije COUNT za vsa drevesa. Po istem
postopku smo obdelali tudi podatke o ličinkah krasnikov in kozličkov, na katerih prisotnost
smo gledali kot enoto. S pomočjo teh podatkov smo izdelali graf pojavljanja vrst
podlubnikov glede na nadmorsko višino.
Statistiko prisotnosti ostrozobega jelovega lubadarja in krivozobega jelovega lubadarja smo
izračunali tudi s pomočjo statističnega programa PAST. Statistike prisotnosti zrnatega
jelovega lubadarja nismo računali, ker evidentiranih odraslih osebkov ni bilo.
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3 REZULTATI
3.1 Rezultati terenskega dela
3.1.1 Vhodne odprtine podlubnikov
Ko smo pričeli s terenskim delom (4. 5. 2015), znakov o prisotnosti lubadarja ni bilo niti na
zgornji niti na nižji nadmorski višini. Prvi simptomi napada jelovega lubadarja so se začeli
pojavljati 18. 5. 2015, najprej na nižji nadmorski višini. Po odvzemu odrezka je bil pod
skorjo prisoten zvezdasti rovni sistem z odraslimi osebki ostrozobega jelovega lubadarja. Na
višji nadmorski višini simptomov napada ni bilo opaziti. Prvi osebek na višji nadmorski
višini je bil evidentiran 14. 6. 2015.
Število vhodnih odprtin na zgornji in nižji nadmorski višini je do sredine meseca junija strmo
naraščalo, nato je na nižji nadmorski višini umirjeno raslo do začetka julija. Do sredine
avgusta ni bilo evidentiranih večjih sprememb. Število je poskočilo konec avgusta in raslo
do zaključka naše terenske raziskave v oktobru. Na višji nadmorski višini je število vhodnih
odprtin umirjeno raslo od sredine junija do konca meseca julija. Zatem je število poskočilo
in se ustalilo v prvi polovici avgusta. Do konca naše raziskave v oktobru (12. 10. 2015) ni
bilo zabeleženih nobenih večjih sprememb.
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Znake napada jelovih lubadarjev smo morali spremljati zelo natančno, saj je črvina ob
vhodnih odprtinah neopazna in se skriva za luskami skorje, to pa velikokrat odpihne veter
ali spere dež. Krošnje podrtic so rdečele in odpadale so iglice, sama drevesa pa niso bila več
zmožna črpanja vode iz tal, ker so imela koreninske sisteme izruvane. Proti koncu raziskave
je na nekaj drevesih začela odpadati skorja zaradi žoln, ki so pod skorjo iskale hrano
(podlubniki, ličinke krasnikov in kozličkov).
Iz akumulativnega grafa (slika 4) je lepo razvidno, da so bile vhodne odprtine na nižji
nadmorski višini prisotne v večji meri (od 0,000 do 0,868 št. vhodnih odprtin na tekoči
meter) kot na višji nadmorski višini (od 0,000 do 0,377 št. vhodnih odprtin na tekoči meter)
skozi celotno terensko raziskavo (preglednica 2).
Preglednica 2: Aritmetična sredina, standardni odklon in standardna napaka vhodnih odprtin na
tekoči meter glede na datum in nadmorsko višino
POVPREČJE
Datum

Nižja
n. m. v.

STANDARDNI ODKLON

Višja
n. m. v.

Nižja
n. m. v.

Višja
n. m. v.

STANDARDNA NAPAKA
Nižja
n. m. v.

Višja
n. m. v.

04/05/2015

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18/05/2015

0,158

0,000

0,296

0,000

0,094

0,000

31/05/2015

0,280

0,100

0,448

0,223

0,142

0,071

14/06/2015

0,492

0,185

0,464

0,396

0,147

0,125

22/06/2015

0,545

0,208

0,478

0,438

0,151

0,139

05/07/2015

0,606

0,219

0,443

0,462

0,140

0,146

16/07/2015

0,609

0,235

0,451

0,497

0,143

0,157

31/07/2015

0,621

0,246

0,450

0,524

0,142

0,166

12/08/2015

0,647

0,339

0,430

0,557

0,136

0,176

27/08/2015

0,868

0,339

0,510

0,557

0,161

0,176

12/10/2015

0,868

0,377

0,510

0,577

0,161

0,182
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Naši podatki kažejo, da se je prvo rojenje na nižji nadmorski višini pričelo v začetku meseca
maja, drugo rojenje pa v drugi polovici meseca avgusta. Prvo rojenje na višji nadmorski
višini se je pričelo konec meseca maja, drugo rojenje pa v začetku avgusta (slika 4).

Št. vhodnih odprtin na tekoči m

1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000

nižja nmv

višja nmv

Slika 4: Akumulativni graf vhodnih odprtin na skorji dreves glede na nadmorsko višino (2015)
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3.1.2 Število odraslih podlubnikov
Število odraslih osebkov ostrozobega jelovega lubadarja na nižji nadmorski višini je začelo
rasti v začetku meseca maja in doseglo svoj vrh v sredini junija. Sledil je postopen upad
števila odraslih osebkov s pojavom ličink v drugi polovici meseca junija. Število odraslih
osebkov glede na opazovana tri drevesa na nižji nadmorski višini je padlo na ničlo do sredine
meseca avgusta (opombe o celotnem številu podlubnikov glede na vsa drevesa sledijo v
razpravi) (slika 5).
Število odraslih osebkov ostrozobega jelovega lubadarja na višji nadmorski višini je začelo
naraščati v prvi polovici meseca junija in doseglo vrh v sredini julija. Za tem je število
odraslih osebkov upadlo na ničlo. Število odraslih osebkov je ponovno začelo rasti v začetku
avgusta do konca meseca. Število je začelo upadati do konca naše terenske raziskave v
oktobru (slika 5).

Povprečno št osebkov ostrozobega jelovega
lubadarja glede na nadmorsko višino

6

5

4

nižja nmv

3

višja nmv
2

1

0
04/05/2015

04/06/2015

04/07/2015

04/08/2015

04/09/2015

04/10/2015

Slika 5: Povprečno število imagov ostrozobega jelovega lubadarja glede na nadmorsko višino (2015)

Odraslih osebkov zrnatega jelovega lubadarja nismo evidentirali. Jelke so imele precej
debelo skorjo, vrhačev, kjer se ta vrsta jelovega lubadarja pogosto pojavlja, pa nismo
opazovali, saj smo skorjo odvzemali z debla do dolžine, kjer je bilo to mogoče (20 × 20 cm).
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3.1.3 Število ličink podlubnikov
Ličinke ostrozobega jelovega lubadarja so se na nižji nadmorski višini začele pojavljati v
sredini meseca junija. Njihovo število je vrhunec doseglo v začetku julija, to pa je do sredine
meseca upadlo na ničlo. Na višji nadmorski višini so se ličinke ostrozobega jelovega
lubadarja začele pojavljati v začetku meseca julija. Njihovo število je kasneje zelo poskočilo
in do konca meseca julija doseglo vrhunec, do konca meseca avgusta pa je to število upadlo
na ničlo. Naraščanje števila ličink ostrozobega jelovega lubadarja na višji nadmorski višini
je bilo intenzivnejše, vendar so bile na nižji nadmorski višini prisotne prej. Število ličink na
višji nadmorski višini ni preseglo števila na nižji nadmorski višini. Ličinke krivozobega
jelovega lubadarja pa smo našli samo na enem drevesu na nižji nadmorski višini v zelo
majhnem številu. Ličink zrnatega jelovega lubadarja nismo evidentirali na nobeni nadmorski
višini (slika 6).

Povprečno št. ličink ostrozobega jelovega
lubadarja glede na nadmorsko višino

20
18
16
14
12

nižja
n.m.v.

10
8

višja
n.m.v.

6
4
2
0
04/05/2015

04/06/2015

04/07/2015

04/08/2015

04/09/2015

04/10/2015

Slika 6: Povprečno število ličink ostrozobega jelovega lubadarja glede na nadmorsko višino (2015)
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3.1.4 Pojavljanje vrst podlubnikov glede na nadmorsko višino
Ostrozobi jelov lubadar se je pojavljal na zgornji in nižji nadmorski višini, vendar na slednji
v veliko večjem obsegu. Odrasle osebke, rove in ličinke krivozobega jelovega lubadarja smo
evidentirali samo na enem drevesu na nižji nadmorski višini, na višji nadmorski višini pa se
ni pojavljal. Krivozobega jelovega lubadarja je tako bilo zelo malo v primerjavi z ostrozobim
jelovim lubadarjem (slika 7).

Povprečno število prisotne vrste

6
5

4
nižja n.m.v.

3

višja n.m.v.
2
1
0
Krasniki in kozlički

Krivozobi jelov lubadar

Ostrozobi jelov lubadar

Slika 7: Pojavljanje vrste podlubnikov glede na nadmorsko višino (2015)

Razlike statistično niso značilne, ker je stopnja tveganja (p) v vseh primerih večja kot 0,05;
to pomeni, da se podatki statistično ne razlikujejo (preglednica 3).
Preglednica 3: Statistika prisotnosti ostrozobega jelovega lubadarja in krivozobega jelovega lubadarja
Ostrozobi jelov
Krivozobi jelov
Krasniki in kozlički
lubadar
lubadar
(ličinke)
A (N = 10) vs.
C (N = 10) vs.
E (N = 10) vs.
B (N = 10)
D (N = 10)
F (N = 10)
4,
5,47 5,0
Mean ranks:
6,1
4 Mean ranks:
5,5 5 Mean ranks:
5
25
T = Ub:
p (same):
Monte Carlo p:
Exact p:

33
0,17
16
0,17
09
0,17
34

T = Ub:
p (same):

45
0,36
81

T = Ub:
p (same):

Monte Carlo p:

1

Monte Carlo p:

Exact p:

1

Exact p:

45,5
0,75
7
0,78
98
0,79
27
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Ličink in odraslih osebkov zrnatega jelovega lubadarja skozi celotno raziskavo nismo
evidentirali, našli smo samo rovni sistem na enem drevesu na nižji nadmorski višini (na
spodnji strani debla, od koder nismo jemali odrezkov; skorja je bila precej tanka – 0,5 cm).
Ličinke krasnikov in kozličkov pa so se pojavljale v veliki meri na spodnji in na višji
nadmorski višini skozi celotno raziskavo. Poleg teh biotskih dejavnikov so bile na vseh
drevesih prisotne tudi bela trohnoba korenin, sivorumena mraznica in štorovka (Armillaria
spp.).

4 RAZPRAVA
4.1 Interpretacija rezultatov
V metodi raziskave smo določili, da bomo odrezke pridobivali na treh drevesih na nadmorski
višini, na katerih je prisotnost jelovih lubadarjev najbolj očitna. Z jemanjem odrezkov smo
pričeli na drugem terenskem dnevu (18. 5. 2017); na prvem smo samo določili drevesa za
raziskavo (4. 5. 2015). Pojavil se je problem, saj se na 12. drevesu na spodnji nadmorski
višini (s katerega smo jemali odrezke od začetka) niso pojavili podlubniki, le ličinke
krasnikov in kozličkov, na 14. drevesu pa je bil prisoten ostrozobi jelov lubadar skozi celo
raziskavo. Ker smo prvič odvzeli skorjo tudi s tega drevesa (ker smo opazili simptome), ga
je bilo treba v izračunu upoštevati skupaj z 12. drevesom, da bi prišli do natančnejšega števila
ličink in odraslih podlubnikov glede na nadmorsko višino. Zato smo na nižji nadmorski
višini vsoto števila ličink in imagov ločeno (glede na drevo, kraj in datum) delili s številom
štirih dreves (12, 14, 15, 20). Na nižji nadmorski višini na drevesih 12, 19 in 20 se podlubniki
glede na naše podatke (pod odrezki skorje ni bilo osebkov) niso nikoli pojavili, čeprav so
simptomi (vhodne odprtine) kazali na njihovo prisotnost. Na višji nadmorski višini se
podlubniki niso pojavili na drevesih 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 10. Na višji nadmorski višini te vrste
korektura ni bila možna; na 9. drevesu smo zasledili lubadarja šele v avgustu (12. 8. 2015).
Da bi to drevo upoštevali v izračunu, bi morali z njega odvzemati odrezke od samega začetka
raziskave. Pri sliki 5, ki prikazuje število imagov ostrozobega jelovega lubadarja glede na
nadmorsko višino po mesecih, je število dejansko večje, kot je prikazano na grafu. Lubadarji
so se pojavili tudi v avgustu in bili prisotni do konca raziskave v oktobru, vendar niso
prikazani na grafu, ker so bili na drevesih, katerih nismo upoštevali v izračunu. Izračun
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vhodnih odprtin jelovih lubadarjev je bil enostavnejši, saj smo v izračunu upoštevali vsa
drevesa; isto velja za izračun pojavljanja vrst glede na nadmorsko višino. Jelovi podlubniki
so se začeli pojavljati najprej na nižji nadmorski višini v drugi polovici meseca maja
(ostrozobi jelov lubadar), na višji nadmorski višini pa simptomov takrat še ni bilo. Vhodne
odprtine so bile na nižji nadmorski višini prisotne v večji meri kot na višji nadmorski višini
skozi celotno terensko raziskavo. Prvo rojenje na nižji nadmorski višini se je pričelo v
začetku meseca maja, drugo rojenje pa v drugi polovici meseca avgusta. Prvo rojenje na višji
nadmorski višini se je pričelo konec meseca maja, drugo rojenje pa v začetku avgusta.
Ostrozobi jelov lubadar se je pojavljal na zgornji in nižji nadmorski višini, na slednji ga je
bilo veliko več. Krivozobega jelovega lubadarja je bilo zelo malo v primerjavi z ostrozobim
jelovim lubadarjem, saj smo odrasle osebke, rove in ličinke evidentirali samo na enem
drevesu na nižji nadmorski višini. Ličinke ostrozobega jelovega lubadarja so se najprej
začele pojavljati na nižji nadmorski višini (sredi meseca junija). Naraščanje števila ličink
ostrozobega jelovega lubadarja na višji nadmorski višini (v začetku meseca julija) je bilo
intenzivnejše, vendar so bile na nižji nadmorski višini prisotne prej. Število ličink na višji
nadmorski višini ni preseglo števila na nižji nadmorski višini. Ličink in odraslih osebkov
zrnatega jelovega lubadarja skozi celotno raziskavo nismo evidentirali, našli smo samo rovni
sistem na enem drevesu na nižji nadmorski višini (na spodnji strani debla, od koder nismo
jemali odrezkov). Skorja na podrtici je bila tanjša kot na drugih drevesih, merila je 0,5 cm.
Ličinke krasnikov in kozličkov pa so se pojavljale v veliki meri na zgornji in na nižji
nadmorski višini skozi celotno raziskavo. Poleg teh biotskih dejavnikov so bile na vseh
drevesih prisotne tudi bela trohnoba korenin, sivorumena mraznica in štorovka (Armillaria
spp.).
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4.2 Primerjava z ostalimi raziskavami
Pernek in Lacković (2011) sta v Liki in Gorskem kotarju na Hrvaškem beležila veliko
sušenje jelke. Z velikim številom sušic se je pojavilo veliko število jelovih podlubnikov (tri
vrste: P. curvidens, P. spinidens in P. vorontzowi). Na Litoriču v Gorskem kotarju so izvedli
raziskavo, da bi določili, kakšen vpliv imajo podlubniki roda Pityokteines na sušenje jelke.
V GGE Snežnik in GGE Leskova dolina, ki sta od Litoriča oddaljeni okoli 50 km zračne
razdalje, smo monitoring izvajali z rednim opazovanjem simptomov jelovih podlubnikov v
obdobju od maja do oktobra.
Na Litoriču pa sta Pernek in Lacković (2011) dokazala, da so s svojimi modificiranimi
mokrimi pastmi Theysohn (pasti so predelali, da se je onemogočil odtok tekočine iz posodice
za ulov insektov) sposobni ujeti veliko število osebkov/podlubnikov oziroma celo več kot s
standardno pastjo Theysohn, ki uporablja feromonski pripravek Curviwit® (služi za
privabljanje jelovega krivozobega lubadarja (P. curvidens)). S temi feromonskimi pastmi so
izvajali monitoring, ki je potekal skozi vegetacijsko dobo od leta 2004 do 2010.
Mi smo bili na terenu le vsakih štirinajst dni, z odvzemom skorje (20 × 20 cm) pa smo na
izbranih podrticah pridobili le osebke, ki so se trenutno nahajali na odrezku.
Sedem let monitoringa jelovih lubadarjev na Litoriču je potrdilo njihovo povezanost s
količino sušic. Največji ulovi v pasteh so se zgodili med letoma 2005 in 2007, takrat pa so
posekali tudi največ jelovih sušic (Pernek in Lacković, 2011).
Da bi ulovili večje število osebkov, ki se pojavljajo na raziskovanem območju, bi lahko
uporabili past Theysohn s feromonskim pripravkom Curviwit®, katero bi praznili vsak
teden. Na ta način bi pridobili natančnejše podatke o pojavljanju posamezne vrste. Ker je
monitoring s pastmi Theysohn drag, smo se že v prvi fazi raziskave odločili za monitoring z
odvzemom skorje. Število dreves, s katerih se odvzema skorjo, bi bilo treba povečati, kar
smo tudi storili zaradi neprisotnosti lubadarja na določenih raziskovanih drevesih. Vendar
menimo, da bi lahko vzorec raziskovanih dreves še povečali, da bi pridobili zadostno število
osebkov, saj število vhodnih odprtin in rovnih sistemov kaže na večjo dejavnost podlubnikov
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kot število odraslih osebkov, ki smo jih evidentirali. S tem bi pridobili tudi sliko, ki se
približuje realnemu stanju na raziskovanem območju v določenem obdobju.
Namnožitev lubadarjev je posledica velikega stresa, kadar se v gozdu nahaja večje število
oslabljenih dreves. Na teh drevesih se bodo lubadarji najprej razvili kot sekundarni
škodljivci. Ko pa je zaloga hrane večja kot običajno, lubadarji eksponentno povečujejo
populacijo in končno razvijejo gradacijo z velikim številom osebkov, ki napadajo zdrava
drevesa. Po tem se jelovi lubadarji obnašajo kot primarni škodljivci. Zaradi visokega
biotskega potenciala teh vrst podlubnikov je za redukcijo populacije smiselno vzpostaviti
monitoring s feromonskimi pastmi, na temelju dobljenih rezultatov pa izvesti preventivne
sanitarne ukrepe za varstvo gozdov (Pernek in Lacković, 2011).
Da bi prišli do jasnejše povezave podlubnikov in jelovih sušic, bi se problema v raziskavi
lahko lotili tudi z ločenim ulovom podlubnikov in spremljanjem števila napadenih jelk v
raziskovanem območju. Z našim monitoringom skorje podrtic smo pridobili podatke o
vhodnih odprtinah, debelini skorje, rovnih sistemih, številu odraslih osebkov, številu ličink
in ostalih vrstah, ki se pojavljajo na podrticah. Za zmanjšanje števila podlubnikov bi lahko
tudi sami razmislili o uporabi pasti v obdobjih, ko se le-ti najbolj prisotni.
Podlubniki so del gozdnega ekosistema. Čeprav jih imamo za škodljivce, so najpogostejša
skupina, ki kolonizira mrtva ali oslabela drevesa. So ključna komponenta v dinamiki
ekosistema, saj največkrat pričnejo z dekompozicijo lesa in celo olajšajo sukcesijo gozda z
ustvarjanjem motenj različnih velikosti (Toivanen in sod., 2009).
Položaj, ki ga imajo v prehranjevalnih verigah in prehranjevalnem spletu, determinira
njihovo vlogo. Kot floeofagni dendrobionti se pojavljajo večinoma, ko peša vitalnost
gostiteljev. Dokler ne nastopajo množično, le pospešujejo odmiranje in izločanje hirajočega
drevja iz sestojev. Mnoge mesojede vrste se prehranjujejo z njimi, nekatere so od njih tudi
življenjsko odvisne. Njihovo število je v dinamičnem ravnotežju z drugimi organskimi
vrstami (Titovšek, 1988).
Po besedah Borkowskega in Podlaskega (2011) lahko osmerozobega smrekovega lubadarja
(Ips typographus Linnaeus, 1758) obravnavamo kot bioindikatorja naglih sprememb
vitalnosti in zdravstvenega stanja v sestojih. Pojavlja se na deblih navadne smreke (P. abies),
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ustvarja pogoste izbruhe in je vrsta, katere populacijske številke hitro rastejo in padajo.
Naravovarstvo daje velik poudarek na ekološko vlogo osmerozobega smrekovega lubadarja
kot graditelja ekosistema in ključne vrste, ki žene naravno regeneracijo in premeno.
Na območju naše raziskave je spomladanski vetrolom leta 2015 zagotovil prave razmere
(stres) in veliko podrte lesne mase, ki je bila privlačna za jelove podlubnike. Bioindikatorsko
vlogo teh vrst bi tako lahko primerjali z osmerozobim smrekovim lubadarjem.

Podlaski in Borkowski (2009) sta izvedla raziskavo za razvoj statistične metode za oceno
povprečne gostote napada krivozobega jelovega lubadarja (P. curvidens) na sestoje navadne
jelke, ki omogoča izračun napake ocene in ne zahteva odstranitve skorje na celotnem
drevesu. Raziskava se je odvijala v sonaravno gospodarjenih jelovih gozdovih v narodnem
parku Swietokrzyski v osrednjem delu Poljske. V celoti je bilo spremljanih 56 jelovih podrtic
na mestu vetroloma.
Naša raziskava je v primerjavi z raziskavo Podlaskega in Borkowskega potekala manj časa,
izbranih pa je bilo tudi manj dreves (20 < 56). Vzorce skorje smo pridobivali samo s 6
oziroma 7 dreves, katera smo upoštevali v izračunu števila ličink in imagov glede na
nadmorsko višino, zato lahko rečemo, da je bila metoda manj invazivna. Rovi podlubnikov
so nam služili za prepoznavo vrste in ne kot statistična spremenljivka za kasnejše izračune.
S številom vhodnih odprtin smo prikazali, v katerem obdobju in kje so se jelovi podlubniki
najbolj pojavljali, z odrezkom skorje pa smo pridobili informacije o vrstah, ki se pojavljajo,
njihovi številčnosti in stadiju. Namesto na ravni sestoja smo na ravni GGE oziroma
nadmorske višine pridobili število vseh vrst, ki se pojavljajo v določenem obdobju.
Oblikovali smo trend vhodnih odprtin podlubnikov glede na nadmorsko višino (pod in nad
800 m. n. v.).
Podlaski in Borkowski (2009) sta spremljala dva glavna vzorca (A in B) prostorske
porazdelitve materinskih rovov krivozobega jelovega lubadarja na deblih navadne jelke. Na
vzorcu A so bili materinski rovi prisotni v prvem metru debla (merjeno od panja navzgor).
Verjetnost napada v prvi, drugi in tretji sekciji debla je bila 100 %, za tem se je znižala glede
na oddaljenost od panja. V vzorcu B so bili materinski rovi od začetka prvega metra debla
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odsotni, vendar je verjetnost napadenosti rasla z vsakim metrom debla (od druge do devete
sekcije); po tem se je znižala (od desete do osemnajste sekcije). Enačbe linearne regresije so
bile izračunane za drevesa, ki so bila napadena (vzorec A) in ki niso bila napadena (vzorec B)
na prvem metru debla (merjeno od panja navzgor). Najznatnejša korelacija med številom
materinskih rovov krivozobega jelovega lubadarja na posamezni meter dolgi sekciji debla in
celotno gostoto napada v primeru vzorca A je bila najdena na šesti in sedmi sekciji debla
(koeficienta določanja sta bila 0,8551 in 0,8516, medtem ko povprečna relativna napaka
ocene ni presegala 28 %) ter v primeru vzorca B na deseti sekciji (koeficient določanja je bil
0,7992, povprečna relativna napaka ocene pa je bila 39,7 %). Metoda, predstavljena v tej
raziskavi, je olajšala oceno gostote napada krivozobega jelovega lubadarja na debla navadne
jelke. Skupaj z vzorčenjem omogoča oceno števila krivozobega jelovega lubadarja na
raziskovanem območju, tudi v sestojih, ki so pod strogim nadzorom, naravnih rezervatih in
narodnih parkih.
Podatki, ki smo jih pridobili v obdobju raziskave, so nam dali vpogled v razvoj jelovih
lubadarjev v snežniško-javorniških gozdovih. Naše vzorčenje oziroma odvzem skorje
velikosti 20 × 20 cm s podrtic je bilo za razvoj metode ocene premajhno, saj se na veliko
drevesih lubadar sploh ni pojavil. Z odrezki skorje, ki smo jih pridobili, pa smo lahko
prepoznali in prešteli vrste, ki so bile ob danem času in kraju prisotne. Izboljšanje vzorčenja
bi lahko dosegli s povečanjem obsega raziskave. V naši raziskavi smo opazovali tri vrste
jelovih lubadarjev, ker pa se zrnati jelov lubadar (C. piceae) večinoma pojavlja v tankolubnih
delih dreves (vejah, vrhačih), bi bilo treba vzorčenje na skorji prilagoditi tudi tej vrsti.
Praktičnost raziskave pride vedno v poštev, zato bi se lahko sami zgledovali po raziskavi
Podlaskega in Borkowskega (2009) za morebiten razvoj ocene gostote populacije skupaj z
izračunom napake ocene. Tako bi izvajali monitoring, ki bi bil cenejši, metodo pa bi lahko
uporabili tudi na mestih, kjer morata biti človekov vpliv in prisotnost zadržana na
minimumu.
Titovšek (1988) trdi, da dejavniki žive in mrtve narave vplivajo na razvoj in življenjski ritem
podlubnikov. Toplota kot neživi dejavnik ima glavno vlogo, saj so vsi življenjski procesi pri
mrzlokrvnih podlubnikih odvisni od nje. Temperatura tako vpliva na rast, življenjsko dobo,
razmnoževanje, obnašanje in sezonsko aktivnost ter številčnost podlubnikov.
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De Groot in Kogoj (2015) sta v študiji vpliva nadmorske višine na odnos insektov in rastlinja
v gozdnem ekosistemu raziskovala herbivorno žuželko (Cheilosia fasciata Schiner in Egger,
1853) in njeno gostiteljsko rastlino, navadni čemaž (Allium ursinum L.). Raziskovala sta
vpliv nadmorske višine, gostoto listne površine gostiteljske rastline, velikost rastne površine
gostiteljske rastline in solarno sevanje ter gozdni tip na žuželko C. fasciata. Raziskava je
potekala na kvadrantih velikosti 0,5 × 0,5 m, postavljenih na rastiščih čemaža v več
nadmorskih pasovih po vsej Sloveniji.
Tudi sami smo opravljali raziskavo na različnih višinskih pasovih, da bi izrazili vpliv
nadmorske višine in z njo temperature na pojavljanje jelovih podlubnikov. Jurc (2011)
navaja, da se za skoraj vse naše vrste podlubnikov rojenje prične z dvigom temperatur od
9 °C do 18 °C.
Življenjski cikel podlubnikov variira glede na zunanje vplive. Podlubniki so poikilotermni
in občutljivi na temperaturo. Razvoj podlubnikov se ustavi pod 5 °C do 10 °C, hitremu
razvoju smo lahko priča pri temperaturah od okoli 25 °C do 30 °C, razvoj pa zavre pri visokih
temperaturah, od 35 °C do 40 °C (Lieutier, 2004).
Po besedah De Groota in Kogoja (2015) je najpomembnejši kazalec številčnosti C. fasciata
ravno nadmorska višina. Za insekte je pogost višinski vzorec – zmanjšana številčnost vrste
z večanjem nadmorske višine. Nadmorska višina je pozitivno povezana s številčnostjo ličink
C. fasciata. Tak vzorec lahko vidimo pri alpskih vrstah in pri južnem delu razporeditve
holarktičnih vrst, saj se višje nadmorske višine približujejo pogojem, ki veljajo za sever
centralne porazdelitve vrst.
Jelovi podlubniki roda Pityokteines, ki so holarktične vrste, so se v naši raziskavi začeli
pojavljati najprej na nižji nadmorski višini v drugi polovici meseca maja. Na višji nadmorski
višini simptomov takrat še ni bilo. Ta pojav lahko pripišemo prenizkim temperaturam na
raziskovanem območju.
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Po naših podatkih se je prvo rojenje na nižji nadmorski višini pričelo v začetku meseca maja
z ugodnejšimi temperaturami kot na višjih nadmorskih višinah, drugo rojenje pa zakasnjeno
v drugi polovici meseca avgusta. Rojenje je bilo lahko zakasnjeno zaradi predhodnega
vročinskega vala (konec junija in na začetku julija), ki je zajel celotno Slovenijo (Arhiv …,
2015a). Vročinski val se je še enkrat pojavil 28. 8. 2015 in trajal do 1. 9. 2015 (Vročinski …,
2015). Vzrok je lahko tudi pojav temperaturne inverzije, ki se lahko zgodi tudi poleti, vendar
največkrat ne traja dolgo (Ogrin, 2005).
Temperaturna inverzija je pogost pojav na Notranjskem, saj kraški relief spremlja veliko
dolin, uval, vrtač, kraških polj. To velja tudi za območja, kjer smo izvajali našo raziskavo.
Povprečne maksimalne dnevne temperature, zabeležene na klimatološki postaji v Babnem
polju na višini 755 m od 25. 6. 2015 do 15. 7. 2015, so merile od 22,4 °C do 32,8 °C
(Arhiv …, 2015a). Prvo rojenje na višji nadmorski višini se je pričelo konec meseca maja,
ko so se temperature dvignile, drugo rojenje pa v začetku avgusta.
Meritve meteorološke postaje na Babnem polju so le približek realnih temperatur na naših
raziskovanih območjih; podatke smo uporabili, ker je ta postaja najbližja in na relativno
pravi nadmorski višini (755 m). Druga najbližja meteorološka postaja je v Gorskem kotarju
na hrvaški strani meje v naselju Parg (863 m). Meteorološka postaja je za naše potrebe na
pravi nadmorski višini, vendar že predaleč od našega mesta raziskave.
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje se zavedajo, da bi morala biti mreža postaj
gostejša in stabilnejša, a vodstvo mrežo klimatoloških postaj že trideset let zmanjšuje.
Najbližja klimatološka postaja z resnim in popolnim nizom meritev je Postojna, vendar so
letne temperature tam višje kot v višjeležečih mestih na Notranjskem. Padavinski postaji
Mašun in Šmarata sta najbližji našemu raziskovanemu območju. Na Mašunu so merili
temperaturo in padavine od leta 1971 do 1986, potem je za dve leti postal zgolj padavinska
postaja. Od leta 2011 spet meri zgolj padavine in sneg (Vičar, 2015).
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Število vhodnih odprtin na skorji in število imagov ostrozobega jelovega lubadarja na nižji
nadmorski višini je bilo skozi celotno terensko raziskavo večje kot na višji nadmorski višini,
in sicer zaradi ugodnejših temperatur.
Primerjali smo merjene dnevne podatke o količini padavin iz padavinskih postaj Mašun
(1022 m) in Šmarata (580 m) za obdobje od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 (Arhiv ..., 2015b).
Ličinke ostrozobega jelovega lubadarja so se najprej začele pojavljati na nižji nadmorski
višini v sredini meseca junija. Naraščanje števila ličink ostrozobega jelovega lubadarja na
višji nadmorski višini v začetku meseca julija je bila intenzivnejše, vendar ni preseglo števila
ličink na nižji nadmorski višini. V času pojava ličink na obeh nadmorskih višinah padavin
ni bilo. Suho in toplo vreme je v obeh primerih botrovalo razvoju ličink (slika 8).
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Slika 8: Dnevne količine padavin v obdobju raziskave (2015)
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Ličinke krasnikov in kozličkov so se skozi celotno raziskavo pojavljale v veliki meri na
zgornji in na nižji nadmorski višini.

Večina evropskih krasnikov in kozličkov je sekundarnega pomena; večina napada le
drevesa, ki so oslabljena zaradi hude suše ali defoliacije. Nekatere drevesne vrste so bolj
odporne na insekte, ki vrtajo, največkrat pa je to povezano z okoljskimi faktorji oziroma s
pogostostjo hujših suš in defoliacij. Vzdrževanje zdravega gozda in njegove odpornosti je
najboljša zaščita pred napadom insektov (Lieutier, 2004).

4.3 Strategija obvladovanja podlubnikov
Kadar so gozdovi oslabeli oziroma v stresu, je obvladovanje podlubnikov pomembna naloga.
S preprečevalno-zatiralnimi ukrepi in premišljenim gozdnim gospodarjenjem se število
podlubnikov zadrži pod pragom latence. Ko prag prestopijo, jih z ukrepi skrčimo do
normalne gostote. Obvladovanje podlubnikov delimo na preventivo, profilakso in kurativo.
V premišljeno zasnovanih in negovanih sestojih z ustrezno higieno in gozdnim redom, kjer
so lesni sortimenti pravočasno obeljeni ali spravljeni iz gozda, so gradacije manjše, manj
pogoste in lažje obvladljive. Gozdno gospodarjenje mora težiti k omejevanju materiala za
zaleganje podlubnikov. Samo preprečevalni ukrepi pa ne morejo zadržati populacije
podlubnikov pod železnim pragom. V ugodnih klimatskih in prehranskih pogojih lahko hitro
prestopijo prag latence.
Gozdnovarstveni ukrepi za preprečitev zgostitve populacije podlubnikov prek železnega
praga so opredeljeni kot profilaktični. Profilaktični ukrepi zajemajo spremljanje
zdravstvenega stanja sestojev, kontrolo gostote populacije in preventivno redukcijo
podlubnikov. Preprečevalno-zatiralne ukrepe vršimo z različnimi metodami in načini. Pri
nadzoru zdravstvenega stanja sestojev pregledujemo stoječe drevje, posekano drevje in
neobeljen les ter sečne ostanke. Pri kontroli gostote populacije podlubnikov si lahko
pomagamo s kontrolno-lovnimi nastavami ter lovnimi pastmi in atraktanti. Pri profilaktični
redukciji podlubnikov posekamo, izdelamo in belimo lubadarke pred izletom hroščev ter
uničimo zarod in hrošče; belimo napadene lesne sortimente in uničimo zarod pred izletom
hroščev; požgemo ali kemično tretiramo napadene sečne ostanke pred izletom hroščev;
uničimo zarod in hrošče na kontrolno-lovnih nastavah in kontrolno-lovnih pasteh.

32
Petelin E. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah… gozdov.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017.

Stresne situacije, ki jih v gozdovih povzročijo dejavniki žive in nežive narave, pripomorejo
k oblikovanju novih ekoloških niš za podlubnike. Tako prihaja do namnožitev in žarišč, ki
jih je treba sanirati. Zatiralne ukrepe je treba izvesti, kadar preprečevalni in preprečevalnozatiralni ukrepi niso zadostovali. Razloga za to sta, da lubadark nismo pravočasno izdelali
ali izpeljali iz gozda ter razmnožitev podlubnikov zaradi malomarnega gospodarjenja (ko ni
gozdnega reda) ali nepravilnega ravnanja s posekanim lesom in neobeljenimi gozdnimi
sortimenti. Floemofagne podlubnike se lahko zatira z izdelavo lubadark ter uničenjem
zaroda in neizletelih hroščev. Uniči se hrošče in zarod na napadenem podrtem, polomljenem
in posekanem drevju, na gozdnih sortimentih in na sečnih ostankih, ki so bili napadeni zaradi
malomarnega gozdnega gospodarjenja. Vrši se ulov in uničenje hroščev, ki rojijo in iščejo
mesto za ovipozicijo, z uporabo lovnih ali kontaminiranih lovnih nastav. Pri ulovu in
uničenju hroščev uporabimo lovne nastave in lovne pasti z atraktanti (Titovšek, 1988, cit. po
Jurc in sod., 2017).
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4.4 Ugotovitve
V Pravilniku o varstvu gozdov (2009) je naveden postopek ugotavljanja namnoženosti
populacije osmerozobega smrekovega lubadarja (I. typographus) na določenem območju.
Zavod za gozdove Slovenije v okviru letnega programa varstva gozdov in navodil spremlja
smrekove podlubnike s kontrolnimi nastavami ter kontrolnimi pastmi, ki vsebujejo
feromonske pripravke. Kontrolne pasti ali nastave se prednostno namestijo v gozdovih, ki
so starejši od šestdeset let in v katerih več kot 50 % lesne zaloge predstavlja smreka, ter tam,
kjer so se v zadnjih letih zgodile namnožitve smrekovih podlubnikov (namesti se ena past
ali nastava na petdeset ha). Po izračunu Gozdarskega inštituta Slovenije se ugotavlja datum
prvega spomladanskega rojenja in datum konca prve generacije podlubnikov. Po metodi iz
priloge 8, ki je sestavni del Pravilnika, se oceni vnos podatkov ulova, čiščenje pasti,
ugotavljanje namnoženosti lubadarja ter poletno spremljanje populacij.
V naši raziskavi smo opazovali jelove lubadarje. Posebnega postopka oziroma metode za
ugotavljanje namnoženosti le-teh ni. Za orientacijske namene lahko primerjamo svoje
podatke o skorji in vhodnih odprtinah s tistimi, ki jih Pravilnik o varstvu gozdov definira za
ugotavljanje namnožitve populacije osmerozobega smrekovega lubadarja.
S presegom 9000 podlubnikov na kontrolno past oziroma ko je na kontrolnih nastavah
gostota vhodnih odprtin večja kot ena odprtina na en dm2, se populacija osmerozobega
smrekovega lubadarja (I. typographus) obravnava kot namnožena (Pravilnik o varstvu
gozdov, 2009).

V našem primeru kontrolne pasti nismo uporabljali, imeli pa smo dvajset kontrolnih nastav.
Prisotne podlubnike smo šteli na sedmih drevesih, s katerih smo jemali skorjo. Skupno
število odraslih osebkov ob koncu raziskave je bilo zelo majhno (manj kot 50). Glede na to
število do namnožitve podlubnikov ni prišlo. Število ujetih podlubnikov bi bilo večje, če bi
uporabljali lovne pasti z atraktanti. Primerjava s številom iz Pravilnika o varstvu gozdov bi
bila tako razumnejša. Vhodne odprtine podlubnikov smo opazovali na vseh dvajsetih
drevesih; vsako drevo je bilo razdeljeno na štiri dele, dolžina teh delov pa je variirala glede
na skupno dolžino drevesa. Vhodne odprtine lubadarja smo evidentirali glede na del drevesa.

34
Petelin E. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah… gozdov.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017.

Po teh podatkih smo izračunali prisotnost vhodnih odprtin na tekoči meter debla. Ker
podatkov o vhodnih odprtinah na površino v naši raziskavi nismo pridobili (samo na dolžino
dela debla), smo vhodne odprtine preračunali na tekoči decimeter, tako da bi bilo število
primerljivo s tistim iz Pravilnika o varstvu gozdov. Na vseh drevesih je bilo število vhodnih
odprtin na tekoči decimeter manjše kot 1 (od 0,00 do 0,14 vhodnih odprtin na tekoči
decimeter). Glede na to število do namnožitve jelovih podlubnikov ni prišlo. Ker gre v tej
primerjavi za različne vrste podlubnikov, poudarjamo, da je omenjena primerjava le
orientacijska.

Ker se je vetrolom zgodil v obdobju zimske sečnje (od 1. novembra do 31. marca), bi morali
jelove podrtice, katerih podlubniki še niso napadli, glede na 30. člen Zakona o gozdovih
(1993) spraviti iz gozda do 1. maja, saj govorimo o visokem Krasu (Snežniški planoti).
Glede na našo raziskavo so se začeli podlubniki pojavljati najprej na nižji nadmorski višini
v drugi polovici meseca maja, medtem ko na višji nadmorski višini simptomov takrat še ni
bilo. Prvi osebek na višji nadmorski višini je bil evidentiran v prvi polovici meseca junija.
Tako stanje lahko pripišemo vremenskim vplivom na Snežniški planoti, saj so bile
temperature v začetku meseca maja prenizke za razvoj lubadarjev.

Ker se je prvo rojenje na nižji nadmorski višini pričelo v začetku meseca maja, bi bilo treba
gozdne lesne sortimente v tem višinskem pasu sortimente jelke obeliti ali predelati in njihove
ostanke porabiti ali predelati, kot veleva zakon. Prvo rojenje na višji nadmorski višini pa se
je pričelo konec meseca maja, kar da izvajalcu oziroma lastniku gozda (državni in zasebni
gozd) mesec več časa, da sortimente jelke obeli ali predela in njihove ostanke porabi ali
predela.
Za monitoring in redukcijo populacije jelovih podlubnikov lahko uporabimo kontrolnolovne feromonske pasti z agregacijskima feromonoma Curviwit® za krivozobega jelovega
lubadarja (Katalog Pheromone und Fallen, 2016) in Spiniwit® za ostrozobega jelovega
lubadarja, ki pa trenutno ni komercialno dostopen (Maier, 2017).
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5 SKLEPI
Z našo terensko raziskavo smo ugotovili, da so vzroki za poškodovanost jelovih sestojev
obravnavanega območja kompleksni. Na raziskovanem območju se je izkazalo, da so vzroki
za poškodovanost sestojev biotski in abiotski dejavniki. Prvo hipotezo smo s tem potrdili.
Območja, kjer smo izvajali raziskavo, so bila prednostno izbrana zaradi velikega števila
jelovih podrtic, ki jih je povzročil vetrolom. Žledolom in kasneje vetrolom sta povzročila
stres na teh območjih, ta pa je pripomogel k pojavu jelovih lubadarjev. Temperatura, ki je
odvisna od nadmorske višine, vpliva na pojavljanje in razvoj jelovih lubadarjev. Splet teh
okoliščin je pripomogel k poškodbam raziskovanih jelovih sestojev.
Ugotovljeno je bilo, da jelovi lubadarji niso poglavitni dejavniki, ki so na teh območjih
pripomogli k poškodbam navadne jelke. Po naših podatkih do namnožitve populacije ni
prišlo, saj se na polovici raziskovanih dreves odrasli osebki jelovih podlubnikov sploh niso
pojavili. Delež teh poškodb ne prevladuje. Poleg jelovega ostrozobega lubadarja so se
pojavile ličinke krasnikov in kozličkov ter Armillaria spp.; slednja je bila za razliko od
ostalih dveh na vseh raziskovanih drevesih. Druga hipoteza je bila s tem ovržena.
Na raziskovanih podrticah prevladujejo debelolubni jelovi lubadarji (P. curvidens in P.
spinidens). Debelolubnih jelovih lubadarjev je bilo prisotnih več kot tankolubnih. Edina
vrsta jelovega lubadarja, ki se je pojavljala v veliki večini, je bil ostrozobi jelov lubadar (P.
spinidens). Tretjo hipotezo smo tako potrdili.
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6 POVZETEK
V snežniško-javorniških jelovo-bukovih gozdovih (Omphalodo-Fagetum) smo izvedli
raziskavo biologije in ekologije treh najpogostejših vrst jelovih lubadarjev pri nas
(Scolytinae: P. curvidens, P. spinidens, C. piceae). Raziskava je potekala od 4. 5. 2015 do
12. 10. 2015. Terensko delo smo ne glede na vreme opravljali vsakih štirinajst dni v GGE
Leskova dolina in GGE Snežnik. Podatke smo pridobivali na dvajsetih podrticah (A. alba),
ki so bile posledica spomladanskega vetroloma leta 2015. Naša raziskava se je na terenu
delila na dva višinska razreda, tistega z nadmorskimi višinami pod in tistega nad 800 m. n. v.
V vsakem višinskem razredu smo analizirali 10 podrtic, ki so bile ustrezne za izvajanje
terenskih meritev oziroma jemanje odrezkov skorje velikosti 20 × 20 cm. Odrezke smo
najprej jemali le s šestih dreves, pri katerih je bila prisotnost lubadarja najbolj očitna.
Odrezke smo kasneje začeli jemati tudi z ostalih dreves (kasneje skupaj 7 vzorcev na terenski
dan), da bi pridobili čim več osebkov za štetje in determinacijo ter tako prišli do
natančnejšega statističnega rezultata. Vsaka podrtica je bila razdeljena na štiri dele, ti pa so
variirali glede na skupno dolžino posameznega drevesa. Opazovana drevesa smo
pregledovali za vhodne odprtine na skorji, jih evidentirali in šteli. Preverili smo tudi
prisotnost bele trohnobe na koreninah podrtih jelk; prisotna je bila na vseh dvajsetih
drevesih. Opazovane jelke so odmrle zaradi vetroloma leta 2015, pogoje za slednjega pa je
omogočil žledolom leta 2014.
Prvi simptomi napada jelovega lubadarja so se na nižji nadmorski višini začeli pojavljati
18. 5. 2015, prvi osebek na višji nadmorski višini pa je bil evidentiran 14. 6. 2015. Vhodne
odprtine, imagi in ličinke jelovih podlubnikov so se od začetka do konca raziskave v večjem
številu pojavljali na nižji nadmorski višini. Rezultati so pokazali, da se je prvo rojenje
ostrozobega jelovega lubadarja na nižji nadmorski višini z ugodnimi temperaturami pričelo
v začetku meseca maja, drugo rojenje pa v drugi polovici meseca avgusta, najverjetneje
zaradi temperaturne inverzije. Prvo rojenje na višji nadmorski višini se je pričelo konec
meseca maja z dvigom temperatur na višjih nadmorskih višinah, drugo rojenje pa v začetku
avgusta. Ostrozobi jelov lubadar je bil kot vrsta na celotnem območju raziskave najbolj
prisoten, pogosteje pa se je pojavljal na nižji nadmorski višini. Odrasle osebke, rove in
ličinke krivozobega jelovega lubadarja smo evidentirali samo na enem drevesu na nižji
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nadmorski višini. Ličink in odraslih osebkov zrnatega jelovega lubadarja nismo evidentirali,
našli smo samo rovni sistem na enem drevesu na nižji nadmorski višini. Ličinke krasnikov
in kozličkov so se pojavljale na zgornji in nižji nadmorski višini skozi celotno raziskavo v
skoraj istem številu. Na vseh drevesih so bile prisotne bela trohnoba korenin, sivorumena
mraznica in štorovka (Armillaria spp.).
Preštete vhodne odprtine jelovih lubadarjev iz naše raziskave smo primerjali s številom za
določitev gostote napada osmerozobega smrekovega lubadarja, ki je naveden v Pravilniku o
varstvu gozdov. Glede na to primerjavo podatkov, ki je bila le orientacijska, populacija
jelovih lubadarjev ni bila visoka.
Vetrolom se je zgodil v obdobju zimske sečnje (od 1. novembra do 31. marca). Jelove
podrtice, katerih še niso napadli podlubniki, bi morali glede na 30. člen Zakona o gozdovih
(1993) spraviti iz gozda do 1. maja. Zaradi pričetka prvega rojenja na nižji nadmorski višini
v začetku meseca maja bi bilo treba gozdne lesne sortimente jelke obeliti ali predelati in
njihove ostanke porabiti ali predelati v skladu z zakonom. Prvo rojenje na višji nadmorski
višini pa se je pričelo konec meseca maja; lastnik oziroma izvajalec ima tako en mesec časa,
da sortimente jelke obeli ali predela in njihove ostanke porabi ali predela (Zakon o
gozdovih …, 1993).
Vzroki za poškodovanost jelovih sestojev na raziskovanem območju so bili kompleksni,
biotski in abiotski dejavniki. Žledolom leta 2014 in kasneje vetrolom leta 2015 sta povzročila
stres na tem območju. Pomemben dejavnik je bila tudi temperatura, ki je odvisna od
nadmorske višine. Splet teh okoliščin je pripomogel k pojavu jelovih lubadarjev, vendar ti
niso bili poglavitni dejavnik za poškodbe v raziskovanih sestojih navadne jelke, saj se na
polovici raziskovanih dreves odrasli osebki sploh niso pojavili. Poleg poškodb, ki jih
povzročajo jelovi lubadarji, pa so se pojavljale poškodbe, ki jih povzročajo Armillaria spp.
ter ličinke krasnikov in kozličkov.
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mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring. Šumarski List, 135, 13:
114-121

Poročilo Zavoda za gozdove Slovenije o gozdovih za leto 2015. 2016. Ljubljana, Zavod za
gozdove Slovenije: 10 str.

Pravilnik o varstvu gozdov. 2009. Ur.l. RS, št 114/09, 31/2016.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9492 (5. maj 2017)

Titovšek J. 1988. Podlubniki Slovenije, obvladovanje podlubnikov, Ljubljana, Gozdarska
založba: 90-98 str.

Toivanen T., Liikanen V., Kotiaho J. S. 2009. Effects of forest restoration treatments on
the abundance of bark beetles in Norway spruce forests of southern Finland. Forest
ecology and management, 257, 1: 117-125
Vičar Z. 2015. Meterološki podatki. (osebni vir, 6. jul. 2015)

41
Petelin E. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah… gozdov.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017.

Vročinski val od 28. avgusta do 1. septembra 2015. 2015. Ljubljana, Agencija Republike
Slovenije za okolje.
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/vrocina28avg-1sep2015.pdf (20. dec. 2016)

Zakon o gozdovih. 1993. Ur.l. RS, št.30/1993
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO270 (22. apr. 2015)

Petelin E. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah… gozdov.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017.

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorici prof. dr. Maji Jurc za mentorstvo in pregled mojega diplomskega
dela.
Zahvaljujem se somentorju dr. Maartenu de Grootu iz Gozdarskega inštituta Slovenije za
pomoč pri terenski raziskavi, zbiranju podatkov, laboratorijskem delu in obdelavi podatkov
ter za nadzor mojega diplomskega dela.
Zahvaljujem se dr. Tinetu Hauptmanu za pregled mojega diplomskega dela.
Doc. dr. Alešu Kaduncu se zahvaljujem za recenzijo diplomskega dela.
Zahvaljujem se Janezu Škerbcu, gozd. inž., vodji Zavoda za gozdove Slovenije, KE Stari trg
pri Ložu, za pomoč pri izdelavi kart terenskega dela in pomoč pri samem terenskem delu.
Zahvaljujem se Igorju Pridigarju, gozd. inž., revirnemu gozdarju na Zavodu za gozdove
Slovenije, KE Stari trg pri Ložu, za pomoč pri terenskem delu.
Zahvaljujem se staršem za omogočen študij in vso podporo.
Zahvala gre tudi moji punci, bratu in vsem prijateljem, ki so me podpirali tekom študija.

Petelin E. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah… gozdov.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017.

PRILOGE
Priloga A: Obrazec terenskega dela za zgornjo nadmorsko višino

Petelin E. Pomen jelovih podlubnikov (Pityokteines curvidens, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae) v sanacijah… gozdov.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017.

Priloga B: Obrazec terenskega dela za spodnjo nadmorsko višino

