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Izvleček
Gozdni požari vsakoletno ogrožajo večja območja Submediteranske Slovenije. Zaključna
seminarska naloga se ukvarja z značilnostmi obnove rastlinskega pokrova po požarih. V
teoretičnem delu so predstavljeni gozdni požari, koncept sukcesije in pionirske rastlinske
vrste. Terensko delo je obsegalo popis rastlinstva na dveh požariščih na Krasu. Primerjali smo
pokrovnost posameznih rastlinskih plasti in vrstno sestavo na požariščih z nepogorelimi
površinami v bližini. Ugotovili smo, da je na požariščih manjša pokrovnost predvsem
grmovne plasti. Na mlajšem požarišču je zeliščna plast neenakomerna in krpasta, na pet let
starejšem požarišču ni več opaziti razlike. V drevesni plasti so poškodovane le nižje veje.
Požarišča poleg rastlin, ki uspevajo na bližnjih nepogorelih površinah, poraščajo pionirske
rastline. Hitrost obnavljanja rastlinskega pokrova smo proučevali s primerjavo dveh različno
starih požarišč. Na starejšem je gorelo leta 2009, na mlajšem 2013. Največje razlike smo
opazili v zeliščni plasti, kjer je na mlajšem požarišču vrstna sestava precej bolj skromna in
pokrovnost manjša kot na pet let starejšem požarišču.
Ključne besede: biogeografija, gozdni požari, sukcesija, pionirske rastlinske vrste,
Submediteranska Slovenija
Abstract
Wildfires threaten large areas of Submediterranean Slovenia every year. The final seminar
studies post-fire regeneration patterns. The theoretical part introduces wildfires, the concept of
succession and pioneer plant species. Field work was carried out at two burned sites in the
Kras area where inventories of plant species were made. Plant cover and species composition
were contrasted with nearby unburned sites. On burned sites plant cover of shrub layer is
lower. Plant cover of herbaceous layer is uneven and patchy on more recently burned site
while the site which was burned five years earlier shows no difference. In the tree layer only
the lower branches were damaged. In addition to plant species which grow on unburned sites
the vegetation of the burned sites is composed of pioneer species. The rate of post-fire
regeneration was examined by comparing two sites which were affected by fire at different
times. The more recent site was burned in 2013, the older in 2009. The biggest differences
were observed in herbaceous layer with the more recently burned site displaying a
considerably more moderate species composition and lower plant cover density.
Key words: biogeography, wildfires, succession, pioneer plant species, Sumediterranean
Slovenia
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1. Uvod
Zaradi specifičnih podnebnih in rastlinskih značilnosti, pa tudi vpliva človeka, večja območja
Submediteranske Slovenije požari ogrožajo vsakoletno. Poleg očitne nevarnosti za življenje in
lastnino predstavljajo požari tudi pomemben dejavnik za razvoj rastlinstva. Predvsem
grmovna in zeliščna plast navadno pogorita, a s procesom sukcesije se začne rastlinski pokrov
hitro obnavljati. Najprej pogorela območja zarastejo pionirske rastline, ki so prilagojene na
težje rastne razmere. Vrstna sestava je odvisna tudi od rastlinstva v okolici in od vrstne
sestave območja pred požarom. S proučevanjem dveh različnih požarišč na Krasu v okolici
naselja Sežana smo želeli določiti glavne značilnosti obnove rastlinskega pokrova po požarih.
Za boljšo primerjavo in razumevanje dinamike sukcesije sta bili izbrani požarišči, na katerih
je gorelo v večletnem razmiku.

1.1. Namen in cilji
Glavni namen zaključne seminarske naloge je proučiti značilnosti obnavljanja rastlinskega
pokrova po požarih v Submediteranski Sloveniji. Cilji so naslednji:





Proučiti rastlinsko sestavo požarišč.
Določiti tipične rastlinske vrste, ki uspevajo na požariščih.
Primerjati rastlinski pokrov na požariščih z rastlinskim pokrovom na rastiščih v
neposredni bližini.
Primerjati rastlinski pokrov na različnih požariščih glede na čas, ki je pretekel od
požara.

1.2. Delovne hipoteze
Pred izdelavo zaključne seminarske naloge smo postavili naslednje delovne hipoteze:
1. Na požariščih, na katerih je od požara preteklo že daljše časovno obdobje, uspeva
več rastlinskih vrst.
2. Na požariščih, na katerih je od požara preteklo že daljše časovno obdobje, je
pokrovnost rastlinskih vrst večja.
3. Požarišča v veliki večini poraščajo pionirske rastlinske vrste.

1.3. Metode dela
Metode so obsegale tako kabinetno kot terensko delo. Najprej smo proučili dosedanje
raziskave na področju obnove rastlinskega pokrova po požarih. S pomočjo strokovne
literature smo pregledali teoretska izhodišča o gozdnih požarih, rastlinski sukcesiji in
pionirskih rastlinah.
Na Zavodu za gozdove Slovenije smo pri Območni enoti Sežana pridobili podatke o lokacijah
požarov za leta 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 (Požari 2009-2013, 2014). S pomočjo teh
podatkov, geološke karte ter podatkov o naklonu površja sta bili nato izbrani vzorčni območji.
Zanimala so nas požarišča iz let 2009 in 2013. Da bi zagotovili, da na območjih iz leta 2009
za tem ni več gorelo, smo preverili še podatke iz sledečih let.
Terensko delo je obsegalo popis rastlinstva po Braun-Blanquetovi oz. züriško-montpelierski
oz. srednjeevropski metodi, s katero se določajo številčnost, pokrovnost in združenost (Tivy,
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1993; Lovrenčak, 2003). Za določevanje rastlinskih vrst so bili uporabljeni rastlinski ključi
(Pintar, Wraber, 1990; Lippert, 2000; Fletcher, 2007; Schauer, 2008; Lang, 2013). Popis
rastlinstva je bil izveden na dveh izbranih požariščih in v njuni neposredni bližini (Karta 1).
Na prvem območju, ki se imenuje Kamarija, je gorelo leta 2009. Požarišče na drugem
območju (Podgovec) je bilo pet let mlajše, požar ga je zajel leta 2013.
Karta 1: Lokacija proučevanih območij

1.4. Pregled dosedanjih raziskav
V Sloveniji je bilo na temo obnavljanja rastlinskega pokrova po požarih narejeno le malo
raziskav. Kovač (2012) se je ukvarjala s sukcesijo na požariščih v Slovenski Istri. Proučevala
je posledice požarov, ki so se zgodili v razponu treh let. Zaradi kratkega časovnega razmika ni
bilo opaziti velikih razlik v poraščenosti med posameznimi požarišči. Na vseh požariščih so
prevladovale pionirske rastline, kot so ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius), črni trn
(Prunus spinosa), robida (Rubus spec. div.) in navadni šipek (Rosa canina). Pokrovnost
podrasti je bila najmanjša na najmlajšem požarišču, kjer je gorelo le eno leto pred izvedbo
raziskave. Na najstarejšem požarišču, kjer so od požara pretekla tri leta, je ugotovila največjo
pokrovnost mladih grmovnih in drevesnih vrst.
Geografski vidiki obnavljanja rastlinskega pokrova na različnih primerih so zbrani v delu
Geografija in rastlinska sukcesija – izbrani primeri iz slovenskih pokrajin (Geršič in sod.,
2014). Skupaj s teoretskimi in metodološkimi izhodišči je predstavljen potek sukcesije v
raznovrstnih posebnih okoljih – na prodiščih, podornem gradivu, meliščih, gradbenih jamah
in požariščih. Na vseh obravnavanih območjih je bila ugotovljena prisotnost pionirskih vrst,
od katerih so nekatere tudi invazivne. Pokazalo se je, da je ključen dejavnik sukcesije čas,
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pomemben je tudi vpliv mikrolokacije z značilnostmi kot so preperelost matične podlage,
zavetrnost, nadmorska višina, ekspozicija, naklon in antropogeni vplivi.
V Evropi je proučevanje rastlinske sukcesije po požarih napredno zlasti na Iberskem polotoku
(npr. Pausas in sod. 1999). Ukvarjali so se z obnovo rastlinskega pokrova v obdobju od deset
do štiriintrideset mesecev po požaru. Na požariščih so ugotovili šibko prisotnost enoletnih
vrst. Prevladujejo rastlinske vrste, ki so s pomočjo posebnih prilagoditev sposobne preživeti
požare. Sem spadajo različne vrste hrastov (npr. Quercus coccifera) in trav (npr.
Brachypodium retusuin).
Pregled teoretskih izhodišč s področja gozdnih požarov je oprt predvsem na dela Jakše (2002;
2006) in Pečenka (2005). Pri sukcesiji in pionirskih rastlinah sta bila kot ključni deli
uporabljena biogeografska učbenika Tivyja (1993) in Lovrenčaka (2003), oprli pa smo se tudi
na ekološki učbenik Tarmana (1992).
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2. Gozdni požari
Zakonodaja Republike Slovenije določa, da gre pri gozdnih požarih za »proces hitrega
gorenja, ki se nenadzorovano širi v gozdnem prostoru in povzroča škodo« (Pravilnik o varstvu
gozdov, 2009). Požari predstavljajo omejitve za gospodarstvo, razvoj podeželja, okolje in
trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Posledice je mogoče omiliti s preventivnimi ukrepi in
izobraževanjem prebivalstva (Košir, Jež, 2008). Na število gozdnih požarov ima največji
vpliv podnebje. Sam obseg pogorelih površin je odvisen predvsem od uspešnosti preventivnih
ukrepov (Jakša, 2002).
Za nastanek gozdnega požara morajo biti nujno izpolnjeni trije pogoji: prisotnost kisika,
prisotnost goriva in energija vžiga (strela, ogorek, vžigalica...). V primeru, da je en izmed
pogojev umaknjen, požar ne nastane. Goriva v gozdu se delijo na lahko vnetljiva in težje
vnetljiva. Lahko vnetljiva goriva gorijo hitro, sem spadajo rastlinski opad, posušena trava,
grmovje in nižja drevesa. Težje vnetljiva goriva gorijo počasneje in vključujejo drevesa z več
kot 10 cm premera, debele veje, panje, debele lesne ostanke na tleh ter debelo in vlažno
humusno plast (Jakša, 2006). Navadno požar najprej zajame drobno lahko vnetljivo gorivo in
se nato ob primernih vremenskih razmerah razširi še na debelejši težje vnetljiv material
(Pečenko, 2005).
Pri širjenju požara imajo največji vpliv vremenske razmere. Padavine vnašajo vlago v gorivo
in s tem zmanjšujejo vnetljivost in gorljivost materiala. Sonce, veter, nizka relativna vlaga in
visoka temperatura povzročajo sušenje goriva in na ta način večjo vnetljivost in gorljivost.
Veter poleg tega prispeva še k širjenju požara z omogočanjem dotoka kisika in prenašanjem
isker ter majhnega gorečega materiala (Pečenko, 2005).
Ločimo več vrst gozdni požarov glede na gozdno plast, v kateri gori (Jakša, 2006):








Podtalni požar: gorijo podzemni deli rastlin in goriva v prsti. Pojavi se v prsti z veliko
humusa, opada in mrtvimi koreninskimi sistemi. Navadno gre za nadaljevanje
pogašenega talnega in vršnega požara ali pa ga zaneti udar strele. Ker poteka v tleh, ga
je težko zaznati. Širi se pod površjem, najhitreje po rovih živali in odmrlih drevesnih
koreninah. Tli lahko več dni in nato pride na površje kot talni požar več deset metrov
stran od mesta nastanka. Težko ga je učinkovito pogasiti, gozdna tla je potrebno
prekopati in zaliti z vodo. Povzroča veliko škodo, s tem ko uniči koreninske sisteme.
Talni požar: nastane na tleh in se širi večinoma po travinji, listju, mahovih in
odpadlemu materialu. Poleg tega zajame tudi humusno plast, grmišča in podrast.
Gorenje lahko pospešijo smeti v gozdu. Povzroči ga navadno človek. Takšne požare je
lahko spremljati in nadzorovati. Največkrat zaradi njih nastane le malo škode.
Debelni požar: gorijo debla, drevesne krošnje pa ne. Značilni so predvsem za iglaste
gozdove, kjer so krošnje visoko nad tlemi. Debla pri tem ne zgorijo popolnoma. Gre
za vmesno obliko med talnim in vršnim požarom. Druga oblika debelnega požara je,
ko zaradi udara strele gori eno samo deblo in v tem primeru zgori do konca. Debelni
požar se hitro razširi v talni ali vršni požar, povzroča nekoliko večje škode kot talni
požar.
Vršni (kompleksni) požar: gorijo drevesne krošnje. Navadno se razvije iz talnega
požara ali ob udaru strele. Lahko ga povzročijo tudi iskre iz električnih daljnovodov
ali razžarjeni deli zavornih oblog vlakov. Zajame ves nadzemni del gozda. Pozimi se
pojavlja ob močni burji, najpogostejši je poleti. Takrat je v drevesnih krošnjah velika
koncentracija eteričnih olj, njihovi hlapi omogočajo hiter preskok ognja s tal v
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krošnjo. Vršni požar je težko pogasiti, nujne so zelo velike količine vode. Povzroča
veliko škodo in opustoši gozdni ekosistem.
Poleg zgoraj naštetih se v naravi pojavljajo še kombinirani požari, požarni preskoki in požarni
viharji (Jakoš, 2006).

2.1. Vzroki gozdnih požarov
Gozdnim požarom je težko določiti vzrok. Iz Preglednice 1 je razvidno, da pri kar 42 %
požarov vzrok ni bil ugotovljen. Le 4 % požarov je nastalo zaradi naravnega vzroka, in sicer
udara strele (Poročilo ..., 2013). Strela navadno zaneti požare na vrhovih hribov, ki so težje
dostopni, zato povzroča večje škode in obsežnejša požarišča (Gozdnogospodarski načrt ...,
2012). Glavni povzročitelj požarov je torej človek. Največ požarišč je nastalo zaradi
nepazljivosti, malomarnosti in nepoznavanja nevarnosti. Po površini so tu najpomembnejši
vzrok kmetijske dejavnosti in komunikacije (vlaki, električni vodi) (Poročilo ..., 2013). Pri
komunikacijah so problematični žareči deli zavor, ki odpadajo ob dolgotrajnem zaviranju
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2012). Gozdarstvo, industrija, obiskovalci (npr. turisti, otroci)
in druge dejavnosti (npr. vojska) prispevajo le majhen delež vzrokov. Zaradi namernega
požiga je pogorelo 3 % površin (Poročilo ..., 2013). Tu gre navadno za poskus očiščenja
zaraščenih zapuščenih kmetijskih površin, ki uide izpod nadzora (Gozdnogospodarski načrt
..., 2012).
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Preglednica 1: Vzroki gozdnih požarov v Sloveniji za leto 2012 po številu in površini
Število

Površina

Skupaj

Delež (%)

Skupaj (ha)

Delež (%)

Skupno

168

100

1.005,99

100

Namerni požig

18

11

31,67

3

Nepazljivost

72

43

589,65

59

-kmetijstvo

29

17

393,85

39

-gozdarstvo

3

2

5,5

1

-industrija

0

0

0

0

-komunikacije

35

21

189,14

19

-obiskovalci

5

3

1,16

0

-drugo

0

0

0

0

Naravni vzroki

7

4

152,4

15

Neznano

71

42

232,26

23

Vir: Poročilo ..., 2013.

2.2. Posledice gozdnih požarov
Gozdni požar je na nekaterih območjih pomemben ekološki dejavnik, ki je ključen za obnovo
ekosistema. V Sloveniji predstavlja predvsem motnjo v okolju. Posledice se razlikujejo glede
na tip požara, čas nastanka in trajanje požara, značilnosti gozda, obseg pogorele površine in
ekološke ranljivosti samega območja (Jakša, 2006). Zaradi požara pride do spremembe
lastnosti prsti. Pozitivna posledica je pospešena mineralizacija, ki povzroča hitrejše sproščanje
rastlinam potrebnih hranil, kot naravna oksidacija organske snovi. Zmanjša se tudi kislost
prsti. Po drugi strani prihaja do izrazitih negativnih učinkov. Velik del organskega materiala
pogori, zaradi česar se stanjša organski horizont prsti (Urbančič, 2002). Spremenijo se tudi
toplotne razmere v prsti. Podnevi se ob sončnem vremenu zaradi počrnelosti prst močno
segreje, ponoči pa se zaradi pomanjkanja rastlinskega pokrova bolj ohladi. Na požarišču so
manjše možnosti za zadrževanje vode, zato se poveča odtok in s tem erozija ter spiranje
6

hranil (Jakša, 2006). Najočitnejša posledica je izguba dreves in lesne mase ter s tem zmanjšan
donos gozda (Jakša, 2002). Poleg tega požari omejujejo tudi okoljske, socialne in gospodarske
funkcije gozda. Opustošena so gozdna rastišča, nastane ekološka škoda, spremenjena je vrstna
sestava rastja, živali in gliv v gozdu. Od živali je najbolj prizadeta mikro in mezo favna, ki
živi v prsti. Po požaru močno upade število rastlinskih vrst na požarišču. Že kmalu, navadno
ob prvem dežju, se začne povečevati število glivnih vrst. Nadalje je ogrožena infrastruktura v
gozdu ter premoženje v naseljih blizu gozda. Omeniti je vredno tudi zmanjšano estetsko
vrednost pogorelih površin (Jakša, 2006).
Po požaru je potrebno prizadete sestoje posekati, pripraviti na obnovitev in čim hitreje
obnoviti. Z obnovo pospešimo sukcesijo in zagotovimo, da je gozd spet sposoben opravljati
pomembne funkcije. Prepočasna sanacija vodi do dodatne izgube lesne mase, ki bi jo kljub
požaru še lahko uporabili. Dodatno nevarnost predstavljajo podlubniki, ki se v poškodovanih
sestojih hitro prekomerno namnožijo. S tem lahko začnejo ogrožati tudi neprizadeta zdrava
drevesa v bližini (Jakša, 2002).

2.3. Ogroženost Slovenije zaradi gozdnih požarov
Požarna ogroženost območja je odvisna od podnebnih dejavnikov ter vremenskih razmer in
razvojne stopnje rastja (Pečenko, 2005). Pravilnik o varstvu gozdov (2009) določa, da je
potrebno gozdove razvrstiti v štiri stopnje požarne ogroženosti (zelo veliko, veliko, srednjo in
majhno; glej sliko 1) glede na lastnosti gozda in zunanje dejavnike. Pri lastnostih gozda se
upošteva vrstna sestava, pri zunanjih dejavnikih podnebni dejavniki (srednja letna
temperatura, srednja letna količina padavin, srednja letna relativna vlažnost zraka, moč in
pogostost vetra, periodičnost sušnih obdobij), značilnosti reliefa (nagib, ekspozicija,
nadmorska višina), vrsta tal, objekti v gozdu in drugi dejavniki, ki bi lahko povečevali
požarno ogroženost. Namen te razvrstitve je načrtovanje ukrepov za varstvo gozdov pred
požari.
Po tej metodologiji so gozdovi v Sloveniji razdeljeni po stopnjah potencialne požarne
ogroženosti. Prva stopnja se nanaša na gozdove in območja gozdov z zelo veliko požarno
ogroženostjo. Tu je stalno prisotna nevarnost gozdnih požarov, ki predstavlja resno tveganje
za okoljsko ravnovesje gozdov, varnost ljudi in premoženja ter pospešuje nepovratno
degradacijo gozdnega okolja. V drugi stopnji z veliko požarno ogroženostjo so gozdovi, kjer
je nevarnost gozdnih požarov občasna. Za gozdove v tretji stopnji požarne ogroženosti je
značilna srednja ogroženost. Nevarnost gozdnih požarov ni stalna ali občasna, a resno ogroža
gozdne ekosisteme. V četrto stopnjo ogroženosti so razvrščeni gozdovi z majhno
ogroženostjo, ki se ne uvrščajo v nobeno drugo kategorijo (Jakša, 2006).
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Slika 1: Zemljevid potencialne požarne ogroženosti gozdov v Sloveniji

Vir: Požarno ogroženi gozdovi, 2014.
Slovenija je razdeljena na štirinajst gozdnogospodarskih območij (GGO): Tolmin, Bled,
Kranj, Ljubljana, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Slovenj Gradec,
Maribor, Murska Sobota in Kraško gozdnogospodarsko območje (Odlok ..., 2003). Najbolj
požarno ogroženo je Kraško gozdnogospodarsko območje (tudi GGO Sežana). Območje
zajema Kras, Primorje in Slovensko Istro. Leta 2012 je kar 64% vseh požarov nastalo na tem
območju (Preglednica 2). Še bolj izstopa delež glede na pogorelo površino, kjer je Kraško
gozdnogospodarsko območje daleč pred ostalimi s kar 71% (Poročilo ..., 2013). Požarna
ogroženost je precejšnja še na Štajerskem in v Prekmurju, najmanj požarno ogrožena je
osrednja Slovenija (Pečenko, 2005).
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Preglednica 2: Število požarov in pogorela površina v letu 2012, po GGO
GGO
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0
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2,3

0,5
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0

0,42
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0
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1.005,99

6

2

2

4

1

4

0

1

5

0

64

100

3

16

0

0

0

0

0

0

0

0

71

100

Vir: Poročilo ..., 2013.
Najbolj požarno ogroženo je v Sloveniji torej submediteransko območje. Vzroki za to so tako
naravni kot tudi družbeni dejavniki. Zelo pomemben je vpliv podnebja z visokimi
temperaturami in sušno dobo v kritičnem obdobju poleti, ko obstaja velika nevarnost požarov.
Izrazito vlogo pri povečani požarni ogroženosti imajo močni vetrovi, v februarskem in
marčevskem kritičnem obdobju še posebej burja. Večja ogroženost je tudi posledica
karbonatne matične podlage, ki ne zadržuje vode. Nezanemarljivo je delovanje človeka, zlasti
sprememba naravnega rastja. Antropogeni nasadi rdečega bora (Pinus sylvestris) in črnega
bora (Pinus nigra), ki tu prevladujejo, so namreč najbolj požarno ogroženi (Jakša, 2002).
Požarno ogroženost še povečujejo prometni koridorji, ki potekajo skozi to območje, zlasti
izrazit je vpliv železnice (Gozdnogospodarski načrt ..., 2012).
Zavod za gozdove Slovenije poleg določanja stopenj požarne ogroženosti spremlja tudi
dejansko požarno ogroženost. Ta se spreminja v prostoru in času, odvisna je predvsem od
vremenskih razmer (Jakša, 2006). Ob daljšem obdobju opazovanja pojavnosti požarov sta se
pokazala dva letna viška. Prvi nastopi pozno pozimi in zgodaj spomladi od začetka februarja
do konca marca, drugi pa konec poletja od julija do avgusta (Jakša, 2002). Vzroka za
zgodnjespomladanski višek so višje temperature in precejšna količina suhega odmrlega rastja
v naravi. Ob naraščajočem številu vročih in suhih poletij lahko pričakujemo porast poletnega
viška (Pečenko, 2005). Najmanjša dejanska požarna ogroženost med letom nastopi maja in
jeseni v oktobru, novembru ter decembru (Jakša, 2006). Opazen je tudi dnevni hod verjetnosti
nastanka požarov. Največkrat zagori popoldne med poldnevom in 18. uro, višek nastopi ob
štirinajstih (Jakša, 2002). Najmanjša verjetnost za požar je ponoči, okrog ene ure zjutraj
(Jakša, 2006). Na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje je vsak dan prikazana
požarna ogroženost po Sloveniji za šestnajst regij – Bela krajina, Bovška, Brkini, Dolenjska,
Gorenjska, Goriška, Kočevska, Koroška, Ljubljana in okolica, Obala, Podravje, Pomurje,
Postojna, Savinjska, Spodnje Posavje in Zgornjesavska (Slika 2). Glede na meteorološke
podatke in razvojno stopnjo rastlinstva je izračunan indeks požarne ogroženosti. Na osnovi
indeksa je določena stopnja verjetnosti za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju.
Lestvica je s statistično določenimi pragovi razdeljena na pet stopenj: 1 – zelo majhna
ogroženost (temno zelena), 2 – majhna (svetlo zelena), 3 – srednja (rumena), 4 – velika
(oranžna), 5 – zelo velika (rdeča) (Požarna ogroženost ..., 2014).
9

Slika 2: Primer prikaza požarne ogroženosti po območjih

Vir: Požarna ogroženost ..., 2014.

3. Obnova rastlinskega pokrova
Rastlinski pokrov se obnavlja s procesom sukcesije, kjer gre za izmenjavanje rastlinskih in
živalskih vrst na določenem območju (Geografski terminološki slovar, 2005). Zaporedje je
časovno pravilno, dogaja se kot odgovor na nepovratne spremembe v okolju. Primarna
sukcesija predstavlja prvo poselitev novonastalih območij. Sekundarna poselitev je obnova
prvotnega stanja po zunanjih posegih. Sukcesija poteka od začetne faze s pionirskimi
rastlinami do končne faze z ustaljeno klimaksno združbo (Lovrenčak, 2003; Geografija,
2008).
Sukcesija predstavlja poleg regeneracije in fluktuacije enega izmed treh osnovnih tipov
sprememb pri proučevanju rastja. Regeneracijske spremembe vključujejo naravne procese
razmnoževanja, rasti in odmiranja brez sprememb v količini in sestavi rastja. Fluktuacijske
spremembe so povratne in ciklične, do njih pride ob odstopanju sestave biomase od
povprečnega stanja skozi različno dolga časovna obdobja. Pri sukcesijskih spremembah gre za
nepovratno pretvorbo enega tipa biomase v drugega skozi čas (Tivy, 1993).

3.1. Zgodovinski razvoj koncepta sukcesije
Opazovanja sukcesije so se začela v vodnih ekosistemih. Nekatera jezera z leti postajajo vse
bolj plitva, spremenijo se v močvirja, nazadnje se popolnoma posušijo in na njihovem mestu
zraste gozd (Tarman, 1992). Koncept sukcesije sta na začetku 20. stoletja v Severni Ameriki
razvila Cowels in Clements na podlagi proučevanja rastlinstva peščenih sipin na obalah jezera
Michigan in v Nebraski. Clements je razvil opisni model, ki ima še danes velik vpliv na
ekološko znanost. Sukcesijo je definiral kot zaporedje rastlinskih združb. Na vsaki naslednji
stopnji so prisotne bolj kompleksne življenjske oblike (npr. mahovi, praproti, trave/zelišča,
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grmišča in nazadnje drevesa), na končni stopnji uspeva klimaksno rastlinstvo. Sukcesijo sprva
določa spreminjanje habitata, kasneje konkurenca med vrstami. Vrste, ki so v tekmovanju
neuspešne, izumrejo. Končna faza sukcesije je klimaksna združba, v kateri prevladujejo
največje oz. najvišje rastlinske vrste, ki lahko uspevajo v danih prevladujočih podnebnih
razmerah. V nekaterih primerih lokalni naravnogeografski pogoji upočasnjujejo sukcesijo, kar
vodi do nastanka pod-klimaksa. Skrajne človekove dejavnosti lahko povzročijo odklon
sukcesijskega zaporedja od naravne smeri; razvije se plagioklimaks. V primeru, da je moteči
dejavnik odstranjen, lahko združba napreduje do klimaksa (Tivy, 1993).
Clementsov model je progresiven, determinističen in predvidljiv, deluje po analogiji z
organizmom. Vse od začetne objave je deležen precejšnjih kritik. Model pretirano poudarja
biotsko spreminjanje habitata in zanemarja abiotske spremembe. Poleg tega empirični podatki
nakazujejo, da se v določenem habitatu ne uveljavijo vedno enaki sukcesijski nizi in stopnje.
Dejstvo, da je Clementsov model preveč poenostavljen in da mu manjkajo empirični temelji,
ni presenetljivo, če upoštevamo skromnost podatkov o značilnostih in procesih spreminjanja
rastlinstva skozi čas, ki so bili na voljo v času oblikovanja modela. Procesi sukcesije še vedno
niso popolnoma jasni, kljub velikemu številu terenskih opazovanj obnavljanja rastlinskega
pokrova. Od sredine 50.-ih do konca 70.-ih let prejšnjega stoletja se je večina ekoloških
razprav vrtela okoli pojasnjevanja sukcesije (MacIntosh, 1980; cv: Tivy, 1993).
Connell in Slayer sta leta 1977 predlagala naslednje štiri modele (Tivy, 1993):
1. Facilitacija (spreminjanje habitata ali območja): proces, kjer prvotno naseljene vrste
spreminjajo habitat, da postane bolj primeren za naselitev drugih vrst;
2. Toleranca (tekmovanje): proces, kjer vrste, ki rastejo počasneje in so bolj tolerantne
(tj. konkurenčno močnejše), vdrejo na območje, kjer so že prisotne začetne vrste. Le-te
rastejo hitreje in so manj tolerantne, zato so sčasoma izrinjene;
3. Inhibicija: proces, kjer prve rastlinske vrste, ki se naselijo na določenem območju,
zavirajo nadaljnje priseljevanje, vse dokler ne odmrejo;
4. Naključje: proces, kjer je preživetje različnih vrst v začetni stopnji sukcesije
naključno, nadaljnji razvoj pa poteka z naključnim naseljevanjem novih vrst, ki rastejo
in dozorevajo skupaj, a različno hitro.
Delo Connella in Slayerja je prineslo novo izrazoslovje brez večjih vidnih napredkov v teoriji
sukcesije. Po drugi strani je veliko število novih terenskih opazovanj in beleženj pripomoglo k
večjemu razumevanju raznolikosti sukcesijskih zaporedij. Zaradi velike raznovrstnosti oblik
sukcesijskih nizov je oblikovanje splošno veljavnega modela težavno (Tivy, 1993).

3.2. Vrste sukcesij
Sukcesije se vršijo na kopnem in v vodi, lahko so naravne ali umetne, kadar jih izzove človek
s svojimi dejavnostmi v okolju. Glede na izhodiščno stanje delimo sukcesije na primarne in
sekundarne (Tarman, 1992).
Primarna sukcesija poteka na območjih, kjer pred tem ni bilo življenja in so bila z biološkega
vidika nespremenjena. Čeprav so območja, kjer potek primarna sukcesija, danes omejenega
obsega, vseeno neprestano nastaja veliko raznolikih novih habitatov (Tivy, 1993). Pojavljajo
se npr. na tokovih lave, sipinah, prodiščih, območjih, ki so jih prej pokrivali ledeniki
(Ecological succession, 2009), novonastalih vulkanskih otokih (Geografija, 2008), rečnih in
morskih nanosih. Primarna sukcesija se pojavlja tudi, kjer človek do te mere degradira
naravno okolje, da nastane biološko nemodificiran habitat. Primer so ekstremna erozija prsti
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in območja rudnikov ter kamnolomov (Tivy, 1993). Taka območja najprej poselijo posebne
pionirske vrste. Z njihovo pomočjo nastane prst, v kateri se kopičijo hranila in na ta način je
območje primerno tudi za naselitev drugih vrst (Ecological succession, 2009). Kolonizacija
rastlin je odvisna od prevladujočih podnebnih pogojev, razpoložljivosti in razširjenosti semen
ter fizikalnih in kemijskih lastnosti habitata (Tivy, 1993).
Primarna alogena sukcesija je značilna za območja, kjer se okolje neprestano spreminja.
Pojavlja se na primer v estuarijih zaradi občasnega vdora slane vode, v sladkovodnih jezerih
kot rezultat kopičenja mulja in na peščenih sipinah, ki jih stabilizirajo na sušne razmere
prilagojene rastline (Tivy, 1993).
Slika 3: Potek primarne sukcesije

Vir: Thompson, 2014.
Sekundarna sukcesija se pojavi na območjih, s katerih je bila odstranjena prvotna združba,
prst pa se je ohranila (Ecological succession, 2009) skupaj s hranili in nekaterimi oblikami
življenja (Thompson, 2014). Razlog za tako stanje je lahko požar, golosek, čezmerna paša
(Geografija, 2008), pospešena erozija prsti zaradi odstranitve rastlinskega pokrova, opuščanje
kmetijskih površin (Tivy, 1993). Izjemen dogodek torej nekatere vrste v združbi uniči, druge
vrste se obdržijo. Obnova ne poteka iz golih tal, ampak iz stanja po nesreči. Navadno je
končna združba po obnovi enaka izhodiščni (Tarman, 1992). Glavna razlika med primarno in
sekundarno sukcesijo je, da sekundarna sukcesija poteka na območjih, ki so že bila biološko
modificirana. Gre za bolj pogost in razširjen pojav kot primarna sukcesija. Velik del t. i.
naravnega rastja je pravzaprav rezultat sekundarne sukcesije. Precejšen delež svetovnih
gozdov je sekundarnega nastanka. Zaradi nenehne sečnje ali požiganja se v teh gozdovih še ni
vzpostavila začetna struktura in sestava (Tivy, 1993).
Na tem mestu je potrebno omeniti, da se v ekološki znanosti pojavljajo dvomi glede
upravičenosti in uporabnosti delitve sukcesije na primarno in sekundarno. Prvi razlog za te
pomisleke je dolgotrajna in zelo razširjena prisotnost posegov v naravno rastje. Kot drugo
tako pri primarni kot pri sekundarni sukcesiji delujejo podobni procesi (Tivy, 1993).
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Slika 4: Potek sekundarne sukcesije

Vir: Thompson, 2014.
Glede na prehranjevalne povezave ločimo avtotrofno in heterotrofno sukcesijo. Avtotrofna
sukcesija temelji na zelenih rastlinah, ki hrano proizvajajo s Sončevo svetlobo. Rastline na
primer prve poselijo neporasla tla, živali sledijo kasneje. Heterotrofna sukcesija je osnovana
na organski hrani. Primer je sukcesija v vodnem ekosistemu po močnem onesnaževanju ali
naselitev razkrojevalcev v mrtvem lesu po vetrolomu v gozdu (Tarman, 1992).
Kadar se vzroki za sukcesijo nahajajo izven združbe, govorimo o alogeni sukcesiji. Gre lahko
za spremembe v podnebnih dejavnikih, kot so poplave, suše, pozebe, izbruhi ognjenikov.
Včasih sukcesijo povzročijo spremenjeni odnosi med organizmi, ki sestavljajo združbo.
Takrat je to avtogena sukcesija (Tarman, 1992).
Geološke sukcesije so planetarno zaporedje sukcesij na kopnem in v oceanu. Predstavljajo
evolucijo življenja in trajajo milijone let. Po drugi strani traja ekološka sukcesija včasih samo
nekaj dni, let, desetletij ali stoletij (Tarman, 1992).

3.3. Potek sukcesije
Okoljski dejavniki in ekološka valenca vrste določajo možnosti za preživetje na novo
naseljene vrste. S svojim delovanjem vrste spreminjajo dejavnike in na ta način vplivajo tudi
na lastne možnosti preživetja. Velike spremembe lahko izničijo življenjske možnosti
priseljenih vrst. Te zato propadejo, na njihovo mesto se naselijo nove vrste. Prihod novih vrst
navadno vodi do popolnega propada in umika prejšnjih. V sukcesiji imajo velik pomen
namreč tudi biotični dejavniki, še posebej konkurenca in predacija. Prihajajoči organizmi
izločajo že naseljene vrste in povzročajo spremembe, ki omogočajo nadaljnje naseljevanje
novih vrst. Proces se na ta način nadaljuje, dokler se ne izoblikuje zrela združba (Tarman,
1992).
Sukcesijski razvoj sestavljajo nizi združb, ki se medsebojno nadomeščajo. Za sukcesijski niz
je značilno, da se z vsako stopnjo povečuje vrstna raznolikost, vezi med členi združbe se
krepijo, biotski odnosi med njimi so vse bolj zapleteni. Hkrati se s kopičenjem organske snovi
oži krogotok osnovnih hranil (Lovrenčak, 2003). Z zapiranjem krogotoka snovi v združbi
ekosistem zaradi manjšanja izgub postaja varčnejši. V živih organizmih se nabirajo hranilne
snovi iz neživega okolja. Zaradi zmanjšane izgube z erozijo in drugimi procesi odplakovanja
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se hranila v še večji meri zadržujejo v habitatu. Povečanje organske proizvodnje povzroči
kopičenje opada. To vpliva na večjo številčnost in raznovrstnost razkrojevalcev, ki imajo vse
pomembnejšo vlogo pri nastajanju prsti (Tarman, 1992).
Sosledje vrst v sukcesijskih nizih ni naključno. Na vsaki stopnji so prisotne vrste, ki so
najbolje prilagojene na razmere, značilne za določeno stopnjo. Nove rastlinske vrste
spreminjajo rastne razmere in omogočajo preživetje spet novih vrst (Thompson, 2014). Z
razvojem se združbe lahko izpodrivajo. Različne trave lahko pripravijo prst do te mere, da jo
naselijo grmišča in drevesa. Prisotnost višjih rastlin vodi v večjo zasenčenost, kar zavira rast
trav. Po drugi strani tak razvoj vodi do naselitve sencoljubnih rastlin (Ecological succession,
2009). Večjo verjetnost preživetja imajo sprva vrste, ki hitro rastejo in se hitro razmnožujejo.
Te so prisotne predvsem v začetnih stopnjah, za katere je značilno manjše število vrst, a
številčno večje populacije. V končnih stopnjah prevladujejo vrste, ki imajo manjše rastne, a
konkurenčno močnejše sposobnosti kot pionirske rastline (Lovrenčak, 2003). Izmenjavanje
vrst je pri sukcesiji sprva zelo hitro. Z napredovanjem obnove rastlinskega pokrova se proces
izmenjavanja vrst najprej upočasni in na koncu preneha. Ravnovesje med naseljevanjem
novih vrst in izumiranjem že prisotnih vrst določa hitrost spreminjanja vrstne sestave združbe.
Z napredovanjem sukcesije se manjša izumiranje vrst. Spreminjajo se tudi funkcionalne
značilnosti združbe. Produktivnost je vse večja, nasprotno je odtok hranilnih snovi vse manjši,
saj se večina hranil veže v organizmih. Razvoj sukcesije vodi do večje raznolikosti vrst, kar
pripomore k večji funkcionalni raznovrstnosti združbe. Vse bolj raznolika so tudi razmerja
med vrstami, zato je združba bolj stabilna in v ravnovesju. Združba je zaradi spletanja novih
soodvisnosti med vrstami bolj kompleksna, kar se izkazuje v vse daljših in bolj zapletenih
prehranjevalnih verigah (Tarman, 1992).
Čas, ki je potreben za obnovo rastlinskega pokrova, je odvisen od dolžine razvojnega kroga
glavnih vrst v združbi. Velike obdobne motnje (npr. suša, zmrzal, požari), lahko v določenem
okolju zadržujejo prehod v končno fazo sukcesije. Razvoj v gozd lahko preprečujejo tudi
živali. V takih primerih govorimo o zadržani sukcesiji (Tarman, 1992).
V zmernem pasu poteka značilna sukcesija, pri kateri so na vsaki stopnji prisotne določene
rastline in živali (Preglednica 3). Celoten proces od golih tal do listnatega gozda traja navadno
150 let. Zrel listnat gozd predstavlja stabilno združbo, v kateri se vrstna sestava ne spreminja,
dokler ne pride do sprememb v okolju (podnebne spremembe, globalno segrevanje ipd.) ali
posegov človeka (posek dreves, redčenje gozda ipd.) (Lovrenčak, 2003).

14

Preglednica 3: Značilen potek sukcesije v zmernem pasu
Stopnja sukcesije

Značilne rastline

1. stopnja - začetna

gola tla

2. stopnja

enoletne pionirske zeliščne vrste, velik del tal še vedno gol

3. stopnja

trajnice, tla v celoti poraščena

4. stopnja

grmovne vrste, nizka drevesa

5. stopnja

mlada gozdna drevesa

6. stopnja - zaključna

listnat gozd

Vir: Lovrenčak, 2003.
Zaradi vplivov človeka ali velikih naravnogeografskih sprememb lahko nastanejo regresivne
združbe. Za te razdrte združbe je značilno, da so, kot mlade sukcesijske razvojne stopnje, v
dinamičnem neravnovesju z lastnostmi naravnega okolja. Tako stanje je navadno
kratkotrajno, saj nazadovanje združbe prekine nova sukcesijska vrsta. Razvoj se nato
nadaljuje z znanimi sukcesijskimi stopnjami vse do nastanka ustaljene klimaksne združbe
(Lovrenčak, 2003).

3.4. Klimaksna združba
Zaključna stopnja sukcesijskega razvoja, h kateri vodijo vse sukcesijske stopnje, je klimaks.
Gre za ustaljeno končno združbo, ki je v dinamičnem ravnovesju z okoljem. Stalno se
obnavlja, vendar se v njej, za razliko od ostalih sukcesijskih stopenj, ne kopiči organska snov.
Letni odtok in poraba sta torej enaka letnemu pritoku in proizvodnji (Lovrenčak, 2003).
Veliko in dobro definirano klimaksno združbo imenujemo biom (Climax community, 2002).
Vrstna sestava klimaksne združbe se ne spreminja, saj se vse prisotne vrste uspešno
razmnožujejo, vdor novih vrst navadno ni mogoč (Climax, 2014). Za klimaksno stanje ali
zrelost je značilna velika raznovrstnost združbe, zapleteni odnosi med vrstami in dolge
prehranjevalne verige (Tarman, 1992). Klimaksno rastje se vzdržuje samo, s tem da je rast
značilnih vrst prednostno omogočena. Na ta način se nadaljuje ravnovesje med rastlinstvom,
prstjo in podnebjem. Če je klimaksna združba uničena, je obnova dolgotrajna (Lovrenčak,
2003). Za klimaksno združbo je sicer značilno, da je njeno življenjsko okolje stabilizirano,
populacije so stabilne. To stabilnost sčasoma prekine motnja v okolju, npr. požar, poseg
človeka, začetek ali konec ledene dobe, vulkanski izbruh, naselitev invazivnih rastlin ali
kakršenkoli drugačen uničujoč dogodek. Za tem območje ponovno poselijo pionirske rastline,
zopet se začne proces sukcesije, dokler se ne uveljavi nova klimaksna združba, ki je lahko
popolnoma drugačna od prvotne (Climax community, 2002). Klimaksne združbe niso stalne,
tudi če ne pride do motnje v okolju. Podnebne spremembe in ekološki ter evolucijski procesi
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namreč spreminjajo okolje na daljša časovna obdobja in s tem življenjske pogoje za
klimaksne združbe (Climax, 2014).
Sukcesijo se pogosto omejuje le na rastlinske vrste v združbi. To je napačno, saj se prav v
procesu sukcesije izkazujejo pomembne povezave med živalstvom in rastlinstvom.
Ravnovesje med vrstami, značilno za zrelo združbo, se lahko ustvari samo v skupnem
delovanju rastlin ter rastlinojedih in mesojedih živali (Tarman, 1992).
Glede na geografske dejavnike, ki določujejo zaključno razvojno stopnjo sukcesijskega niza,
ločimo več tipov klimaksnih stanj. Pri klimatskem klimaksu gre za združbo, ki je v
ravnovesju z makroklimo. Do edafskega klimaksa pride, ko nepodnebni naravnogeografski
dejavniki (npr. prst, živali, površje) z močnim delovanjem preprečijo nastanek klimatskega
klimaksa. Disklimaks je združba, ki jo vzdržuje človek (Lovrenčak, 2003).
Znanstveniki zagovarjajo različne poglede na koncept klimaksa. Zagovorniki monoklimaksa
trdijo, da je v določenih podnebnih razmerah mogoča je le ena klimaksna združba. Svoje
gledanje temeljijo na avtogenem razvoju družbe, pri katerem se izključuje vpliv zunanjih
dejavnikov. Po drugi strani so zagovorniki poliklimaksa mnenja, da se v enem podnebnem
območju lahko oblikuje več različnih klimaksnih združb. Različni naravnogeografski pogoji,
ki so prisotni v vsakem podnebnem območju, naj bi po njihovem povzročili različno vrstno
sestavo klimaksnih združb. Spet tretji se zavzemajo za vmesni pristop. Razlikovali naj bi med
enim teoretičnim klimatskim klimaksom in več realnimi edafskimi klimaksi. Edafske
klimakse bi tako lahko primerjali s klimatskim in določili vzroke za odstopanja od
teoretičnega razvoja združb (Lovrenčak, 2003).
Koncept klimaksne združbe so razvili zagovorniki teorije o usmerjenosti sukcesije. Trdijo, da
je sukcesija napovedljiv in usmerjen proces. Na določenem prostoru poteka obnavljanje
rastlinskega pokrova v približno ponovljivem zaporedju, končno stanje je zrela združba, ki
ima vedno zelo podobno strukturo. To teorijo potrjuje tudi opazovani razvoj od različnih
začetnih stanj do omejenega števila klimaksnih stanj. Obliko končnega stanja določajo
makroklimatski dejavniki okolja in geološke lastnosti tal. Tako je v zmernem pasu klimaksna
združba navadno iglasti ali mešani listopadni gozd (Tarman, 1992).
Nasprotniki te teorije zagovarjajo tezo o neusmerjenosti sukcesije. Po njihovem gledanju
poteka sukcesije ni mogoče napovedati. Prav tako ne obstaja vnaprej določeno zrelo stanje, v
katerega je sukcesija usmerjena. Uveljavitev vrst je popolnoma naključna, odvisna od
trenutnih posebnih okoliščin in odzivov prvih naseljencev (Tarman, 1992).

4. Pionirske rastlinske vrste
Pionirske rastline so prve, ki porastejo območje brez rastlinskega pokrova (Geografija, 2008).
Pri tem naselijo neporasla, gola ali ogolela kamnita in peščena tla ali skalne razpoke ter
tvorijo pionirske združbe (Geografski terminološki slovar, 2005). Zaradi skromnih zahtev,
hitre rasti in intenzivnega koreninjenja so prisotne na za rast neugodnih rastiščih (Geografija,
2008). Pionirske vrste so tudi prve, ki na novo naselijo območja, kjer se je v prvotnem
ekosistemu pojavila motnja. So prve v procesu sukcesije, ki vodi do klimaksne združbe.
Motnje v ekosistemu so lahko različne naravne ali antropogene nesreče, najpogosteje
pionirske rastlinske vrste porastejo območja, ki jih je prizadel požar. Drugi vzroki so lahko
poplave, vulkanska aktivnost, pretirana paša, krčenje gozdov, oranje, obalna erozija ipd. Ko
se prizadeta območja stabilizirajo in se izboljšajo značilnosti prsti, se pionirske rastlinske
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vrste začnejo umikati. Najpogosteje jih izpodrivajo večje rastlinske vrste, ki zasenčijo rastišče
(Pioneer species, 2012).
Osnovo prehranjevalne verige tvorijo primarni proizvajalci, zato so pionirske vrste navadno
rastlinske. Poleg njih igrajo pomembno vlogo v procesu kolonizacije tudi druge vrste,
predvsem žuželke in glive (Pioneer species, 2012). Razširjena pionirska vrsta so tudi lišaji
(Pioneer species, 2014).

4.1. Značilnosti pionirskih vrst
Pionirske vrste so prisotne v začetnih stopnjah sukcesijskega razvoja. Za to pionirsko stanje je
značilno, da je proizvodnja sistema precej večja od potreb združbe. Zaradi tega ob v
organizme vezani energiji prihaja do viška organske proizvodnje (Tarman, 1992). Pionirske
vrste so prilagojene na težke življenjske razmere v okoljih, v katerih druge vrste niso
sposobne preživeti (Pioneer species, 2014). Ena njihovih glavnih značilnosti je svetloljubnost.
V konkurenčnem boju za prostor so zaradi tega sicer na slabšem, saj jih sencoljubne vrste
lahko z zasenčenjem zatrejo. Po drugi strani jim ta značilnost prinaša tudi prednosti in jim
omogoča preživetje. Ker prenašajo polno osvetlitev, lahko porastejo gole, odprte površine. Na
osončenih rastiščih je topleje in bolj suho, zato so prilagojene na slabšo mikroklimo
(Lovrenčak, 2003). Za učinkovito kolonizacijo je pomembna je njihova sposobnost hitrega
razmnoževanja, prilagojene so tudi na hitro razširjanje podmladka (Pioneer species, 2014).
Hitro rastejo, imajo kratek razvojni krog in hitro spolno dozorevajo, živijo le kratek čas
(Tarman, 1992). Na nova rastišča se naselijo s pomočjo velike količine drobnih semen, ki jih
veter raznaša na velike razdalje (Lovrenčak, 2003). Pogosto so strupene. Imajo globok
koreninski sistem, nekatere lahko tudi vežejo dušik (Pioneer species, 2012). Zaradi
svetloljubnosti in prilagojenosti na slabše rastiščne razmere so značilne za začetne sukcesijske
stopnje (Lovrenčak, 2003). Za proces sukcesije je poglavitna lastnost pionirskih vrst njihova
sposobnost spreminjanja življenjskega okolja, ki ga kolonizirajo. Razgradijo skalnato podlago
in v prst dodajo organsko snov. To omogoča naselitev in preživetje novih vrst, ki so v
konkurenčnem boju močnejše od pionirskih. Na ta način vrste v kasnejših sukcesijskih
stopnjah navadno izpodrinejo pionirske rastlinske vrste. Pionirske vrste torej ne naselijo
določenega območja za stalno, ampak jih s procesom sukcesije nadomestijo druge vrste
(Pioneer species, 2014).

4.2. Pionirske rastlinske vrste Submediteranske Slovenije
Zaradi posebnih rastiščnih razmer ima večina rastlinskih vrst, ki uspevajo v Submediteranski
Sloveniji, lastnosti, ki so značilne za pionirje. Potrebujejo več svetlobe, prilagojene so na
manjšo količino padavin, uspevajo na plitvih, skeletnih, sušnih prsteh. Pogosto imajo
varovalno vlogo, saj preprečujejo erozijo (Trobec, 2012). V nadaljevanju bomo predstavili
nekaj najbolj značilnih pionirskih rastlinskih vrst, za katere pričakujemo, da se bodo
pojavljale tudi na proučevanem območju.
Črni gaber (Ostrya carpinifolia) uspeva na dolomitni ali apnenčasti matični podlagi na plitvih
in suhih tleh. Nakazuje suhe, sončne in tople rastiščne pogoje. Pomembna je njegova
varovalna vloga saj preprečuje površinsko odtekanje voda in tako ščiti pred erozijo. Je
značilna pionirska vrsta sušnih rastišč, zato se pogosto uporablja za pogozdovanje. Malemu
jesenu (Fraxinus ornus) ustrezajo podobne rastiščne razmere kot črnemu gabru, zato rastlini
pogosto rasteta skupaj. Mali jesen lahko uspeva tudi na manj vlažnih prsteh z manj hranili.
Ima izrazito varovalno vlogo in ustvarja ugodnejše razmere za rast bolj zahtevnih vrst. Na
sušo je prilagojen z nižjo, grmovno rastjo. Črni gaber in mali jesen pogosto spremlja mokovec
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(Sorbus aria). Ugajajo mu tople prisojne lege in suhe prsti na karbonatni matični podlagi.
Tudi ta vrsta izboljšuje prst za druge, zahtevnejše rastline. Ima značilno belo spodnjo stran
listov in plodove živih barv. Jesenska vilovina oz. ojstrica (Sesleria autumnalis) tvori združbe
s hrastom, črnim gabrom in bukvijo. Uspeva na izrazito sušnih, karbonatnih rastiščih na
revnih prsteh in predstavlja tipičen kraški pejsaž (Trobec, 2012).
Slika 5: Ostrolistni beluš

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
Navadni brin (Juniperus communis) raste v Sloveniji skoraj povsod. Odporen je proti suši,
pozebi, boleznim in škodljivcem, zato ima zelo širok areal. Zelo pogosto se pojavlja v
pionirskih združbah. Navadni bodčec oz. navadni derak (Paliurus spina-christi) uspeva na
prsteh vseh vrst in reakcij. Dobro prenaša tako močno sončno obsevanje kot senco, prilagojen
je tudi na sušo. Ima varovalno vlogo, saj je pionir na suhih, toplih pobočjih. Kraški gaber
(Carpinus orientalis) raste na suhih, toplih, svetlih rastiščih z južno ekspozicijo. Zaradi
neugodnih rastiščnih razmer je majhne rasti, pogosto uspeva kot le nekaj metrov visok grm. Je
edifikator obalnih in kraških gozdov. Ščiti pred erozijo in se uporablja za pogozdovanje
(Trobec, 2012). Črni trn (Prunus spinosa) velja za rastlinsko vrsto, ki se med prvimi naseli na
površine v zaraščanju. Robida (Rubus spec. div.) ima skromne rastiščne zahteve, zato hitro
poraste degradirana območja, prav tako navadni šipek (Rosa canina) in ostrolistni beluš
(Asparagus acutifolius) (Slika 5) (Kovač, 2012).
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5. Študija dveh primerov sukcesije po požarih v Submediteranski Sloveniji
Proučevali smo dve različni požarišči. Obe se nahajata v Občini Sežana, ki leži v jugozahodni
Sloveniji ob meji z Italijo. Nahaja se na planoti Kras, ki sega od Tržaškega zaliva, izrazitega
roba nad Trstom, Furlanske nižine, Vipavske doline, Vremščice do doline Reke, Brkinov in
Slovenske Istre (Natek, Natek, 2008). Kras se strmo dviguje nad sosednje flišne pokrajine,
zato med njimi poteka jasna ločnica. Le na jugovzhodnem delu je prehod postopnejši, saj se tu
s suhimi dolinami nadaljujejo kraške pokrajine (Slovenija ..., 1998). Matično podlago gradijo
večinoma zelo prepustni kredni apnenci, prevladuje uravnano površje, ki se spušča od
jugovzhoda proti severozahodu. Pokrajina je popolnoma brez površinskih voda (Natek, Natek,
2008). Gre za izrazito mejno območje. Prehodnost med sredozemskimi in celinskimi vplivi je
razvidna iz velike prevetrenosti. Sploh pozimi je značilna burja, severovzhodni veter. Kras
ima submediteransko podnebje. Sušnost je posledica prepustne matične podlage, klimatsko
sušen ni noben mesec. Poleti so najvišje dnevne temperature višje kot ob morju, pozimi
srednje mesečne temperature padejo pod 0 °C. Najbolj razširjene so prsti, ki so se razvile na
netopnem ostanku apnenca in dolomita (Slovenija ..., 1998). Prisotne so rjave pokarbonatne
prsti, ponekod jerovica, ki je značilna rdeča kraška prst. Zaradi intenzivnega izsekavanja je
bilo kraško površje dolgo časa golo. V 19. stoletju se je začelo uspešno načrtno pogozdovanje
predvsem s črnim borom (Pinus nigra). Varovalnemu pomenu gozda se je pridružil
lesnopredelovalni in estetski. Zaradi opuščanja obdelovalnih površin je zaraščanje še hitrejše,
zato je golo kraško površje do danes skoraj izginilo. Za Kras najbolj značilna rastlina je
navadni ruj (Cotinus coggygria), ki se jeseni obarva živordeče. Danes ga zaradi ogozdovanja
najdemo le še na manj zaraščenem severozahodnem delu planote (Senegačnik, 2012). Poleg
antropogenih gozdov črnega bora na Krasu prevladuje gozdna združba črnega gabra z
jesensko vilovino (Seslerio-Ostryetum). Pojavlja se tudi primorska različica združbe gradna in
domačega kostanja, na burji izpostavljenih predelih sta pogosta cer (Quercus cerris) in
velikolistna lipa (Tilia platyphyllos) (Slovenija ..., 1998).
Na Zavodu za gozdove Slovenije so na obeh obravnavanih požariščih ugotovili enako gozdno
združbo, in sicer združbo črnega gabra z jesensko vilovino (Seslerio-Ostryetum) (Požari
2009-2013, 2014). Ta združba navadno uspeva na karbonatni matični podlagi in kaže na sušne
razmere ter plitvo prst. Je edifikator sončnih in toplih rastiščnih pogojev (Trobec, 2012).
Popise rastlinstva smo izvedli 1.6.2014 na skupno štirih popisnih ploskvah – dveh požariščih
in dveh nepogorelih ploskvah v bližini požarišč.

5.1. Požarišče Kamarija
Prvo požarišče se nahaja severno od Sežane, ob glavni cesti Dutovlje–Pliskovica, približno
500 m južno od naselja Krajna vas (45°45'50,48'' N 13°48'24,01'' E oz. X:407550 Y: 69555).
Lokacija se imenuje Kamarija (Karta 2, Slika 6). Leži na nadmorski višini 265 m, ekspozicija
je severozahodna, gre za položno pobočje s približno 5° naklonom. Pred požarom je na tem
mestu uspeval mešani gozd v najstarejši razvojni fazi (debeljak) z 10-49 % iglavcev v lesni
zalogi. Požar se je zgodil 14.04.2009. Vreme je bilo sončno, suho, brez pomembnega vpliva
vetra. Pogorela je površina v velikost 2,25 ha, vzrok požara ni bil ugotovljen. Šlo je za talni
požar, popožarne obnove ni bilo (Požari 2009-2013, 2014).
Obravnavano območje je bilo v preteklosti kmetijsko obdelano (Gams, Lovrenčak, Ingolič,
1971). Od opustitve agrarne dejavnosti je preteklo že dovolj časa, da je gozd dosegel
najstarejšo razvojno fazo – debeljak. V bližini je še vedno nekaj obdelovalnih površin,
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predvsem vinogradov za pridelavo značilnega kraškega terana. Obdelanih je tudi nekaj
bližnjih vrtač, v njih uspevajo večinoma različne vrste zelenjave.
Karta 2: Popisni ploskvi na požarišču iz 2009 in nepogoreli površini v bližini

Slika 6: Kamarija, požarišče iz 2009

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
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Kljub navedbam popisovalca iz Zavoda za gozdove Slovenije, da popožarne obnove ni bilo, je
do določenih posegov po požaru vendarle prišlo. O tem pričajo nekateri drevesni štori in kupi
vejevja (Slika 7). Sklepamo lahko, da je po požaru poškodovano drevje odstranil lastnik.
Slika 7: Ostanki popožarnega čiščenja

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
5.1.1. Rezultati popisa rastlinstva
Skalovitost na popisni ploskvi je 5 %. Drevesna plast zastira 50 %, grmovna plast 5 %,
zeliščna plast 95 %, torej je skupno zastiranje vertikalnih plasti rastlinstva na popisni ploskvi
150 %. Mahovne plasti ni. Povprečen obseg dreves je do 50 cm, povprečna višina pa med 10
in 20 m. Obseg najdebelejšega drevesa (hrast graden – Quercus petraea) znaša 155 cm, višina
najvišjega drevesa 24 m.
Vrstno sestavo, številčnost, pokrovnost in združenost rastlinstva smo ugotavljali po Braun
Blanquetovi metodi. Rezultati so natančneje prikazani v Prilogi 1.
V drevesni plasti prevladujeta mali jesen (Fraxinus ornus) in hrast graden (Quercus petraea).
Na drevesih se vidijo posledice požara v tem, da vej v nižjih delih ni, ali so slabše razvite.
Drevesa so precej bolj razvejana v višjih delih, ki jih talni požar ni dosegel. Grmovno plast
sestavljajo podobne vrste kot drevesno, torej mali jesen (Fraxinus ornus) in hrast graden
(Quercus petraea). Poleg tega se pogosto pojavlja navadni brin (Juniperus communis).
Najpomembnejša vrsta v zeliščni plasti je navadna glota (Brachypodium pinnatum), ki v
velikih sestojih pokriva več kot 75 % popisne ploskve. Zelo pogosta je tudi srčna moč
(Potentilla erecta). Drugi pomembni vrsti v zeliščni plasti sta še panonski osat (Cirsium
pannonicum) in pasja trava (Dactylis glomerata).
5.1.2. Primerjava rastlinstva nepogorele površine v bližini
Za primerjavo značilnosti rastlinskega pokrova smo naredili popis rastlinstva na nepogoreli
površini v bližini požarišča (Slika 8).
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Slika 8: Primerjalna ploskev v bližini požarišča iz 2009

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
Primerjalno popisno ploskev od požarišča ločuje protipožarna preseka (Slika 9), kar nam
skupaj z zadostno oddaljenostjo zagotavlja, da je požar ni dosegel.
Slika 9: Protipožarna preseka pri Krajni vasi

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
Na nepogoreli površini v bližini požarišča iz 2009 znaša skalovitost 5 %. Drevesna plast
zastira 60 %, grmovna plast 30 %, zeliščna plast 95 %, mahovne plasti ni. Skupno zastiranje
vertikalnih plasti rastlinstva na popisni ploskvi torej znaša 185 %. Povprečen obseg dreves je
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50 – 100 cm, povprečna višina 10 – 20 m. Najdebelejše drevo meri v obsegu 97 cm, najvišje
drevo je visoko 20 m.
Zastiranje posameznih vertikalnih plasti rastlinstva na popisni ploskvi na nepogoreli površini
smo primerjali z rezultati popisa na požarišču (Preglednica 4). Zeliščna plast na obeh popisnih
ploskvah zastira enak delež površine (95 %). Od požara je ob popisu preteklo že več kot 5 let
in v tem času se je rastlinstvo zeliščne plasti že dodobra obnovilo. Do največjih razlik prihaja
v grmovni plasti. Na požarišču zastira le 5 %, na nepogoreli površini kar 30 % površine.
Doba, ki je pretekla od požara, očitno ni dovolj dolga, da bi se vzpostavilo grmovno
rastlinstvo v naravnem obsegu. V drevesni plasti je razlika med požariščem in nepogorelo
površino nekoliko manjša. Na požarišču drevesa zastirajo 50 %, na nepogorelem območju
60 % površine. V talnem požaru so bile ožgane nižje veje dreves, medtem ko so višji deli
krošenj ostali nepoškodovani.
Preglednica 4: Primerjava med zastiranjem vertikalnih plasti rastlinstva na požarišču iz
2009 in na nepogoreli površini v bližini
Požarišče

Zastiranje
posameznih
vertikalnih
plasti
rastlinstva na popisni
ploskvi (%)

Nepogorela površina

Drevesna plast

50

60

Grmovna plast

5

30

Zeliščna plast

95

95

Skupaj

150

185

Naredili smo še primerjavo višine in obsega dreves na požarišču in nepogoreli površini v
bližini požarišča (Preglednica 5). Na obravnavanem območju je deloval talni požar, ki ni
poškodoval celotnih dreves, zato ni opaziti bistvenih razlik v višini in obsegu. Pomembna
informacija, ki jo dobimo iz teh podatkov, je kakovost rastiščnih razmer (Tivy, 1993). Majhne
razlike v višini in obsegu dreves nakazujejo na to, da so pogoji za rast na požarišču in
nepogoreli površini podobni. Sklepamo torej lahko, da je požar glavni razlog razlik v
značilnostih rastlinskega pokrova.
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Preglednica 5: Primerjava višine in obsega dreves na požarišču iz 2009 in nepogoreli
površini v bližini
Požarišče

Nepogorela površina

Povprečen obseg dreves (cm)

do 50

50 – 100

Povprečna višina dreves (m)

10 – 20

10 – 20

Obseg najdebelejšega drevesa (cm)

155

97

Višina najvišjega drevesa (m)

24

20

Popis rastlinstva smo naredili po Braun Blanquetovi metodi (glej Prilogo 2). V drevesni plasti
je najpomembnejša vrsta črni bor (Pinus nigra), ki ima največjo pokrovnost, številčnost in
združenost. Sledi mu hrast graden (Quercus petraea). Mali jesen (Fraxinus ornus), ki je v
drevesni plasti prisoten le posamezno, je razmeroma pogost v grmovni plasti in raste v
skupinah po več primerkov skupaj. Poleg tega v krpah uspeva tudi navadni brin (Juniperus
communis). V zeliščni plasti je najpomembnejša vrsta navadna glota (Brachypodium
pinnatum). Številčni so še panonski osat (Cirsium pannonicum), velika kozja brada
(Tragopogon dubius), navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum), travniška kadulja
(Salvia pratensis), predalpska detelja (Trifolium alpestre) in navadna lakota (Galium
mollugo).
Primerjava vrstne sestave požarišča in nepogorele površine pokaže, da uspevajo na obeh
proučevanih območjih približno enake rastlinske vrste. Na požarišču je v grmovni plasti
prisotnih več pionirskih rastlin, kot sta robidovje (Rubus spec. div) in navadna kalina
(Ligustrum vulgare). Požar je poškodoval grmovno plast in nižje veje dreves, kar je
povzročilo večjo osončenost rastišča. To je omogočilo uspešno kolonizacijo svetloljubnih
pionirskih vrst.

5.2. Požarišče Podgovec
Drugo požarišče se nahaja severozahodno od Sežane, približno 2 km južno od naselja
Dutovlje in 1 km jugozahodno od naselja Kreplje, neposredno ob železniški progi Sežana –
Dutovlje (45°44'5,49'' N 13°49'55,11'' E oz. X:409471 Y:66285). Lokacija se imenuje
Podgovec (Karta 3, Slika 10), po bližnji vzpetini Tomajski Govec (416 m n. v.). Leži na
nadmorski višini 260 m, gre za proti severu usmerjeno pobočje, z naklonom 6 °. Požarna
ogroženost območja je zelo velika. Pred požarom je tudi tu uspeval mešani gozd debeljak, v
lesni zalogi je bilo 50-89% iglavcev. Tu je gorelo 22.07.2013 ob sončnem, suhem in zmerno
vetrovnem vremenu. Pogorelo je območje s površino 2 ha, vzrok požara so bile komunikacije,
torej najverjetneje iskre izpod zavor vlaka. Po požaru ni bilo obnove (Požari 2009-2013,
2014).
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Karta 3: Popisni ploskvi na požarišču iz 2013 in nepogoreli površini v bližini

Slika 10: Podgovec, požarišče iz 2013

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
Na rastlinstvu so še jasno vidne posledice nedavnega požara. Drevesna debla so ožgana do
3,5 m visoko (Slika 11), na tleh so ostanki zoglenelih vejic, storžev in drugega materiala
(Slika 12).
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Slika 11: Ožgano deblo črnega bora

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
Slika 12: Ostanki zoglenelega materiala na tleh

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
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5.2.1. Rezultati popisa rastlinstva
Na popisni ploskvi 15 % površja pokrivajo skale. Drevesna plast zastira 50 %, grmovna 5 %,
zeliščna 30 %, mahovne plasti ni. Skupno zastiranje vertikalnih plasti rastlinstva torej znaša
85 %. Povprečen obseg dreves je večji od 100 cm, povprečna višina višja od 20 m. Obseg
najdebelejšega drevesa je 142 cm, višina najvišjega drevesa 30 m.
V drevesni plasti izrazito prevladuje črni bor (Pinus nigra), ki pokriva skoraj 50 %
proučevane ploskve. Rastline v grmovni plasti so popolnoma ožgane in na vejah nimajo
zelenih poganjkov (Slika 13). Plast sestavljata črni trn (Prunus spinosa) in mali jesen
(Fraxinus ornus). Posamezni grmi malega jesena imajo pri tleh nove mlade poganjke (Slika
14). Zeliščna plast je nesklenjena in razredčena. Prevladuje navadna glota (Brachypodium
pinnatum). Pogosta sta še robidovje (Rubus spec. div.) in ostrolistni beluš (Asparagus
acutifolius).
Natančnejši rezultati popisa rastlinstva po Braun Blanquetovi metodi so prikazani v Prilogi 3.
Slika 13: V požaru ožgan črni trn

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
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Slika 14: Mladi poganjki malega jesena

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
5.2.2. Primerjava rastlinstva nepogorele površine v bližini
Zaradi majhne starosti požarišča so znaki požara še jasno vidni v naravi. Za primerjavo smo
naredili popis rastlinstva na ploskvi (Slika 15), ki ni kazala nobenih znakov požara. Poleg tega
se izbrana primerjalna ploskev nahaja na drugi strani vkopane železniške proge, ki
upočasnjuje širjenje požara. Tako lahko sklepamo, da je požar ni dosegel.
Slika 15: Primerjalna ploskev v bližini požarišča iz 2013

Avtorica: Liza Stančič, 2014.
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Na nepogoreli površini v bližini požarišča iz leta 2013 znaša skalovitost 10 %. Drevesna plast
zastira 60 %, grmovna 30 %, zeliščna 95 %, mahovna 5 %. Zastiranje posameznih vertikalnih
plasti rastlinstva skupno tako nanese 190 %. Povprečen obseg dreves znaša 50 – 100 cm,
povprečna višina nad 20 m. Obseg najdebelejšega drevesa je 128 cm, najvišje drevo je visoko
26 m.
Primerjali smo zastiranje posameznih vertikalnih plasti rastlinstva na požarišču s stanjem na
nepogoreli površini v bližini (Preglednica 6). Najmanjša razlika med obravnavanima
ploskvama je v drevesni plasti. Očitno je šlo tudi v tem primeru, tako kot na požarišču iz leta
2009, za talni požar, ki ni poškodoval drevesnih krošenj v celoti. Deloma so bile ožgane nižje
drevesne veje. Na požarišču drevesna plast tako zastira 50 % površine, na nepogorelem
območju nekoliko več (60 %). V grmovni plasti je razlika med požariščem in nepogorelo
površino precej večja. Veje grmišča so popolnoma ožgane in gole, zato grmovna plast na
požarišču zastira le 5 % površine. Na območju, ki ga požar leta 2013 ni prizadel, je zastiranje
grmovne plasti kar 30 %. Tudi v zeliščni plasti je razhajanje veliko. Na požarišču zastira
30 %, na nepogoreli površini kar 95 % površine. V enem letu po požaru se rastline iz zeliščne
plasti še niso obnovile in poraščajo proučevano območje v izrazito krpastem, neenakomernem
vzorcu. Mahovna plast na požarišču sploh ni prisotna, medtem ko na nepogoreli površini
zastira 5 % površja.
Preglednica 6: Primerjava med zastiranjem vertikalnih plasti rastlinstva na požarišču iz
2013 in na nepogoreli površini v bližini
Požarišče

Zastiranje
posameznih
vertikalnih
plasti
rastlinstva na popisni
ploskvi (%)

Nepogorela površina

Drevesna plast

50

60

Grmovna plast

5

30

Zeliščna plast

30

95

Mahovna plast

0

5

Skupaj

85

190

Primerjava višine in obsega dreves (Preglednica 7), ne pokaže bistvenih razlik med
požariščem in nepogorelim območjem. To nakazuje, da je kakovost rastiščnih pogojev na
obeh proučevanih ploskvah podobna (Tivy, 1993). Iz tega razloga je primerjava značilnosti
rastlinskega pokrova mogoča in upravičena.
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Preglednica 7: Primerjava višine in obsega dreves na požarišču iz 2013 in nepogoreli
površini v bližini
Požarišče

Nepogorela površina

Povprečen obseg dreves (cm)

nad 100

50 – 100

Povprečna višina dreves (m)

nad 20

nad 20

Obseg najdebelejšega drevesa (cm)

142

128

Višina najvišjega drevesa (m)

30
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Tudi na tej lokaciji smo popisali rastlinstvo po Braun Blanquetovi metodi, natančnejši
rezultati so predstavljeni v Prilogi 4.
V drevesni plasti prevladuje črni bor (Pinus nigra), ki pokriva 65 % površja. Grmovna plast je
precej bolj vrstno pestra kot na popisni ploskvi, ki jo je prizadel požar. Grmovno plast
sestavljajo mali jesen (Fraxinus ornus), navadni brin (Juniperus communis), robidovje (Rubus
spec. div.), črni trn (Prunus spinosa) in hrast graden (Quercus petraea). V zeliščni plast
največji delež popisne ploskve pokriva navadna glota (Brachypodium pinnatum). Razmeroma
pogost je ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius), ki raste v krpah. Poleg tega uspevajo še
navadna medenika (Melittis melissophyllum), blagodišeči teloh (Helleborus odorus) in
navadni bršljan (Hedera helix).
Vrstna sestava drevesne plasti je na nepogoreli površini podobna kot na požarišču. A
prevladujoči črni bor ima na požarišču manjšo pokrovnost, saj je požar ožgal nižje dele
krošnje. Grmovna plast območja, ki ga požar ni poškodoval, ima večjo pestrost rastlinskih
vrst kot požarišče. Enako velja tudi za zeliščno plast.
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6. Sklep
V Sloveniji so gozdni požari na določenih območjih pogosta grožnja. Predvsem zaradi
specifičnih podnebnih značilnosti je Submediteranska Slovenija najbolj požarno ogroženo
območje v državi. Požari imajo poleg drugih različnih posledic pomemben vpliv na
rastlinstvo. Po požaru in tudi po drugih naravnih nesrečah se rastlinski pokrov obnavlja s
procesom sukcesije. Proučevanja značilnosti obnavljanja smo se najprej lotili s pregledom
literature o gozdnih požarih, sukcesiji in pionirskih rastlinah. Sledilo je terensko delo, pri
katerem smo s popisom rastlinstva po Braun-Blanquetovi metodi določili pokrovnost
različnih rastlinskih plasti in vrstno sestavo na dveh različno starih požariščih. Vrstno sestavo
in pokrovnost na požariščih smo primerjali tudi z nepogorelimi površinami v bližini. Na ta
način smo izpolnili zadane cilje in namen proučiti značilnosti obnavljanja rastlinskega
pokrova po požarih v Submediteranski Sloveniji. Prišli smo do naslednjih glavnih ugotovitev.
Na požariščih poteka sekundarna sukcesija, saj so prsti skupaj z nekaterimi rastlinskimi
vrstami ohranjene. Sukcesijski niz se tako ne začne z golim površjem, ampak poteka na
biološko že modificiranem površju. Tako na Kamariji, požarišču iz leta 2009, kot na
Podgovcu, požarišču iz 2013, je gorel talni požar. Taka oblika gozdnega požara zajame
zeliščno in grmovno plast, v drevesni plasti so poškodovane le nižje veje. Primerjava različno
starih požarišč je pokazala, da obnova rastlinskega pokrova na požariščih poteka hitro. Na
požarišču iz 2013 pogorelo površino že na prvi pogled jasno ločimo od nepogorele. Drevesna
debla in grmišča so ožgana, zeliščna plast je zelo skromna, na tleh so ostanki zoglenelega
materiala. Pet let starejše požarišče na Kamariji je precej bolj zaraščeno in se na prvi pogled
skoraj ne razlikuje od nepogorele površine v bližini.
Na obeh obravnavanih požariščih je bila s strani Zavoda za gozdove Slovenije ugotovljena
enaka gozdna združba, zato lahko predpostavljamo, da so rastiščne razmere na obeh lokacijah
podobne. Razlike v pokrovnosti in vrstni sestavi rastlinstva so tako v največji meri posledica
različne starosti požarišča. Primerjava požarišč pokaže, da so največje razlike v vrstni sestavi
v zeliščni plasti. Na Kamariji smo popisali deset različnih vrst zelišč, na Podgovcu le sedem.
V talnem gozdnem požaru je najbolj prizadeta zeliščna plast, če se talni požar razvije v
podtalni požar, so uničeni še podzemni deli rastlin. Posledično je potrebnih nekaj let, da se
zeliščna plast obnovi. Razlike v številu rastlinskih vrst med različno starima požariščema so
opazne tudi v grmovni plasti. Na požarišču iz leta 2009 smo jih popisali pet, na požarišču iz
2013 le tri. Omeniti velja, da do razlik prihaja tudi v drevesni plasti – na požarišču iz leta
2009 uspevajo štiri različne drevesne vrste, na pet let mlajšem požarišču le dve. Drevesna
plast v talnem požaru ni bila poškodovana, zato razlik v številu rastlinskih vrst v drevesni
plasti ne moremo pripisovati požaru. Vzrok za razlike so lahko drugi dejavniki, ki niso bili
vključeni v naše proučevanje. Prvo hipotezo, da na požariščih, na katerih je od požara
preteklo daljše časovno obdobje, uspeva več rastlinskih vrst, torej lahko potrdimo le
delno. Za popolno potrditev delovne hipoteze bi bilo potrebno zajeti večji vzorec in spremljati
razvoj skozi daljše časovno obdobje.
Poleg števila rastlinskih vrst smo različno stari požarišči primerjali glede na pokrovnost
rastlinskih vrst. Na požarišču iz leta 2009 znaša skupno zastiranje vertikalnih plasti rastlinstva
150 %, na požarišču iz leta 2013 le 85 %. S temi podatki lahko potrdimo drugo delovno
hipotezo, in sicer da je na požariščih, na katerih je od požara preteklo že daljše časovno
obdobje, pokrovnost rastlinskih vrst večja. Do zanimivih ugotovitev pridemo s primerjavo
pokrovnosti po različnih plasteh rastlinstva. Pokrovnost drevesne plasti na požarišču Kamarija
iz leta 2009 znaša 50 %, na požarišču Podgovec iz leta 2013 tudi. Pokrovnost grmovne plasti
je prav tako enaka na obeh obravnavanih požariščih, in sicer 5 %. Do razhajanja prihaja v
zeliščni plasti. Na požarišču iz leta 2009 je pokrovnost zeliščne plasti 95 %, na požarišču iz
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leta 2013 le 30 %. V enem letu, kolikor je od požara preteklo na lokaciji Podgovec, se
zeliščna plast še ni obnovila. Pet let, kolikor je staro požarišče Kamarija, očitno za
obnovo zeliščne plasti zadostuje. Enaka pokrovnost drevesne in grmovne plasti požarišč, na
katerih je gorelo v razmiku petih let, kaže na to, da za obnovo drevesne in grmovne plasti pet
let ni dovolj. Za točno določitev dobe, ki je potrebna za obnovo drevesne in grmovne plasti po
požaru, bi bilo potrebno zajeti vzorec iz daljšega časovnega obdobja.
Tretji vidik značilnosti obnavljanja rastlinskega pokrova po požarih, s katerim smo se
ukvarjali, je vrstna sestava požarišč, ki smo jo primerjali z vrstno sestavo nepogorelih površin
v bližini. Zanimala nas je predvsem prisotnost pionirskih rastlinskih vrst. Na požarišču
Kamarija, kjer je gorelo leta 2009, uspevajo pionirske rastlinske vrste črni gaber (Ostrya
carpinifolia), robidovje (Rubus spec. div.) in navadna kalina (Ligustrum vulgare), ki na
nepogoreli površini v bližini niso prisotne. Popisali smo tudi druge pionirske rastlinske vrste –
mali jesen (Fraxinus ornus), navadni brin (Juniperus communis) –, ki uspevajo tako na
požarišču kot na nepogoreli površini. Tudi na požarišču Podgovec iz leta 2013 uspevajo
pionirske rastlinske vrste, kot so mali jesen (Fraxinus ornus), črni trn (Prunus spinosa),
ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius) in robidovje (Rubus spec. div.). Iste vrste uspevajo
tudi na nepogoreli površini v bližini, ki smo jo izbrali za primerjavo značilnosti rastlinskega
pokrova. Na podlagi naših rezultatov torej ne moremo popolnoma potrditi tretje delovne
hipoteze, da požarišča v veliki večini poraščajo pionirske rastlinske vrste. Pionirske
rastlinske vrste na požariščih sicer so prisotne, a ne predstavljajo večine rastlinstva. Poleg tega
so značilne tudi za nepogorele površine v bližini.
S popisom rastlinstva smo ugotovili, da na požariščih uspevajo podobne rastlinske vrste kot
na nepogorelih površinah v bližini. Obe požarišči je prizadel talni požar, ki ni v celoti uničil
rastlinskega pokrova. Vrstna sestava rastlinstva je torej na požariščih podobna kot pred
nesrečo z izjemo posameznih pionirskih vrst. Razlike se pokažejo v pokrovnosti vertikalnih
plasti rastlinstva, ki je na požariščih precej manjša kot na nepogorelih površinah. Pokrovnost
drevesne plasti je na obeh obravnavanih požariščih nekoliko manjša kot na nepogoreli
površini, saj so bile v požaru poškodovane nižje ležeče drevesne veje, ki se tudi po petih letih
še niso povsem obnovile. Na starejšem požarišču iz leta 2009 je največja razlika med
požariščem in nepogorelo površino v pokrovnosti grmovne plasti. Pokrovnost zeliščne plasti
je na požarišču in nepogoreli površini enaka. Tudi na požarišču iz leta 2013 je veliko
razhajanje glede na nepogorelo površino v pokrovnosti grmovne plasti. Opazno manjša je tudi
pokrovnost zeliščne plasti. Ti rezultati so dodaten dokaz, da je pet let dovolj za obnovo
zeliščne plasti, a ne za obnovo grmovne in drevesne plasti. Druga razlika, ki smo jo ugotovili
s primerjavo značilnosti rastlinstva požarišč in nepogorelih površin v bližini je v pestrosti
rastlinskih vrst, ki je v grmovni in zeliščni plasti na požariščih znatno skromnejša.
Požarišča so posebna rastišča, na katerih lahko spremljamo obnavljanje rastlinskega pokrova s
procesom sekundarne sukcesije. Seminarska naloga predstavlja glavne ugotovljene značilnosti
tega procesa. Za bolj natančne in splošno veljavne ugotovitve bi bilo potrebno v raziskavo
vključiti še požarišča, ki so jih poleg talnih povzročile še druge oblike požarov. Proučiti bi
veljalo tudi starejša požarišča, na primer izpred deset ali petnajst let, da bi določili značilnosti
obnavljanja grmovne in drevesne plasti.
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7. Summary
Wildfires affect considerable areas in Slovenia every year. Due to specific climatic
characteristics the Submediterranean Slovenia is the most fire-threatened region in the
country. In addition to various other consequences wildfires have a significant impact on
vegetation. After the event the plant cover is regenerated by the process of succession. In this
seminar the first step in the study of the characteristics of regeneration was the review of
literature on wildfires, succession and pioneer plant species. The second step was field work
in which plant cover of different plant layers and species composition were determined at two
burned sites of different age using the Braun-Blanquet method for plant species sampling.
Species composition and plant cover density in the burned areas were compared with nearby
unburned areas. In this way the stated objectives and goal to examine the characteristics of
plant cover regeneration following wildfires in Submediterranean Slovenia were met. The
following main conclusions were made.
In burned areas secondary succession takes place as soil along with some plant species is
maintained. In such cases successional series do not start with bare surface but occur on biomodified surfaces. At both Kamarija, the area burned in 2009, and Podgovec, the area burned
in 2013, the type of wildfire which occurred was ground fire. This form of wildfire engulfs
the shrub and herbaceous layers while in the tree layer only the lower branches are damaged.
Comparison of burned areas of different ages showed that plant cover regeneration after forest
fires is rapid. The area burned in 2013 can be clearly separated from nearby unburned areas at
first glance. Tree trunks and shrubs are scorched, the herbaceous layer is sparse and remains
of carbonised material are seen on the ground. The five year older burned area at Kamarija is
much more overgrown and at first glance virtually indistinguishable from nearby unburned
areas.
The Slovenian Forest Service determined the same plant community in both burned study
areas therefore similar habitat conditions can be assumed at both locations. Subsequently, the
differences in plant cover density and species composition can be attributed to a difference in
time which has elapsed since the wildfires occurred. A comparison of burned areas shows the
greatest differences in the abundance of plant species in the herbaceous layer. At Kamarija ten
different herb species were recorded, compared to seven different herb species at Podgovec.
The ground form of wildfire affected the herbaceous layer the most. In areas where
underground fire develops from ground fire the underground parts of plants are also
destroyed. As a result, several years are needed for the regeneration of herbaceous layer.
Additionally, the differences in the abundance of plant species between burned areas of
different ages are visible in the shrub layer. In the area burned in 2009 five shrub species were
recorded compared to three shrub species recorded in the area burned in 2013. It is
noteworthy that differences also occur in the tree layer - in the burned area from 2009 four
different tree species were recorded, compared to two in the five years younger burned area.
The tree layer was not damaged in the ground fire, thus the differences in the abundance of
plant species in the tree layer cannot be attributed to the wildfire. The reason for the
difference in the abundance of species may be other factors that were not included in this
study. The first hypothesis which assumes that there is a greater abundance of plant species in
the areas where more time has passed since the wildfire can therefore be confirmed only
partially. For a complete confirmation of the hypothesis a larger sample would need to be
covered and the development monitored over a longer period of time.
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In addition to the abundance of plant species the plant cover densities in the two burned areas
of different ages were compared. In the area burned in 2009 the total cover of vertical plant
layers is 150 % compared to only 85 % in the area burned in 2013. This data confirms the
second hypothesis – in areas where more time has passed since the wildfire the plant cover
density is greater. Interesting conclusions can be made by comparing the densities of different
plant layers. The tree layer has a 50 % cover both at Kamarija burned in 2009 and at
Podgovec burned in 2013. Similarly, the cover of the shrub layer is identical in both burned
study areas, namely 5 %. The differences arise in the herbaceous layer. In the area burned in
2009 the cover of the herbaceous layer is 95 % compared to 30 % in the area burned in 2013.
In one year which has passed since the fire at Podgovec the herbaceous layer has not
regenerated. Five years which have passed since the fire at Kamarija are ostensibly sufficient
for the regeneration of the herb layer. Identical plant cover densities of shrub and tree layers
in areas which were burned in an interval of five years demonstrates that this time period is
not long enough for the regeneration of the tree and shrub layers. To accurately determine the
length of time required for the post-fire regeneration of tree and shrub layers, a sample
covering a longer time period should be examined.
The third aspect of the post-fire regeneration patterns covered in this seminar is the species
composition of burned areas which was compared to the species composition of nearby
unburned areas. Particular attention was given to recording the presence of pioneer plant
species. At Kamarija, the area burned in 2009, the pioneer species Hop Hornbeam (Ostrya
carpinifolia), Blackberry (Rubus spec. div.) and Wild privet (Ligustrum vulgare) are present,
which were not recorded in the nearby unburned area. Other pioneer plant species were
detected such as Flowering ash (Fraxinus ornus) and Common juniper (Juniperus communis)
but these were found in the nearby unburned area as well. Pioneer plant species were also
recorded at Podgovec, the area burned in 2013, e. g. Flowering ash (Fraxinus ornus),
Blackthorn (Prunus spinosa), Wild asparagus (Asparagus acutifolius) and Blackberry (Rubus
spec. div.). However, the same species are present in the nearby unburned area which was
chosen for a comparison of the characteristics of plant cover. Based on our results it is
therefore not possible to completely confirm the third hypothesis, which assumes that the
species composition of burned areas consists mostly of pioneer plant species. Pioneer plant
species are present in the studied burned areas but they do not constitute the majority of the
plant cover. In addition, they are also typical for the studied nearby unburned areas.
By plant sampling the similarity between plant species, which are present in the burned areas
and the nearby unburned areas was observed. Both burned areas were affected by a ground
fire which did not completely destroy the plant cover. Plant species composition on the
burned areas is therefore similar as before the wildfire event with the exception of individual
pioneer species. The differences appear in the plant cover density which is significantly lower
in the burned areas. The tree layer density in both examined burned areas is slightly lower
than in the unburned areas which is a consequence of the fire damaging low-lying tree
branches that even after five years have not yet regenerated. The biggest difference between
the burned area from 2009 and the nearby unburned area is in the shrub layer density. On the
other hand, the herbaceous layer density was the same in the burned and the unburned area.
However, when comparing the burned area from 2013 and the nearby unburned area, there is
a big difference between the shrub layer density and the herb layer density as well. These
results provide further evidence that a five year time period is sufficient for the regeneration
of the herbaceous layer, but not for the regeneration of the shrub and tree layers. Another
difference identified by comparing the characteristics of the plant cover of burned and nearby
unburned areas is that the diversity of species composition is considerably more modest in
burned areas.
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Burned areas are specific sites, on which the recovery of the plant cover through the process
of secondary succession can be monitored. In the seminar the main identified characteristics
of this process are presented. For more precise and generally applicable findings burned areas
which were caused by fires other than ground fires should be included in the study. Older
burned areas should also be examined in order to determine the characteristics of the
regeneration of shrub and tree layers.
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9. Priloge
Priloga 1: Popis rastlinstva na požarišču iz 2009 po Braun Blanquetu
Plast

Rastlina

Ocena

Drevesna

Mali jesen (Fraxinus ornus)

2.2

Hrast graden (Quercus petraea)

2.1

Črni bor (Pinus nigra)

1.1

Črni gaber (Ostrya carpinifolia)

1.1

Mali jesen (Fraxinus ornus)

1.2

Hrast graden (Quercus petraea)

1.2

Navadni brin (Juniperus communis)

1.2

Robidovje (Rubus spec. div.)

+.2

Navadna kalina (Ligustrum vulgare)

+.1

Navadna glota (Brachypodium pinnatum)

5.5

Srčna moč (Potentilla erecta)

2.4

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

1.4

Pasja trava (Dactylis glomerata)

1.3

Predalpska detelja (Trifolium alpestre)

+.1

Velika kozja brada (Tragopogon dubius)

+.1

Ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius)

+.1

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

+.1

Grmovna

Zeliščna
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Ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata)

+.1

Navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)

+.1

Priloga 2: Popis rastlinstva na nepogorelem območju v bližini požarišča iz 2009 po
Braun Blanquetu
Plast

Rastlina

Ocena

Drevesna

Črni bor (Pinus nigra)

4.2

Hrast graden (Quercus petraea)

2.2

Mali jesen (Fraxinus ornus)

+.1

Navadni brin (Juniperus communis)

1.3

Mali jesen (Fraxinus ornus)

1.2

Leska (Corylus avellana)

+.1

Navadna glota (Brachypodium pinnatum)

5.5

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

2.4

Navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)

1.3

Predalpska detelja (Trifolium alpestre)

1.2

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

1.2

Velika kozja brada (Tragopogon dubius)

1.1

Navadna lakota (Galium mollugo)

1.1

Navadna prevezanka (Chamaespartium sagittale)

+.1

Grmovna

Zeliščna

39

Srčna moč (Potentilla erecta)

+.1

Priloga 3: Popis rastlinstva na požarišču iz 2013 po Braun Blanquetu
Plast

Rastlina

Ocena

Drevesna

Črni bor (Pinus nigra)

3.5

Hrast graden (Quercus petraea)

+.1

Mali jesen (Fraxinus ornus)

1.5

Črni trn (Prunus spinosa)

1.2

Ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius)

+.1

Navadna glota (Brachypodium pinnatum)

3.5

Robidovje (Rubus spec. div.)

1.3

Ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius)

1.1

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

+.1

Pasja trava (Dactylis glomerata)

+.1

Blagodišeči teloh (Helleborus odorus)

+.1

Velika kozja brada (Tragopogon dubius)

+.1

Grmovna

Zeliščna

Priloga 4: Popis rastlinstva na nepogorelem območju v bližini požarišča iz 2013 po
Braun Blanquetu
Plast

Rastlina

Ocena

Drevesna

Črni bor (Pinus nigra)

4.5

40

Grmovna

Zeliščna

Črni gaber (Ostrya carpinifolia)

1.1

Hrast graden (Quercus petraea)

+.1

Mali jesen (Fraxinus ornus)

+.1

Mali jesen (Fraxinus ornus)

3.5

Navadni brin (Juniperus communis)

1.2

Robidovje (Rubus spec. div.)

1.2

Črni trn (Prunus spinosa)

1.1

Hrast graden (Quercus petraea)

+.1

Navadna glota (Brachypodium pinnatum)

5.5

Ostrolistni beluš (Asparagus acutifolius)

1.3

Navadna medenika (Melittis melissophyllum)

+.1

Blagodišeči teloh (Helleborus odorus)

+.1

Navadni bršljan (Hedera helix)

+.1
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