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1

UVOD

Človek je skozi zgodovino zaradi različnih potreb krčil gozdove in jih spreminjal v
pašnike, travnike ali obdelovalne površine (Gozdnogospodarski načrt …, 1956). Najprej je
izkrčil lahko dostopne lege (položne - južne), zato imajo danes ti gozdovi najbolj
spremenjeno naravno podobo, ki se kaže v spremenjeni drevesni sestavi in sestojni zgradbi.
Gozdovi na težje dostopnih strmih severnih legah niso bistveno spremenili svoje drevesne
sestave.
V spremenjenih gozdovih so bile v primerjavi z naravnimi gozdovi tako skozi zgodovino
kot tudi v današnjem času precej bolj pogoste naravne ujme kot so vetrolom, snegolom,
žledolom in posledično napadi podlubnikov. Zaradi vseh prej omenjenih ujm nastajajo v
gozdovih vrzeli različnih velikosti. Predvsem velikost vrzeli in smer neba ključno vplivata
na delež pomlajene površine, gostoto mladovja in iz katerih drevesnih vrst bo le-to
sestavljeno.
Na razvoj gozdne vegetacije ne vplivajo samo ujme, ampak tudi gozdnogojitvene zvrsti, ki
so v uporabi (skupinsko postopno gospodarjenje). V večjih vrzelih se uspešno pomlajujejo
svetloljubne drevesne vrste (Bitorajc in Tanko, 2004), v manjših pa sencozdržne. Prav tako
na razvoj gozdne vegetacije močno vpliva rastišče, ki določa, katera drevesna vrsta bo
glavna graditeljica sestoja in katere vrste ji bodo primešane.
Na Koroškem imajo gozdovi zaradi pretekle tako imenovane »nemške šole«
gospodarjenja, ki je temeljila na golosekih in sadnjah smreke, močno spremenjeno
drevesno sestavo in sestojno zgradbo (Pisek in Matijašić, 2011). Človek je močno
spremenil tudi drevesno sestavo gozdov Plešivške kope, zaradi česar so bili vrstno
spremenjeni gozdovi na J strani bolj podvrženi ujmam in napadom podlubnikov kot bolj
ohranjeni gozdovi na S in SV strani. Ti gozdovi se nahajajo v Gozdnogospodarski enoti
Slovenj Gradec. V gozdovih, ki jih strokovno usmerja ta enota, je delež listavcev v lesni
zalogi na hektar največji prav v gozdovih S in SV strani Plešivške kope (revir Sele)
(Gozdnogospodarski načrt …, 2007). Bukev je v strehi sestojev v nekaterih odsekih dobro
zastopana z nad 50 % deležem v lesni zalogi, dobro so zastopani tudi plemeniti listavci. V
prihodnosti bi radi ohranili mešanost teh sestojev predvsem zaradi visoke proizvodne
sposobnosti rastišč in odpornosti na abiotske in biotske dejavnike. Problem, ki se kaže v
novo nastalih pomladitvenih jedrih, vrzelih nastalih zaradi varstveno–sanacijskih sečenj,
sestojih v obnovi in debeljakih, je v močno objedenem mladovju in pomladku listavcev,
zaradi rastlinojede parkljaste divjadi. Na južni strani Plešivške kope (revir Razbor) v strehi
sestojev močno prevladuje smreka zaradi sadnje v preteklosti. V teh sestojih bi v
prihodnosti radi povečali delež listavcev. S tem bi povečali odpornost na abiotske in
biotske dejavnike, proizvodno sposobnost rastišč, zmanjšali bi zakisanost tal. Problem je v
večinskem pomlajevanju smreke in močno objedenem mladovju ter pomladku listavcev.
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2

PREGLED OBJAV

2.1
VPLIV PRETEKLEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI NA SPREMINJANJE
DREVESNE SESTAVE
Z vplivom gospodarjenja na drevesno sestavo so se pri nas ukvarjali številni raziskovalci.
Pisek in Matijašić (2011) ugotavljata, da je močna spremenjenost naravne drevesne sestave
na Štajerskem, Koroškem in ponekod na Gorenjskem, predvsem posledica sajenja smreke
po vzoru nemške šole gospodarjenja z gozdovi. Ugotavljata, da se zdajšnje stanje sestojev
z načrtnim delom, s povečevanjem deleža listavcev v smrekovih sestojih in postopnimi
posrednimi premenami izboljšuje glede naravne drevesne sestave.
Krč (1999) navaja, da vzroki spremenjenosti drevesne sestave izvirajo iz različnih sistemov
gospodarjenja z gozdom (teorija največje zemljiške rente in gospodarjenja z uporabo
metode starostnih razredov) in načina obnavljanja sestojev (naravna in umetna obnova).
Čas (1979) razlaga, da je bilo edino delo pred goloseki v nastalih monokulturah
izsekovanje redkih listavcev, ki so se slučajno pojavili ali ohranili. Navaja, da sta pred
drugo svetovno vojno paša in previsok stalež parkljaste divjadi z močnim objedanjem
pomladka listavcev oteževala naravno pomlajevanje. Na dostopnejših mestih so
veleposestniki večkrat prekomerno izkoriščali gozdove in jih močno spremenili.
Johann (2007) navaja, da je zlasti na Koroškem pogozdovanje sledilo modelu »nemške
klasične gozdarske šole«. Smreka je bila pospeševana na rastišča listavcev, še posebej
bukve. V 18. in 19. stoletju se je struktura drevesnih vrst močno spremenila zaradi
načrtnega izločanja bukve.
Košir (2014) navaja, da je smreka v gorskem in zgornjegorskem pasu alpskega območja po
obsežnih regresijskih posegih (goloseki) v gozdove bukve, smreke in jelke prevzela v
pomladku prevladujočo vlogo in to ohranila tudi v končnih sestojih.
Cimperšek (2014) ugotavlja, da je dvestoletno ekstenzivno izkoriščanje pohorskih gozdov
spremenilo drevesno sestavo in njeno razvojno dinamiko. Navaja, da so naravne mešane
gozdove nadomestile smrekove monokulture, vzporedno z njimi pa se je spremenila tudi
podoba krajine.
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3

VPLIV NARAVNIH UJM NA VEGETACIJSKI RAZVOJ

Od naravnih ujm se v naših gozdovih pojavljajo vetrolomi, snegolomi in žledolomi,
pogosto pa nato zaradi nepravočasne sanacije prihaja še do gradacij podlubnikov –
lubadarjev. Ti se namnožijo predvsem v sušnih in vročih poletnih mesecih.
Jakša (2007) navaja, da so v gorskih predelih naravne ujme poglavitni moteči dejavnik v
razvoju gozda in da ima GGO Slovenj Gradec velik delež sanitarnega poseka zaradi
naravnih ujm v primerjavi s celotnim sanitarnim posekom (od tega 95,9 % iglavcev). Od
iglavcev je najbolj poškodovana smreka, od listavcev pa bukev in plemeniti listavci. Veter
najpogosteje poškoduje nadstojna drevesa, katerim zlomi deblo oz. drevo izruje s
koreninami. Snegolomu in žledolomu so bolj podvržene mlajše razvojne faze, ki imajo
šibkejša debla, pri katerih se zaradi velikih količin snega oziroma ledu, ki se je ujel v
krošnje, le-te lomijo ali drugače poškodujejo. Veter in sneg najpogosteje poškodujeta
smreko, jelko in bukev. Sneg pogosto poškoduje tudi bore, med listavci pa sta povijanju v
mlajših razvojnih fazah podvržena bukev in javor. Žled največ poškodb povzroča na bukvi,
smreki in borih. Drevesne vrste, ki koreninijo plitko, med iglavci je to smreka, so
vetrolomom najbolj podvržene, med listavci pa je v povezavi z obliko krošnje vetrolomom
najbolj podvržena bukev. Veter je manj nevaren za druge listavce. Na poškodbe zaradi
žleda so občutljivejši listavci, ki imajo veliko površino vej in vejic na katere se oprijema
led, pri iglavcih, predvsem borih, hitro polomi krhke veje. Mladi in strnjeni sestoji so na
veter bolj odporni kot starejši in vrzelasti. Na veter odpornejše drevesne vrste so: evropski
macesen, rdeči bor in navadna jelka med iglavci, med listavci pa graden, gorski javor ter
beli in črni gaber.
Poljanec in sod. (2014) ugotavljajo, da je bil v obdobju 1995–2012 v Sloveniji sanitarni
posek 29 % celotnega poseka; poglavitni vzroki zanj so bili insekti (34 % celotnega
sanitarnega poseka), veter (14 %), sneg (10 %), žled (8 %), vzroki za ostalih 34 %
sanitarnega poseka so bili odmirajoče in fiziološko oslabelo drevje, bolezni in glive,
poškodbe zaradi del v gozdu, emisije, divjad ter plazovi in usadi.
Proti ujmam so odpornejši mešani sestoji oziroma sestoji z ohranjeno naravno drevesno
sestavo (Schütz in sod., 2006) ter raznomerni, predvsem prebiralni sestoji (Indermühle in
sod., 2005; Klopčič in sod., 2009).
Fidej in sod. (2013) so ugotovili, da je zaradi evtrofikacije rastišč po ujmah zelo razvita
pritalna vegetacija, ki značilno zavira rast in razvoj mladja.
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MLADOVJE IN POMLADEK

Informacije o pomlajevanju so pomembne za upravljanje gozdnih ekosistemov. So
kazalniki trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (Bončina, 2000; Miina in sod., 2006), saj
kažejo na ustreznost in uspešnost dosedanjega gospodarjenja z gozdovi, na pestrost in
ohranjenost naravne drevesne sestave (Robič in Bončina, 1998; Diaci, 2006), stabilnost
gozdnih sestojev (Gašperšič, 1995) in tudi na stopnjo usklajenosti med gozdom in
populacijami parkljarjev (Reimoser in Gossow, 1996; Zinggeler in Schwyzer, 2001;
Klopčič in sod., 2010). Podatki o pomlajevanju so pomembni za pripravo scenarijev
razvoja gozdov, določanje gojitvenih ciljev in odločanje o dinamiki pomlajevanja gozdnih
sestojev - predvsem v razvojni fazi debeljakov in sestojev v obnovi. Ključni so lahko tudi
pri odločitvah o izvajanju posrednih premen v monokulturah, ki jih želimo preoblikovati v
naravnejše sestoje (Simončič in Bončina, 2010).
Coates in Burton (1997) ugotavljata, da imajo vrzeli različnih velikosti drugačne svetlobne
in mikroklimatske razmere, ki vplivajo na razvoj vegetacije. Motnje v gozdu so ključne za
razvoj strukture in delovanja gozdnih ekosistemov. Razporeditev vrzeli, njihova velikost,
razpršenost in dinamika so lahko ključni pripomočki pri gojenju gozdov.
Bitorajc in Tanko (2004) sta v GGO Kočevje analizirala bukove gošče. Ugotovila sta, da
na razrast mladovja bistveno vplivata velikost vrzeli in jakost svetlobe v njih. Obnova v
srednjih do velikih vrzelih pospešuje svetloljubne vrste. V malih vrzelih in pod zastorom
dosežemo z manj nege boljšo kakovost.
Tamše (2014) je ugotovil, da so bile značilno večje gostote mladja v vrzelih z orientacijsko
smerjo SV - JZ in pri tistih, ki so imele nižjo nadmorsko višino. Pri južno orientiranih
vrzelih je bila gostota velikega mladja večja na južnem robu vrzeli. Oblikovanje močno
podolgovatih eliptičnih vrzeli je uspešen način za pospešitev naravne obnove smreke.
Diaci in Roženbergar (2003) sta izpeljala obsežno raziskavo količine in kakovosti
pomlajevanja v Dinarskem območju. Ugotovila sta, da je objedenost velik problem za
pomlajevanje navadne jelke in gorskega javorja.
Bončina (1996) je ugotovil, da rastlinojeda divjad s stalnim odvzemanjem fitomase v
zeliščni plasti ohranja razmere, ki so ugodne za pomlajevanje lesnatih rastlin, preprečuje pa
preraščanje mladja v višino. S stalnim objedanjem si divjad vzdržuje ugodne prehrambene
razmere.
Ammer (1996) je proučeval vpliv parklarjev na zgradbo in dinamiko pomlajevanja v
mešanih gorskih gozdovih Bavarskih Alp. Vpliv divjadi se je odražal v veliki objedenosti
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mladja navadne jelke in gorskega javorja, višinska rast vseh vrst, razen smreke, je bila
močno zavrta.
Kelenc (2010) je v gozdnem predelu Krašice na rastiščnem tipu predalpskega jelovobukovega gozda z gozdno bilnico (Festuca altissima) preučeval vpliv svetlobnih razmer,
velikosti vrzeli, položaj znotraj vrzeli (mikrorastišča), priraščanje pomladka, pritalne
vegetacije in vpliv divjadi na pomlajevanje. Ugotovil je, da starost vrzeli ni vplivala na
uspešnost pomlajevanja in da je ustrezna velikost odprtin za uspešno naravno pomlajevanje
med 0,05 ha in 0,10 ha. Nizke gostote pomladka pripisuje preveliki konkurenci pritalne
vegetacije, pomanjkanja semenskih dreves bukve in jelke ter objedanja.
Rozman in Diaci (2008) sta opravila raziskavo pomlajevanja altimontanskih smrekovih
gozdov, ki je potekala leta 2003 na objektu Jelendol (1.430–1.530 m nm. v.). Preučevani
objekti so bili zasnovani tako v malih kot v velikih vrzelih in pod zastorom. Rezultati so
prikazali dobro pomlajevanje smreke na robovih velikih vrzeli, v malih vrzelih in pod
sestojem pa je pomanjkanje svetlobe onemogočilo nadaljnji razvoj. Ugotovila sta, da na
nadmorski višini okoli 1500 m svetloba ni več edini ključni dejavnik za pomlajevanje,
ampak imajo velik vpliv v teh razmerah tudi lesni ostanki.
Ščapova (2010) je v svoji diplomski nalogi na Jelovici analizirala uspešnost naravne
obnove dve leti po vetrolomu. Ugotovila je, da na količino pomladka vpliva pokritost tal z
zeliščno in mahovno plastjo, odvisna pa je tudi od listnega opada.
Šlebir (2011) je v gospodarskem dinarskem jelovo-bukovem gozdu raziskoval stopnjo
poškodovanosti gozdnega mladja ter odnose med rastlinojedo parkljasto divjadjo in
pomlajevanjem. Njegove ugotovitve kažejo, da divjad predvsem zavira preraščanje mladja
v višino, vpliva pa tudi na samo razmerje drevesnih vrst. Ugotovitev, da je objedenost
smrekovega mladja velika, kaže na slabše prehranske razmere in veliko gostoto divjadi.
Mencingerjeva (2014) navaja, da je bilo na območju vetroloma GGE Železniki, ki se je
zgodil junija 2006, na ploskvah veliko zastiranja z zelišči, malino in bezgom, ki so bili tudi
glavni zaviralni dejavniki za rast dreves.
Prešernova (2016) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da na vrzelih na Mežakli v mladju
prevladuje bukev, ki jo močno objeda rastlinojeda parkljasta divjad. Na Pernikih v mladju
prevladuje smreka, ki je med rastlinojedo divjadjo manj priljubljena in zato manj objedena.
Njeni rezultati so pokazali, da je v zeliščni plasti najpogostejši malinjak.
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NAMEN IN HIPOTEZE RAZISKAVE

Glavni nameni raziskave:
• s pomočjo GG načrtov za obdobja 1929-1938, 1957-1965, 2007-2017 in 2017-2026
analizirati vpliv preteklega gospodarjenja z gozdovi na spreminjanje drevesne
sestave gozdov S, SV in J strani Plešivške kope,
• ugotoviti kolikšen delež od varstveno–sanacijskih sečenj predstavljajo naravne
ujme, katere in na kateri strani povzročijo največ škode in katere drevesne vrste so
po njih najbolj prizadete,
• v pomladitvenih jedrih, vrzelih nastalih zaradi varstveno-sanacijskih sečenj,
sestojih v obnovi in debeljakih s popisi mladovja in pomladka ugotoviti delež,
gostoto ter kakovost posameznih drevesnih vrst, obenem pa ugotoviti, kaj najbolj
vpliva na te parametre in na podlagi dobljenih rezultatov napovedati drevesno
sestavo gozdov v prihodnosti,
• določiti smernice za prihodnje gospodarjenje z gozdovi.
Opredelili smo naslednje hipoteze:
1. Preteklo gospodarjenje z gozdovi je imelo velik vpliv na spreminjanje drevesne
sestave gozdov Plešivške kope.
2. Naravne ujme predstavljajo pomemben delež od varstveno–sanacijskih sečenj,
največ škode povzročijo na SV strani, najbolj prizadeti po njih so listavci.
3. Med S, SV in J stranjo Plešivške kope so v mladovju in pomladku značilne razlike
v deležih, gostotah in kakovostih iglavcev ter listavcev.
4. Rastlinojeda parkljasta divjad vpliva na kakovost mladovja in pomladka.
5. Na delež in gostoto posameznih drevesnih vrst v mladovju in pomladku imajo velik
vpliv okoljski parametri (nadmorska višina, lega, naklon), manjši vpliv pa sestojni
parametri (velikost in oblika vrzeli, temeljnica, zastrtost tal z zelišči).
6. V prihodnosti se bo v sestojih na S in SV strani povečal delež iglavcev in zmanjšal
delež listavcev.
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OPIS OBMOČJA RAZISKAVE

4.1

UMESTITEV OBJEKTA

7

Raziskavo smo naredili v slovenjgraškem gozdnogospodarskem območju, v
gozdnogospodarski enoti Plešivec, ki je razdeljena na revir Sele, Razbor, Podgorje, deloma
zajema tudi revir Golavabuka. V raziskavo so vključeni gozdovi Plešivške kope. Severna
(odseki 04062A, 04062B, 04063A, 04063B) in severovzhodna (odseka 04064A, 04064B)
stran teh gozdov se nahaja v jugozahodnem delu revirja Sele, južna stran pa v
severozahodnem delu revirja Razbor (odsek 04154A in oddelek 04155). Gozdovi vključeni
v raziskavo ležijo od 910 metrov (odsek 04064A) pa vse do 1421 metrov (oddelek 04155)
nadmorske višine (Pregledovalnik …, 2017).

Slika 1: Območje raziskave (Pregledovalnik …, 2017)

4.2

GOZDNE ZDRUŽBE V PROUČEVANEM OBMOČJU

Gozdove v raziskanem območju uvrščamo predvsem v dve asociaciji: Homogyno
sylvestris-Fagetum (združba bukve in gozdnega planinščka, predalpski jelovo-bukov gozd)
in Ranunculo platanifolii-Fagetum (združba bukve in platanolistne zlatice). V združbi
bukve in gozdnega planinščka sta prevladujoča geološka podlaga apnenec in dolomit.
Prevladujoča talna tipa sta rendzina in rjava pokarbonatna tla. Drevesno plast sestavljajo:
bukev, jelka, pogosto smreka, macesen, tudi gorski javor, črni gaber, mokovec. V grmovni
plasti je pogost navadni volčin, planinsko kosteničevje, puhastolistno kosteničevje in
kimastoplodni šipek (Marinček in Čarni, 2007).
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Za združbo bukve in platanolistne zlatice so značilni v glavnem čisti bukovi sestoji.
Nahajajo se na nadmorski višini od 1000 m do 1400 m. Prevladujoča geološka podlaga je
apnenec, redkeje dolomitni apnenec in pobočni grušč. Prevladujoč talni tip je rendzina. V
drevesni plasti je bukvi posamično primešan gorski javor, zelo redko tudi smreka ali jelka.
Grmovna plast je skromna, sestavljena iz maline, jerebike, kimastoplodnega šipka,
navadnega volčina, planinskega kosteničevja, črnega kosteničevja, črnega in rdečega bezga
(Marinček in Čarni, 2010).

4.3

DREVESNA SESTAVA

Na južni strani Plešivške kope je od drevesnih vrst v % lesne zaloge močno zastopana
smreka, kjer tvori čiste umetne enodobne sestoje, posamično so ji primešani še rdeči bor,
macesen, bukev ter gorski javor. S in SV pobočja so porasla z bukvijo in smreko, katerima
so v skupinah in posamično primešane še jelka, macesen, gorski javor. Gorskega bresta in
velikega jesena je malo, pojavljata se na bolj vlažnih mestih v družbi z gorskim javorjem.
Na S in SV pobočjih so čisti sestoji smreke redki, prisotni so le v varovalnih gozdovih. Tu
je več čistih enodobnih bukovih sestojev, ki so jim v manjših skupinah primešani smreka,
jelka in gorski javor. V tem delu v višjih legah na apnencu prevladujeta smreka in jelka.
Rdečega bora je več na J strani, macesna pa na S in SV strani. Mehki listavci so v obeh
prevladujočih legah slabo zastopani, posamezno se pojavljata mokovec in jerebika
(Gozdnogospodarski načrt …, 2017).

4.4

PODNEBJE

Območje gozdnogospodarske enote spada po fitoklimatski razčlenitvi v preddinarsko in
predpanonsko cono, po fitogeografski razdelitvi pa v alpsko fitogeografsko območje in kot
del pogorja Plešivca (Uršlje gore) k vzhodnim Karavankam. Padavine in temperature
kažejo na srednjeevropsko podnebje, v višjih predelih celo na visokogorsko podnebje
(Gozdnogospodarski načrt …, 2007). Na Plešivški kopi pade povprečno 1.280 mm padavin
na leto (Gozdnogospodarski načrt …, 1956). Padavine dosežejo svoj maksimum v poletnih
mesecih. Povprečna letna temperatura je od + 2,5 ºC v višjih predelih (Uršlja gora), do +
7,7 ºC v nižjih predelih (Šmartno pri Slovenj Gradcu). Prvi mraz lahko nastopi že v mesecu
septembru, prav tako pa se lahko pojavijo še v mesecu juniju spomladanske zmrzali
(Gozdnogospodarski načrt …, 2007). Plešivška kopa je zaradi osamljene lege močno
izpostavljena vetrovom. Najmočnejši in najstalnejši je severovzhodnik. Ta ima največjo
moč po grebenih, kjer povzroča večjo škodo. Zaradi nepravilne sečnje je povzročil večji
vetrolom na Kopi, ko je podrl nekaj tisoč kubičnih metrov bukovine. Jugozahodnik je manj
pogost, redno pa povzroča velike škode. Nagel vdor toplega in vlažnega zraka v toplih
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mesecih povzroča na drevju žled. Ta lomi veje in vrhove. Najmočneje ogroža mlade,
nenegovane ali močno preredčene sestoje (Gozdnogospodarski načrt …, 1956).

4.5

MATIČNA PODLAGA IN TLA

V montanskem in altimontanskem delu enote prevladujejo karbonatne kamnine (apnenci,
dolomitizirani apnenci, dolomiti). Na karbonatu, zlasti na apnencih, so se razvila rjava
pokarbonatna tla z ugodnim organskim horizontom (pretežno sprstenina), ki omogočajo
razvoj klimaksnih gozdnih združb (Homogyno-Fagetum, deloma Ranunculo platanifoliiFagetum).
V neugodnih orografskih in reliefnih razmerah so se na rendzinah in rjavih rendzinah
razvile gozdne združbe, ki jih uvrščamo v asociacije Arunco-Fagetum, Ostryo-Fagetum,
Adenostylo glabrae-Piceetum, Polysticho lonchitis-Fagetum in nekatere oblike asociacije
Homogyno sylvestris-Fagetum (Gozdnogospodarski načrt …, 2007).

4.6
RASTLINOJEDA PARKLJASTA DIVJAD – OMEJUJOČ DEJAVNIK
POMLAJEVANJA
Od rastlinojede parkljaste divjadi so prisotni srnjad, muflon, gams in jelenjad, ki je
ekološko najvplivnejša vrsta. Jelenjad se na S in SV strani zadržuje v večjih gozdnih
kompleksih s pestro drevesno, grmovno in zeliščno sestavo. Pomlajenih površin, ki
zagotavljajo kritje, mir in prehrano je dovolj. Manjše poškodbe na drevju povzroča jelenjad
z grizenjem in lupljenjem. Gozdni kompleksi okrog Uršlje gore in Plešivške kope na južni
strani predstavljajo revno življenjsko okolje z malo drevesnimi in grmovnimi vrstami, kjer
primanjkuje pomlajenih površin. Pašnih površin je dovolj, na večini pa se intenzivira paša
ovac. Za srnjad so primerni habitati na S in SV strani, manj primerni pa na J. Populacija
muflonov je bila v to območje naseljena leta 1967. Njihov življenjski prostor predstavlja
tudi J in SV stran Plešivške kope. V zimovališčih, ki se nahajajo v sredogorju, prihaja do
večjih koncentracij živali. Gamsa najdemo vse od vrhnjih delov enote do strmih skalnatih
gozdnih območij sredogorja. V nekaterih predelih si deli življenjski prostor z muflonom.
Grebeni s travnimi površinami so izrednega pomena za to živalsko vrsto, zato jih ne
smemo prepustiti zaraščanju. Vse naštete vrste predstavljajo v višjih legah omejujoč
dejavnik naravnega pomlajevanja (Gozdnogospodarski načrt …, 2007).
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4.7

OPIS RAZVOJA GOZDOV V OBMOČJU

Slika 2: Plešivška kopa okoli leta 1890, v ozadju je Uršlja gora

Naslednji podatki so povzeti iz Gozdnogospodarski načrt …, 1956:
Pred 1870: Gozdovi na južni strani so v lasti kmetov; krčitve gozda za pašne površine, ki
se začnejo v poznejši dobi zaraščati in pogozdovati s smreko.
1870–1888: Posestnik Martin Plešivčnik pokupi okoliške kmetije ter osnuje veleposestvo
z 1.199 ha gozdne površine; do načrtnega gospodarjenja ne pride.
1895: Posestvo odkupi markiz Pandolffy in ga kasneje proda.
1870–1902: Močno izkoriščanje gozda; gozdovi v lasti grofa Thurna; ni večjih golosekov;
izvajajo se močna redčenja in manjši goloseki, brez obnove in nege.
1892–1902: Prebiranje čim lepšega drevja; višji starostni razredi so slabe zarasti in
kvalitete.
1902: Začetek načrtnejšega gospodarjenja; uveljavitev nemške klasične gozdarske šole z
goloseki; posestvo odkupi grof Thurn Valsasina.
1902–1929: Končni in sanitarni poseki slabo zaraslih sestojev (močni vetrolomi in napadi
lubadarjev).
1928: Gozdovi razdeljeni na oddelke in odseke.
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1929: Gozdar Nemschitcky izdela prvi pisan načrt - Ureditev gozdnega gospodarstva
revirja URŠKINDVOR 1929-1938.
1935: Golosečno gospodarjenje zamenjajo oplodne sečnje in redčenja
1936: Posestvo odkupi ravnatelj trboveljske premogokopne družbe Richard Skubec;
higienske sečnje.
1902–1946: Veliko varčevanje z lesno maso.
1948–1950: V Plešivcu in Blatnici posek več manjših površin na golo; visoka redčenja,
nega se ne izvaja; gozdovi na J in SV strani so v lasti države.
1951: Začetek načrtnega gospodarjenja; izdelan prvi gospodarski načrt; nizke sečnje,
redčenja in posek slabo vitalnih dreves.
1957: Predvideno skupinsko postopno gospodarjenje, ki se ne uveljavi takoj; združevanje
starih odsekov zaradi preglednosti. Pretežno čisti bukovi sestoji na območju Blatnice in
Kozarnice – last župnije Stari trg, se zaradi slabe prodaje in nizke cene bukovine v večji
meri ne izkoriščajo. Sekajo se iglavci, pozneje v večji meri tudi bukev. Sečnja je zelo
nenačrtna. 150 ha gozdne površine je brez cest, le v spodnjem delu je slabša vlaka.
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4.7.1 Stanje gozdov leta 1929, 1957
Na S in SV strani so bili po drevesni sestavi dobro ohranjeni enodobni do prebiralni bukovi
gozdovi, s šopasto primesjo smreke, jelke, s posamično primesjo macesna, rdečega bora,
gorskega javorja in gorskega bresta. Pod zastorom so se dobro pomlajevali. Pomladek je
bil kvaliteten, sestavljen pretežno iz bukve, gorskega javorja in smreke. Pogozdovalo se ni.
Slabo zaraščenih, nekvalitetnih in vrzelastih sestojev skoraj ni bilo (Ureditev …, 1929;
Gozdnogospodarski načrt …, 1956).

Slika 3: Bukev vrhunske kakovosti na SV strani (levo) in bukov bahač kot ostanek prvotnih gozdov na J
strani (desno) okoli leta 1957

Na južni strani so bili gozdovi smreke umetnega nastanka s posamično primesjo macesna,
rdečega bora, bukve ter javorja kot ostankov prvotne vegetacije. Malo je bilo goličav in
jas. Ponekod so bili sestoji po vetrolomih, snegolomih, napadih podlubnikov in kmečkega
prebiranja zelo vrzelasti, hirajoči, zelo vejnati, od kamenja in spravila lesa precej
poškodovani, s slabo kakovostjo smrekovega pomladka in zelo slabim bukovim
pomladkom (močno objedeno). Živina je povzročala škodo na pomladku. Pogozdovalo se
je izključno s smrekovimi sadikami iz bližnje drevesnice na Vernarici. Slabo zaraščenih in
nekvalitetnih sestojev je bilo precej (Ureditev gozdnega …, 1929; Gozdnogospodarski
načrt …, 1956).
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Slika 4: Na J strani je bilo na golosečnih površinah oteženo pomlajevanje (levo), mlajši umetno osnovani
sestoji smreke se po večini niso negovali (desno) - okoli leta 1957

4.7.2 Stanje gozdov leta 2007, 2017
Drevesna sestava in sestojna zgradba je podobna kot leta 1929 in 1957. Na S in SV strani
se pojavlja težava z mehansko stabilnostjo sestojev zaradi močno preredčenih debeljakov
in sestojev v obnovi po žledolomu 2014 in vetrolomu 2015. Podlubniki teh sestojev v
glavnem ne ogrožajo. Ohranjeni do spremenjeni gozdovi, ki se pod zastorom in v vrzelih
dobro pomlajujejo. Pomladek je kvaliteten, sestavljen pretežno iz bukve, gorskega javorja,
smreke in macesna. Umetna obnova se ne izvaja. Varovalni gozdovi so močno spremenjeni
in sestavljeni iz sestojev smreke s primesjo macesna in bukve. Drevesna sestava in sestojna
zgradba na J strani sta podobni kot leta 1929 in 1957. Goličav in jas ni več. Ponekod so po
vetrolomih, snegolomih in napadih podlubnikov vrzelasti sestoji. Prevladuje smrekov
pomladek, nekaj je bukovega, javorovega in jerebikovega (Gozdnogospodarski načrt …,
2007).
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Slika 5: Plešivška kopa leta 2017

Slika 6: Gozdovi na S in SV strani se pod zastorom dobro pomlajujejo z iglavci in listavci
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5

METODE DELA

5.1

ANALIZA PODATKOV ZGS

Na Zavodu za gozdove Slovenije Območna enota Slovenj Gradec smo pridobili podatke o
preteklem gospodarjenju in naravnih ujmah. S primerjavo štirih gozdnogospodarskih
načrtov (Ureditev gozdnega gospodarstva revirja Urškindvor 1929–1938,
Gozdnogospodarski načrt enota Slovenj Gradec – Plešivec 1956–1965,
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Plešivec 2007–2016 in 2017–2026)
smo analizirali vpliv preteklega gospodarjenja na drevesno sestavo gozdov Plešivške kope
za leta 1929, 1957, 2007 in 2017 za 7 odsekov (4 na severni, 2 na severovzhodni in 1 na
južni strani) in 1 oddelek na južni strani. Zaradi lažje obdelave podatkov smo odseke in
oddelek združili po straneh neba – S, SV in J. Te podatke smo obdelali v programu
Microsoft Office Excel. Varovalne gozdove smo le na kratko opisali, mladovja in
pomladka v njih nismo popisovali, ker ga je zelo malo, v njih ni stalnih vzorčnih ploskev in
so skoraj brez vrzeli.
Na podlagi računalniških podatkovnih zbirk ZGS OE Slovenj Gradec smo analizirali
podatke evidence poseka za obdobje 2007–2016. S pomočjo programskega orodja Timber
smo pridobili podatke za sanitarni posek, od katerega so nas zanimale samo naravne ujme
(vetrolom, snegolom in žledolom). Analizirali smo, kolikšen delež od varstveno–
sanacijskih sečenj predstavljajo naravne ujme, katere in na kateri strani povzročijo največ
škode in katere drevesne vrste so po njih najbolj prizadete. Obdelavo podatkov smo izvedli
v programu Microsoft Office Excel.
Ker so se meje odsekov in oddelka skozi analizirano obdobje spreminjale, smo pridobili in
upoštevali za posamezne strani neba različna časovna obdobja. Na južni strani so bile meje
za vsa obdobja podobne današnjim, zato smo analizirali celotno obdobje (1929-2017), na
SV strani so bile meje pred letom 1957 drugačne kot so zdaj, zato smo analizirali podatke
po letu 1957. Na severni strani pa so se meje do leta 2007 spreminjale, zato smo pridobili
podatke od tega leta dalje.
Lesne zaloge smo prikazali v hektarskih vrednostih, da je mogoča primerjava med obdobji.
Drevesne vrste smo podali v % od lesne zaloge. Ujme smo analizirali samo v gospodarskih
gozdovih (na S strani odseka 04062A in 04063A; na SV strani odsek 04064A; na južni
strani oddelek 04155 in odsek 04154A) za obdobje 2007-2016. Skupna površina
gospodarskih gozdov je 186,65 ha. Uporabili smo povprečne letne količine poseka v
m3/ha.
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5.2

TERENSKE RAZISKAVE

Na ZGS OE Slovenj Gradec so nam natisnili karto gozdnih združb in karto razvojnih faz z
oddelki in odseki za lažje določevanje le teh na terenu.
V ohranjenih sestojih smo za določitev gozdnih združb naredili tri fitocenološke popise.
Na S strani smo naredili dva, na J strani pa enega po standardni srednjeevropski metodi
(Braun-Blanquet, 1964). Popisne sestoje smo uvrstili v dve asociaciji: Homogyno
sylvestris-Fagetum (združba bukve in gozdnega planinščka) in Ranunculo platanifoliiFagetum (združba bukve in platanolistne zlatice), na osnovi katerih smo določili smernice
za prihodnje gospodarjenje z gozdovi.
Terenske popise mladovja smo opravili v pomladitvenih jedrih in vrzelih nastalih zaradi
varstveno–sanacijskih sečenj s pomočjo prilagojenega popisnega lista (priloga A). Za
mladovje smo smatrali mladje in goščo, ki je bilo popolnoma sproščeno - nad njim ni bilo
odraslega sestoja. Zaradi različnih velikosti vrzeli (od zelo malih 0,24 ha do velikih 2,62
ha) bi z postavitvijo enotne velikosti popisne mreže dobili v malih ploskvah malo popisnih
točk, v velikih pa zelo veliko število. Odločili smo se, da velikost mreže popisnih točk
prilagodimo glede na velikost vrzeli, tako da dobimo na vrzel 11 – 15 reprezentativnih
popisnih točk, ki zajemajo v vsaki vrzeli robna, osrednja in vmesna območja in s tem
zagotovimo reprezentativno vzorčenje po celotni površini vrzeli. Velikost popisne ploskve
za popis mladovja je bila 2 × 2 m (4 m²).
Prvo popisno ploskev smo postavili na točko v center vrzeli (rdeča pika na sliki 8)
orientirano S - J (slika 7). Točke na mreži predstavljajo spodnji levi vogal popisne ploskve
(slika 8). Popisne ploskve smo označevali z zložljivim lesenim okvirjem 2 × 2 m. Pazili
smo, da po njih nismo hodili, da ne bi vplivali na rezultate. Točke mreže so si sledile v
smeri S - J, V - Z v gostoti od 11 do 15 točk na vrzel (preglednica 1 in slika 8). Ploskve, ki
so padle na prometnice, se s stranico niso dotikale roba vrzeli ali so bile 100 % zastrte s
kamni in (ali) skalami, smo izločili iz popisovanja. Ploskve, na katerih so bila prisotna
drevesa s prsnim premerom več kot 5 cm ali kupi vej, smo zamaknili v smeri S. Skupno
smo popisali 179 ploskev, ki se nahajajo v štirih pomladitvenih jedrih, osmih vrzelih
nastalih zaradi varstveno-sanacijskih sečenj, štirih sestojih v obnovi in treh debeljakih.
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Slika 7: Skica postavitve lesenega okvirja ploskev glede na točko in smer neba

Slika 8: Skica postavitve mreže popisnih ploskev glede na pomladitveno jedro in vrzel (rdeča točka označuje
center vrzeli)

Preglednica 1: Mreža vzorčenja v odvisnosti od velikosti vrzeli
Velikost vrzeli (ha)

Mreža vzorčenja (m)

do 0,49

15 × 15

0,5 - 0,89

20 × 20

0,9 - 1,49

30 × 30

1,5 - 2,09

35 × 35

2,1 - 2,39

50 × 50
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Tudi pomladek smo popisovali s pomočjo prilagojenega popisnega lista (priloga A) na
predhodno postavljeni mreži stalnih vzorčnih ploskev (SVP) v sestojih v obnovi in
debeljakih (250 × 500 m). Za pomladek smo smatrali mladje in goščo, ki ni bilo sproščeno
- nad njim je bil odrasel sestoj. Skupno smo jih popisali sedem, od tega en sestoj v obnovi
na S strani, en sestoj v obnovi in en debeljak na SV strani, dva sestoja v obnovi in dva
debeljaka na J strani. Na vsaki stalni vzorčni ploskvi smo postavili štiri popisne ploskve
velikosti 2 × 2 m, ki so bile od središča SVP do najbližjega roba popisnih ploskev
oddaljene 4 m v smereh S, V, J, Z (Simončič, 2008).

Slika 9: Skica postavitve popisnih ploskev za popisovanje pomladka
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Preglednica 2: Snemani podatki in merilne metode

Splošni in podrobni podatki

Merilna metoda

Poml. jedra in
vrzeli

Sestoji v
obnovi in
debeljaki

Stran neba

GPS sprejemnik

DA

DA

Nadmorska višina (m)

GPS sprejemnik

DA

DA

Vzrok in leto nastanka

Podatki ZGS

DA

NE

Površina (ha)

pregledovalnik ZGS

DA

NE

Usmerjenost najdaljše diagonale

GPS sprejemnik

DA

NE

Položaj v pokrajini

okularna ocena

DA

DA

Mreža popisnih ploskev v (m)

GPS sprejemnik, merilni trak

DA

NE

Matična podlaga, talni tip

pregledovalnik ZGS

DA

DA

Naklon (°)

padomer
z Bitterlichovo vizirno
ploščico
okularna ocena

DA

DA

DA

DA

DA

DA

okularna ocena

DA

DA

okularna ocena

DA

DA

okularna ocena

DA

DA

Temeljnica (m²/ha )
Zastiranje drevesne krošnje (%)
Mikrorelief
Najpogostejše rastlinske vrste v
zeliščni in grmovni plasti
Zastrtost tal v (%)

Preglednica 3: Število pomladitvenih jeder, vrzeli, SVP in popisnih ploskev po straneh neba

S

Št. poml.
jeder / vrzeli
4

Št. pop. ploskev za
poml. jedra / vrzeli
54

SV

4

48

2

J

4

49

4

Skupaj

12

151

7

Stran neba

Št. SVP
1

Št. pop. ploskev
za SVP

4
8
16
28

Na vsaki popisni ploskvi smo popisali mladovje po drevesnih vrstah, višinski lestvici in
kakovosti. Klic nismo popisovali.
Temeljnico smo določali po Bitterlichovi kotnoštevni metodi. Dobljeno število dreves smo
pomnožili s kotnoštevnim faktorjem 2 in dobili temeljnico v m2/ha.
Pri popisu mladovja in pomladka smo ločili naslednje višinske razrede:
• do 20 centimetrov,
• od 20 do 130 centimetrov,
• od 130 do 250 centimetrov,
• nad 250 centimetrov do 5 centimetrov prsnega premera.
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Kakovost mladovja in pomladka (v nadaljevanju osebek) smo ocenjevali s tristopenjsko
lestvico na podlagi več zunanjih znakov (Krasnov, 1986):
• dobra: raven osebek, z izraženim debelcem od spodaj do vrha, malo vejic, tanke in
pod velikim kotom, en vršni popek, objedenost do 10 %,
• srednja: raven osebek z izraženim debelcem, vendar teži k rogovilavosti, dvojni
vršni popek, navpične veje, debelejše, objedenost nad 10 % oz. objeden terminalni
poganjek,
• slaba: slaba zasnova se spozna po cikcakastemu deblu, dvojnih vršnih popkih,
debele veje, oster vrastni kot, metlasta rast, suh vrh, večvrhatost, objedenost –
bonsai, večkrat poškodovan.
Osebkom, ki so padli v srednjo oziroma slabo kakovost, smo določili še vzrok slabše
kakovosti:
• objedenost zaradi rastlinojede parkljaste divjadi,
• slabši kakovostni znaki,
• poškodovanost zaradi sečnje, spravila, gliv in bolezni.
Zaradi lažje obdelave in boljše preglednosti smo podatke za posamezna pomladitvena jedra
in vrzeli združili po straneh neba.
Prav tako smo po straneh neba združili podatke za sestoje v obnovi in debeljake. Podatke
za S in SV stran smo zaradi majhnega števila SVP združili.
Podatke za deleže, gostote ter kakovosti mladovja in pomladka smo obdelali v programu
Microsoft Office Excel.
Deleže in kakovosti po drevesnih vrstah smo prikazali v odstotkih, gostote za mladovje in
pomladek pa v hektarskih vrednostih.

21

Repotočnik Ž. Vpliv pretek. gospod. in ujm na vegetac. razvoj gozdov Plešivške kope in smernice za prihodnje gospod.
Dipl. delo. (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

6

REZULTATI

6.1
VPLIV PRETEKLEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI NA SPREMINJANJE
DREVESNE SESTAVE
V letu 1929 je bila na J strani povprečna lesna zaloga iglavcev 126 m3/ha. Od tega leta pa
vse do zdaj je naraščala (iz 126 m3/ha na 414 m3/ha). Na SV strani se lesna zaloga do leta
2007 ni bistveno spremenila, le v zadnjem času je narasla iz 154 m3/ha na 213 m3/ha.
Ugotovili smo, da je lesna zaloga iglavcev v letu 2017 na J strani za 169 m3/ha večja kot na
S in SV strani gore (slika 10).
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Slika 10: Spreminjanje lesne zaloge iglavcev v obdobju 1929-2017

Lesna zaloga listavcev (slika 11) na J strani se od leta 1929 do zdaj ni bistveno spremenila
(iz 2 na 10 m3/ha). Na S strani se je od leta 1957 lesna zaloga nekoliko povečala. Od leta
2007 do leta 2017 pa se je povprečna lesna zaloga na S in SV strani precej zmanjšala (iz
160 m3/ha na 113 m3/ha).
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Slika 11: Spreminjanje lesne zaloge listavcev v obdobju 1929-2017
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Iz podatkov smo razbrali, da se je na J strani od leta 1929 do zdaj lesna zaloga iglavcev in
listavcev stalno povečevala (iz 128 na 424 m3/ha). Na SV strani se od leta 1957 do leta
2007 skoraj ni spremenila, od leta 2007 do leta 2017 pa se je zmanjšala iz 354 m3/ha na
328 m3/ha. Na S strani se je od leta 2007 do zdaj nekoliko povečala (slika 12).
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Slika 12: Spreminjanje lesne zaloge iglavcev in listavcev v obdobju 1929-2017

Delež smreke od lesne zaloge na J strani se od leta 1929 do zdaj skoraj ni spremenil. Na
SV strani se je od leta 1957 do leta 2007 zmanjšal za več kot 20 % (slika 13).
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Slika 13: Spreminjanje deleža smreke v obdobju 1929-2017

Delež bukve na J strani je bil v lesni zalogi leta 1929 zelo nizek. Ta se je od leta 1929 do
leta 1957 nekoliko povečal, do zdaj pa spet zmanjšal. Na S in SV strani je bil delež bukve
bistveno večji (57 % brez upoštevanja močno zasmrečenih varovalnih gozdov, z
upoštevanjem le-teh pa 32 %). Od leta 1957 se je delež bukve na SV povečal. Od leta
2007 do zdaj pa se je delež bukve na S in SV strani zmanjšal za 8 % (slika 14).
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Slika 14: Spreminjanje deleža bukve v obdobju 1929-2017

Macesna je bilo na J strani bistveno manj kot na S in SV. Na SV strani se je le-ta od leta
2007 do danes povečeval (iz 10 % na 22 %). Prav tako se je od leta 2007 do zdaj njegov
delež povečal na S strani iz 16 % na 31 % (slika 15).
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Slika 15: Spreminjanje deleža macesna v obdobju 1929-2017

6.2

VPLIV NARAVNIH UJM NA VEGETACIJSKI RAZVOJ

Iz preglednice 4 razberemo, da je bilo med letoma 2007 in 2016 v gospodarskih gozdovih
Plešivške kope skupno posekanih 89,09 m³/ha lesa, od tega je bilo 39,3 m³/ha lesa (44 %)
zaradi varstveno–sanacijskih sečenj.
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Preglednica 4: Posek po vrstah sečenj v obdobju 2007-2016
Vrsta sečnje

Posek po vrstah sečenj v m³/ha

Negovalne

47,84

Varstveno-sanacijske

39,3

Za gozdno infrastrukturo (vlake, žičnice)

1,95

Skupaj

89,09

Iz Preglednice 5 je razvidno, da so v obdobju 2007–2016 največji delež posekanega lesa od
varstveno-sanacijskih sečenj predstavljale naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom) in
sicer kar 52 %. Sledil je posek zaradi poškodb, ki so nastale pri delih v gozdu – gradnji
cest, vlak (24 %), posek zaradi napadov podlubnikov (16 %) in posek zaradi bolezni in gliv
(8 %).
Preglednica 5: Posek po vrstah varstveno-sanacijskih sečenj v obdobju 2007-2016
Vrsta varst.-san. sečnje

Varst.-san. sečnje v m³/ha

Varst.-san. sečnje v % od m³/ha

Insekti - lubadar

6,39

16

Bolezni, glive

3,07

8

Vetrolom

6,35

16

Snegolom

0,81

2

Žledolom

13,36

34

Poškodbe zaradi dela v gozdu

9,29

24

Drugo

0,02

0

Skupaj

39,30

100

Med letoma 2007 in 2016 je bilo od naravnih ujm največ lesa posekanega zaradi žledoloma
in sicer 13,36 m³/ha (65 %), sledil je posek zaradi vetroloma z 6,35 m³/ha (31 %) in posek
zaradi snegoloma z 0,81 m³/ha (4 %). Največ škode je žledolom povzročil na SV strani, ko
je bilo posekanega kar 7,63 m³/ha lesa, kar je predstavljalo 37 % od celotnega poseka
zaradi naravnih ujm v tem obdobju na hektar, sledil je žledolom na J strani z 5,73 m³/ha
posekanega lesa (preglednica 6).
Preglednica 6: Posek zaradi naravnih ujm po straneh neba v obdobju 2007–2016
Posek po naravnih ujmah v m³/ha
Stran neba

Vetrolom

Snegolom

Žledolom

Skupaj

S

2,9

/

/

2,9

SV

0,38

0,74

7,63

8,75

J

3,07

0,07

5,73

8,87

Skupaj

6,35

0,81

13,36

20,52
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Od vseh naravnih ujm je bila v obdobju 2007–2016 najbolj prizadeta smreka, posekane je
bilo kar 11,12 m³/ha (54 % od vseh drevesnih vrst), sledila je bukev z 8,53 m³/ha (42 % od
vseh drevesnih vrst) in ostale vrste, ki pa so predstavljale bistveno manjši delež v poseku.
Snegolomi so najbolj poškodovali bukev. Žledolom je najbolj poškodoval bukev na S in
SV strani, sledila je smreka (preglednica 7).
Preglednica 7: Posek zaradi naravnih ujm po drevesnih vrstah v obdobju 2007-2016

V. jesen

Jerebika

Skupaj

G. javor

Macesen

/

6,35

/

0,81

Vetrolom

4,59

0,01 0,01 0,20 1,53 0,02

Snegolom

0,32

/

/

0,02 0,43 0,02 0,02

Žledolom

6,20

/

/

0,50 6,57 0,09 0,00 0,00

13,36

Skupaj

11,12

0,01 0,01 0,71 8,53 0,12 0,02 0,00

20,52

Bukev

Jelka

/

Vrsta naravne
ujme

Smreka

Rdeči bor

Posek zaradi naravnih ujm po drevesnih vrstah v m³/ha

Največ škode v obdobju 2007–2016 je povzročil žledolom leta 2014, zaradi katerega je
bilo v tem letu in letu 2015 posekanih kar 13,36 m³/ha (65 % od celotnega poseka zaradi
naravnih ujm), sledil je vetrolom leta 2015, zaradi katerega je bilo posekanega 3,08 m³/ha
lesa (preglednica 8).
Preglednica 8: Posek zaradi naravnih ujm po posameznih letih v obdobju 2007–2016
Posek zaradi naravnih ujm v m³/ha
Leto

Vetrolom

Snegolom

Žledolom

Skupaj

2007

0,18

0,00

0,00

0,18

2008

0,74

0,00

0,00

0,74

2009

0,14

0,00

0,00

0,14

2010

0,37

0,00

0,00

0,37

2011

0,02

0,14

0,00

0,16

2012

0,00

0,32

0,00

0,32

2013

1,34

0,28

0,00

1,62

2014

0,40

0,00

9,28

9,68

2015

3,08

0,00

4,08

7,16

2016

0,08

0,07

0,00

0,15

Skupaj

6,35

0,81

13,36

20,52
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6.3

MLADOVJE V POMLADITVENIH JEDRIH IN VRZELIH

6.3.1 Splošni podatki o pomladitvenih jedrih in vrzelih
Vrzeli in pomladitveno jedro na SV strani so bili po površini največji (1,46 ha), povprečna
nadmorska višina pa je bila najnižja. Vrzeli so nastale po žledolomu 2014, lubadarju in
končnem poseku. Usmerjenost najdaljše diagonale je bila SZ in JV. Pomladitvena jedra in
vrzel na S strani so imele usmerjenost najdaljše diagonale S – J, zato so bile tudi
najstrmejše. Nastale so po končnih posekih in vetrolomu 2015. Na najvišjih nadmorskih
višinah so ležale vrzeli na J strani, po površini so bile najmanjše (0,56 ha) in so nastale po
napadih lubadarja.
Na vseh straneh je bil položaj v pokrajini pobočje, prav tako sta bila enaka matična
podlaga in talni tip.
Preglednica 9: Splošni podatki o pomladitvenih jedrih in vrzelih združeni po straneh neba

Stran neba

Nadmorska
višina (m)

Površina
(ha)

Usmerjenost
najdaljše
diagonale

Položaj v
pokrajini

S

1141

1,1

S-J

pobočje

SV

1086

1,46

SZ - JV

pobočje

J

1340

0,56

SV - JZ

pobočje

Matična
podlaga, talni
tip
apnenec,
rendzina
apnenec,
rendzina
apnenec,
rendzina

6.3.2 Podrobni podatki o pomladitvenih jedrih in vrzelih
Na S strani so bili največji nakloni (38°) pomladitvenih jeder in vrzeli, povprečna
temeljnica je bila najmanjša (7 m²/ha). Najmanjše je bilo tudi zastiranje popisnih ploskev z
drevesnimi krošnjami (12 %). Posledično je bilo največje zastiranje tal z zelišči (73 %).
Najmanj tal so zastirali odmrli les (2 %) ter kamni in skale (3 %).
Na SV strani so bili nekoliko manjši nakloni (32°) kot na S, večja je bila temeljnica (10
m²/ha) in zastiranje popisnih ploskev z drevesnimi krošnjami (22 %). Zastrtost z zelišči je
bila manjša kot na S strani, z opadom (12 %), kamni in skalami (7 %) pa je bila največja
od vseh strani.
Na J strani so bili najmanjši nakloni (13°), največja temeljnica (20 m²/ha) in zastiranje
popisnih ploskev z drevesnimi krošnjami (28 %). Najmanjša od vseh strani je bila tu
zastrtost tal z zelišči (61 %), zastrtost z opadom (6 %) in največja zastrtost mladovja (24
%).
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Na vseh straneh neba na popisnih ploskvah je prevladoval raven mikrorelief. Od zelišč je
bil na vseh ploskvah najbolj zastopan malinjak (Rubus idaeus), sledil je trpežni golšec
(Mercurialis perennis), ki je prevladoval na S in SV strani. Na S strani je bil pogost goli
lepen (Adenostyles glabra). Na SV strani je bila pogosta navadna glistovnica (Dryopteris
filix-mas). Trave so zastirale velik delež popisnih ploskev na J strani.

13

20

Zastiranje drev.
krošnje (%)

Temeljnica (m²/ha)
10

12

22

28

Zastrtost tal (%)

J

32

7

Najpog. rastlinske
vrste v zeliščni in
grmovni plasti

SV

38

Mikrorelief

S

Naklon (°)

Stran neba

Preglednica 10: Podrobni podatki popisnih ploskev o pomladitvenih jedrih in vrzelih združeni po straneh
neba

ravno

Rubus idaeus,
Mercurialis
perennis,
Adenostyles
glabra

Zelišča: 73 %
Mladovje: 14 %
Opad: 8 %
Kam. in skal.: 3 %
Odmrli les: 2 %

ravno

Rubus idaeus,
Mercurialis
perennis,
Dryopteris filixmas

Zelišča: 63 %
Mladovje: 13 %
Opad: 12 %
Kam. in skal.: 7 %
Odmrli les: 5 %

ravno

Rubus idaeus,
Poaceae, Luzula
luzoloides

Zelišča: 61 %
Mladovje: 24 %
Opad: 6 %
Odmrli les: 5 %
Kam. in skal.: 4 %

6.3.3 Vrstna sestava mladovja
Na S legi Plešivške kope smo ugotovili, da je v mladovju prevladovala bukev (46 %),
sledila je smreka (32 %) in gorski javor (14 %). Tu je bilo več macesna kot na S in J strani
skupaj. Delež drugih drevesnih vrst je bil neznaten (slika 16).
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Iva
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Jerebika

Slika 16: Vrstna sestava mladovja (v % od skupnega števila osebkov) na S legi Plešivške kope

Na SV legi Plešivške kope je v mladovju prevladoval gorski javor (52 %), sledila je bukev
(17 %) in smreka (16 %). Nato so sledili mokovec, veliki jesen in gorski brest s precej
nižjimi deleži. Ostale drevesne vrste so imele zanemarljiv delež (slika 17).

4%

3%

5%

2%

16%

Smreka
1%

Macesen
Bukev
G. javor

17%

V. jesen
G. brest
Mokovec
Jerebika

52%
Slika 17: Vrstna sestava mladovja (v % od skupnega števila osebkov) na SV legi Plešivške kope

Na južni legi je bila v mladovju močno zastopana smreka (91 %), sledila je bukev (5 %) in
gorski javor (2 %). Delež drugih drevesnih vrst je bil neznaten (slika 18).
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Slika 18: Vrstna sestava mladovja (v % od skupnega števila osebkov) na J legi Plešivške kope

Slika 19: Na J strani v mladovju in pomladku prevladuje smreka
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6.3.4 Skupna gostota mladovja
Najvišje gostote je dosegalo mladovje na S legi Plešivške kope (37797 N/ha), sledila je SV
lega (36258 N/ha) in J lega (21025 N/ha).
40000

37797

36258

Gostota (N/ha)

35000
30000
25000

21025

S

20000

SV

15000

J

10000
5000
0
Stran neba

Slika 20: Skupna gostota mladovja (v N/ha) po straneh neba Plešivške kope

6.3.5 Gostota mladovja po višinskih razredih

Gostota (N/ha)

Na S legi sta bukev in smreka dosegali največjo gostoto v višinskem razredu od 20 do 130
cm. V višinskem razredu od 130 do 250 cm in nad 250 cm je bilo precej manj mladovja
(slika 21).
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

< 20

20 - 130

130 - 250

> 250

Smreka

4324

7203

509

128

Macesen

1324

972

94

0

Bukev

4563

12037

790

83

G. javor

3126

2024

0

0

Mokovec

42

125

0

0

Iva

0

222

0

0

134

97

0

0

Jerebika

Slika 21: Gostota mladovja po višinskih razredih (v N/ha po posameznih drevesnih vrstah) na S legi
Plešivške kope
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Gostota (N/ha)

Največji nabor drevesnih vrst smo ugotovili na SV legi. Tu je dosegal gorski javor
največjo gostoto v vseh višinskih razredih (18969 N/ha). Sledila sta mu bukev in smreka.
Gorski javor in bukev sta dosegala največjo gostoto v višinskem razredu od 20 do 130 cm,
smreka pa do 20 cm. V višinskem razredu od 130 do 250 cm in nad 250 cm je bilo precej
manj mladovja (slika 22).
10000
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8000
7000
6000
5000
4000
3000
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1000
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< 20

20 - 130

130 - 250

> 250

Smreka

2713

2220

616

96

Macesen

450

0

0

0

Bukev

2400

3698

223

0

G. javor

7596

9325

1944

104

V. jesen

406

397

673

0

G. brest

389

730

48

48

Mokovec

654

952

0

0

Jerebika

161

319

96

0

Slika 22: Gostota mladovja po višinskih razredih (v N/ha po posameznih drevesnih vrstah) na SV legi
Plešivške kope

Slika 23: Vrstno najbolj pestro je mladovje na SV strani. Na S in SV strani v mladovju in pomladku
prevladujejo listavci
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Gostota (N/ha)

Na J legi je bila drevesna pestrost precej manjša. V vseh višinskih razredih je dosegala
smreka precej večjo gostoto (19191 N/ha) od ostalih vrst. Bukev in gorski javor sta
predstavljala le nekaj odstotkov. Ostale vrste so imele zanemarljive deleže (slika 24).
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Slika 24: Gostota mladovja po višinskih razredih (v N/ha po posameznih drevesnih vrstah) na J legi Plešivške
kope

6.3.6 Kakovost mladovja
Smreka je bila na S legi od vseh drevesnih vrst najbolj kakovostna (74 %). Največ
primerkov srednje kakovosti je pripadalo jerebiki (63 %). Najslabše kakovosti je bila
bukev (64 %).
100%
90%
80%

6
20

70%

20

29

60%

24
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56

50

45
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50%
40%
30%
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51
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G. javor
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44

28
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13
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Slika 25: Kakovost mladovja (v % po posameznih drevesnih vrstah) na S legi Plešivške kope
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Na SV strani je bila od vseh drevesnih najbolj kakovostna smreka (71 %). Pri macesnu so
prevladovali primerki srednje kakovosti (40 %), gorski brest pa je bil daleč najslabše
kakovosti (96 %).
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Slika 26: Kakovost mladovja (v % po posameznih drevesnih vrstah) na SV legi Plešivške kope

Slika 27: Mladovje in pomladek gorskega bresta močno objeda divjad. Veliki jesen se zaradi jesenovega
ožiga suši

Na J legi (slika 28) je bila v mladovju smreka od vseh drevesnih vrst najboljše kakovosti
(55 %). Gorskega javorja je bilo največ srednje kakovosti (43 %), vsi osebki velikega
jesena pa so bili slabe kakovosti (100 %).
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Slika 28: Kakovost mladovja (v % po posameznih drevesnih vrstah) na J legi Plešivške kope

6.4

POMLADEK V SESTOJIH V OBNOVI IN DEBELJAKIH

6.4.1 Podrobni podatki o sestojih v obnovi in debeljakih
Na S in SV strani je bil v debeljakih in sestojih v obnovi v povprečju večji naklon pobočij
(38°), kot na J strani (24°). Precej večja pa je bila temeljnica na J strani (32 m²/ha).
Posledično je bilo večje zastiranje popisnih ploskev z drevesnimi krošnjami (48 %). Na S
in SV strani je bila temeljnica precej manjša (15 m²/ha), zastiranje popisnih ploskev z
drevesnimi krošnjami pa je bilo 40 %. Na vseh legah je prevladoval konveksen (izbokel)
mikrorelief. Na S in SV strani je bilo najpogostejše zelišče trpežni golšec (Marcurialis
perennis). Na J legi pa so zeliščno plast sestavljale trav e. Na S, SV in J stran i je bila
zastrtost zelišč enaka (55 %), opada je bilo precej več na J strani (27 %), prav tako je bila
večja zastrtost s kamni in skalami (13 %) kot na S in SV strani. Zastrtost z odmrlim lesom,
pomladkom in koreninami je predstavljala na vseh legah zanemarljivi delež.
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Preglednica 11: Podrobni podatki o SVP po straneh neba

Mercurialis
perennis

Zelišča: 55 %
Opad: 8 %
Pomladek: 4 %
Kam. in skal.: 3 %
Odmrli les: 2 %
Korenine: 2 %

Poaceae, Oxalis
acetosella

Zelišča: 55 %
Pomladek: 1 %
Opad: 27 %
Kam. in skal.: 13 %
Odmrli les: 4 %

6.4.2 Vrstna sestava pomladka
Na S in SV legi Plešivške kope smo ugotovili, da je v pomladku prevladoval gorski javor
(54 %), sledila je bukev (19 %), gorski brest (12 %) in smreka (8 %). Delež ostalih
drevesnih vrst je predstavljal mnogo nižje deleže (slika 29).
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V. jesen
G. brest
Iva

54%
Slika 29: Vrstna sestava pomladka (v % od skupnega števila osebkov) na S in SV legi Plešivške kope

Smreka je bila na J legi v pomladku najbolj zastopana (86 %). Sledil je gorski javor (6 %),
bukev (5 %) in jerebika (3 %) z znatno nižjimi deleži (slika 30).
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Slika 30: Vrstna sestava pomladka (v % od skupnega števila osebkov) na južni legi Plešivške kope

6.4.3 Skupna gostota pomladka
Največjo gostoto je dosegal pomladek na S in SV legi Plešivške kope (33957 N/ha),
manjšo pa na J (22814 N/ha).
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Slika 31: Skupna gostota pomladka (v N/ha) po straneh neba Plešivške kope

6.4.4 Gostota pomladka po višinskih razredih
Na S in SV legi je dosegal gorski javor največjo gostoto pomladka (18333 N/ha). Sledila
sta mu bukev in gorski brest. Gorski javor, gorski brest in smreka so dosegali največjo
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gostoto v višinskem razredu do 20 cm, od 20 do 130 cm pa bukev. V višinskem razredu od
130 do 250 cm in nad 250 cm je bilo precej manj pomladka (slika 32).
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Slika 32: Gostota pomladka po višinskih razredih (v N/ha po posameznih drevesnih vrstah) na S in SV legi
Plešivške kope

Na J legi je dosegal smrekov pomladek (19688 N/ha) večjo gostoto kot na S in SV strani
skupaj. Precejšnja razlika je bila v gostoti smreke, gorskega javorja in bukve v višinskem
razredu do 20 cm v korist smreke. Smreka je v vseh višinskih razredih dosegala največjo
gostoto. V višinskem razredu od 20 do 130 cm, od 130 do 250 cm in nad 250 cm, je bilo
precej manj pomladka (slika 33).
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Slika 33: Gostota pomladka po višinskih razredih (v N/ha po posameznih drevesnih vrstah) na J legi
Plešivške kope

6.4.5 Kakovost pomladka
Najbolj kakovostna na S in SV legi je bila iva (100 %), sledila je smreka (80 %). Največ
primerkov srednje kakovosti je bilo pri gorskemu brestu (40 %). Vsi osebki velikega jesena
so bili slabe kakovosti (100 %).
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Slika 34: Kakovost pomladka (v % po posameznih drevesnih vrstah) na S in SV legi Plešivške kope

Na južni strani (slika 35) je bil najbolj kakovosten smrekov pomladek (63 %). Jerebike je
bilo največ srednje kakovosti (100 %). Največ primerkov slabe kakovosti pa smo ugotovili
pri bukvi (75 %).
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Slika 35: Kakovost pomladka (v % po posameznih drevesnih vrstah) na J legi Plešivške kope

Delež slabe kakovosti mladovja je bil pri listavcih veliko večji kot pri iglavcih. Na slabo
kakovost pri listavcih je še posebno močno vplivalo objedanje, ki je bilo najizrazitejše na
južni strani (preglednica 12).
Preglednica 12: Delež objedenosti v slabi kakovosti mladovja
Stran neba
S
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Skupine
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vrst

Delež slabe kakovosti (%)

Delež slabe kakovosti zaradi
objedenosti (%)

iglavci

13

5

listavci

48

27

iglavci

13

0

listavci

68

39

iglavci

15

2
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V pomladku je bil delež slabe kakovosti pri listavcih večji kot pri iglavcih. Objedanje pa je
bilo manj izrazito kot v mladovju (preglednica 13).
Preglednica 13: Delež objedenosti v slabi kakovosti pomladka
Stran neba
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7

RAZPRAVA

7.1
VPLIV PRETEKLEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI NA SPREMINJANJE
DREVESNE SESTAVE
S pomočjo gozdnogospodarskih načrtov smo analizirati vpliv preteklega gospodarjenja z
gozdovi na spreminjanje drevesne sestave gozdov S, SV in J strani Plešivške kope. Lesne
zaloge in drevesne vrste v % od lesne zaloge so nam prikazale razvoj drevesne sestave
gozdov.
Analiza je pokazala, da je na J strani od leta 1929 do zdaj smreka v deležu lesne zaloge
zelo prevladovala, kar gre pripisati pogozdovanju s smreko po modelu »nemške klasične
gozdarske šole« (Johann, 2007). Vzrok v nizki lesni zalogi iglavcev leta 1929 na južni
strani gore smo pripisali mladim razvojnim fazam, nastalim po opustitvi pašnikov, ki so
bile zaradi slabo uspelih pogozditev slabe zarasti. Od tega leta pa vse do zdaj je lesna
zaloga iglavcev naraščala zaradi preraščanja mlajših razvojnih faz v starejše in
načrtnejšega gospodarjenja. Delež listavcev je bil vseskozi nizek. Nizek delež bukve v
lesni zalogi na J strani je povzročil človek, ki jo je vse do leta 1929 načrtno izsekaval in
dajal prednost smreki. Čas (1979) razlaga, da je bilo edino delo pred goloseki v nastalih
monokulturah izsekovanje redkih listavcev, ki so se slučajno pojavili ali ohranili. Macesna
je bilo na J strani bistveno manj kot na S in SV strani zaradi zanj manj primernega
podnebja in ker mu v preteklosti niso sproščali rastnega prostora.
Na S in SV strani so bili gozdovi precej manj izkoriščani, zato so do sedaj ohranili visoke
lesne zaloge in bolj naravno drevesno sestavo. V deležu od lesne zaloge je vseskozi
prevladovala bukev, precej manj je bilo smreke. Od leta 2007 do 2017 se je lesna zaloga
listavcev na S in SV strani precej znižala zaradi končnih posekov, uvajanj sestojev v
obnovo in sanitarnih sečenj (žledolom 2014).
Na S in SV strani je bilo deleža bukve bistveno več, zaradi dobro ohranjenih gozdov. Na S
in SV strani se je delež macesna od leta 2007 do danes povečeval zaradi sproščanja in
zmanjšanja bukve in smreke v deležu skupne lesne zaloge, saj sta bili ti dve drevesni vrsti
v ujmah bolj poškodovani.
Ugotovili smo, da je imelo preteklo gospodarjenje z gozdovi velik vpliv na spreminjanje
drevesne sestave gozdov Plešivške kope, zato smo hipotezo 1 potrdili. Vrstno so bili zelo
spremenjeni gozdovi na J strani, kjer zdaj z 94-odstotnim deležem prevladuje smreka,
ostali delež predstavljata macesen in bukev s 3 %. Na dostopnejših mestih so
veleposestniki večkrat prekomerno izkoriščali gozdove in jih močno spremenili (Čas,
1979). V Gozdnogospodarskem načrtu (2007) je zapisano, da je v ohranjenih sestojih
asociacije Ranunculo platanifolii-Fagetum delež smreke 20 %, macesna 8 %, bukve 70 %
bukev in plemenitih listavcev 2 %. Vzroki spremenjenosti drevesne sestave so izvirali iz
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različnih sistemov gospodarjenja z gozdom (gospodarjenje z uporabo metode starostnih
razredov) in načina obnavljanja sestojev - umetna obnova (Krč, 1999).

7.2

VPLIV NARAVNIH UJM NA VEGETACIJSKI RAZVOJ

Na podlagi računalniških podatkovnih zbirk ZGS OE Slovenj Gradec smo za obdobje
2007–2016 analizirali, kolikšen delež od varstveno–sanacijskih sečenj so predstavljale
naravne ujme, katere in na kateri strani so povzročile največ škode in katere drevesne vrste
so bile po njih najbolj prizadete.
Ugotovili smo, da je posek zaradi varstveno–sanacijskih sečenj v obdobju 2007-2016 v
gospodarskih gozdovih Plešivške kope predstavljal kar 44 % od celotnega poseka.
V istem obdobju so največji delež posekanega lesa od varstveno-sanacijskih sečenj
predstavljale naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom) in sicer kar 52 %. Iz tega sledi,
da so v gorskih predelih naravne ujme poglavitni moteči dejavnik v razvoju gozda. GGO
Slovenj Gradec ima velik delež sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm v primerjavi s
celotnim sanitarnim posekom, kar kaže, da so zasmrečeni gozdovi bolj izpostavljeni
ujmam (Jakša, 2007).
Med letoma 2007 in 2016 je bilo od naravnih ujm največ lesa posekanega zaradi žledoloma
2014, sledil je posek zaradi vetroloma 2015 in posek zaradi snegoloma. Največ škode je
žledolom povzročil na J in SV strani (posekanega 65 % od celotnega poseka zaradi
naravnih ujm).
Od vseh naravnih ujm je bila v obdobju 2007–2016 najbolj prizadeta smreka, sledila je
bukev in ostale vrste, ki pa so predstavljale bistveno manjši delež v poseku. Da sta bili
smreka in bukev najbolj poškodovani drevesni vrsti ne preseneča, saj sta glavni graditeljici
sestojev. Vidimo, da je po vetrolomih najbolj poškodovana smreka, saj so bili vetru najbolj
izpostavljeni prav zasmrečeni gozdovi na J strani Plešivške kope. Snegolomi so najbolj
poškodovali bukev, ker je bila le-ta v mlajših razvojnih fazah najbolj izpostavljena
povijanju debel zaradi snega. Žledolom je najbolj poškodoval bukev, ker je n a S in SV
strani rastla na strmejših terenih, kjer je razvijala asimetrično krošnjo, sledila je smreka.
Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Jakša (2007).
Naravne ujme so predstavljale pomemben delež od varstveno–sanacijskih sečenj. Menili
smo, da so največ škode povzročili vetrolomi, da so največ škode povzročile ujme na SV
strani in da so bili po njih najbolj poškodovani listavci. V raziskavi se je izkazalo, da je
bilo največ lesa posekanega zaradi žledoloma leta 2014. Največ škode so ujme povzročile
na J strani. Najbolj prizadeti po njih so bili iglavci – smreka. Hipotezo 2 smo zavrgli.
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7.3

MLADOVJE IN POMLADEK

S popisi mladovja in pomladka v pomladitvenih jedrih, vrzelih nastalih zaradi varstvenosanacijskih sečenj, sestojih v obnovi in debeljakih smo ugotovili delež, gostoto ter
kakovost posameznih drevesnih vrst. Obenem smo ugotovili, kaj najbolj vpliva na te
parametre in na podlagi dobljenih rezultatov napovedali drevesno sestavo teh gozdov v
prihodnosti.
Ugotovili smo, da je bila vrstna sestava mladovja in pomladka relativno pestra. Najbolj
pestra je bila na SV strani, kjer so bile v povprečju največje površine vrzeli in
pomladitvenih jeder. Bitorajc in Tanko (2004) sta v GGO Kočevje analizirala bukove
gošče. Ugotovila sta, da obnova v srednjih do velikih vrzelih pospešuje svetloljubne vrste.
Največji delež listavcev smo zabeležili na SV strani, od katerih je prevladoval gorski javor.
Javorovo mladovje je največje gostote dosegalo v višinskem razredu od 20 do 130 cm.
Na severni strani je v mladovju in pomladku prevladovala bukev, saj ji osojne lege najbolj
ustrezajo. Bukev je največje gostote dosegala v višinskem razredu od 20 do 130 cm.
Ugotovili smo, da je na vseh straneh od iglavcev najbolj zastopana smreka. Te je bilo
največ na J strani. Smreka se je najbolje pomlajevala v malih vrzelih in na robovih vrzeli.
Macesna je bilo največ na S strani, saj mu osojne lege zaradi povečane talne in zračne
vlage bolj ustrezajo (Brus, 2011).
Ugotovili smo, da je bil največji delež gorskega javorja, velikega jesena in gorskega bresta
na SV strani na aceretalnih rastiščih.
Na vseh straneh smo v mladovju in pomladku popisali zanemarljiv delež macesna (malo
več ga je bilo le na S strani v mladovju), velikega jesena, gorskega bresta (razen v
pomladku na S, SV strani), mokovca, ive in jerebike. Majhen delež le-teh gre pripisati
pomanjkanju semenjakov.
Delež listavcev je bil na južni strani bistveno nižji kot na S in SV strani, kar je posledica
pomanjkanja bukovih in javorovih semenjakov.
Na S in SV strani je bila največja skupna gostota mladovja in pomladka. V višinskem
razredu od 130 do 250 cm in nad 250 cm je bilo precej manj mladovja, kar kaže na mlada
pomladitvena jedra in vrzeli.
Na J legi je dosegal smrekov pomladek največje gostote. V višinskem razredu od 20 do
130 cm, od 130 do 250 cm in nad 250 cm, je bilo precej manj pomladka, kar kaže, da je na
mestih stalnih vzorčnih ploskev sklep krošenj bolj sklenjen in s tem pride do tal manj
svetlobe, ki je nujna za njegovo višinsko rast.
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Od glavnih drevesnih vrst sta bila najbolj kakovostna smreka in macesen na S in SV strani.
Gorskega javorja je veliko slabe kakovosti. Pri bukvi smo zabeležili zelo malo dobre
kakovosti in veliko slabe. Glavni vzrok za njeno slabo kakovost na S in SV strani so slabi
kakovostni znaki (metlasta rast).
Pri velikem jesenu je prevladovala slaba kakovost zaradi suhih terminalnih poganjkov, ki
jih je povzročil jesenov ožig. Gorskega bresta in mehkih listavcev je bilo precej slabe
kakovosti.
Na vseh straneh Plešivške kope je manjša objedenost mladovja in pomladka iglavcev.
Giblje se med 0 % in 5 % od slabe kakovosti. Objedenost listavcev pa je precej večja in se
giblje med 19 % in 74 %. Največja stopnja objedenosti listavcev je v mladovju na J strani
zaradi slabih prehrambenih razmer ter manjšega števila osebkov. Najmanjša stopnja
objedenosti pa je v pomladku na S in SV strani.
Med S, SV in J stranjo Plešivške kope so bile v mladovju in pomladku značilne razlike v
deležih, gostotah in kakovostih iglavcev ter listavcev, zato smo hipotezo 3 potrdili.
Domnevali smo, da rastlinojeda parkljasta divjad vpliva na kakovost mladovja in
pomladka, z raziskavo pa smo to tudi dokazali, zato smo hipotezo 4 potrdili.
Ugotovili smo, da je bila v vrzelih, pomladitvenih jedrih, sestojih v obnovi in debeljakih z
nižjo nadmorsko višino večja gostota mladovja. Tudi Tamše je leta 2014 prišel do
podobnih ugotovitev. Največje gostote mladovje dosega na S strani. S in SV lega sta bili
po naboru drevesnih vrst bistveno bolj pestri kot J. Večja pestrost drevesnih vrst je bila na
večjih vrzelih (SV stran).
Večje gostote je smreka dosegala v manjših vrzelih in pomladitvenih jedrih. Največje
gostote je dosegalo mladovje na vrzelih, ki imajo usmerjenost najdaljše diagonale S – J.
Tamše (2014) je ugotovil, da so bile značilno večje gostote mladja v vrzelih z orientacijsko
smerjo SV - JZ. Na strmejših naklonih so bile večje gostote mladovja kot na položnejših.
Od zelišč je bil na vseh ploskvah najbolj zastopan malinjak (na J strani ga je bilo manj in je
bil nižji), ki pa je precej zaviral pomlajevanje. Trave so zastirale velik delež vrzeli in
sestojev v obnovi na J strani.
Kljub temu, da so bile S vrzeli najbolj porasle z zelišči, so bile na njih zabeležene najvišje
gostote mladovja. Na S, SV in J strani v sestojih v obnovi in debeljakih je bila zastrtost z
zelišči nižja kot na vrzelih, kljub temu pa smo zabeležili manjše gostote pomladka.
Največ tal je zastiralo mladovje na J strani, vendar pa ni dosegalo največjih gostot, ker je
redko.
V raziskavi nismo ugotovili vpliva različnih zastrtosti tal z opadom, kamni, skalami,
odmrlim lesom ter vpliv mikroreliefa na delež in gostoto drevesnih vrst.

44

Repotočnik Ž. Vpliv pretek. gospod. in ujm na vegetac. razvoj gozdov Plešivške kope in smernice za prihodnje gospod.
Dipl. delo. (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Na delež in gostoto posameznih drevesnih vrst v mladovju in pomladku so imeli velik
vpliv okoljski parametri (nadmorska višina, lega, naklon), manjši vpliv pa sestojni
parametri (velikost in oblika vrzeli, temeljnica, zastrtost tal z zelišči), zato smo hipotezo 5
potrdili.
Predvidevali smo, da bo v prihodnosti v sestojih na S in SV strani večji delež iglavcev in
manjši listavcev, kot je sedaj. Analiza mladovja in pomladka je pokazala, da se bo delež
listavcev še povečal, zato smo hipotezo 6 zavrgli.
Menimo, da bo na J strani še naprej prevladovala smreka, ker mladovje in pomladek
listavcev nenehno obžira rastlinojeda parkljasta divjad, s tem pa onemogoča njegovo rast v
višino.

7.4

SMERNICE ZA PRIHODNJE GOSPODARJENJE Z GOZDOVI

Cilji na severni in severovzhodni strani so ohraniti delež listavcev, vzgojiti kakovostne,
stabilne, enodobne do prebiralne mešane gozdove. Cilji na južni strani pa so dolgoročno
zmanjšati delež iglavcev ter doseči nižjo objedenost mladovja in pomladka.

7.4.1 Smernice za severno in severovzhodno stran:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

v varovalnih gozdovih izvajamo sanitarni posek po lubadarju napadenega drevja,
v vrzelih, kjer so visoke gostote mladovja listavcev, je potrebna kolektivna zaščita,
individualna zaščita pa v vrzelih z nižjimi gostotami mladovja listavcev zaradi
močnega objedanja rastlinojede parkljaste divjadi,
zaradi nevarnosti zapleveljenja sestoje močneje odpremo šele, ko jih želimo
obnoviti,
obžetve mladja delamo v vrzelih, kjer je visoka zaraščenost z malinjakom, travami
in ostalimi zelišči,
obnova gozdov mora temeljiti na naravnem pomlajevanju,
dela za obnovo sestojev (priprava tal, sadnja) morajo biti neposredno navezana na
posek,
v od žledoloma prerahljanih debeljakih izvajamo le sanitarni posek, v sestojih v
obnovi pa zadržano nadaljujemo obnovo,
vrzeli prepustimo naravni obnovi in jih po potrebi spopolnimo z listavci, le-te pa
obvezno zaščitimo,
povečujemo delež rastišču primernih listavcev,
ukrepi nege morajo biti intenzivni, usmerjeni v uravnavanje zmesi v korist bukve,
macesna in plemenitih listavcev ter v oblikovanje rastnega prostora listavcev in
krepitev stojnosti sestojev,
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•
•
•
•
•

umetne obnove se izogibamo, če jo že uporabimo, sadimo le listavce v šopih ali
skupinah,
naravno nasemenitev bukve zagotovimo z ohranjanjem semenskih dreves v gozdu,
v sestojih v obnovi pospešeno nadaljujemo z obnovo tam, kjer je prisoten kvaliteten
pomladek,
robne pomladitvene sečnje izvajamo ob mladih jedrih, katere zaokrožujemo,
pospešujemo in krepimo mešano, malo- do večjepovršinsko raznodobno zgradbo
gozdov.

7.4.2 Smernice za južno stran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

z bolj intenzivnimi sečnjami načrtno pričenjamo obnovo sestojev,
z robnimi sečnjami širimo jedra mladovij in drogovnjakov,
individualna zaščita kvalitetnega naravnega in umetnega mladja listavcev,
pri negi je poudarek na uravnavanju zmesi v korist bukve in plemenitih listavcev
ter oblikovanju rastnega prostora listavcev,
sadimo le listavce v šopih ali skupinah,
naravno nasemenitev bukve zagotovimo z ohranjanjem semenskih dreves v gozdu,
v sestojih v obnovi pospešeno nadaljujemo z obnovo tam, kjer je kvaliteten
pomladek smreke,
pospešujemo mešano, malo- do večjepovršinsko, raznodobno zgradbo gozdov,
obžetve mladja delamo v vrzelih, kjer je visoka zaraščenost z travami in ostalimi
zelišči,
spopolnitve naravnega mladovja delamo v vrzelih, kjer je najnižja gostota osebkov
na hektar s sadikami bukve, macesna, gorskega javorja in jerebike; s tem povečamo
vrstno pestrost in izboljšamo humusni horizont, ki je zdaj zakisan,
podsadnjo bukve izvajamo v sestojih v obnovi,
v sestojih puščamo vse listavce, ne glede na njihovo kakovost zaradi izboljševanja
tal,
posekamo drevesa, ki so okužena z rdečo trohnobo, zaradi nevarnosti vetrolomov,
smreke ne sadimo, ker se naravno dobro pomlajuje,
vzdržujemo travne površine za divjad na vrhu Plešivške kope, z vsaj 1x letno
košnjo,
puščamo vse grmovne vrste za prehrano divjadi, odstranimo jih le, če ovirajo razvoj
mladja.
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SKLEPI
•
•

•
•

•
•

•

•

Preteklo gospodarjenje z gozdovi je imelo velik vpliv na spreminjanje drevesne
sestave gozdov na J strani Plešivške kope, manj na S in SV strani te gore.
Naravne ujme predstavljajo več kot polovico poseka od varstveno–sanacijskih
sečenj. Največ škode je povzročil žledolom leta 2014 na J in SV strani. Najbolj
poškodovana po naravnih ujmah je bila smreka, sledi ji bukev.
Na S in SV strani dosegata mladovje in pomladek večjo gostoto kot na J strani.
Na SV strani je v mladovju in pomladku največji delež listavcev, od katerih je v
mladovju največ gorskega javorja, ki dosega največje gostote v višinskem razredu
od 20 do 130 cm. Na S strani je delež listavcev še vedno velik. V mladovju je
največ bukve, ki dosega največje gostote v višinskem razredu od 20 do 130 cm. Na
S, SV strani v pomladku prevladuje gorski javor, kateri dosega največje gostote v
višinskem razredu do 20 cm. Na J strani v mladovju in pomladku močno
prevladujejo iglavci - smreka. V vrzelih dosega največjo gostoto v višinskem
razredu od 20 do 130 cm, v sestojih v obnovi in debeljakih pa do 20 cm.
Na S in SV strani sta mladovje in pomladek iglavcev boljše kakovosti kot na južni.
Listavci so boljše kakovosti na S in SV strani.
Rastlinojeda parkljasta divjad s svojim objedanjem močno vpliva na kakovost
listavcev na vseh straneh Plešivške kope. Najbolj objeda gorski brest, mehke
listavce in gorski javor. Na J strani smreki objeda terminalne poganjke. Delež
objedenosti v slabi kakovosti je največji v mladovju listavcev na J strani, najmanjši
pa je v mladovju in pomladku iglavcev na SV.
Okoljski parametri imajo večji vpliv na delež in gostoto posameznih drevesnih vrst
v mladovju ter pomladku kot sestojni. Ugotovili smo, da imata od okoljskih
parametrov največji vpliv lega in nadmorska višina, od sestojnih pa oblika vrzeli.
V prihodnosti se bo v sestojih na S in SV strani delež listavcev povečal, le-ti pa ne
bodo dobre kakovosti. Na J strani se bo delež iglavcev nekoliko znižal, delež
listavcev pa malo povišal. Listavci bodo slabe kakovosti.
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POVZETEK

V diplomskem delu smo želeli analizirati vpliv preteklega gospodarjenja in naravnih ujm
na vegetacijski razvoj gozdov Plešivške kope.
Najprej smo s pomočjo gozdnogospodarskih načrtov, ki smo jih dobili na Zavodu za
gozdove Slovenije, analizirali vpliv preteklega gospodarjenja z gozdovi na spreminjanje
drevesne sestave. Primerjali smo štiri ureditvena obdobja: 1929, 1957, 2007 in 2017. Iz
baze Timber, ki smo jo prav tako dobili na ZGS, smo za obdobje 2007-2016 analizirali,
kolikšen delež od varstveno–sanacijskih sečenj predstavljajo naravne ujme, katere in na
kateri strani povzročijo največ škode in katere drevesne vrste so po njih najbolj prizadete.
Nato smo na terenu popisali 179 popisnih ploskev. Te so se nahajale v štirih pomladitvenih
jedrih, osmih vrzelih nastalih zaradi varstveno-sanacijskih sečenj, štirih sestojih v obnovi
in treh debeljakih. Na njih smo popisali nekaj okoljskih in sestojnih parametrov ter
mladovje in pomladek, za katerega smo ugotovili delež, gostoto in kakovost po
posameznih drevesnih vrstah. Ugotovili smo, katera okoljska in sestojna parametra najbolj
vplivata na delež in gostoto mladovja in pomladka. Na podlagi dobljenih rezultatov smo
napovedali drevesno sestavo teh gozdov v prihodnosti in določili smernice za prihodnje
gospodarjenje z gozdovi.
Ugotovili smo, da je imelo preteklo gospodarjenje z gozdovi velik vpliv na spreminjanje
drevesne sestave gozdov na J strani Plešivške kope, kar se kaže v zasmrečenosti. Na S in
SV strani je preteklo gospodarjenje imelo bistveno manjši vpliv in ti gozdovi so do zdaj
ohranili visoko lesno zalogo in deleže listavcev.
Naravne ujme predstavljajo v plešivških gozdovih več kot polovico poseka od varstveno–
sanacijskih sečenj. Največ škode je povzročil žledolom leta 2014 na J in SV strani. Najbolj
poškodovana po naravnih ujmah je bila smreka, sledi ji bukev.
Na S in SV strani dosegata mladovje in pomladek večjo gostoto kot na J strani. Prav tako
je na S in SV strani v mladovju in pomladku precej več listavcev kot na J strani. Na J strani
pa sta mladovje in pomladek v glavnem sestavljena iz iglavcev – smreke. Na S in SV strani
sta mladovje in pomladek iglavcev boljše kakovosti kot na J. Listavci so boljše kakovosti
na S in SV strani.
Rastlinojeda parkljasta divjad s svojim objedanjem močno vpliva na kakovost listavcev na
vseh straneh Plešivške kope. Po njej so najbolj poškodovani gorski brest, mehki listavci in
gorski javor. Na J strani objeda smreki terminalne poganjke. Delež objedenosti v slabi
kakovosti je največji v mladovju listavcev na J strani, najmanjši pa je v mladovju in
pomladku iglavcev na SV.

48

Repotočnik Ž. Vpliv pretek. gospod. in ujm na vegetac. razvoj gozdov Plešivške kope in smernice za prihodnje gospod.
Dipl. delo. (VS). Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakul., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Ugotovili smo, da imata na delež in gostoto posameznih drevesnih vrst v mladovju ter
pomladku od okoljskih parametrov največji vpliv lega in nadmorska višina, od sestojnih pa
oblika vrzeli.
Iz dobljenih podatkov sklepamo, da se bo delež listavcev na S in SV strani v prihodnosti
povečal, le-ti pa ne bodo dobre kakovosti. Na J strani se bo delež iglavcev nekoliko znižal,
delež listavcev pa nekoliko povišal. Listavci bodo slabe kakovosti.
Na konkretnem primeru smo spoznali, da se nepremišljeni posegi v preteklosti kažejo v
gozdovih še zdaj. Vprašanje pa je, ali bomo v prihodnosti uspeli vzgojiti kvalitetne mešane
bukove gozdove na S in SV strani Plešivške kope, ki zdaj po svoji iztegnjeni rasti in deblih
močno prekašajo vsa bukovja iz slovenjgraškega gozdnogospodarskega območja.
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PRILOGE
Priloga A: Popisni list
Vrzel / raz. faza:
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