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1 UVOD
Gozd je naravni ekosistem, sestavljen iz gozdnih rastlin, ţivali in neţivega dela. Prekriva
tretjino kopnega na Zemlji in dve tretjini površine Slovenije. Skozi celoten človekov obstoj
je bil gozd pomemben vir sredstev za preţivetje v različnih oblikah. Za zagotavljanje vseh
potrebnih funkcij (bioloških, socialnih in lesnoproizvodnih) gozda je potrebno le-tega
načrtno usmerjati z nego gozdov. Z nego gozdov v Sloveniji sledimo načelom trajnostnega,
večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja, s katerimi zagotavljamo izvajanje vseh treh
skupin funkcij na istih površinah.
Ekonomsko najpomembnejša funkcija gozdov je lesnoproizvodna funkcija. Ustrezno
gospodarjenje v proizvodni dobi nam prinaša večje vmesne in končne prihodke. Hkrati
nam pravočasno gospodarjenje z uporabo ukrepov, kot je nega gozda, zmanjša tveganje za
škode zaradi naravnih ujm. Zaradi zapoznelih učinkov nege v mlajših sestojih, ki je vidna
šele ob končnem poseku, se je zainteresiranost za izvajanje v zadnjem času zmanjšala. V
preteklosti se je zaradi višje cene lesa in niţje cene delovne sile le-ta bolj izvajala (Diaci,
1996), sedaj pa je obseg izvedenih gojitvenih del zelo padel (Krajčič, 1999). Zaradi draţje
delovne sile in niţje cene lesnih sortimentov (predvsem listavcev) se v gozdovih v
Sloveniji in po Evropi nega skoraj ne izvaja več, kar pa povzroča slabšo stabilnost in
odpornost gozdov proti posledicam naravnih ujm ter slabšo kakovost sortimentov. Pri nas
in v tujini se za izboljšanje kakovosti lesnih sortimentov iščejo novi načini minimalne nege
gozdov.
Mnogo raziskav o negi bukovih gozdov je bilo narejenih v tujini, zato se sprašujemo, kaj
lahko prenesemo v slovenski prostor. V Sloveniji bukev prevladuje v naravni sestavi,
zaradi segrevanja ozračja pa lahko pričakujemo, da se bo v prihodnosti v slovenskih
gozdovih njen deleţ še povečal. Bukev zaradi svoje naravne odzivnosti na spremembe v
okolju ob ustrezni negovanosti omogoča boljšo kakovost in večje prihodke. Med novejše
načine nege bukovih gozdov, ki so jih začeli preizkušati v tujini, spada tudi poizkus
redčenj bukovih sestojev z različnimi jakostmi in različnim številom izbrancev, ki so ga s

Mencinger V. Učinki različnih načinov izbiralnega redčenja na odziv izbranih dreves v sm.-bu. sestojih na Meţakli.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

2

postavitvijo stalnih raziskovalnih ploskev in prvo meritvijo dreves zastavili leta 2005 v
naravnih bukovo-smrekovih sestojih na Meţakli.
V okviru magistrske naloge smo opravili tretjo meritev na stalnih raziskovalnih ploskvah
na Meţakli, primerjali rezultate s prejšnjimi meritvami, razpravljali o različnih načinih
ukrepanja ter presojali smiselnost uporabe novih prilagojenih načinov nege v slovenskih
gozdovih.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 REDČENJA IN RACIONALIZACIJA NEGE
Naravni procesi vodijo do razslojevanja v gozdnih sestojih in naravnega zmanjšanja števila
dreves, s tem pa pospešujejo drevesa z največjo ţivljenjsko močjo. Socialno vladajoča
drevesa imajo v enomernih sestojih sposobnost ohranjanja socialnega poloţaja in ne
potrebujejo toliko sproščanja krošenj, kot so domnevali v preteklosti. Smotrni negovalni
postopki upoštevajo določeno mero samodejnega socialnega razslojevanja, kar omogoča
zmanjševanje stroškov v različnih pogledih (Schütz, 2005).
Diaci (1996) je kot glavni problem klasične nege izpostavil razkorak med rastjo cene
delovne ure in stagnirajočo ceno lesnih sortimentov, ki se pojavlja v razvitih drţavah
zahodnega sveta in deloma tudi v Sloveniji. Koncepti gojenja gozdov, ki jih uporabljamo
danes, so bili zasnovani v času, ko so bile cene delovne sile relativno nizke, stroški
transporta pa veliki. Zaradi globalizacije trga prihajajo nanj proizvodi z nizkimi stroški
transporta, ki ne upoštevajo eksternih stroškov zaradi onesnaţevanja okolja. Še bolj kot v
preteklosti na trţišče z nizkimi cenami pritiskajo drţave z velikopovršinskim golosečnim
gospodarjenjem.
Padec obsega gozdnogojitvenih del in zaostrene gospodarske razmere so spodbudile
upravljavce gozdov k iskanju novih načinov za izboljšanje sistema gojenja gozdov
(Krajčič, 1999). Zaostajanje gojitvenih del za načrtovanimi bo povzročilo nastanek
sestojev, ki so slabše kakovosti in stabilnosti, kot bi lahko bili (Krajčič in Kolar, 2000).
Diaci (2004) podaja vzroke, posledice in protiukrepe za nazadovanje nege gozdov v
Sloveniji. V zaključku poudarja, da so moţnosti reševanja nazadovanja negovalnih del z
racionalizacijo nege pri klasični negi gozdov omejene, nove priloţnosti pa bi lahko ponudil
razvoj novih modelov nege.
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Razmere, ki so potrebne za uspešno naravno racionalizacijo, so: veliko naravnega
pomladka z dobro zasnovo, poznavanje zahtev po svetlobi posameznih drevesnih vrst in
velika gostota pomladka, ki pomaga, da le najvitalnejši osebki razvijejo ţeleno obliko. Pri
negi mladega gozda v fazi gošče raziskovalci priporočajo spodbujanje vitalnih osebkov s
pozitivnim redčenjem. Namesto razdalje med izbranimi drevesi je v gošči pomembnejše
spodbujanje posameznih osebkov. Z naravno diferenciacijo in premišljenimi posegi v gošči
lahko izboljšamo stabilnost in ekonomsko vrednost sestoja (Ammann, 2012).
Ferlin (2002) je presodil, da danski gozdnogojitveni model ne ustreza ekološkim merilom
sonaravnosti, ki jih zagovarjamo v Sloveniji, da pa bi ga z ustreznimi prilagoditvami lahko
uporabili pri malopovršinskem gospodarjenju pri nas. Danski gozdnogojitveni model
temelji na hitrem obnavljanju celotnih sestojev s kratko pomladitveno dobo in redčenjih
visokih jakosti, ne upošteva načel naravnega izločanja in okolju prilagojene izbire nosilcev
funkcij. Kljub temu meni, da se lahko idealnejšemu modelu sonaravnega ravnanja z
bukovim gozdom pribliţamo veliko uspešnejše z našimi, preizkušenimi modeli, ki so
oplemeniteni s tujimi izkušnjami in izsledki.
Arnič (2016) je v diplomskem delu preverjal racionalizacijo prvega redčenja v gorskih
bukovih gozdovih na Menini. Na osmih ploskvah v bukovih letvenjakih je preverjal razlike
med klasično nego in minimalno nego. Hkrati je izvedel tudi časovno študijo časa izvedbe
nege, oceno teţavnosti del in kalkulacijo stroškov sečnje. Pri minimalni negi je bila manjša
poraba časa za posek ter manjša poraba goriva in maziva kot pri klasični negi. Med
načinoma nege ni bilo opaznih razlik v teţavnosti dela ter porabi časa glede na konkurenta,
opazni pa so bili za 55 % manjši stroški za izvedbo minimalne nege v primerjavi s klasično
nego.
Ammann (2013) je v svojem delu predstavil izhodišča za preverjanje uspešnosti minimalne
nege ter podal primere neuspešne nege. Nega mladega gozda po sedanjih modelih naj bi
bila neučinkovita, saj zaradi prezgodnje samodiferenciacije in napačne ocene vitalnosti
prihaja do nepravilnega razvoja osebkov ter zmanjšanja debelinskega prirastka. Namesto
nege mladega gozda priporoča usmerjeno ukrepanje in pospeševanje vitalnosti le
posameznim izbranim drevesom v gozdu. Kot izhodišča za preverjanje uspešnosti
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izpostavlja izboljševanje stabilnosti, vitalnosti in debelinske rasti, ter končno vrednostno
podobo sestoja. Hkrati poudarja, da je preverjanje uspešnosti nege zaradi dolgih
proizvodnih dob oteţeno. Iz primerov neuspešne nege sledi, da je vpliv nege na gozdni
sestoj precenjen ter da s tradicionalnimi modeli nege v preteklosti niso dosegali
zastavljenih proizvodnih ciljev.
V seriji štirih člankov z naslovom Biološka racionalizacija (Biologische Rationalisierung)
se je Ammann (2005a in 2005b) ukvarjal z vprašanjem smiselnosti vlaganja v redčenja,
konceptom naravne samodejnosti in koncentracije del. V prvem članku (Ammann, 2005a)
navaja, da je zaradi trenutnih ekonomskih razmer upravičeno vlagati v investicije, ki so
usmerjene v pridobivanje čim kakovostnejših izbrancev oz. ciljnih dreves. V tretjem
članku je Ammann (2005b) podal usmeritve za gojenje jesena, gorskega javorja in bukve.
Za vse tri drevesne vrste je podal ciljno gostoto izbrancev med 100 in 120 dreves/ha.
Problem stabilnosti pri teh vrstah je manjši kot pri smreki, vendar je podal nekaj usmeritev
za njeno izboljšanje. Hkrati je razpravljal o ciljnih premerih in doseganju čim boljše
kakovosti ob izvajanju minimalne nege.
V okviru projekta »Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob
upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa« (2006) so na območju Grosupljega in
Meţakle primerjali 3 načine izbiralnega redčenja v naravnih smrekovo-bukovih gozdovih s
kontrolno metodo, kjer ni bilo ukrepanja. Na skupno šestnajstih ploskvah so izvedli
klasično redčenje in dve jakosti izbiralnega redčenja. Hkrati so izvajali časovno študijo
odkazila in sečnje, ki je pokazala, da so največ časa porabili pri načinu dela s klasičnim
redčenjem, najmanj pa pri izbiralnem redčenju z močnejšo intenziteto poseka, vendar je
bila poraba časa odvisna od gostote sestoja in terenskih razmer.
2.2 REDČENJA BUKOVIH SESTOJEV
Pri gospodarjenju z bukovimi gozdovi se v Sloveniji in po svetu srečujemo z visokimi
stroški pridobivanja (veliki stroški nege) in majhno vrednostjo bukovega lesa zaradi napak
v rasti dreves ali pojavljanja rdečega srca (Roţenbergar in sod., 2008a).
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Sodobni gojitveni modeli za bukove gozdove so usmerjeni v pridelavo debelega lesa z
malo napakami. Z nego lahko doseţemo večje debelinske prirastke in ciljne premere v 2030 % krajši proizvodni dobi. Raziskovanja so pokazala, da negovani bukovi gozdovi
prinašajo do šestkrat večje donose od nenegovanih (Cimperšek, 2002).
Ammann (2014) povzema najpomembnejše napotke za nego gozdov, kjer je bukev
prevladujoča drevesna vrsta. Glavni poudarek je na razslojevanju, ki je posledica naravne
medsebojne konkurence in ne ukrepov v mladju ali gošči. S tem doseţemo naravno
selekcijo in dobro kolektivno stabilnost, hkrati pa so dominantna drevesa vse bolj
razpoznavna. Dominantna drevesa naj bi imela zaradi velikih gostot dobro kakovost. Po
samodiferenciaciji sledi redčenje v okolici ciljnih dreves, ki bi se začelo v starosti 30‒60
let, obhodnja na 10‒20 let, jakost naj bi bila šibka. Pri izbiri ciljnih dreves je
najpomembnejša vitalnost, sledi kakovost in razdalja med osebki. Izpostavljeno je tudi
opuščanje izvajanja dodatnih ukrepov (prezgodno redčenje na celem območju mladja in
gošče), saj z njimi onemogočamo naravno razslojevanje, povzročamo več motenj v sestoju,
zmanjšujemo skupno stabilnost sestoja, hkrati pa lahko pridobivamo tudi sortimente za
energetsko rabo.
Zaradi visokih stroškov nege in majhne vrednosti bukovega lesa zaradi napak v lesu se
razvijajo novi modeli nege bukovih gozdov, ki se osredotočajo na obravnavo le določenih
dreves v sestoju, v ostalem gozdu pa predvidevajo le najnujnejše ukrepanje. Cilji novih
modelov so povečati krošnje, zmanjšati število izbranih dreves in skrajšati čas proizvodne
dobe (Roţenbergar in sod., 2008b).
Krajčič in Kolar (2000) sta preučevala vpliv spremenjenega načina nege letvenjaka na
zmanjševanje stroškov. Na 10 raziskovalnih ploskvah velikosti 20 × 20 m v Lučki Beli v
GGO Nazarje sta preverjala idejo minimalne nege s primerjavo med tremi različnimi
načini nege. Objekti so se nahajali na nadmorski višini 850 metrov, v preteţno bukovem
letvenjaku s primesjo smreke in gorskega javorja, ki je nastal s sadnjo okoli leta 1970. Na
ploskvah so izbrali 250‒375 izbrancev/ha, kar je zadostovalo načelom klasične nege. Ideja
minimalne nege naj bi prinesla prihranek časa pri izvedbi redčenja, zato so v raziskavi
izvedli časovno študijo odkazila in primerjali klasično nego, minimalno nego z močnejšim
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ukrepanjem ter minimalno nego z normalnim ukrepanjem. Meritve uspešnosti izvedbe
nege so opravili dve leti kasneje kot anketo med gozdarskimi strokovnjaki. Pozitivno so
sprejeli idejo o minimalni negi letvenjaka, pri kateri bi revirni gozdar označil drevesa
prihodnosti, usposobljeni gozdni delavci pa bi odstranili določeno število konkurentov.
Prihranek časa pri odkazilu po načelih minimalne nege bi bil po ocenitvi gozdarskih
strokovnjakov lahko znaten, vendar raziskava ni pokazala časovnih prihrankov pri izvedbi
minimalne nege v primerjavi s klasično nego. Bolj kot način nege sta na porabo časa
vplivala prehodnost in nagib terena.
Laznik (2011) je v diplomskem delu preverjal učinke različnih načinov redčenja v gorskem
bukovem gozdu na Meţakli in Medvednici. Na šestnajstih ploskvah v GGO Bled in GGO
Ljubljana s štirimi različnimi jakostmi ukrepanja je primerjal znake izbranih dreves ter
izvedel časovno študijo izvedbe nege. Za najboljšo metodo se je izkazalo klasično
izbiralno redčenje, saj je predstavljalo najmanjši vloţek časa in sredstev za najboljši
rezultat.
Primerjavo med različnimi načini redčenj na raziskovalnih ploskvah na Lučki Beli je
opravil Orešnik (2009) v diplomskem delu. Z drugo meritvijo na devetih ploskvah
velikosti 20 × 20 m v letvenjaku so preverjali uspešnost treh modelov redčenja:
tradicionalnega izbiralnega redčenja (nad 700 izbrancev/ha), redčenje z redkejšo mreţo
izbrancev ter normalnim sproščanjem le-teh (odstranitev enega konkurenta) in redčenje z
redkejšo mreţo izbrancev ter močnejšim sproščanjem le-teh (odstranitev vseh
konkurentov). S časovno študijo so pokazali, da nove metode dela ne prinašajo velikih
prihrankov pri izvedbi redčenj. Modela, kjer so izvedli izbiralna redčenja z višjo intenziteto
poseka, sta se izkazala za boljša pri znakih povprečni premer, višina, dolţina krošnje in
čistega debla, vitalnost, sproščenost krošenj in razrast izbrancev v primerjavi s klasičnim
izbiralnim redčenjem. Pomembno vlogo pri poškodovanosti izbranih dreves je imela tudi
prisotnost polhov, vendar so poudarili, da je bilo tam, kjer je bila mreţa izbrancev redkejša
in so bile razdalje med krošnjami večje, tudi manj poškodb zaradi objedanja polhov, saj ni
bilo naravnih pogojev za prehajanje polhov med drevesi.
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Bončina (1994) je proučeval vpliv različnih redčenj na razvoj bukovih sestojev na Somovi
gori. V gorskem gozdu so med leti 1980 in 1994 spremljali razvoj gozdnih sestojev v fazi
drogovnjaka, ki so nastali z oplodno sečnjo okoli leta 1910. Na dveh stalnih ploskvah
velikosti 1 ha so opravili dve redčenji in štiri meritve dreves. Vsako ploskev so razdelili na
polovico; na polovici prve ploskve so izvedli močnejše redčenje (izbrali so 166 dreves/ha),
na polovici druge ploskve so izvedli redčenje zmerne jakosti (258 izbrancev/ha); drugi
polovici vsake ploskve sta bili prepuščeni naravnemu razvoju in sta sluţili kot kontroli.
Avtor meni, da bi bilo potrebno večje število izbrancev, saj se jih veliko izgubi po naravni
poti, kar so delno upoštevali pri številu izbrancev v drugem obdobju (188 v močneje
redčenem objektu in 282 v zmerno redčenem objektu). Ugotovil je, da so se krošnje
izbranih dreves v obeh sestojih povečale po izvedenem redčenju, velikost krošnje korelira s
prsnim premerom in debelinskim prirastkom, na velikost debelinskega prirastka najbolj
vpliva sproščenost krošnje.
Pavlin (2016) je v diplomskem delu preverjal učinke različnih načinov izbiralnega redčenja
na razvoj mlajših bukovih sestojev na Medvednici v GGE Grosuplje. S tretjo meritvijo
znakov na izbranih drevesih na štirih ploskvah velikosti 900 arov so preverjali odziv na
izvedena negovalna dela v letu 2005. Na ploskvah so izvedli tri načine izbiralnega redčenja
ter kontrolo, kjer ni bilo ukrepanja. Za model, ki je najbolj pozitivno vplival na merjene
znake izbranih dreves, je bil izbran model izbiralnega redčenja z manjšim številom
izbrancev z intenzivnejšim ukrepanjem (170 izbrancev na hektar), ki je pozitivno vplival
na rast površine tlorisa krošnje in večje debelinske prirastke. Na ploskvah, kjer je bilo
izvedeno tradicionalno izbiralno redčenje s 670 izbranci na hektar, je bilo največ
epikormskih poganjkov, hkrati pa so bile tudi poškodbe izbranih dreves zaradi ujm na teh
ploskvah največje.
Sodobni načini gojenja bukovih gozdov, ki jih avtorji Roţenbergar in sod. (2008) v študiji,
ki zajema območje srednje Evrope, primerjajo s tradicionalnim izbiralnim redčenjem, kjer
se prva dela izvede v letvenjaku, končno število izbrancev pa je med 150 in 240, so:
1. Švicarski negovalni model s pribliţno 150 izbranci/ha
Avtorji zagovarjajo pravočasno izbiro končnega števila izbrancev ţe v mladosti
(faza gošče), med 100 in 150 osebkov/ha. Sproščanje izbrancev naj bo zmerno,
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oblikovanje krošenj je pomaknjeno v kasnejša obdobja (faza drogovnjak).
Pomlajevanje s kratkimi ali daljšimi pomladitvenimi dobami naj se izpelje pred
starostjo sestoja 120 let. Pomembna je horizontalna mešanost, ki jo doseţemo z
gnezdasto strukturo, in ne toliko vertikalna mešanost.
2. Nemški negovalni model z okoli 100 izbranci/ha
Število izbrancev je manjše kot pri klasičnem izbiralnem redčenju, hkrati naj bi bili
le-ti enakomerno razporejeni po prostoru. V mladosti se ne posega v sestoj, končno
število izbrancev (120) se določi v starosti 70‒80 let, pri višini čistega debla med 8
in 10 m. Po izbiri izbrancev naj sledi uporaba načela naravnega avtomatizma.
3. Nemško-francoski negovalni model z največ 80 izbranci/ha
Ta model se je razvil iz nemškega, vendar je poudarek na zmanjšanem številu
izbrancev (50‒90), v smeri zmanjševanja vloţkov nege in negi krošenj tudi v
starejših fazah bukovih sestojev. Izbor najkvalitetnejših osebkov naj bi se odvijal
pri starosti sestoja med 40 in 50 let, pri višini čistega debla 6‒10 m, hkrati pa se z
redčenji pospešuje odmiranje debelejših spodnjih vej in krajšanje krošnje, kar
zmanjšuje moţnosti za nastanek rdečega srca.
Roţenbergar in sod. (2008a in 2008b) za izboljšanje gospodarjenja z bukovimi gozdovi v
Sloveniji predlagajo zmerno pospeševanje izbranih dreves v zgodnjih fazah, manjši obseg
nege v prvi polovici in ob koncu proizvodnje dobe za zmanjševanje stroškov ter uporabo
različnih tehnik in zvrsti gojenja gozdov, hkrati pa naj se ob spremenjeni horizontalni
zgradbi sestoja redčenje začne ţe v fazi tanjšega debeljaka.
Triplat (2010) je v diplomskem delu primerjal različne načine redčenja v bukovem
drogovnjaku na območju Medvednice v GGO Ljubljana. Ploskve so bile postavljene v
projektu »Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege gozdov ob upoštevanju
sodobnih tehnologij pridobivanja lesa«. Na štirih poskusnih ploskvah z različnimi tretmaji
je primerjal znake izbranih dreves. Preverjal je značilnost razlike med premeri izbrancev
med različnimi tretmaji z analizo variance, vendar razlik ni potrdil. Kot najuspešnejši se je
izkazal tretma z močnejšim ukrepanjem (170 izbrancev/ha), kjer je racionalizacija pri
odkazilu največja, hkrati pa so izgube na končni vrednosti sestoja minimalne. V sestojih z
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močnejšim ukrepanjem so se izbranci odzvali na izvedena dela s povečano višinsko rastjo,
povečano dolţino čistega debla in povečano površino krošnje.
Saje (2014) je v magistrski nalogi analiziral poškodovanost sestojev zaradi naravnih
motenj. V GGE Brezova reber je na območju velikosti 0,81 ha preverjal poškodovanost
zaradi snegoloma, ki se je zgodil leta 2012, na ploskvah s tremi različnimi stratumi:
klasično izbiralno redčenje (stratum A), izbiralno redčenje s stalnimi izbranci (stratum B)
in stratum brez ukrepanja (stratum C). Največ poškodovanih dreves je bilo v stratumu, kjer
je bilo izvedeno klasično izbiralno redčenje, razlike med ostalima stratuma niso bile
statistično značilne. Izbranci v močneje redčenih stratumih A in B so bili manj
poškodovani kot izbranci v stratumu C. Ugotovil je, da ima na obseg poškodovanosti
dreves in obseg sanitarnih del po ujmi velik vpliv predhodno redčenje.
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3 CILJI IN HIPOTEZE NALOGE
V okviru magistrske naloge smo opravili tretjo meritev na trajnih raziskovalnih ploskvah
na Meţakli. Na ploskvah smo ločili tri različne načine dela (način 15 ‒ 170 izbrancev/ha,
način 30 ‒ 330 izbrancev/ha in način 60 ‒ 670 izbrancev/ha) in kontrolne ploskve brez
ukrepanja.
3.1 CILJI
Glede na problematiko in raziskovalni objekt smo določili naslednje cilje:
- ugotoviti in primerjati razlike v kakovosti izbranih dreves med posameznimi načini
redčenja,
- ugotoviti odziv izbranih dreves na izvedena dela,
- ugotoviti, ali se trendi, ki so bili nakazani v preteklosti, nadaljujejo,
- ugotoviti, kakšen je vpliv posameznega načina redčenja na stabilnost izbranih dreves.
3.2 HIPOTEZE
Glede na postavljene cilje smo določili naslednje hipoteze:
1) Način redčenja značilno vpliva na vse merjene drevesne parametre:
a) V načinu redčenja 15 sta debelinski prirastek in sproščenost krošenj največji.
b) V kontrolnem načinu redčenja je čiščenje tankih vejic najboljše in višinski
prirastek največji.
c) V načinu redčenja 15 je epikormskih poganjkov največ.
d) Višinski prirastek v načinu redčenja 15 je manjši kot v drugih načinih redčenja.
e) Izbrana drevesa pri načinu redčenja 15 imajo boljše h/d razmerje.
f) Pri načinu redčenja 15 je kakovost izbranih dreves najslabša.
2) Način redčenja značilno vpliva na odpornost sestoja na ujme:
a) Pri načinu redčenja 15 imajo izbrana drevesa bolj simetrične krošnje in niţje
teţišče in so zato manj poškodovana zaradi ujm.
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4 METODE DELA
4.1 OBJEKT RAZISKAVE
4.1.1 Umestitev objekta
Ploskve,

na

katerih

je

bila

opravljena

raziskava,

se

nahajajo

v

blejskem

gozdnogospodarskem območju, gozdnogospodarski enoti Meţakla. Gozdnogospodarska
enota (GGE) Meţakla je sestavljena iz štirih delov: Meţakla, Radovna z dolino Krme,
Perniki in Poljane (Boršt). Objekt se nahaja na juţnem pobočju planote Meţakla. Meţakla
je kraška planota, ki leţi med naseljem Zgornje Gorje ter dolino Radovne na juţni strani in
naseljem Jesenice ter dolino Save Dolinke na severni strani. Njena povprečna višina je
1000-1200 m. n. m., njen najvišji vrh Jerebikovec dosega 1.593 metrov. Na njej ni večjih
naselij, le nekaj vasi na obrobju in pašnikov v osrčju. Spada v Triglavski narodni park.
Večina gozdov je v zasebni lasti enega lastnika (Nadškofija Ljubljana), prevladujejo
parcele velikosti več kot 10 ha. Ker gre za zelo gozdnato območje, je najpomembnejša
lesnoproizvodna funkcija. Za lokalno prebivalstvo je ta planota pomembna kot prostor za
rekreacijo in nabiranje nelesnih gozdnih proizvodov. Zaradi povezanosti z dolino Radovne
ter bliţine Bleda sta na tem območju pomembni še turistična in estetska funkcija. Celotno
področje Meţakle spada v lovišče s posebnim namenom Triglav, s katerim upravlja javni
zavod Triglavski narodni park. Na planoti poleti pasejo govedo na delujoči planini in
okoliških pašnikih (Gozdnogospodarski …, 2015).
4.1.2 Opis vegetacije
Na Meţakli prevladujeta alpski bukov gozd in predalpsko jelovo bukovje iz skupine rastišč
gorsko-zgornjegorskih gozdov na karbonatnih in mešanih kamninah, ki pokrivajo 75 %
površja GGE. Alpsko bukovje (Anemono trifolio-Fagetum) pokriva 64 % GGE, pokriva
strma do poloţna pobočja vseh leg, pojavlja se na apnencih, dolomitih in karbonatnih
morenah. Gozdovi so večinoma enodobni do skupinsko raznodobni. V drevesnem sloju
prevladuje bukev s primesjo smreke, redkeje jelke, pojavlja se tudi macesen. Posamično se

Mencinger V. Učinki različnih načinov izbiralnega redčenja na odziv izbranih dreves v sm.-bu. sestojih na Meţakli.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

13

pojavljata gorski javor in veliki jesen. Na raziskovalnih ploskvah je stanje podobno, poleg
bukve in smreke lahko zasledimo še gorski javor, veliki jesen, mokovec, redkeje brezo,
jerebiko, ivo, gorski brest in macesen. Jelka se na ploskvah ne pojavlja.
Povprečna lesna zaloga znaša 330 m³/ha, prevladujejo iglavci (72,7 %), listavcev je 27,3
%. V lesni zalogi prevladujeta smreka (65,7 %) in bukev (25,6 %). Macesen je zastopan s
4,4 %, jelka z 2,5 %. Ostale drevesne vrste so skupaj prisotne z manj kot dvema
odstotkoma. Tekoči letni prirastek znaša 6,0 m³/ha, vendar ga niţajo varovalni gozdovi, ki
zajemajo 41,8 % površine gozdov v GGE. Prevladujejo sestoji raznomerne zgradbe
(skupinsko-gnezdasto) in debeljaki, ki skupaj zavzemajo 67,7 % površine. Drogovnjaki
zavzemajo 15,7 %, sestoji v obnovi in mladovje pa vsak po dobrih 8 %. Najbolje se
pomlajuje bukev (61 % vsega podmladka), sledi ji smreka (34 %). Negovanost sestojev je
nadpovprečna, ravno tako so sestojne zasnove v mlajših razvojnih fazah dobre, v
debeljakih in raznomernih sestojih pa prevladuje normalen sklep krošenj. Dobra tretjina
gozdov v GGE je ohranjenih (večina v varovalnih gozdovih), ostali dve tretjini gozdov
predstavljajo močno spremenjeni in spremenjeni gozdovi. Po kakovosti prevladujeta prav
dobra in dobra kakovost drevja, 14 % dreves je odlične kakovosti, ostalo so drevesa slabe
kakovosti. Iglavci so občutno boljše kakovosti kot listavci, najboljšo kakovost izkazuje
macesen pri iglavcih, vendar tudi ostali iglavci niso slabe kakovosti. Pri listavcih odlične
kakovosti skoraj ni, razen bukve, večina listavcev je dobre in zadovoljive kakovosti. V
enoti je močneje poškodovanih 11 % dreves, ostala so nepoškodovana. Objedenost mladja
je zelo močna, najbolj poškodovani so mehki in plemeniti listavci, med iglavci prevladuje
jelka. Zaskrbljujoča je tudi ocena olupljenosti smreke in jelke v letvenjakih in
drogovnjakih, ki predstavlja večji problem kot objedenost. Deleţ odmrlega drevja v enoti
je zelo visok (111 dreves/ha), prevladuje tanko odmrlo drevje, s premerom manjšim od 30
cm (Gozdnogospodarski …, 2015).
4.1.3 Podnebne značilnosti
GGE Meţakla leţi v alpskem in predalpskem fitoklimatskem pasu. Za alpsko klimo so
značilne nizke povprečne letne temperature (okrog 3‒5 °C), obilne padavine v vseh letnih
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časih (letno okoli 2000 mm in več). V predalpskem pasu so podnebne razmere nekoliko
blaţje. Prevladuje humidna klima s sveţimi poletji in hladnimi zimami. Za planoto
Meţakla je povprečna letna temperatura 5‒7,5 °C, letna količina padavin znaša 1700‒1800
mm, višek je v vegetacijski dobi, ko pade med 1150 in 1200 mm padavin. Povprečna
zračna vlaga za Meţaklo znaša 69‒86 %. Spomladi in jeseni, ko se menjavajo topli in
hladni zračni reţimi, se pojavi nevarnost ţleda in mokrega snega. Prevladujoči zahodni
vetrovi vsakih nekaj let povzročajo poškodbe na smrekovih sestojih (Gozdnogospodarski
…, 2015).
4.1.4 Hidrološke razmere
Kljub obilnim padavinam so v enoti skromne vodne razmere, ki so posledica
izpostavljenosti kamnine zakrasevanju. Več talne vode in površinskih vodotokov je na
nepropustnih kamninah, ki jih je zelo malo, najdemo jih na Meţakli v okolici Raven in na
planini Kozjek. Podzemna razvodnica med Savo Dolinko in Radovno poteka po progi
nepropustnih kamnin na severnem robu Meţakle, zato se planota odmaka v Radovno
(Gozdnogospodarski …, 2015).
4.1.5 Matična podlaga in tla
Preteţni del Meţakle sestavljajo čisti apnenci in dolomiti. Tla so večinoma razmeroma
mlada, saj se je njihova tvorba začela šele po umiku ledenikov. Razvoj tal je počasen,
proces tvorbe tal je bil večkrat prekinjen zaradi krčitev ter golosečnega gospodarjenja v
preteklosti. Pomembno vlogo pri razvoju tal ima nagnjenost terena. Tla na apnencih in
dolomitih so večinoma rendzine (prhninaste rendzine, sprsteninaste rendzine in
sprsteninasto-prhninaste rendzine). Na planotah in zaravnicah, kjer so tlotvorni procesi
intenzivnejši, rendzine prehajajo v rjava tla (Gozdnogospodarski …, 2015).
4.1.6 Ţivalstvo
Območje je zaradi velike gozdnatosti z majhno fragmentiranostjo in pestrostjo gozdnega
prostora zelo bogato z divjadjo. Tu ţivijo tako jelenjad, srnjad, gams kot tudi divji prašič.
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Od malih ţivali so tu prisotni poljski in planinski zajec, navadna veverica, navadni polh,
kuna belica, kuna zlatica, hermelin, mala podlasica in dihur. Od velikih zveri se občasno
pojavljata rjavi medved in volk, risa trenutno ne zaznavajo. V območju se pojavljata tudi
lisica in divja mačka. Meţakla je pomembna za poddruţino koconogih - gozdnih kur, saj
so na tem območju rastišča divjega petelina. Tu najdemo še ruševca, gozdnega jereba in
belko (Gozdnogospodarski …, 2015). Na ploskvah smo opazili srnjad in sledi jelenjadi.
4.1.7 Preteklo gospodarjenje
Sestoji, kjer se nahajajo raziskovalne ploskve, so bili leta 1975 v razvojni fazi starejši
debeljak. V vseh odsekih, kjer se nahajajo ploskve - 11b, 13, 29 in 31a, je bil takrat 100 let
star sestoj smreke s primesjo bukve in ponekod macesna, ki se je pomlajeval s smreko in
bukvijo. Gospodarjenje v teh sestojih je bilo šablonsko, v kulisah, brez upoštevanja rastišč
in sestojev, zato so jih pomlajevali z oplodnimi sečnjami. Pomlajevanje je potekalo z
naravnim podmladkom, ki je bilo slabe kakovosti, vendar se je z dodatno nego (umetnim
spopolnjevanjem)

poskušalo

doseči

njegovo

boljšo

kakovost

in

stabilnost

(Gozdnogospodarski načrt …, 1975).
Vihar, ki je povzročil vetrolom, je med 9. in 11. februarjem leta 1984 pustošil po območju
zgornje Gorenjske in tudi po Meţakli, kjer je podrl 41.302 m³ lesne mase (28 % celotnega
poseka). Pospešil je obnovo in pomlajevanje enomernih smrekovih sestojev v
obravnavanih odsekih, ki so jih pred ujmo obnavljali z oplodnimi sečnjami. Najhuje je bilo
v odsekih 29c in 31a, kjer je bilo podrte večina stoječe lesne mase, nekoliko bolje je bilo v
odseku 29b. Zaradi intenzivnih pomladitvenih sečenj in vetroloma je bilo v vseh
obravnavanih odsekih veliko površin mladovja, ki ga je sestavljala predvsem bukev, na
slabše pomlajenih območjih tudi umetno spopolnjena smreka (Gozdnogospodarski načrt
…, 1985). V bukovih sestojih, ki so nastali po vetrolomu leta 1985, so 20 let kasneje
postavili raziskovalne ploskve, ki jih obravnavamo v raziskavi.
V gozdnogospodarskem načrtu za desetletje 1995‒2004 za GGE Meţakla avtorji
ugotavljajo močno odstopanje pri napovedi količine slučajnostnih pripadkov za prejšnje
načrtovalno obdobje (načrt 6 %, realizirano 60 % vsega poseka), ki je bila posledica
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snegolomov, vetroloma iz leta 1984 in ostalih vzrokov (hiranje iglavcev zaradi
onesnaţenega zraka). Ujme so poškodovale predvsem sestoje v obnovi in malopovršinske
raznodobne sestoje, medtem ko je mladovje ostalo razmeroma nepoškodovano. Na
ogolelih površinah so nastala obseţna območja mladovij, ki jih je bilo potrebno negovati.
Pri obnovi so prevladovali iglavci (predvsem smreka, posamezno macesen), pomlajevale
so se tudi druge drevesne vrste, razen jelke. Zaradi izrednih sečenj se je nega mladja
opuščala, kar se je kazalo v slabi stabilnosti teh sestojev. V načrtu je poudarjeno, da naj se
pospešuje skupinsko zmes v mladovjih, v gošči naj se selekcionira bukev glede na
kakovost, hkrati pa naj se formirajo socialni poloţaji. Avtorji načrta poudarjajo, da naj se
za manjši obseg škod po ujmah uvedejo novi sistemi gospodarjenja, ki temeljijo na
sonaravnem gospodarjenju.
Smernice v omenjenem načrtu zapovedujejo veliko posvečanja naravnemu mladju,
pozornost naj bo usmerjena na uravnavanje zmesi in zagotavljanje stabilnosti sestojev. Ker
v enoti med drevesnimi vrstami še vedno prevladuje smreka, je priporočljivo pospeševanje
bukve, plemenitih listavcev in macesna.
4.1.8 Aktualno gospodarjenje
V obdobju 1995‒2004 je na območju GGE Meţakla 45 % celotnega poseka predstavljal
sanitarni posek, večinoma zaradi vetroloma v letih 2000 in 2003 ter gradacij podlubnikov.
Kljub temu pa je bilo na celem območju realiziranih 133 % načrtovane nege gošče, pri
čemer so posebno pozornost posvetili negovanju bukve. V drevesni sestavi je še vedno
prevladovala smreka, sledila ji je bukev, ki pa je večala svoj deleţ v primerjavi s smreko.
Sestoji, kjer se nahajajo raziskovalne ploskve, imajo dobro kakovost in negovanost ter so
odličnih zasnov (Gozdnogospodarski načrt …, 2005).
Od leta 2005 so območje Meţakle prizadele številne ujme (snegolom 2007, gradacija
podlubnikov 2008‒2012, ţledolom 2014), zato je bil deleţ sanitarnih sečenj od celotnega
poseka za obdobje 2005‒2014 kar 81 %. Zaradi visokega deleţa sanitarnega poseka je bilo
izvedenih manj negovalnih del od načrtovanih. Zaradi intenzivne nege gošč in letvenjakov
na vetrolomni površini iz leta 1984 so nastali stabilni mešani sestoji (Gozdnogospodarski
načrt …, 2015).
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Zaradi snegoloma in ţledoloma je bilo na raziskovalnih ploskvah podrtih ali polomljenih
kar veliko dreves, med njimi je bilo tudi kar nekaj izbrancev, ki jih obravnavamo v prvotni
študiji in v tem delu. Leta 2005 je bilo na ploskvah izvedeno redčenje in prve meritve
znakov dreves, leta 2009 pa le meritve znakov dreves.
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4.2 METODE DELA
4.2.1 Raziskovalne ploskve
Na Meţakli je bilo v okviru projekta Razvoj in preverjanje alternativnih modelov nege
gozdov ob upoštevanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa leta 2005 postavljenih 12
ploskev velikosti 900 m² (30 × 30 m) (slika 1). Ploskve so bile glede na slučajnosten izbor
razdeljene v štiri skupine z različnimi gozdnogojitvenimi načini dela in kontrolnimi
ploskvami. V času osnovanja so se ploskve nahajale v razvojni fazi mlajšega drogovnjaka.
Nahajajo se na rastišču gorskega bukovja na višini med 1.000 in 1.200 metri nad morjem
(preglednica 1). Leţijo na jugozahodni ekspoziciji in na povprečnem naklonu 10°. Ploskve
so na terenu označene s kovinskimi ploščicami na enem oglišču ploskve in z rdečo barvo,
ki označuje zunanje meje ploskve, ravno tako pa je na drevesih v neposredni bliţini
ploskev napisana številka ploskve in število izbranih dreves v njej. Za ploskve so posnete
tudi GK-koordinate z ročnim GPS sprejemnikom za eno oglišče ploskve.

Slika 1: Lokacije raziskovalnih ploskev na Meţakli (v oklepaju: številka ploskve, način dela) (vir: Atlas
okolja, 2017)
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Ploskvam so bili naključno določeni naslednji načini dela:
- način redčenja 60 (ploskev številka 3, 4 in 6) ‒ izbranih je cca. 670 izbrancev na ha (60
izbrancev na ploskev): klasično izbiralno redčenje z normalno jakostjo odkazila
(odstranjenih 1,51 % konkurentov/izbranec),
- način redčenja 30 (ploskev številka 5, 15 in 16) ‒ izbranih je cca. 330 izbrancev na ha
(30 izbrancev na ploskev): izbiralno redčenje s 50 % manjšo gostoto izbrancev in
normalno jakostjo odkazila (odstranjenih 1,90 konkurentov/izbranec),
- način redčenja 15 (ploskev številka 1, 11 in 14) ‒ izbranih je cca. 170 izbrancev na ha
(15 izbrancev na ploskev,): izbiralno redčenje s 75 % zmanjšano gostoto izbrancev in
močno jakostjo odkazila (odstranjenih 2,99 konkurentov/izbranec),
- način redčenja 0 (ploskev številka 2, 12 in 13): brez ukrepanja (kontrola).

Slika 2: Označene meje ploskev (rdeča barva) in izbrana drevesa (modra barva) (foto: V. Mencinger,
1. 6. 2017)
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Preglednica 1: Podatki o ploskvah (2016)

Nadmor
Drevesna sestava 2016 (%)*
Število
Odde Številka
ska
Način
izbrancev
lek ploskve višina
dela
bu
sm g. ja jer g. br mok drugo
2016
(m)
1
1002
15
15
84,0 14,2 0,6 0,9 0,0 0,3 0,0
2
1017
0
26
82,1 15,2 0,3 0,6 0,0 1,5 0,0
3
1032
60
60
93,2 5,3 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0
29
4
1052
60
55
66,6 32,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,6
5
1065
30
26
80,0 17,3 0,7 1,3 0,0 0,0 0,7
6
1041
60
52
70,2 28,7 0,7 0,2 0,0 0,0 0,2
11
1004
15
12
89,5 7,4 2,0 0,4 0,0 0,0 0,8
31
12
1049
0
22
75,3 19,9 1,6 0,0 2,2 0,0 1,0
13
1088
0
32
76,9 22,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13
14
1085
15
10
62,7 36,6 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
15
1093
30
25
91,3 8,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
11
16
1111
30
25
66,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2
*bu-bukev, sm-smreka, g. ja-gorski javor, jer-jerebika, g. br-gorski brest, mok-mokovec, drugo-macesen,
veliki jesen, jelka, vrba, breza

4.2.2 Ocenjevanje in meritve izbrancev
Na vseh ploskvah smo opravili polno premerbo dreves, ki so bila v prsni višini debelejša
od 1 cm, kjer smo jim izmerili prsni premer in določili drevesno vrsto. Leta 2009 polna
premerba ni bila opravljena.
Za vsakega od 360 izbranih drevesih na ploskvah smo popisali: 18 znakov (preglednica 2),
hkrati smo zabeleţili tudi posebnosti v rasti izbranih dreves (ukrivljenost dreves) in število
mrtvih izbrancev. Za namene ponovnega merjenja v prihodnosti smo vsakega izbranca
označili s kovinsko ploščico z odtisnjeno zaporedno številko. Ploščico smo zabili v predel
koreničnika, 2‒3 cm globoko v smeri nekoliko proti tlom (slika 3). Novih izbrancev v tej
raziskavi nismo določili.
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Slika 3: Izbranec s pritrjeno kovinsko ploščico z zaporedno številko (foto: V. Mencinger, 1. 6. 2017)
Preglednica 2: Seznam merjenih znakov izbrancev, metod in merskih enot

Znak
Drevesna vrsta
Premer debla
Višina drevesa
Dolţina krošnje
Dolţina čistega debla
Ţive veje (φ < 1 cm) na prvih 4 m
Ţive veje (φ > 1 cm) na prvih 4 m
Ţive veje (φ < 1 cm) na 4‒8 m
Ţive veje (φ > 1 cm) na 4‒8 m
Asimetričnost krošnje sever
Asimetričnost krošnje jug
Asimetričnost krošnje vzhod
Asimetričnost krošnje zahod
Sproščenost krošnje ‒
maksimalna
Sproščenost krošnje ‒ optimalna
Sproščenost krošnje ‒ minimalna
Poškodovanost krošnje
Temeljnica po drevesnih vrstah

Metoda
določitev
meritev s π-trakom
meritev z višinomerom
meritev z višinomerom
meritev z višinomerom
štetje
štetje
štetje
štetje
štetje s koraki
štetje s koraki
štetje s koraki
štetje s koraki
iglavci: > 0,5 m med krošnjami
listavci: > 1,5 m med krošnjami
iglavci: 0‒0,5 m med krošnjami
listavci: 0‒1,5 m med krošnjami
iglavci: krošnji se vrivata
listavci: krošnji se vrivata
ocenjevanje
kotnoštevna metoda

Merska enota
cm
m
m
m
število
število
število
število
m
m
m
m
%
%
%
%
%
%
ocena 1‒4
število po drev. vrstah
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4.2.3 Opis parametrov
Na terenu smo vsakemu izbrancu najprej določili drevesno vrsto.
Premer debla smo izmerili s pomočjo merskega traku (pi-trak), na 0,1 cm natančno. Trak
smo uporabili namesto premerke, saj bolj natančno upošteva morebitno nepravilno obliko
drevesnega debla.
Višino drevesa smo merili z laserskim višinomerom Vertex, ki omogoča natančno merjenje
višin dreves tudi v gostih sestojih in na vseh terenih, zato je delo hitrejše in natančnejše.
Ultrazvočni oddajnik višinomera postavimo na deblo drevesa ‒ na prsno višino, nato pa s
poljubne točke v okolici drevesa, od koder vidimo vrh drevesa s pomočjo sprejemnika
opravimo meritev višine drevesa. Pri opravljanju meritve ni nujno, da imamo neposreden
pogled na oddajnik. Sprejemnik na podlagi trigonometrije s pomočjo razdalje med
oddajnikom in sprejemnikom ter ultrazvočne metode izračuna višino drevesa. Delo se
znatno pospeši, ko se meri v paru. Višino smo merili na 0,1 m natančno.
Na podlagi podatkov o višini in premeru drevesa smo izračunali dimenzijsko razmerje (h/d
razmerje).
Dolţino krošnje smo prav tako merili z laserskim višinomerom Vertex. Dolţino krošnje
smo dobili, ko smo od celotne višine drevesa odšteli dolţino debla do začetka krošnje pri
listavcih oz. do prvega venca ţivih vej pri iglavcih. Natančnost meritev je bila 0,1 m.
Dolţino čistega debla smo merili kot višino do prve ţive veje pri listavcih oz. prvega venca
ţivih vej pri iglavcih, na 0,1 m natančno.
Ţive veje smo pri vsakem izbrancu šteli na dveh višinskih razredih: do 4 m višine in 4‒8 m
višine drevesa. Ravno tako smo jih razvrstili glede na njihov premer v dva razreda: pod in
nad 1 cm. Pri štetju smo posebej označili tista drevesa, ki so imela več kot 5 ţivih vej na
prvih 4 metrih višine.
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Asimetričnost krošnje smo merili v štirih smereh: sever, jug, vzhod in zahod. S pomočjo
korakov smo določili razdaljo med deblom in robom krošnje, nato pa z metrom določili
razdaljo na 0,5 m natančno.
Sproščenost krošenj smo ocenjevali v odstotnih deleţih, na 10 % natančno. Za vsak obod
krošnje smo določili maksimalno, optimalno in minimalno sproščenost. Sproščenost smo
določali različno za listavce in iglavce. Za listavce je pomenila maksimalna sproščenost, če
so bile krošnje sosednjih dreves od krošnje izbranca oddaljene več kot 1,5 m, optimalna
sproščenost pa med 0 in 1,5 m razdalje. Pri iglavcih je maksimalna sproščenost pomenila
razdaljo med krošnjami sosednjih dreves do krošnje izbranca več kot 0,5 m, optimalna pa
med 0 in 0,5 m razdalje. V razred minimalne sproščenosti so sodile krošnje, ki se vrivajo
druga v drugo, kar je veljalo enako za listavce in iglavce.
Pri ocenitvi poškodovanosti krošnje zaradi ujm nas je zanimalo, kolikšen del krošnje je bil
poškodovan. Poškodbe smo razdelili v 4 razrede:
1. manjkajo samo posamezne veje, poškodovane je manj kot 25 % krošnje;
2. poškodovane je 25-75 % krošnje;
3. poškodovane je več kot 75 % krošnje, drevo je povito, nagnjeno ali ima odlomljen vrh;
4. drevo nima krošnje, je v obliki štrclja, ima le posamezne veje.
S kotnoštevno metodo smo prešteli število okoliških dreves izbranca, ki so presegala
kovinsko ploščico širine 2 cm na vrvici, dolgi 50 cm. Pri mejnih drevesih smo upoštevali
vsako drugo drevo. Stojišče je predstavljal vsak izbranec. Za vsakega izbranca smo zapisali
število dreves po drevesnih vrstah. Ta meritev je dobra ocena svetlobnih razmer v sestoju.
4.2.4 Analiza podatkov
Analizirali smo parametre, ki smo izmerili ali ocenili za vsakega izbranca posebej in so
opisani v prejšnjem poglavju.
Podatke za analizirane parametre smo prenesli v digitalno obliko, oblikovali bazo
podatkov, ki smo jo kasneje obdelovali s pomočjo programov Microsoft Excel 2007 in
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Statistica 7. Preglednice in grafe smo naredili s pomočjo programov Microsoft Excel 2007,
Statistica 7 in Microsoft Word 2007. Statistične analize smo naredili v programu Statistica
7. Za ugotavljanje statistično značilnih razlik smo uporabili Kruskal-Wallisov test.
Različno število izbrancev po ploskvah in načinih dela nam lahko povzroča sistematično
napako in neprimerljivost rezultatov med ploskvami, zato smo se odločili za dve ločeni
analizi z različnim številom vključenih izbrancev. Pri prvi primerjamo osnovno bazo
podatkov z bazami iz let 2005 in 2009 (podatki za vse izbrance) za vse izbrane parametre.
Analiza za vse izbrance je označena kot Vsi izbranci. Za drugo analizo smo na podlagi
premerov na posamezni ploskvi določili petnajst najdebelejših dreves, saj bodo tako
dobljene razlike najbolje pokazale razlike med različnimi načini dela. Analiza je označena
v nadaljevanju kot Najdebelejših petnajst.
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5. REZULTATI
5.1 STANJE NA PLOSKVAH
Leta 2005 je bilo skupno povprečje dreves na ploskvah 26.037, leta 2016 pa le še 15.796
na hektar (slika 4). Največji upad števila dreves je bil na ploskvah z načinom dela 60 (55
%), najmanjši pa na ploskvah z načinom dela 30 (19,6 %) (preglednica 3). Na vseh
ploskvah se je gostota dreves zmanjšala, izjema je le ploskev 16, kjer se je povečala za 6,6
%.
Preglednica 3: Povprečna gostota dreves na hektar po načinih dela

2016 brez 1.
2016 brez 1. in 2.
debelinske stopnje debelinske stopnje

2005

2016

Način dela 15

5.111

3.200

2.385

1.296

Način dela 30

7.300

5.870

2.878

1.174

Način dela 60

7.622

4.022

2.707

1.167

Kontrola

6.004

2.704

2.267

1.196

12000

število dreves /ha
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ploskev
Slika 4: Skupna gostota dreves na ploskvah leta 2005 in 2016
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Drevesna sestava po številu dreves na ploskvah se med letoma 2005 in 2016 ni bistveno
spremenila. Prevladujeta bukev in smreka, ostalih drevesnih vrst je precej manj (skupno
1,43 %). Med njimi prevladuje gorski javor, prisotne so tudi pionirske vrste (breza,
macesen, vrba, jerebika, mokovec) (slika 5). V obdobju 2005-2016 se je deleţ bukve
povečal za 4,36 %, deleţ smreke pa se je zmanjšal za 12,04 %, kar je posledica vetrolomov
in gradacij podlubnikov.

breza 0,02

češnja 0,00

vrba 0,07
g.brest 0,09

bukev 77,37

jelka 0,02
smreka 21,20

mokovec
0,28
jerebika 0,26

drugo 1,43
g. javor 0,49
vel. jesen 0,14
macesen 0,05

Slika 5: Drevesna sestava gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah v letu 2016 (% števila dreves)

Največ dreves je bilo v 1. in 2. debelinski stopnji, vendar je bilo leta 2016 opaziti
povečanje deleţa v 3.‒5. debelinski stopnji zaradi priraščanja v višje debelinske razrede
(slika 6). Med drevesnimi vrstami v niţjih debelinskih stopnjah prevladujeta bukev in
smreka. Gostote v 6., 7. in 8. debelinski stopnji se niso bistveno spremenile.
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Slika 6: Debelinska struktura gozdnih sestojev na raziskovalnih ploskvah

5.2 ANALIZA IZBRANCEV
5.2.1 Število izbrancev
Na ploskvah, ki so bile osnovane leta 2005 in ki so jim bili naključno dodeljeni različni
načini dela, je bilo leta 2005 413 izbrancev, leta 2016 pa 360 izbrancev. Iz preglednice 4 je
razvidno, da se je število izbrancev ne glede na način dela zmanjšalo, največ pri načinu
dela 15 in kontroli, najmanj pa pri načinu dela 60.
Preglednica 4: Sprememba števila izbrancev na ploskvah med letoma 2005 in 2016

Število izbrancev
2005

2016

izpad (%)

Način dela 15

46

37

19,57

Način dela 30
Način dela 60
Kontrola

90
178
99

76
167
80

15,56
6,18
19,19
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5.2.2 Drevesna sestava izbrancev
Sestava izbrancev, ki ostajajo v raziskavi, po drevesnih vrstah v letih 2005, 2009 in 2016 je
prikazana v preglednici 5. Med prvo in tretjo meritvijo se je povečal deleţ bukve (4,5 %),
velikega jesena (0,6 %) in gorskega bresta (0,1 %), zmanjšal pa se je deleţ smreke (- 4,7
%) in gorskega javorja (- 0,3 %).
Preglednica 5: Drevesna sestava izbrancev po letih (% od števila dreves)

Leto
2005
2009
2016

Drevesna vrsta
bukev smreka gorski javor veliki jesen gorski brest
78,6
17,2
3,6
0,2
0,2
83,3
11,8
4,3
0,3
0,3
83,1
12,5
3,3
0,8
0,3

5.2.3 Premer
Vsi izbranci
Povprečne vrednosti premerov izbrancev po načinih dela in letih so vidne v preglednici 6.
Največji premer imajo drevesa na ploskvah z načinom dela 15 in kontroli, najmanjši pa so
pri načinu dela 60. Največji relativni prirastek po načinih dela med letoma 2005 in 2016 je
bil pri načinu dela 15, kjer je znašal 35,4 %, sledi način dela 30 z 31,1 %, prirastek na
načinu dela 60 je znašal 27,7 %, najmanjši prirastek je bil pri kontroli, kjer je znašal 24,0
%.
Preglednica 6: Povprečni premeri (cm) in njihov prirastek (cm) po načinih dela

Leto/način dela
2005
2009
2016
Prirastek 2005‒2016

15
13,20
14,91
17,87
4,67

30
12,27
13,75
16,08
3,81

60
11,40
12,62
14,56
3,16

Kontrola
13,65
14,95
16,93
3,28
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Iz meritev so razvidne razlike med relativnimi debelinskimi prirastki (spremembami
povprečnega premera) med ploskvami ter med leti (slika 7). Največja sprememba
povprečnega premera po ploskvah med letoma 2005 in 2016 je bila na ploskvi 14 (način
dela 15), kjer je znašala 53,2 %, sledi mu sprememba premera na ploskvi 5 (način dela 30),
kjer je znašala 34,8 %. Najmanjša sprememba povprečnega premera med letoma 2005 in
2016 je bila na ploskvah 2 in 13 (kontroli), kjer je znašala 18,7 % oz. 22,7 %. Razmerja
med spremembami povprečnega premera v obdobjih 2005‒2016 in 2009‒2016 so niso

način dela način dela način dela
kontrola
15
30
60

ploskev

bistveno spreminjala.

13
12
2
6
4
3
16
15
5
14
11
1
0

2009-2016

10
2005-2016

20

30

40

50

60

debelinski prirastek (%)

Slika 7: Relativna sprememba povprečnega premera po ploskvah

Iz preglednice 7 je razvidno, da je bil največji povprečni premer pri smreki, kjer je bil za
5,98 cm (40,3 %) večji kot povprečni premer pri bukvi.
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Preglednica 7: Povprečni premeri za izbrance bukve in smreke in za vse izbrance s standardnimi
odkloni

Povprečni premer (cm)
Bukev

14,84 ± 4,64

Smreka

20,82 ± 7,35

Vsi izbranci

15,73 ± 5,47

Najdebelejših petnajst
Povprečni premeri Najdebelejših petnajst po letih in načinih dela ter prirastek v obdobju
2005‒2016 so prikazani v preglednici 8. Največji povprečni premer so imeli izbranci na
ploskvah z načinom dela 60, kjer je bil za 3,44 cm večji kot na ploskvah z načinom dela
15, kjer je bil najmanjši. Največja relativna sprememba povprečnega premera je bila na
ploskvah z načinom dela 15, kjer je znašala 34,4 %, sledita spremembi na ploskvah z
načinoma dela 60 in 30 (28,8 % oz. 26,1 %), najmanjša pa je bila na kontrolnih ploskvah
(16,4 %).
Preglednica 8: Povprečni premeri Najdebelejših petnajst (cm) in prirastek (cm) po načinih dela

Leto/način dela

15

30

60

Kontrola

2005

13,30

14,55

16,54

17,11

2009

14,91

16,22

18,35

18,50

2016

17,87

18,34

21,30

19,92

Prirastek 2005-2016

4,57

3,80

4,76

2,81

Največja relativna sprememba povprečnega premera v obdobju 2005‒2016 je bila na
ploskvi 14 (49,7 %), sledi ji ploskev 4 s 33,4 % (slika 8). Najmanjša sprememba
povprečnega premera je bila na ploskvah 2 in 12, kjer je znašala 15,4 % oz. 15,2 %.
Razlike med relativnimi spremembami povprečnega premera med načini dela niso bile
statistično značilne, a so bile opazne (Kruskal-Wallisov test, p = 0,0656).

način
način
dela 30 dela 60 kontrola
način
dela 15

ploskev
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Slika 8: Relativna sprememba povprečnega premera Najdebelejših petnajst po ploskvah

Na sliki 9 so prikazane relativne spremembe povprečnega premera med načini dela.
Najmanjša je bila pri kontroli, največja pa pri načinu dela 15. Standardni odkloni pri
spremembah povprečnih premerov izbrancev so se med načini dela močno razlikovali.
Najbolj so bili podatki razpršeni pri načinu dela 15, medtem ko je bila variabilnost
podatkov najmanjša na kontrolnih ploskvah.
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Slika 9: Aritmetične sredine (točke), standardne napake (okviri) in standardni odkloni (ročaji) za
relativne spremembe povprečnega premera Najdebelejših petnajst po načinih dela med letoma
2005‒2016

5.2.4 Višina
Vsi izbranci
Najvišja drevesa leta 2016 so bila pri načinu dela 30 in kontroli, najniţja pa pri načinu dela
60 (preglednica 9).
Preglednica 9: Povprečne višine po načinih dela in letih (m)

Leto/način dela
2005

15
13,13

30
11,81

60
11,18

Kontrola
13,77

2009
2016

12,24
12,55

11,94
13,49

11,18
11,33

13,18
13,41
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Relativni višinski prirastek (sprememba povprečne višine) kaţe velike razlike med obdobji
in med načini dela (slika 10). Pozitivna sprememba višine je bila na ploskvah z načinom
dela 30 in 60, kjer je znašala med letoma 2005 in 2016 14,3 % oz. 1,4 %, medtem, ko se je
povprečna višina izbranih dreves v enakem obdobju na ploskvah z načinom dela 15 in na
kontrolnih ploskvah zniţala zaradi ujm, in sicer za 4,4 % oz. 2,6 %.

sprememba povprečne višine (%)

15
10
5
0
-5
-10
15

30

60

kontrola

način dela
2005-2009

2005-2016

Slika 10: Relativna sprememba povprečne višine po načinih dela

Relativne spremembe povprečnih višin po ploskvah so razvidne iz preglednice 10.
Največja sprememba povprečne višine med letoma 2005 in 2016 je bila na ploskvah 5 in
15, kjer je znašala 18,2 % oz. 15,6 %, najmanjša pa na ploskvi 13, kjer se je povprečna
višina zniţala za 15,6 %.
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Preglednica 10: Relativne spremembe povprečnih višin po ploskvah (%)

Način dela Ploskev 2005‒2016 2009‒2016
− 1,43
6,93
1
15
− 1,92
− 3,67
11
− 9,26
3,85
14
18,12
17,10
5
30
15,63
13,74
15
9,36
8,43
16
− 4,64
− 4,00
3
60
7,80
8,82
4
1,46
− 0,19
6
3,04
1,90
2
Kontrola
9,85
3,47
12
− 15,59
0,03
13
Iz preglednice 11 je razvidno, da so največje povprečne višine dosegale smreke, ki so bile
za 12 % višje od povprečno visokih bukev.
Preglednica 11: Povprečne višine za izbrance bukve in smreke in vse izbrance s standardnimi odkloni

Bukev
Smreka
Vsi izbranci

Povprečna višina (m)
12,17 ± 3,25
13,77 ± 4,02
12,38 ± 3,43

Najdebelejših petnajst
Slika 11 prikazuje velike razlike med relativnimi spremembami povprečnih višin med
Najdebelejših petnajst izbranci, ki so bile statistično značilne (Kruskal-Wallisov test, p =
0,0378). Največja sprememba povprečne višine med letoma 2005 in 2016 je bila na
ploskvi 4 (18,9 %), sledi ji ploskev 15 s 16,8 %. Najbolj se je povprečna višina zmanjšala
na ploskvah 13 (− 12,7 %) in 14 (− 8,8 %).

način
način
način
dela 15 dela 30 dela 60 kontrola

ploskev
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Slika 11: Relativna sprememba povprečne višine Najdebelejših petnajst po ploskvah

Razlike med relativnimi spremembami povprečnih višin med načini dela v obdobju 20052016 prikazuje slika 12. Negativna sprememba povprečne višine je bila na ploskvah z
načinom dela 15 in kontrolnih ploskvah, pozitivna sprememba pa je bila na ploskvah z
načinoma dela 30 in 60. Standardni odkloni so se med ploskvami precej razlikovali.
Največji standardni odklon je bil pri kontrolnih ploskvah, kjer so bile vrednosti zelo
razpršene okoli srednje vrednosti, medtem, ko so bile vrednosti na preostalih ploskvah
precej manj razpršene.
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Slika 12: Aritmetične sredine (točke), standardne napake (okviri) in standardni odkloni (ročaji) za
relativne spremembe povprečnih višin Najdebelejših petnajst po načinih dela v obdobju 2005‒2016

5.2.5 Dimenzijsko razmerje
Vsi izbranci
Povprečne vrednosti dimenzijskega razmerja za leta 2005, 2009 in 2016 ločene po načinih
dela so prikazane na sliki 13. Pri vseh načinih dela se je v obdobju 2005‒2016 to razmerje
zmanjšalo, najbolj pri načinu dela 15 (29,3 %), sledi mu kontrola z zmanjšanjem za 21,7
%, ter način dela 60 z 20,2 % zmanjšanjem. Najmanj se je dimenzijsko razmerje zmanjšalo
pri načinu dela 30 (12,3 %).
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Slika 13: Dimenzijsko razmerje po načinih dela med leti 2005 in 2016

Najdebelejših petnajst
Gibanje vrednosti relativnega dimenzijskega razmerja med leti in načini dela prikazuje
slika 14. Med leti 2005 in 2016 se je dimenzijsko razmerje pri vseh načinih dela zniţalo,
najbolj pri načinu dela 15 (za 28,4 %), sledita načina dela 60 in kontrola s 15,9 % oz. 11,9
% zniţanjem, najmanjši upad pa je bil pri načinu dela 30 (9,3 %).
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Slika 14: Dimenzijsko razmerje Najdebelejših petnajst med letoma 2005 in 2016

Spremembe dimenzijskega razmerja za Najdebelejših petnajst izbrancev so prikazane v
preglednici 12. Med letoma 2005 in 2016 se je razmerje na vseh ploskvah zmanjšalo,
najbolj na ploskvah 14, 13 in 11, najmanj pa na ploskvah 2, 6 in 15. Razlike med
povprečnimi vrednostmi dimenzijskega razmerja med načini dela niso bile statistično
značilne (Kruskal-Wallisov test, p = 0,1718).
Preglednica 12: Spremembe dimenzijskega razmerja Najdebelejših petnajst po ploskvah (%)

Način dela
15

30

60

Kontrola

Ploskev
1
11
14
5
15
16
3
4
6
2
12
13

2005‒2016
− 21,87
− 22,79
− 39,10
− 11,96
− 4,79
− 11,22
− 14,79
− 10,83
− 9,96
− 9,35
− 11,62
− 26,19

2009‒2016
− 5,42
− 15,96
− 23,71
− 6,48
2,53
− 8,70
− 6,48
− 7,68
− 9,11
− 4,08
− 8,18
− 10,12
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5.2.6 Čisto deblo
Vsi izbranci
Dolţina čistega debla se je v obdobju 2005‒2016 na vseh ploskvah zmanjšala (slika 15).
Največje zmanjšanje je bilo pri načinu dela 15‒58 %, pri načinu dela 60 se je zmanjšala za
57 %, pri kontroli za 37 %, najmanj pa se je zmanjšala pri načinu dela 30 (29 %). Razlike

dolţina čistega debla (m)

med povprečnimi vrednostmi čistega debla po načinih dela niso bile statistično značilne.
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Slika 15: Povprečne dolţine čistega debla po načinih dela in letih

Zmanjšanje dolţine čistega debla po ploskvah med leti 2005 in 2016 ter med leti 2009 in
2016 prikazuje preglednica 13. Največje zmanjšanje v obdobju 2005‒2016 beleţimo na
ploskvah 11 in 3, kjer je znašalo 68,1 % oz. 62,1 %, najmanjše pa je bilo na ploskvah 15 in
12, kjer je znašalo 18,9 % oz. 24,3 %.
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Preglednica 13: Spremembe dolţine čistega debla po ploskvah v obdobjih 2005‒2016 in 2009‒2016 (%)

Način dela Ploskev
15

30

60

Kontrola

1
11
14
5
15
16
3
4
6
2
12
13

2005‒2016
− 51,65
− 68,13
− 55,51
− 42,51
− 18,90
− 25,12
− 62,07
− 52,85
− 54,71
− 56,97
− 24,29
− 41,48

2009‒2016
− 29,42
− 50,46
− 15,80
− 0,80
− 5,01
12,56
− 12,20
− 29,14
− 27,75
− 13,18
− 15,87
− 21,32

Najdebelejših petnajst
V dolţini debla pri Najdebelejših petnajst izbrancih nismo ugotovili statistično značilnih
razlik med načini dela v obdobju 2005‒2016 (Kruskal-Wallisov test, p = 0,0703). Dolţina
čistega debla se je na vseh ploskvah, ne glede na način dela zmanjšala (slika 16). Najbolj
se je zmanjšala pri načinu dela 15 za 3,15 m, sledita kontrola z 1,87 m in način dela 60 z
1,48 m, najmanj pa se je zmanjšala pri načinu dela 30 (1,28 m).
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Slika 16: Aritmetične sredine (kvadratki), standardne napake (škatle) in standardni odkloni (ročaji) za
spremembe dolţin čistega debla Najboljših petnajst po načinih dela v obdobju 2005‒2016

5.2.7 Veje
Vsi izbranci
Na dolţini debla 0‒4 m smo ugotovili, da se je število vej (tanjših in debelejših) večinoma
povečalo (slika 17). Število tanjših vej se je v obdobjih 2005‒2016 in 2009‒2016 povečalo
pri vseh načinih dela, razen pri načinu dela 60, kjer se je v obdobju 2009‒2016 zmanjšalo
za 25 %. V obdobju 2005‒2016 se je število debelejših vej pri načinu dela 30 in kontroli
zmanjšalo za 56 oz. 5 %, pri načinu dela 15 in 60 pa se je povečalo za 8 oz. 111 %.

Mencinger V. Učinki različnih načinov izbiralnega redčenja na odziv izbranih dreves v sm.-bu. sestojih na Meţakli.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

42

5

število vej

4
3
2
1
0
način dela način dela način dela
15
30
60

kontrola

način dela način dela način dela
15
30
60

veje tanjše od 1 cm

kontrola

veje debelejše od 1 cm
2005

2009

2016

Slika 17: Povprečno število vej na prvih 4 m debla po načinih dela (2005, 2009 in 2016)

Na dolţini debla 4‒8 m je gibanje števila vej prikazano na sliki 18. Število tanjših vej se je
na ploskvah z načinoma dela 15 in 30 povečalo za 271 oz. 155 %, na ploskvah z načinom
dela 60 in kontroli pa se je zmanjšalo za 32 oz. 38 %. Število vej debelejših od 1 cm se je
na vseh ploskvah zmanjšalo, najbolj na ploskvah z načinom dela 15 za 45 %, najmanj pa
na ploskvah z načinom dela 60 (2 %).

8

število vej

6

4

2

0
način dela način dela način dela kontrola način dela način dela način dela kontrola
15
30
60
15
30
60
veje tanjše od 1 cm

veje debelejše od 1 cm
2009

2016

Slika 18: Povprečno število vej na 4‒8 m debla po načinih dela (2009 in 2016)
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Najdebelejših petnajst
Analiza števila vej pri Najdebelejših petnajst izbrancih je pokazala, da se je število le-teh
med leti 2005 in 2016 večinoma zmanjšalo, razen pri načinu dela 15, kjer se je število
tanjših in debelejših vej povečalo za 322 oz. 6,6 % (slika 19). Število debelejših vej se je
najbolj zmanjšalo pri načinu dela 30 (76 %), podobno je bilo pri načinu dela 60 (63 %),
najmanjši upad je bil pri kontrolnih ploskvah (29 %). Skupno imajo najmanjše število vej
izbranci pri načinih dela 30 in 60. Razlike med povprečnim številom vej na prvih 4 m
dolţine debla po načinih dela v obdobju 2005‒2016 niso bile statistično značilne (KruskalWallisov test, p = 0,1681).

4

število vej

3
2
1
0
način dela način dela način dela
15
30
60

kontrola

način dela način dela način dela
15
30
60

veje tanjše od 1 cm

kontrola

veje debelejše od 1 cm
2005

2009

2016

Slika 19: Povprečno število vej na prvih 4 m za Najdebelejših petnajst v obdobju 2005‒ 2016 po načinih
dela

Na drugih 4 m dolţine debla se je število vej, tanjših od 1 cm pri načinih dela 15 in 30
povečalo, pri načinu dela 60 in kontroli pa zmanjšalo. Največje zmanjšanje je bilo pri
načinu dela 60, kjer se je število vej zmanjšalo za 44 %. Število vej, debelejših kot 1 cm, se
je leta 2016 zmanjšalo pri vseh načinih dela, razen pri načinu dela 30, kjer se je
malenkostno povečalo. Po številu vej še vedno prevladuje način dela 60, sledita mu
kontrola in način dela 15, najmanj vej je bilo pri obeh meritvah pri načinu dela 30.
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Statistična analiza razlik med povprečnim številom vej na drugih 4 m dolţine debla po
načinih dela v obdobju 2009‒2016 je pokazala, da le-te niso bile statistično značilne
(Kruskal-Wallisov test, p = 0,2815).

5.2.8 Epikormski poganjki
Vsi izbranci
Epikormski poganjki niso nastali šele po osnovanju poskusa leta 2005 in ponovni analizi
leta 2009 in 2016, ampak so bili tam delno prisotni ţe pred ukrepanjem na ploskvah leta
2005.
Kot je razvidno iz preglednice 14, je bilo število izbrancev z epikormskimi poganjki v letih
2005 in 2009 skoraj enako, medtem ko je to število leta 2016 močno poraslo. Največji
porast je bil na ploskvah 1, 11 in 4, medtem ko se je na ploskvi 15 zmanjšalo.
Preglednica 14: Število izbrancev z epikormskimi poganjki leta 2005, 2009 in 2016

Način dela
15
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Kontrola

Ploskev
1
11
14
5
15
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3
4
6
2
12
13
Skupaj

Št. izbrancev
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1
0
0
2
1
1
11
4
5
4
0
2
31

Št. izbrancev
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1
0
0
3
0
0
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6
4
4
1
1
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Št. izbrancev
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5
7
1
4
0
2
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3
2
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Najdebelejših
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Analiza števila epikormskih poganjkov po načinih dela je pokazala, da se je število
izbrancev močno povečalo med letoma 2005 in 2016 (slika 20). Najbolj opazno se je
povečalo število izbrancev z epikormskimi poganjki med letoma 2009 in 2016 pri načinu
dela 15 (za 1300 %) in načinu dela 60 (za 258 %).
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Slika 20: Število izbrancev z epikormskimi poganjki po letih in načinih dela

Primerjava med številom izbrancev z epikormskimi poganjki in številom konkurentov po
kotnoštevni metodi je prikazala v preglednici 15. Največ izbrancev z epikormskimi
poganjki in največjim številom konkurentov okoli izbrancev je bilo pri načinu dela 60,
najmanj pa pri načinu dela 30.
Preglednica 15: Število izbrancev z epikormskimi poganjki in število konkurentov izbrancev leta 2016

Način dela
15
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5.2.9 Asimetričnost krošnje
Vsi izbranci
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Iz slike 21 je razvidno, da so se krošnje pri vseh načinih dela leta 2016 zmanjšale.
Najmanjše zmanjšanje smo opazili pri načinu dela 60, največje pa pri načinu dela 15.
Velikost krošenj je pri vseh načinih dela pribliţno enaka, zaznali smo asimetričnost v smeri
sever-jug, v smeri vzhod-zahod asimetričnost skoraj ni bila prisotna.

Slika 21: Asimetričnost krošnje (m) po načinih dela in letih meritev

Asimetrija krošenj nepoškodovanih dreves je prikazana na sliki 22. Nepoškodovana
drevesa so bila drevesa, ki imajo potencial, da ostanejo kot izbranci v naslednjem obdobju
(oznaka 1 in 2 pri poškodovanosti krošenj). Velikost krošenj je bila med načini dela zelo
podobna, vendar so največje krošnje imeli izbranci pri načinu dela 15, malo manjše so
imela drevesa pri načinih dela 60 in kontroli, najmanjše pa so bile pri načinu dela 30.
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Slika 22: Asimetričnost krošenj (m) nepoškodovanih izbrancev po načinih dela (2016)

5.2.10 Poškodovanost krošnje
Vsi izbranci
Poškodovanost izbrancev leta 2016 je prikazana na sliki 23. Resnost poškodovanosti smo
razdelili v razrede, ki so opisani na strani 23. Največ dreves s stopnjo poškodovanosti 1 in
2 smo ugotovili pri načinu dela 30, ki skupaj zavzemata skoraj 90 % vseh preučevanih
dreves pri tem načinu dela, najmanj dreves pa je bilo poškodovanih pri načinu dela 15, in
sicer le okoli 62 %. Pri vseh načinih dela velik deleţ predstavlja razred poškodovanosti 3
(od 10,3 % pri načinu dela 30, do 22,8 % pri načinu dela 15). Največ najbolj poškodovanih
dreves je pri načinu dela 15 (skoraj 14 %), najmanj pa pri kontroli in načinu dela 30 (4,9
oz. 1,3 %).
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Slika 23: Poškodovanost izbrancev ob meritvi leta 2016

Slika 24 prikazuje primerjavo deleţa poškodovanih dreves (3. in 4. razred poškodovanosti,
glej zgoraj) med leti 2009 in 2016. Pri vseh načinih dela se je poškodovanost leta 2016
povečala, največ (za 16,7 %) pri načinu dela 15, sledi način dela 60 s 13,2 %, pri kontroli
se je povečala za 12,1 %, najmanj pa se je povečala pri načinu dela 30 (0,5 %). Največ so k
temu povečanju prispevale ujme, ki so zmanjšale kakovost predvsem bukve. Tako je bilo v
letu 2009 in 2016 največ poškodovanih dreves pri načinu dela 15, najmanj poškodovanih
dreves je bilo leta 2009 pri kontroli, leta 2016 pa pri načinu dela 30.
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Slika 24: Poškodovanost izbrancev (2009 in 2016)
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5.2.11 Sproščenost izbrancev
Vsi izbranci
Analiza sproščenosti izbrancev nam pokaţe, da so se deleţi minimalne in maksimalne
sproščenosti gibali različno med leti glede na način dela (slika 25). V obdobju 2005‒2016
se je pri kontrolnih ploskvah minimalna sproščenost zmanjšala za dobrih 10 %, medtem ko
se je maksimalna do 2009 povečala, leta 2016 pa se je zmanjšala. Pri ostalih načinih dela
se je deleţ minimalne sproščenosti povečeval, hkrati pa je deleţ maksimalne padal, razen
pri načinu dela 60, kjer je deleţ maksimalne sproščenosti med leti 2005 in 2009 narasel za
8 %, do leta 2016 pa je upadel za 23 %. Povprečna vrednosti maksimalne sproščenosti leta
2016 za vse načine dela je bila 16,11 %, leta 2005 30,21 %, leta 2009 pa 34,81 %.
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Slika 25: Deleţi povprečne minimalne in maksimalne sproščenosti po načinih dela v letih 2005, 2009 in
2016
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Najdebelejših petnajst
Iz preglednice 16 je razvidno gibanje povprečnih vrednosti sproščenosti krošenj
Najdebelejših petnajst izbrancev v obdobju 2005‒2016. Pri načinih dela 15 in 30 se
minimalna sproščenost povečuje, hkrati pa se deleţi povprečne maksimalne sproščenosti
zniţujejo. Pri načinih dela 60 in kontroli deleţ minimalne sproščenosti med leti 2005 in
2009 upade, a leta 2016 zopet naraste, obratno pa se zgodi z deleţi maksimalne
sproščenosti. Povprečne vrednosti za vse načine dela skupaj med leti 2005 in 2016 kaţejo
povečanje minimalne sproščenosti za 9 % in zmanjšanje maksimalne sproščenosti za 13 %.
Deleţ minimalne sproščenosti na ploskvah z načinom dela 15 se je v obdobju 2005‒2016
povečala za 20 %, na ploskvah z načinom dela 30 in 60 za 16,3 % oz. 5,6 %, na kontrolnih
ploskvah pa se je zmanjšala za 4,4 % (slika 26).
Preglednica 16: Povprečne vrednosti minimalne in maksimalne sproščenosti po načinih dela za leta
2005, 2009 in 2016 (%)
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Slika 26: Minimalna sproščenost po načinih dela leta 2005 in 2016 (%)
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6 RAZPRAVA
V Sloveniji ţe dolgo gojimo tradicijo gospodarjenja z gozdovi. Vedno večji razkorak med
vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov in ceno delovne sile ter nezainteresiranost za
vlaganje v gozdove nas silijo k zmanjšanju potrebnega časa in delovne sile, ki jo
potrebujemo za izvedbo gojitvenih del v gozdu. Učinki sredstev, ki jih lastniki vloţijo v
nego gozda, se pogosto pokaţejo šele čez vrsto let, zato se lastniki teţje odločajo za njeno
izvedbo oz. jo izvedejo v manjšem obsegu. Za povečanje deleţa izvedene nege v gozdovih
se iščejo novi načini racionalizacije nege, ki bi zniţali stroške in povečali kakovost
končnih sortimentov.
Najbolj razširjena oblika nege gozdov pri nas je klasično izbiralno redčenje, za katerega je
značilno, da v mlajših razvojnih fazah izberemo veliko število izbrancev. Prednost tega
sistema je, da z odstranjevanjem konkurentov izbranih dreves na dolgi rok izboljšamo
stabilnost sestoja, slabost pa je, da ustvarimo veliko »nepotrebnih« stroškov, ko skrbimo za
osebke, ki tekom razvoja sestoja odmrejo. Zaradi zmanjševanja sredstev, namenjenih za
intenzivno nego mladih gozdov, je pomembno upoštevati spoznanja o racionalizaciji nege
iz tujine in jih poskušati vključiti v naše okolje. Primer takega poskusa je tudi pričujoča
naloga.
V raziskavi smo preučevali razlike med nekaterimi načini dela, ki se od klasičnega
izbiralnega redčenja razlikujejo po številu izbrancev in jakosti redčenja, ter ugotavljali
njihov vpliv na drogovnjake v gorskem gozdu na Meţakli. Pri sklepanju glede na rezultate
moramo biti previdni, saj razlike med različnimi načini dela niso le posledica izvedenih
gojitvenih del. Nekateri rezultati, ki jih je teţje pojasniti, so posledica velike naravne
variabilnosti na ploskvah in pogostosti ujm, ki so se zgodile na obravnavanem območju.
Razlike so v določenih primerih posledica dejstva, da je prišlo do izpada različnega števila
izbrancev po ploskvah v obdobju med merjenji opazovanih znakov.
Na Meţakli so se na velikih površinah raztezali bukovi drogovnjaki in letvenjaki, ki so
nastali po vetrolomu, ki je leta 1984 opustošil gozdove na zgornjem Gorenjskem. Na teh
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površinah smo kasneje izbrali in označili ploskve za raziskavo, ki je prikazana v tem delu.
Leta 2005 je bila pred začetkom poskusa in izvedbo gojitvenih del izvedena polna
premerba na ploskvah z merskim pragom 1 cm, ki je pokazala, da je bil največji deleţ
dreves v prvi in drugi debelinski stopnji (skoraj 70 %), 20 % vseh dreves je bilo v tretji
debelinski stopnji, ostalo so predstavljala drevesa v višjih debelinskih stopnjah. Na
ploskvah je bila leta 2005 povprečna gostota dreves med 5.000 in 8.000 na hektar. Drevesa
so bila izbrana glede na njihovo kakovost, ki je odvisna od premera, vitalnosti, vejnatosti
in socialnega poloţaja osebka, zato so bila izbrana drevesa iz tretje ali višjih debelinskih
stopenj. Tako so zagotovili tudi precejšno homogenost med ploskvami.
Drevesna sestava na ploskvah pred odkazilom se je zaradi naravnega nastanka sestojev
precej razlikovala od drevesne sestave na širšem območju Meţakle. Na Meţakli je
prevladovala smreka (65,7 %), sledila ji je bukev s 25,6 % (Gozdnogospodarski …, 2015).
Tako razmerje je bilo posledica dolgoletnega izsekavanja bukve za potrebe oglarjenja in
fuţinarstva ter načrtnega pospeševanja smreke. Na raziskovalnih ploskvah je pred
začetkom raziskave deleţ smreke v skupnem številu dreves znašal 24,1 %, deleţ bukve pa
74,1 %. Vse ostale drevesne vrste so zavzemale manj kot 1 % v skupnem številu dreves.
Med 1 % in 0,1 % so se zvrstili gorski javor, jerebika, mokovec, vrba, breza in veliki jesen.
Manj kot 0,1 % je bilo gorskega bresta, češnje, macesna in jelke. Veliko število pionirskih
vrst poleg bukve in smreke je bilo posledica nastajanja novih sestojev po vetrolomu leta
1984. Zaradi večje mešanosti sestojev in ohranjanja biotske pestrosti je smiselno ohraniti
in pospeševati čim večje število različnih drevesnih vrst.
V 11 letih se je drevesna sestava na ploskvah bistveno spremenila, predvsem zaradi
velikega izpada smreke (12 %), ki je bil posledica številnih snegolomov in ţledoloma, ki
so jo najbolj prizadeli. V prihodnosti je pričakovati, da se bo deleţ bukve še povečeval,
hkrati pa se bo povečeval deleţ ostalih vrst (gorski javor, macesen, veliki jesen), ki se bodo
pojavljale le posamično kot primes glavni drevesni vrsti bukvi.
Skupno povprečno število dreves na ploskvah leta 2005 je bilo 26.037/ha, leta 2016 pa
15.796/ha. Leta 2016 so drevesa, katerih premer je bil manjši od 10 cm, predstavljala 62 %
vseh izmerjenih dreves na ploskvah. Ko smo iz analize odstranili drevesa, ki so bila pod
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merskim pragom 10 cm premera (4. stolpec v preglednici 3), je bilo največ dreves na
ploskvah z načinom dela 15, najmanj pa na ploskvah z načinom dela 60. Velik upad je
posledica pogostih ujm in visokega staleţa divjadi, ki močno objeda mladje, vendar je
zaznati porast števila dreves v tretji, četrti in peti debelinski stopnji zaradi vraščanja iz
niţjih debelinskih stopenj. Deleţ dreves po načinih dela, ko smo izločili tanjša drevesa, je
logičen, saj je na ploskvah, kjer je bilo redčenje močnejše, ostalo več debelejših dreves, ki
so bila zajeta v meritvi, medtem ko je na ploskvah z niţjo stopnjo redčenja ostalo več
dreves, ki so v povprečju tanjša.
Glede na način dela je bilo leta 2005 po ploskvah izbrano število dreves in opravljeno
redčenje za sprostitev izbranih dreves. Skupaj je bilo za izbrance določenih 413 dreves.
Leta 2016 je bilo na ploskvah skupno 360 izbrancev.
Zaradi dveh snegolomov (2007 in 2008) in ţledoloma leta 2014 je med leti 2005 in 2016
na ploskvah izpadlo 12,8 % izbrancev. Največ jih je izpadlo na ploskvah pri načinu dela 15
in kontroli. Pri načinu dela 60, kjer je število izločenih konkurentov največje, je bil izpad
dreves najmanjši, malo večji izpad je bil na ploskvah z načinom dela 30. Po drevesnih
vrstah med izpadlimi drevesi prevladuje smreka, sledi ji bukev. Velik izpad na ploskvah z
načinom dela 15 bi lahko bil posledica večjih vrzeli, ki so nastale ob osnovanju poskusa
zaradi intenzivnega redčenja, vendar velik izpad dreves na kontrolnih ploskvah, kjer ni bilo
izvedeno redčenje, ne potrjuje te domneve. Na izpad bi prav tako lahko vplivale
mikroreliefne razmere na ploskvah, vendar dejstvo, da so bile vse ploskve postavljene na
zelo podobnem terenu, te domneve ne potrjujejo.
V skupnem številu izbrancev prevladuje bukev, sledita ji smreka in gorski javor, slabo
zastopana sta veliki jesen in gorski brest. V primerjavi s prejšnjo izmero se je deleţ vseh
drevesnih vrst razen smreke povečal (Laznik, 2011). Najbolj se je deleţ povečal bukvi,
najmanj pa gorskemu javorju in gorskemu brestu. Velik deleţ bukve je bil posledica slabe
kakovosti preostalih dreves oz. pomanjkanja primernih dreves v bliţini izbranih dreves.
Analiza debelinskega priraščanja je pokazala, da so bile največje vrednosti priraščanja pri
načinu dela 15, najmanjše pa pri načinu dela 60, kar je tudi posledica prostorske
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razporeditve in gostote izbrancev po načinih dela. Statistična analiza Najdebelejših petnajst
je pokazala, da je bil največji razpon vrednosti relativnega prirastka na ploskvah z načinom
dela 15, najmanjši pa pri kontroli. Razlike med relativnimi prirastki med načini dela niso
bile statistično značilne, kljub temu da je bila variabilnost vrednosti relativnega prirastka
velika. Pri analizi Vsi izbranci se je pokazalo, da so imela drevesa na ploskvah z načinom
dela 15 največje prirastke, sledili so jim izbranci na ploskvah z načinom dela 30 in 60,
najmanjše prirastke pa smo zabeleţili pri izbrancih na kontrolnih ploskvah. Podobne
rezultate navajajo tudi drugi avtorji (Laznik, 2011, Orešnik, 2009, Saje, 2014). Iz
rezultatov lahko sklepamo, da imajo izbranci na ploskvah z močnejšim redčenjem več
prostora in posledično večje debelinske prirastke v primerjavi z neredčenimi ploskvami,
kjer drevesa zaradi konkurence priraščajo bolj v višino (Bončina, 1994, Cimperšek, 2002,
Pavlin, 2016). Dodatna vzroka manjšega prirastka na kontrolnih ploskvah bi bila lahko tudi
poškodovanost in izpad izbranih dreves, ki je bil na teh ploskvah velik. Pri primerjavi
srednjih vrednosti premerov po drevesnih vrstah se je izkazalo, da je smreka imela
največji, bukev pa najmanjši povprečni premer med izbranci.
Analiza višin izbranih dreves je pokazala, da so si bile povprečne vrednosti po ploskvah
med letoma 2005 (razpon med 10 in 17 m) in 2016 (razpon med 10 in 15 m) precej
podobne. Zmanjšanje povprečne višine je posledica izpada poškodovanih osebkov, ki niso
bili vključeni v raziskavo. Zaradi velikega izpada smreke, ki je bila ţe leta 2005 v
povprečju višja od bukve in snegolomov, ki so prizadeli predvsem višje osebke, se je
povprečna višina na močno poškodovanih ploskvah zmanjšala tudi za dobra 2,5 m.
Statistična analiza Najdebelejših petnajst je pokazala, da so bile razlike med relativnimi
višinskimi prirastki med načini dela statistično značilne. Relativni višinski prirastek
izbranih dreves po ploskvah je bil pozitiven na ploskvah z načinom dela 30 in 60 ter
negativen na ploskvah z načinom dela 15 in kontroli. Analiza Vsi izbranci je pokazala, da
je bilo največje zmanjšanje relativnega višinskega prirastka na ploskvah z načinom dela
15, največji porast pa je bil na ploskvah z načinom dela 30. Vzroki za zmanjšanje višin na
zelo redčenih ploskvah bi lahko bili: več poškodb izbrancev, izpad izbrancev, predvsem
smreke, ki je dosegala večje višine, ter dejstvo, da sproščena drevesa več vlagajo v širjenje
krošenj kot višinsko rast zaradi manjše konkurence sosednjih dreves. Primerjava
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povprečnih višin izbrancev po drevesnih vrstah je pokazala, da je smreka dosegala za 1,6
m višje višine kot bukev.
Ko primerjamo višino drevesa z njegovim prsnim premerom, dobimo dimenzijsko
razmerje, ki je dober indikator oblike in mehanske stabilnosti drevesa. Dimenzijsko
razmerje se je med prvo in tretjo izmero zmanjšalo pri vseh načinih dela, tako da je ob
zadnji meritvi znašal povsod manj kot 80. Največje zmanjšanje med Najdebelejših petnajst
smo zaznali pri načinu dela 15 (28 enot), sledita načina dela 60 in kontrola, najmanj se je
razmerje zmanjšalo na ploskvah z načinom dela 30 (8 enot), kar je podobno ugotovitvam
Laznika iz druge meritve v letu 2011. Pri analizi za vse izbrance je bila slika podobna, kar
povečuje stojnost dreves in sestojev v prihodnosti. Zmanjšanje dimenzijskega razmerja je
deloma posledica izvedbe redčenj in povečane debelinske rasti, deloma pa tudi izpada
najvišjih dreves.
Analiza dolţine čistega debla je pokazala zmanjšanje dolţine le-tega pri vseh načinih dela
zaradi pojava sekundarnih poganjkov. Pri Najdebelejših petnajst se je dolţina najbolj
zmanjšala na ploskvah z načinom dela 15 (3,25 m), na ostalih ploskvah je znašalo
zmanjšanje med 1,2 in 1,8 m. Vzroka za močno zmanjšanje pri najbolj odprtih sestojih je
povečano sončno obsevanje novo odkritih debel izbrancev, kar je spodbudilo rast
epikormskih poganjkov na deblih dreves, ter povečan stres, ki ga je povzročilo lomljenje
vej v krošnji dreves. Statistična analiza ni odkrila značilnih razlik med načini dela v dolţini
čistega debla na izbranih drevesih.
V raziskavi nas je zanimalo tudi, koliko je vej na prvih 8 m dolţine debla. Za laţjo analizo
smo dolţino debla razdelili na dva 4 m dolga odseka. Na prvih 4 m debla je bilo pri
Najdebelejših petnajst v primerjavi s prvo meritvijo več vejic, tanjših od 1 cm na ploskvah
z načini dela 15 (322 %) in 30 (140 %), medtem ko je bilo na ploskvah z načinom dela 60
in kontrolnih ploskvah manj vejic (− 8 % oz. − 20 %). Število vej, debelejših od 1 cm se je
na vseh ploskvah razen pri načinu dela 15, zmanjšalo, največ na ploskvah z načinom dela
30 (− 75 %). Analiza vej na drugih 4 m med drugo in tretjo meritvijo je pokazala, da se je
število vej (tanjših in debelejših) na ploskvah z načinom dela 60 in kontroli zmanjšalo, na
ploskvi z načinom dela 30 se je povečalo, pri načinu dela 15 se je število vej, ki so bile

Mencinger V. Učinki različnih načinov izbiralnega redčenja na odziv izbranih dreves v sm.-bu. sestojih na Meţakli.
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

56

tanjše od 1 cm povečalo, vej, debelejših od 1 cm, pa se je zmanjšalo. Pri analizi Vsi
izbranci se je število med 4 in 8 m dolţine debla zmanjšalo na ploskvah z načini dela 60 in
kontroli, na ploskvah 15 in 30 se je povečalo število vej, tanjših od 1 cm, število vej,
debelejših od 1 cm, pa se je zmanjšalo. Vzrok za povečanje števila tanjših vej, predvsem na
ploskvah, kjer smo izvedli močnejše redčenje, v obeh segmentih, je posledica stresa, ki so
ga povzročile poškodbe krošenj in večje obsevanje debel z direktno sončno svetlobo.
Podobne rezultate navajata tudi Krajčič in Kolar (2000). Zmanjšanje števila vej na
ploskvah z manjšo jakostjo ukrepanja je bilo posledica večjega zasenčenja debel, kar je
posledica večjih gostot dreves na teh ploskvah. Povečanje števila vej je v obratnem
sorazmerju z dolţino čistega debla, kar ugotavlja tudi Laznik (2011).
Med raziskavo se je pokazalo, da se epikormski poganjki niso razvili šele po ukrepanju v
letu 2005, ampak so bili prisotni ţe ob snovanju poskusa. V analizi Vsi izbranci je bilo
najmanj dreves s sekundarnimi poganjki leta 2016 na ploskvah z načini dela 30, 15 in
kontroli, največ pa na ploskvah z načinom dela 60. Podobne rezultate navajata Pavlin
(2016) in Laznik (2011). Največji porast števila dreves s epikormskimi poganjki smo
zabeleţili na ploskvah z načinom dela 15, kjer smo leta 2009 zabeleţili 1 drevo, 7 let
pozneje pa 13 dreves. V analizi Najdebelejših petnajst se je pokazalo, da je bilo največ
dreves z epikormskimi poganjki na ploskvah z načinom dela 15, najmanj pa na ploskvah z
načinom dela 30. Povečano število dreves z epikormskimi poganjki na močneje redčenih
ploskvah je lahko posledica večje količine direktne sončne svetlobe, ki pada na debla,
poškodovanosti drevesa in povečanega stresa zaradi ujm, ki sproţi rast sekundarnih
poganjkov. Vpliv sončnega sevanja na pojavljanje epikormskih poganjkov smo hoteli
dokazati s štetjem dreves z uporabo kotnoštevne metode ob vsakem izbrancu. Najboljše
svetlobne razmere so bile na ploskvah z načinom dela 30, sledijo kontrolne ploskve, slabše
svetlobne razmere so bile na ploskvah z načinom dela 15, najmanj intenzivne svetlobne
razmere pa so bile na ploskvah z načinom dela 60. Primerjava kotnoštevne metode in
števila dreves z epikormskimi poganjki ni podala neposredne povezanosti med tema
dejavnikoma.
Pri meritvah asimetričnosti krošenj Vseh izbrancev se je pokazalo, da so bile krošnje
simetrične v smeri vzhod-zahod in asimetrične v smeri sever-jug z izrazitim odklonom
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proti jugu. Asimetrija je posledica naklona terena, ki na večini ploskev visi proti jugu.
Velikost krošnje se je med zadnjimi meritvami zmanjšala na vseh ploskvah. Največje
zmanjšanje je bilo na ploskvah z načinom dela 15, najmanjše pa na ploskvah z načinom
dela 60. Podobne rezultate smo dobili pri analizi krošenj Najdebelejših petnajst izbrancev.
Analiza velikosti krošenj nepoškodovanih dreves leta 2016 je pokazala, da so največje
krošnje na ploskvah z načinom dela 15, na preostalih načinih dela ni razlik med velikostjo
krošenj. O podobnih rezultatih poročajo tudi Fichtner in sod. (2013), ki so preverjali vpliv
gospodarjenja na bukove sestoje v pokrajini Schleswig-Holstein v severni Nemčiji.
Zmanjšanje krošenj je posledica odmiranja le-teh zaradi naravnih ujm in ne zaradi
povečanja/zmanjšanja rastnega prostora. Povečanje krošenj je bilo manjše zaradi poškodb
krošenj, ki so nastale ob snegolomih in ţledolomu. Zaradi zmanjšanja krošenj lahko
pričakujemo, da se bo v prihodnje zmanjšala debelinska rast dreves.
Analiza poškodovanosti izbrancev je pokazala, da je bilo 63,7 % vseh izbranih dreves
nepoškodovanih, oz. z malo poškodbami. Razrede poškodovanosti smo oblikovali na
podlagi stopnje resnosti poškodb krošenj in so prikazani v poglavju metode. Največ
poškodovanih izbrancev je bilo na ploskvah z načinom dela 15, kjer so predstavljali skoraj
tretjino vseh izmerjenih dreves, najmanj poškodovanih dreves pa je bilo na ploskvah z
načinom dela 30 (dobrih 10 %). Poškodbe, ki smo jih opazili na izbrancih, so bile
večinoma stare, najpogostejše poškodbe so bile odlomljene veje in deli krošenj zaradi
snegolomov in ţledoloma. V primerjavi s popisom poškodb leta 2009 je največji deleţ
poškodovanih osebkov še vedno na ploskvah z načinom dela 15, najmanjši deleţ pa je bil
leta 2016 na ploskvah z načinom dela 30 (leta 2009 na kontrolnih ploskvah). Iz rezultatov
lahko povzamemo, da jakost redčenja vpliva na strukturo krošenj, saj imajo izbranci, ki so
bili najbolj sproščeni, v krošnji več mladih krhkih vej, ki se hitreje zlomijo. Vzrok za
veliko poškodb med izbranci na ploskvah z načinom dela 60 je velika gostota dreves in
posledično močna prepletenost krošenj, zaradi katere se ob ujmah poveča moţnost za
poškodovanje krošenj.
Analizo sproščenosti smo razdelili na dva dela. Pri analizi Najdebelejših petnajst se je
pokazalo, da je bila sproščenost leta 2005 največja v načinu dela 15, leta 2016 pa je bil
največji deleţ maksimalne sproščenosti na ploskvah z načinom dela 60, kjer je znašal 25
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%. Podoben odziv ugotavlja tudi Laznik (2011). Največji porast minimalne sproščenosti
smo ugotovili pri načinu dela 15, za slabih 20 %, na kontrolnih ploskvah pa se je deleţ
zmanjšal za 4,2 %. Pri analizi Vsi izbranci smo zaznali podobne trende upadanja največje
in povečevanja minimalne sproščenosti. Deleţ maksimalne sproščenosti leta 2016 je bil pri
vseh načinih dela enak, razen pri kontroli, kjer je bil nekoliko večji od preostalih vrednosti.
Najmanjši deleţ minimalne sproščenosti je bil še vedno na najmočneje redčenih ploskvah.
Vzrok za zmanjšanje maksimalne in povečanje minimalne sproščenosti kljub
poškodovanosti zaradi ujm je dejstvo, da so krošnje zapolnile rastni prostor, ki se je naredil
leta 2005 ob osnovanju poskusa.
SKLEPI
V povzetku vseh ugotovitev lahko ugotovimo, da je vpliv načina dela (redčenj) na
drevesne parametre različen. Potrdili smo hipotezo, da je višinski prirastek izbrancev v
načinu dela 15 najmanjši (zaradi izpada visokih dreves in poškodovanosti izbrancev),
hkrati pa tudi hipotezo, ki pravi, da je bil debelinski prirastek v načinu dela 15 največji. Za
način dela 15 smo zavrnili hipotezi, da je sproščenost krošenj pri tem načinu dela največja
ter da je pri tem načinu dela največ epikormskih poganjkov. Hipotezo, da je v kontrolnem
načinu dela čiščenje tankih vejic največje ter da je višinski prirastek največji, smo ovrgli.
Potrdili smo tudi hipotezo, ki navaja, da imajo izbrana drevesa pri načinu dela 15 boljše
dimenzijsko (h/d) razmerje kot pri preostalih načinih dela. Rezultati o številu vej na prvih 8
metrih debla izbrancev so pokazali, da je bilo največ vej na ploskvah z načinom dela 60, s
čimer smo ovrgli hipotezo o najslabši kakovosti dreves pri načinu dela 15. Drugi sklep
hipotez se je osredotočil na povezavo med odpornostjo sestoja in načini dela. Hipotezo, da
imajo izbranci na ploskvah z načinom dela 15 bolj simetrične krošnje in niţje teţišče ter so
posledično manj poškodovani zaradi ujm, smo ovrgli, saj analiza asimetričnosti krošenj ni
pokazala razlik med načini dela glede oblike krošnje, hkrati pa so bila drevesa pri tem
načinu dela najbolj poškodovana zaradi ujm.
Način dela 15 je primeren, če ţelimo povečati debelinski prirastek in zniţati dimenzijsko
razmerje drevesa (podobno so ugotovili ţe Laznik, 2011, Triplat, 2010 in Orešnik, 2009),
hkrati pa ni primeren, če ţelimo povečati višinski prirastek (zaradi ujm je bil celo
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negativen). Pri načinu dela 30 je bilo najmanjše zmanjšanje dolţine čistega debla,
najmanjše povečanje števila epikormskih poganjkov in najmanjši deleţ poškodovanih
izbrancev. Poleg teh prednosti je pri načinu dela 30 zaradi manjšega števila izbrancev
potrebno manj stroškov za izvedbo redčenja v primerjavi s klasičnim načinom, hkrati pa je
kakovost dreves boljša od tistih pri načinu dela 60. Če potrebujemo dober relativni
debelinski prirastek, zmerno zmanjšanje dimenzijskega razmerja in relativno malo
poškodovanih izbrancev, se bomo odločili za način dela 60. Pri pregledu učinkov
posameznih načinov dela na drevesa na ploskvah lahko ugotovimo, da je najslabši način
dela 15, najprimernejši način dela pa način 30. Kontrolni način in način dela 60 sta po
ustreznosti med zgoraj navedenima načinoma dela in zelo podobna glede primernosti. Pri
načinu dela 15 se je pokazal velik vpliv ujm na drevesa, ki so bila v preteklosti zelo
sproščena, zlasti glede poškodovanosti in izpada izbrancev, ki sta bila na teh ploskvah
največja. Redčenje, ki smo ga izvedli na ploskvah z načinom dela 30, v primerjavi s
ploskvami, kjer ni bilo ukrepanja, je sprostil krošnje izbranih dreves, vendar so bila
drevesa bolj odporna na ujme, manj je bilo poškodb in posledic stresa (epikormski
poganjki). Zaradi velikega izpada izbrancev na nekaterih ploskvah bi bilo v prihodnosti
treba razmisliti o izbiri novih izbrancev, saj v nasprotnem primeru ne bo mogoča
primerjava med ploskvami.
Ugotovitve, do katerih smo prišli v tem delu, podpirajo smiselnost preizkušanja novih
modelov nege gozdov, ki zagovarjajo intenzivnejše posege v gozd. Značilne razlike v prid
intenzivnejšim oblikam z manjšim številom izbrancev so dokazali tudi Arnič (2016),
Primicia in sod. (2016) in Saje (2014). Poleg prihranka časa in sredstev se pri uporabi
modela z manjšim številom izbrancev poveča tudi kakovost le-teh, o čemer poročajo tudi
drugi avtorji (Cimperšek, 2002, Mäkinen in sod. 2004, Ammann, 2005a, Schütz, 2005).
Mnogi avtorji opozarjajo, da je treba zaradi neučinkovitosti klasičnih modelov nege
poiskati nove alternativne načine (Ammann, 2012, 2013, Roţenbergar in sod., 2008b,
Diaci, 2004).
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7 POVZETEK
V raziskavi smo opravili tretjo meritev na stalnih raziskovalnih ploskvah na Meţakli. Z
analizo rezultatov smo preverjali razlike med kakovostnimi znaki dreves in odzive na
gozdnogojitvene ukrepe. Ločili smo 4 različne načine dela. Prvi način dela je predstavljal
klasično izbiralno redčenje z normalno gostoto izbrancev (način dela 60), drugi izbiralno
redčenje s 50 % manj izbrancev in normalno jakostjo redčenja (način dela 30), tretji pa je
predstavljal izbiralno redčenje s 75 % manjšo gostoto izbrancev in močno jakostjo
ukrepanja (način dela 15). Kontrolni način dela (način dela 0) je predstavljal ploskve, kjer
ni bilo ukrepanja. Zanimalo nas je, ali so bile razlike med kakovostnimi znaki dreves med
načini dela, kakšen je bil odziv izbranih dreves na izvedene ukrepe, ali se trendi iz
preteklosti nadaljujejo, ter kako je redčenje vplivalo na stabilnost dreves.
Leta 2005 so bile na juţnem pobočju Meţakle postavljene ploskve, ki so merile 30 × 30 m.
Nahajale so se na nadmorski višini 1000 m., v razvojni fazi drogovnjakov, ki so nastali po
vetrolomu leta 1984. Tako kot ob prvi meritvi, je tudi leta 2016 na ploskvah prevladovala
bukev, sledila ji je smreka, ostalih drevesnih vrst je bilo minimalno.
Izbranim drevesom, določenim leta 2005, smo leta 2016 ponovno izmerili in določili
drevesne parametre. Vsakemu drevesu smo določili drevesno vrsto, izmerili premer, višino
in dolţino čistega debla. Prešteli smo število vej, tanjših in debelejših od 1 cm na prvih in
drugih 4 metrih višine debla, izmerili velikost krošnje po 4 smereh neba, ocenili
poškodovanost in sproščenost krošenj. Vsakemu izbrancu smo tudi prešteli število dreves
po kotnoštevni metodi.
Podatke smo obdelali s pomočjo programov Microsoft Excel 2007 in Statistica 7. Za
statistične analize smo uporabili Kruskal-Wallisov test. Za laţjo primerjavo rezultatov med
ploskvami in izničenju razlik med ploskvami smo za vsako ploskev določili enako število
izbrancev, katerih analizo smo predstavili kot analizo Najdebelejših petnajst izbrancev.
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Med prvo in tretjo meritvijo smo izgubili kar 12,8 % izbrancev, večinoma zaradi
snegolomov in ţledoloma, ki so najbolj prizadeli visoke smreke. Novih izbrancev v okviru
te naloge nismo določali.
Iz rezultatov smo ugotovili, da je močno redčenje v načinu dela 15 povzročilo največjo
spremembo povprečnega premera in najmanjšo spremembo povprečne višine. Višinski
prirastek je bil pri načinih dela 30 in 60 pozitiven, medtem, ko je bil pri načinih dela 15 in
kontroli negativen, kar je posledica ujm. Zaradi povečanega stresa se je pri vseh načinih
dela povečalo število tankih vej in epikormskih poganjkov, najbolj na ploskvah z načinom
dela 15, na ploskvah z načinom dela 60 pa je bilo največ tankih vej in epikormskih
poganjkov. Dimenzijsko razmerje se je pri vseh načinih dela zmanjšalo, najbolj pri načinu
dela 15. Najbolj so se povečale krošnje pri načinu dela 15, pri ostalih načinih so bile
podobne velikosti. Najbolj poškodovani izbranci so bili na ploskvah z načinom dela 15,
čeprav je bilo 63 % vseh izmerjenih izbrancev nepoškodovanih. Minimalna sproščenost se
je pri načinih dela 15, 60 in 30 povečala, medtem ko se je na kontroli zmanjšala.
Način dela 15 se je izkazal pri največjem debelinskem prirastku in največjemu upadu
dimenzijskega razmerja. Največji višinski prirastek smo zaznali pri načinu dela 30.
Najmanjše zmanjšanje krošenj smo zabeleţili pri načinu dela 60. Na ploskvah brez
ukrepanja je bilo opazno izboljšanje sproščenosti krošenj.
Na podlagi ugotovitev, ki smo jih predstavili v tem delu, lahko zaključimo, da je najbolj
primeren gozdnogojitveni model z manjšim številom izbrancev, kjer izvajamo redčenje z
zmerno jakostjo (način dela 30). Način dela 15 se je kljub dejstvu, da zanj potrebujemo
manj sredstev, izkazal za najmanj primernega, saj z odstranitvijo velikega števila dreves
zmanjšamo mehansko stabilnost gozdnega sestoja. Klasični model redčenja se je skupaj s
kontrolnim načinom izkazal za dobrega, hkrati pa v primerjavi z novejšimi načini redčenj
ne potrebuje bistveno večjih vloţkov. Učinke načinov dela so posledice ujm prikrojile,
vendar je smiselno, da se na podlagi zadnjih ugotovitev še naprej nadaljuje z raziskavami
na teh ploskvah in s tem pridobi še uporabnejše rezultate.
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