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Izvleček
Nižinski poplavni gozdovi ob spodnjem toku Save na primeru Dobrave
Objekt proučevanja zaključne seminarske naloge je nižinski poplavni hrastov gozd Dobrava v
Krško-Brežiški kotlini, ki predstavlja enega zadnjih ostankov nižinskih poplavnih gozdov ob
spodnji Savi v Sloveniji. Nahaja se na severovzhodnem delu kotline, nekaj kilometrov
severovzhodno od Brežic. Najpomembnejši gradnik gozda je hrast dob (Quercus robur L.), po
katerem je gozd dobil ime.
Za sklenjene sestoje hrasta doba na poplavnih ravnicah v Sloveniji je značilno, da so se razvili
na kvartarnih naplavinah ob vodotokih. Predvsem zaradi potreb po kmetijskih zemljiščih je
človek veliko nižinskih gozdov izsekal. Tako je nižinskih hrastovih gozdov danes le še 2 %.
Eden izmed njih je Dobrava, ki predstavlja naravovarstveno pomemben habitat za rastline in
živali. V njej so vzpostavili prvo mrežo t. i. ekocelic na območju Nature 2000.
Terensko proučevanje zaključne seminarske naloge je vključevalo spoznavanje pedo- in
fitogeografskih lastnosti in značilnosti Dobrave. Za tukajšnje prsti je ključna neprepustna
plast, saj pogojuje procese oglejevanja in psevdooglejevanja, ki sta prevladujoča procesa v
prsti. Na oglejenih in psevdooglejenih tleh ravninske Dobrave se je razvila značilna gozdna
združba hrasta doba in belega gabra (Erythronio-Carpinion) s podrastjo, ki uspeva na slabših,
manj hranljivih in vlažnejših tleh.
Ključne besede: fitogeografija, nižinski poplavni gozd, Dobrava, pedogenetski dejavniki,
pedogeografija
Abstract
Lowland and floodplain forests along the Lower Sava – the example of Dobrava
Final seminar work presents lowland and floodplain forest Dobrava in Krško-Brežice basin.
Dobrava presents one of the last remnants of lowland and floodplain forests along the Lower
Sava in Slovenia. Dobrava lies in the north-eastern corner of the basin, a few kilometers NE
of town Brežice. The most important and key element of the forest is pedunculate oak
(Quercus robur L.) (in Slovene 'dob'), the tree this forest was named after.
The stands of pedunculate oak significantly developed on the rivers' lowland floodplains that
formed on the Quaternary river alluvia. Mainly because of the need for agricultural land the
settlers cleared almost all lowland forests. Thus floodplain and lowland forests in Slovenia
present merely 2 % of all forests. One of the remaining forests is Dobrava. It is
environmentaly important habitat for plant and animal species. In the forest there has been
set a first networks of ecocells in a Natura 2000 area in Slovenia.
Practical part of my final seminar work included a research of pedo- and phytogeographical
characteristics of Dobrava area. An impermeable layer is characteristic for the soils of
Dobrava – it is the main factor causing the process of gleying and pseudogleying – the
predominating processes in the soils of that area. On the gley and pseudogley soils of
lowland Dobrava a significant association of pedunculate oak and hornbeam (ErythronioCarpinion) formed. The undergrowth is characteristic of poor, less nutritious and moist
ground.
Key words: phytogeography, lowland and floodplain forest, Dobrava, pedogenetic factors,
pedogeography
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1. UVOD
Pravijo, da so gozdovi slovensko bogastvo, zato ni nenavadno, da je bilo lansko leto 2011
posvečeno prav njim. V Evropi sodimo v sam vrh po deležu gozdov, saj po podatkih iz leta
2011 zavzemajo kar 59,75 % površine Slovenije (Poročilo …, 2012). V Sloveniji prevladujejo
mešani gozdovi. V nalogi je predstavljena ena redkejših oblik gozda v Sloveniji, in sicer
nižinski gozd hrasta doba, ki v slovenskem merilu predstavlja 2 % gozdov (Čater, Kutnar,
Accetto, 2001).
Ko želimo izvedeti kaj več o nižinskih gozdovih hrasta doba v Sloveniji, največ informacij
dobimo o dveh večjih sklenjenih območjih nižinskih poplavnih gozdov. Najbolj poučna sta
primera v Prekmurju ter Krakovskem gozdu v Krški kotlini. Vendar se takšna oblika gozda v
manjših zaplatah pojavlja tudi drugod po Sloveniji. Za zaključno seminarsko nalogo smo
izbrali gozd Dobrava [dóbrava] v občini Brežice, ki se nahaja severovzhodno od Brežic. Kdor
prvič sliši za ime gozda ali o njem bere, morda pomislil, da gre za dobrávo v obliki, ki se pri
nas pojavlja na primer na Gorenjskem. Slovar slovenskega knjižnega jezika termin dobráva
razlaga kot „valovit ravninski svet, deloma porasel z drevjem” (SSKJ, 2000), kar pa za primer
Dobrave ne drži. Da ne bi prihajalo do terminološke zmešnjave, Geister v svoji knjigi nižinske
gozdove hrasta doba, kljub vabljivosti imena dobrava, raje imenuje 'dobova hosta' (Geister,
1999, str. 252). Predstavlja enega zadnjih ostankov nižinskega gozda ob spodnji Savi, saj je bil
predvsem zaradi ekonomskih razlogov preostali nižinski gozd izsekan. Ob spodnji Savi tako
danes najdemo veliko njivskih in travniških površin, tu in tam pa še naletimo na zaplate
gozda, ki niso zgolj posledica zaraščanja obdelovalnih površin. To so zadnji ostanki nekdaj
sklenjenega gozda ob spodnji Savi, Dobrava pa je največji tak ostanek na desnem bregu Save
med Krškim in državno mejo s Hrvaško, ki meri približno 1100 ha (Hudoklin, Galičič, Bogovič,
2011).
Izjemna ohranjenost in predvidevanje, da gozd ni tako podrobno raziskan kot na primer
Krakovski, sta botrovala odločitvi pri izbiri teme za zaključno seminarsko nalogo. Kot redek
habitatni tip je gozd zelo pomemben tudi z naravovarstvenega vidika ter vidika biotske
raznovrstnosti. Pri brskanju po literaturi smo ugotovili, da je mnogim posameznikom, tudi
lastnikom gozdov, v interesu ohraniti gozd in njegove prebivalce oziroma jih v čim večji meri
poskušati zaščititi pred prevelikimi posegi in spremembami. Zaradi globalnih procesov to na
žalost ni povsem možno.
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1.1. Nameni in cilji
Namen pričujoče zaključne seminarske naloge je pregledati splošno literaturo o nižinskih
gozdovih v Sloveniji, zbrati čim več dostopne literature o gozdu Dobrava ter se seznaniti s
sodobno problematiko nižinskih hrastovih gozdov. Namen naloge je preučiti lastnosti
nižinskega gozda s hrastom dobom na primeru Dobrave, torej dejavnike, ki vplivajo na in
oblikujejo njegove prsti in rastje ter človekov vpliv na gozd.
V praktičnem delu naloge je bil namen podrobneje preučiti prsti na izbrani lokaciji v Dobravi
ter opisati njihove lastnosti v navezavi s pedogenetskimi dejavniki. V terensko delo je zajet
tudi opis značilnega rastlinstva za proučevano obliko nižinskega gozda in rastiščnih
dejavnikov zanj.
Cilj zaključne seminarske naloge je spoznati lastnosti nižinskega gozda hrasta doba, preučiti
konkreten primer Dobrave, spoznati in analizirati prsti in rastlinstvo, ki so značilna za tako
obliko gozda ter opisati relacijo med pedogenetskimi dejavniki, tipom prsti in rastlinstvom, ki
na njem uspeva.

1.2. Metodologija
Pri raziskovanju so bile uporabljene tako kabinetne kot tudi terenske in laboratorijske
metode dela.
·

·

·

Kabinetno delo je zajemalo nabor ter proučevanje ustrezne literature in
kartografskega gradiva, po opravljenem laboratorijskem delu pa tudi obdelavo in
analizo pridobljenih podatkov.
Terensko delo je zajemalo določitev ustrezne lokacije za izkop profila, sam izkop in
odvzem vzorcev prsti, spoznavanje prsti na terenu in popis rastlinstva v okolici
profila.
Po ustrezni pripravi vzorcev so bile izvedene sledeče (osnovne) analize prsti:
mehanska analiza z mokrim sejanjem in pipetiranjem po Köhnu, analiza količine
CaCO3 v prsti, analiza reakcije prsti – elektrometrično merjenje pH vrednosti ter
določanje deleža organske snovi v prsti s suhim sežigom - % organske snovi (po
Lovrenčak, Vovk Korže, 2001).
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2. LEGA DOBRAVE
Dobrava leži v jugovzhodni Sloveniji, približno 120 km vzhodno od Ljubljane. V celoti se
nahaja v občini Brežice.

Karta 1: Lega Dobrave
Dobrava leži v Krško-Brežiški kotlini. Krška ravan na severu meji na panonsko Bizeljsko in
Krško gričevje, na zahodu na dinarsko Novomeško pokrajino, na jugu na Gorjance, na vzhodu
pa sega do Sotle (hrv. Sutla), po kateri teče meja s Hrvaško. Meja z Bizeljskim in Krškim
gričevjem teče ob južnem vznožju gričevja na nadmorski višini malo pod 200 m od vzhoda
proti zahodu. Žerjavinski potok deli Krško ravan od Novomeške pokrajine. Meja z Gorjanci
teče po severnem vznožju Prigorjanskih goric na nadmorski višini malo nad 200 m na zahodu
in malo pod 200 m na vzhodu. Pri Bregani meja skoči na rečico Bregano in teče po njej do
sotočja s Savo in nato po Savi navzgor do sotočja s Sotlo, ki je vzhodna meja Krške ravni. Med
Savo in Sotlo leži 90 km² veliko Brežiško polje. Na vzhodnem robu Brežiškega polja vzdolž
zahodnega roba Kapelskih goric leži gozdnata Dobrava (Natek, Pavšek, Perko, 2005, str. 40).
Gozd Dobrava se torej nahaja na severovzhodnem robu Krško-Brežiške kotline oziroma Krške
ravni. Na severu se svet preko terciarnega gričevja dvigne v masiv Orlice, ki predstavlja
vzhodni odrastek Posavskega hribovja. Zahodno in južno od gozda se razprostira obdelana
Brežiška ravnina, na vzhodu pa gozd zamejuje Kapelski grič, vzpetina, ki predstavlja skrajni
južni odrastek Bizeljskega gričevja in ločuje Dobravo od naplavne ravnice reke Sotle.
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Poleg Krakovskega gozda je to zadnji večji ohranjeni sestoj nižinskega gozda hrasta doba in
belega gabra (Erythronio-Carpinion) ob reki Savi in meri okoli 1100 ha. Gozd z obrobjem
travišč ima značaj mokrišča. Uravnano površje gradijo pleistocenske ilovnate plasti različne
sestave, ki so jih odložili potoki z območja Orlice. Tla so zato slabo prepustna, površinska
voda pa odteka počasi. Gozdnato ravan so delno preoblikovali le potočki s povirjem v
Dobravi, vrezani v plitve doline (Hudoklin, Galičič, Bogovič, 2011). Ti potočki so Negot, Virje,
Črni potok, Ribjek in Ribjenk.
Kljub občasnemu višjemu nivoju podtalnice pa se Dobrava ni izognila gradnjam. Skozi gozd
sta v obliki križa speljani regionalna cesta Brežice–Bizeljsko in lokalna cesta Globoko–Kapele,
ki se križata sredi gozda. Na južni strani je v gozd zasekana linija, po kateri poteka glavni
visokonapetostni daljnovod iz Krške jedrske elektrarne proti Hrvaški. V bližini križišča se
nahajata tudi lovska koča LD Brežice in en stanovanjski objekt.

Slika 1: Pogled na Dobravo iz Šentvida nad Brežicami

Avtorica: M. Pšeničnik
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3. PEDOGENETSKI IN OKOLJSKI DEJAVNIKI
Na nastanek in lastnosti prsti, ki se danes nahajajo na območju Dobrave, je skozi čas vplivalo
mnogo dejavnikov. V učbeniku Lovrenčak (1994, str. 47) zapiše, da „so na matično kamnino
delovali organizmi in podnebni dejavniki v časovnem obdobju, ki ga označuje starost površja.
Pomemben je tudi relief v zvezi z vodnimi vplivi na prst”.
Na prsteh se je razvilo rastlinstvo, ki „ tvori z ostalimi sestavinami pokrajine neločljivo celoto.
Te sestavine so dejavniki, ki omogočajo obstoj organizmom. S svojimi fizikalnimi in kemičnimi
lastnostmi vplivajo na dogajanja in procese, ki potekajo v organizmih in njihovih združbah.
Vse, kar vpliva na življenje, razvoj in razmnoževanje organizmov, označujemo kot okoljske
dejavnike” (Lovrenčak, 2003, str. 34).
Predmeta proučevanja zaključne seminarske naloge, prsti in rastlinstvo, sta torej neločljivo
povezana. V nadaljevanju so predstavljeni abiotski pedogenetski dejavniki in okoljski
dejavniki za uspevanje rastlin, ki oblikujejo območje Dobrave – geološka podlaga, podnebje,
relief in voda.
3.1. Geološka podlaga
Krško-Brežiška oz. Krška kotlina je mlada tektonska udorina. Njena starost je relativno
majhna, saj je začela nastajati v zadnji geološki periodi, neogenu (Šikić, Basch, Šimunić, 1979,
str. 56).
Lipoglavšek-Rakovec (Lipoglavšek-Rakovec, 1951, str. 87-91) v svojem članku povzema
nastanek Krške kotline. Vzpetine, ki danes predstavljajo severni in južni obod občine Brežice,
so v glavnem nastale z gubanjem v miocenu. Takrat je potekalo tudi prelamljanje in
razkosavanje predelov po prelomnicah. Panonski predel se je v miocenu močno pogrezal. Na
obrobju so nastajale manjše udorine, med katere sodi tudi Brežiško-Krška kotlina. Na severu
jo obkroža Krško hribovje, ki se nadaljuje v Orlico in poteka v alpski smeri, jugovzhodno
obrobje kotline pa tvorijo Gorjanci – gorski čok, ki zaradi prelomov v smeri severozahodjugovzhod sodi k Dinarskem sistemu. Dvigali naj bi se še celo v poznem pliocenu. Ko se je v
dobi gubanja dinarskega sistema nagubal mezozoik obrobja, je v oligocenu sledilo
razrezovanje nastalega reliefa. Sredi miocena je sredi pokrajine med današnjo Orlico, Krškim
hribovjem in Gorjanci nastala velika udorina. V poznem pliocenu se je izvršil ponovni, drugi
udor, ki je dal kotlini njeno današnjo obliko. Po udoru so v pleistocenu reke začele nasipavati
in zasipavati ravnino s prodom.
Prav tako pa so iz pobočij Orlice potoki z erozijo začeli odnašati material proti Savi. Tako so
od vznožja Orlice do savskih naplavin ti potoki nanosili fin material, ki danes gradi Brežiško
ravnino, torej predstavlja tudi geološko podlago Dobrave (Šikić, Basch, Šimunić, 1979, str.
56).
Verbič (2008) v disertaciji navaja starosti geoloških formacij na tem območju. Dobravsko
formacijo iz drobnozrnatega pretežno aluvialnega sedimenta lokalne provenience datira v
zgornji pliocen – holocen. Severno in vzhodno obrobje Dobrave je po ekspertni oceni 1-2
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milijona let star pliocensko-kvartarni zasip/terasa, na jugu pa 145.000 let stara
srednjepleistocenska terasa/zasip.
Dobravska formacija je nastala s sistemom lokalnega aluvialnega vnosa. Zanjo so značilni:
- nizka intenziteta erozijskih in akumulacijskih procesov,
- peščeni, meljasti in glinasti sedimenti; prod je izrazito podrejen,
- sedimenti brez karbonata,
- aluvialne ravnine, močvirja, barja,
- psevdooglejevanje je delno sinhrono s sedimentacijo (Verbič, 2008).
Izvorno območje za te aluvialne naplavine je pobočje Orlice, ki se proti kotlini odvodnjava s
potoki Močnik, Sromljica, Gabrnica in Žabjek, deloma pa tudi pobočje Kapel s potokoma
Negot in Virje (Verbič, 2008).

Karta 2: Izsek iz geološke karte (List Zagreb)
Vir: Šikić, Basch, Šimunić, 1977

Oblikovanje: M. Pšeničnik

3.1.1. Matična podlaga prsti
Večina prstene mase izvira iz podlage, na kateri je nastala s pedogenetskimi procesi. Vpliv
podlage na lastnosti prsti je večji na območjih, kjer je mehanično preperevanje močnejše od
kemičnega, kakršna je situacija v zmernem pasu z vlažnim podnebjem, torej tudi v Sloveniji.
Matična podlaga s svojo mineraloško in kemično sestavo vpliva na sestavo prsti, vpliva pa
tudi na fizikalne lastnosti prsti, zlasti na globino in teksturo ter preko njiju na vodno-zračni
režim (Lovrenčak, 1994, str. 47-48).
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Kot že omenjeno, geološko osnovo za prst v Dobravi tvorijo pleistocenske naplavine. Verbič
(2008) v disertacij opisuje lastnosti podlage: „Na OGK SFRJ, list Zagreb (Šikić et al., 1977) so ti
sedimenti opredeljeni kot pliocensko-kvartarna glina ter kot pleistocenska nekarbonatna
puhlica oziroma močvirska puhlica. Čeprav ne moremo z gotovostjo ovreči delnega eolskega
nastanka teh sedimentov, pa številni pokazatelji nakazujejo na njihov lokalni aluvialni izvor.
Prevladujeta mulj in pesek, podrejeno nastopajo leče proda, ki je večinoma muljast in/ali
peščen. Tudi prodniki so izključno nekarbonatni … V sicer manjšem obsegu se pojavljajo tudi
izrazito drobnozrnati sedimenti (meljasta glina) in plasti šote.” Predvideva, da se je
sedimentacija odvijala na območju zamočvirjene poplavne ravnice: „Podobno
sedimentacijsko okolje je na območju Dobrave deloma še danes: večji del leta močvirnato
ozemlje s številnimi manjšimi vodotoki in krajša obdobja relativno suhih razmer.”
Z geološkimi procesi je torej nastala ravnica, ki so jo ob hkratnem dviganju obrobja Krške
kotline nasipali potoki z večinoma nekarbonatnim materialom iz okoliških vzpetin. Odlagali
so se bolj drobni sedimenti, tudi glina. Prav velik delež gline je vzrok za slabšo prepustnost
plasti. Zaradi majhnega naklona se voda na ravnini zadržuje dalj časa. To v predelih, kjer je
talna voda najbližje površju, v prsteh povzroča procese oglejevanja ter na mestih, kjer se del
leta zadržuje padavinska voda, psevdooglejevanja. Na mokrotnih, v preteklosti verjetno bolj
zamočvirjenih tleh, se je naselilo vlagoljubno rastlinstvo, ki mu za uspevanje zadostujejo s
hranili revnejše, kisle prsti. Od drevesnih vrst takšne razmere najbolj ugajajo hrastu dobu.
Na jugovzhodnem robu se nižinski gozd Dobrava širi na terciarni Kapelski grič, ki je večinoma
sestavljen iz terciarnih peskov. (Šikić, K., Basch, O., Šimunić, A., 1979, str. 40). Na tej matični
podlagi nad hrastom prevlada bukev.

3.2. Podnebje
Pod neposrednim vplivom podnebnih elementov se oblikujejo vodne in toplotne razmere v
prsti, ki jih označimo kot hidrotermični režim prsti. Gre za periodično izmenjavanje
segrevanja in ohlajanja, vlaženja in sušenja prsti, kar odločilno vpliva na potek fizikalnih,
kemičnih in bioloških procesov v prsti. (Lovrenčak, 1994, str. 48). Od podnebnih elementov,
ki vplivajo na razvoj prsti (temperature, padavine, sončevo obsevanje, veter, vlaga v ozračju),
izpostavljam le dva, in sicer padavine in temperature, ki tudi definirajo tukajšnji podnebni
tip.
Na merilni postaji Kapele v bližini Dobrave je med leti 1961-1990 v povprečju padlo 1059 mm
padavin (Klimatografija Slovenije. Količina …, 1995). To uvršča širše območje Dobrave (in
celotno občino Brežice) v razred od 1000 do 1100 mm padavin na leto. Januarja in februarja
je tu najmanj padavin, največ pa jih pade junija.
Po podatkih merilne postaje Gornji Lenart severno od Brežic so v enakem časovnem obdobju
namerili povprečno letno temperaturo 9,7 °C, z najvišjo povprečno letno temperaturo 11 °C
in najnižjo 8,6 °C (Klimatografija Slovenije. Temperatura …, 1995).
Po teh dveh parametrih ima občina Brežice zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije oz.
subpanonsko podnebje s subkontinentalnim padavinskim režimom (Ogrin, 1996). To
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zagotavlja ugodne temperaturne pogoje in zadostno količino padavin za uspevanje nižinskih
poplavnih gozdov hrasta doba. Glede na velik areal hrasta doba v Evropi (glej Sliko 17)
podnebje ne more biti ključen dejavnik za uspevanje nižinskega poplavnega gozda hrasta
doba. Tudi Lovrenčak (2003, str. 88) zapiše, da „je v nižinah vpliv podnebja - kot razlikovalca
v rastlinstvu – manj izrazit. Močneje se tu uveljavijo vplivi kamninske podlage in prsti ter
vodne značilnosti, ki se spreminjajo v vodoravni smeri, pogosto na kratke razdalje. Zato so
biocenoze mozaično razporejene.”
Podnebje je veliko pomembnejši dejavnik za tukajšnje prsti, saj na njihove lastnosti vpliva
predvsem preko količine padavin. V povprečju jih je največ junija ter v jesenskih mesecih
(Klimatografija Slovenije. Količina …, 1995). Zaradi slabše prepustne podlage po obilnejših
padavinah voda zastaja in počasneje odteka ter s tem povzroča v prsti procese oglejevanja in
psevdooglejevanja. Takrat so pore v prsteh napolnjene z vodo in v prsti potekajo redukcijske
reakcije. Ko je padavin manj ali jih dalj časa sploh ni (še posebej v poletnih mesecih), se nivo
podtalnice zniža, v pore v prsti prodre zrak in povzroči proces oksidacije.

3.3. Relief
Relief na prst vpliva posredno. Na lastnosti prsti vpliva z lego (ekspozicijo), nagibom
(inklinacijo) in nadmorsko višino (Lovrenčak, 1994, str. 51). Ker gre za ravnino, je lega dokaj
enotna, zato ne povzroča razlik v lastnostih prsti. Nagnjenost površja je majhna, saj se
površje v grobem spušča od Orlice in terciarnih gričevij do Savine struge. V tej smeri tečejo
tudi vsi potoki, ki so v ravnino vrezali plitve doline. Povprečna nadmorska višina je med 155
in 160 m (Hudoklin, 2005, str. 38), tako da razlike v njej ne predstavljajo pomembnega
dejavnika pri razvoju prsti. Na jugovzhodnem obrobju se ob Kapelskem griču teren dvigne,
tako da se tam ne pojavlja več poplavni hrastov gozd, temveč ga zamenja bukov gozd.
Relief deluje na rastlinstvo posredno preko podnebnih elementov. Ti se spreminjajo z
nadmorsko višino, lego pobočij in reliefnimi oblikami ter vplivajo na organizme v pokrajini.
Na prostorsko razporeditev organizmov ima pomemben vpliv nadmorska višina, glede na
katero v Sloveniji ločimo štiri višinske vegetacijske pasove (Lovrenčak, 2003, str. 83). Dobrava
sodi v nižinski pas, ki sega do 600/700 m.
Relief v Dobravi je uravnan in slabo razčlenjen. Na prsti vpliva s tem, da zaradi majhnega
naklona preprečuje hiter odtok padavinske vode, ki se v njih posledično dalj časa zadržuje.
Na jugovzhodnem delu Dobrave, kjer se teren malo dvigne, je večji naklon vzrok za nastanek
pobočnega psevdogleja. Zaradi slabo razčlenjenega reliefa, majhnih razlik v nadmorski višini
in dokaj enakomernega padanja terena proti dolini Save ne prihaja do velikih razlik v dolžini
in intenziteti sončevega obsevanja, torej relief nima značilnega vpliva na obstoj različnih
gozdnih združb, razen na vzpetem jugovzhodnem robu proučevanega območja.
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Karta 3: Karta nadmorskih višin

Karta 4: Naklon površja Dobrave
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Karta 5 : Izsek iz topografske karte 1:25.000
Vir: Državna topografska …, 1997

Slika 2: Potok Virje ob poletni suši presahne
Avtorica: M. Pšeničnik
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3.4. Voda
Pri vodi kot pedogenetskem dejavniku gre za vplive talne vode in poplavne vode kot tudi za
njen režim. Vpliv talne vode se kaže predvsem v holocenskih ravnicah, kjer talna voda
pogojuje procese oglejevanja in prinaša razne mineralne snovi. Zaradi talne vode, ki se stalno
ali občasno zadržuje v prstenih porah, je izrinjen zrak, kar vodi v procese redukcije. Pri
poplavni vodi sta pomembna njena kakovost in režim (dolžina in pojavljanje poplav). Če se
poplavna voda zadržuje dlje časa, lahko povzroči v prsti proces psevdooglejevanja
(Lovrenčak, 1994, str. 54-55).
Dobrava je poplavni nižinski gozd ob spodnjem toku Save, kjer pa Sava že dolgo ne poplavlja.
Pravzaprav tu ne poplavlja noben vodotok, saj skozi Dobravo ne teče nobeden od potokov, ki
na Brežiško ravnino pritečejo iz južnih pobočij Orlice. Po Dobravi tečejo potočki z malo vode
in majhnim padcem, ki izvirajo v samem gozdu. Od zahoda proti vzhodu si sledijo Ribjek, Črni
potok, Ribjenk, Virje in Negot. Vsi tečejo v smeri padanja terena, torej od S-SV proti J-JZ.
'Poplavno vodo' predstavlja torej padavinska voda, ki ne more odteči. „V takih pogojih
prihaja do procesov oglejevanja in predvsem psevdooglejevanja. Površinska voda na številnih
mestih dalj časa zastaja, vendar pravih ojezeritev danes ni. Korita potokov so prodnata,
poplavni sediment na poplavni ravnini pa peščen in predvsem muljast” (Verbič, 2008).
Hidrološke razmere tu so posledica neprepustnih glinenih tal, na katerih zastaja površinska
voda, in slabe odtočne sposobnosti. Površinsko vodo odvaja več manjših potokov - ti imajo
majhen pretok, ki je odvisen od območnih padavin. Nižinski gozd ohranja kakovost vode,
zadržuje sediment in preprečuje izhlapevanje podtalnice. Potoki s povirjem na Dobravi se
stekajo v regulirana potoka Gabrnica in Negot južno od Dobrave, ki se po sotočju izlivata v
reko Sotlo (Hudoklin, 2005, str. 38-39), a že na Hrvaškem, v bližini kraja Drenje Brdovečko.
Pomen vode za rastline – kot okoljski dejavnik – je zelo raznovrsten, vendar vedno odločilen
za obstoj življenja. Rastline vodo dobivajo v molekularni obliki, večinoma iz prsti preko
koreninskega sistema. Iz vodne raztopne jemljejo mineralne snovi, vodo pa nato izgubijo s
transpiracijo. Okolje, v katerem živijo organizmi, ima razne stopnje vlažnosti. Posamezne
vrste rastlin imajo različno strpnostno območje do vode, zato poselijo le tisti tip pokrajine,
kjer je stopnja vlažnosti še v meji njihove vodne strpnosti. Stopnja vlažnosti ni le omejevalni
okoljski dejavnik, temveč tudi dejavnik prostorske razporeditve posameznih vrst in njihovih
združb. Na osnovi prilagajanja organizmov na različno vlažnost rastline uvrščamo v več
ekoloških skupin. Rastlinstvo Dobrave je mezofilno, saj nima posebnih mehanizmov ne za
preveč, ne za premalo vode (Lovrenčak, 2003, 60-68).
Rastlinstvo je prilagojeno na visok nivo podtalnice in na daljše obdobje zadrževanja
padavinske vode v prsti, pa tudi na daljša obdobja brez dežja, čeprav drevesa, predvsem dob,
že kažejo znake fiziološkega odmiranja, ki je posledica manjše vlažnosti v okolju (Čater, 2001;
Levanič, Čater, 2007). Kjer je vode čez vse leto več, torej ob manjših vodotokih, rastejo
rastline, ki potrebujejo več vode (na primer črna jelša), največjo površino zavzemajo združbe
hrasta doba, ki tolerirajo sušnejša obdobja, na vzpetem delu, kjer padavinska voda hitreje
odteče in kjer ni vpliva podtalnice, pa raste združba bukve, ki ji ne prijajo prevelike količine
vode.
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Karta 6: Primer tematske karte - Povprečni teksturni razred tal
Vir: Tematske karte …, 2012
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4. LASTNOSTI PRSTI V DOBRAVI
Splošne lastnosti prsti za območje Dobrave povzemam iz tematskih kart Infrastrukturnega
centra za pedologijo in varstvo okolja (Tematske karte …, 2012) Za primer glej Karto 6.
Iz karte Povprečna distričnost / evtričnost tal razberemo, da so tla Dobrave distrična, torej
revna s hranilnimi snovmi. Po karti Povprečna globina tal je ta večja od 70 cm. Na Pedološki
karti Slovenije 1:25.000 (Generalizirane talne enote) ugotovimo tri tipe prsti, in sicer pobočni
psevdoglej na SV, V IN JV Dobrave, na SZ osrednjega dela ravninski psevdoglej ter na zahodni
polovici amfiglej. Povprečni teksturni razred tal razberemo iz istoimenske karte: na celotnem
območju Dobrave so tla težka (torej iz meljasto-glinaste ilovice, meljaste gline, peščene gline
ali gline), le na psevdogleju sodijo v kategorijo srednje težkih in težkih tal. Na karti pH prvega
(gornjega) horizonta izvemo, da je pH med 4,6 in 5,5, na karti Organska snov prvega
(gornjega) horizonta pa, da je gornji horizont na pobočjih Kapelskega griča slabo humozen
(1-2 %), v nižinskem delu Dobrave pa srednje humozen (2-4 %).

Karta 7: Pedološka karta območja Dobrave
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Na nastanek prsti v Dobravi in lastnosti, ki so naštete zgoraj, so vplivali različni pedogenetski
dejavniki. Te vrednosti so povprečne, saj so karte narejene v merilu 1:650.000 oziroma
1:850.000. Pedogenetski dejavniki na območju Dobrave so v grobem enaki oz. imajo zelo
podobne vrednosti, vendar na mikrolokacijah prihaja do specifičnega prepleta dejavnikov, v
primeru Dobrave so ključnega pomena predvsem prepustnost matične podlage, voda in
oblikovanost reliefa.
Na severozahodnem in zahodnem delu Dobrave, približno na polovici gozda, prevladuje
distrični amfiglej. Razvil se je na delu, kjer je najmanj razlik v nadmorski višini in kjer je
posledično tudi naklon najmanjši. „Amfiglej je tip tal, zamočvirjen zaradi vplivov podtalnice
in poplavne vode. Zato je praviloma močno oglejen v spodnjem (zaradi podtalnice) in v
površinskem delu (zaradi zastajanja poplavne vode), v vmesnem delu pa je oglejenost manj
intenzivna” (Urbančič et al., 2005, str. 58). Mejo med distričnim amfiglejem in sosednjim
psevdoglejem predstavlja tok potoka Virje in njegovih pritokov, ki ležita na meji med malce
bolj razgibanim in med bolj uravnanim terenom. Domnevam, da se je padavinska voda, ki je
pritekla iz višje ležečih predelov na vzhodu Dobrave, na vznožju ustavila. Morda je sprva
površinsko zastajala, a je zaradi rahlega naklona sčasoma nastal potok, po katerem ta
padavinska voda odteka površinsko. Sčasoma je nastala struga, ki se počasi poglablja, a
menim, da se bo spustila le do nivoja podtalnice.
Drug najbolj zastopan tip prsti je pobočni distrični psevdoglej, znatnejšo površino na
severovzhodu Dobrave, kjer je naklon manjši kot v bližnji okolici (glej Karto 3), pa zavzema
ravninski distrični psevdoglej. Slednji se nahaja tudi na skrajnem jugu Dobrave. Skupaj
zavzemata vzhodni in jugovzhodni del Dobrave, ki leži na višji nadmorski višini in ima večji
naklon kot zahodna polovica. „Psevdoglej je tip hidromorfnih tal, za katerega je značilno
občasno zastajanje po poreklu (praviloma) padavinske vode v zgornjem delu tal zaradi za
vodo slabo propustnih do nepropustnih talnih plasti. V plasteh z občasno stoječo vodo se
menjavajo mokra, anaerobna stanja tal s prevladujočimi redukcijskimi procesi in sušnejša,
aerobna stanja tal s prevladujočimi oksidacijskimi procesi. Zaradi njih nastanejo v teh plasteh
značilne med seboj pomešanje sivkaste in rjaste pege, lise in madeži ter temno rjave
konkrecije”. Na ravninskem reliefu se voda zadržuje dlje časa in tam nastaja podtip ravninski
oziroma terasni psevdoglej, na pobočjih pa voda hitreje odteče, zato psevdogleju, ki tam
nastaja, pravimo pobočni psevdoglej. Distrični psevdogleji imajo praviloma za rodovitnost tal
slabše kemijske lastnosti: so močno kisli, slabo zasičeni z izmenljivimi bazami, imajo nizke
kationske izmenjalne kapacitete in večinoma tudi slabše oblike humusa (Urbančič et al.,
2005, str. 53-55).
Na manjših območjih na obrobju Dobrave najdemo še evtrični hipoglej in evtrična rjava tla.
Za prvega je značilna trajna prekomerna namočenost (večinoma le spodnjega dela) tal zaradi
podtalnice, za slednja pa z izmenljivimi bazami visoko nasičeni kambični horizont, ki se je
razvil na različnih, z bazičnimi kationi bogatih matičnih podlagah. (Urbančič et al., 2005, str.
20, 58). Evtrična rjava tla so razvita na osi grebena Kapelskega griča.
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4.1. Analiza profila prsti na izbrani lokaciji
Prvi del terenskega dela naloge predstavlja analiza profila prsti. Profil se nahaja na označeni
lokaciji neposredno ob potoku Virje, na dnu manjše doline na nadmorski višini približno 151
m. Naklon površja na lokaciji profila je 0°, a se nahaja pod pobočjem, katerega naklon je
približno 5°. Izbran je bil naključno. Ker tema zaključne seminarske naloge ni izključno
pedogeografska, je bil za ponazoritev lastnosti prsti v Dobravi narejen in analiziran le en
profil. Izkop profilne jame je potekal konec maja 2011 po tednu dni lepega vremena, vendar
je bilo pred tem malo več padavin. Pri terenskem delu smo si pomagali z navodili iz
Priročnika za spoznavanje prsti na terenu.
V laboratoriju so bile po predhodnem sušenju in pripravi vzorcev izvedene mehanska analiza
prsti, analiza količine CaCO3 v prsti, analiza reakcije prsti ter določanje deleža organske snovi
(po Lovrenčak, Vovk Korže, 2001).

Karta 8: Lokacija profila Oblikovanje: M. Pšeničnik
Vir: Državna topografska …, 1997
Profil meri 150 cm, vendar pri kopanju nismo dosegli matične podlage. Profilna jama je
segala pod dno bližnjega potoka Virje, ki se nahaja 2 m od jame Na dnu se je iz prsti počasi
začela izcejati voda, vendar ne talna voda, saj na dnu profila nismo prišli do sivega
oglejenega horizonta, ki bi nakazoval nivo talne vode.
V profilu smo predvsem glede na spremembe v barvi prsti določili pet horizontov oziroma tri
osnovne, od katerih se tretji, Bg, deli na tri podhorizonte. Vrhnji organski horizont O iz
posušenega in preperelega listnega opada je bil zelo tanek, ca. 1 cm. Pod njim je humusnoakumulativni A (I/1) horizont, ki meri 12 cm. Je temnejše rjave barve, do globine 5-6 cm je
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močno prekoreninjen. Ima nizek pH, ki z globino najprej malo upade in nato počasi narašča,
a ne preseže vrednosti 5, torej so vsi horizonti distrični (nizko nasičeni z bazami) (Urbančič et
al., 2005, str. 54). Sledi E (I/2) horizont, ki je svetlejši od vseh ostalih horizontov, saj se iz
njega izpirajo snovi v nižje ležeče horizonte. Debel je 20 cm in ima za skoraj 2 % manjši delež
organskih snovi kot horizont A. S karbonatno analizo smo ugotovili, da v njem ni karbonatov,
pa tudi v vseh drugih horizontih je delež karbonatov zelo majhen, kar potrjuje, da je prst
nastala na nekarbonatni podlagi. Horizont, ki smo ga določili kot Bg, smo na podlagi različnih
barv razdelili na tri podhorizonte. Bg1 (I/3) je 40 cm debel horizont z največjo vsebnostjo
melja. Je marmoriran, kar nakazuje na zastajanje padavinske vode in njeno zgornjo mejo
zastajanja. Do tu segajo najgloblje korenine v profilu. Je tudi temnejši od E horizonta, torej se
v njem nabirajo izprani železovi oksidi. Če v njem ne bi zastajala padavinska voda, bi imel ta
horizont oznako Bfe. To ne bi bilo nič nenavadnega, saj je za to območje „značilno pojavljanje
debelega Bfe horizonta nad Bg horizontom” (Verbič, 2008). Podhorizont Bg2 (I/4) je
najdebelejši, saj meri 48 cm. Od zgornjega horizonta se razlikuje po barvi, meja med
horizontoma je jasna. V tem horizontu je daleč največji delež peska, kar 48 %. Domnevam, da
je to vzrok za izrazitejšo oker barvo. Vidne so temnejše lise, to so temno rjave konkrecije Mn
in Fe oksidov. Bg3 (I/5) podhorizont se nahaja na dnu profila. Je še vedno močno marmoriran,
lise in konkrecije oksidiranega Mn in Fe so večje in temnejše. Ta horizont je najmanj kisel in
ima najmanjšo vsebnost organske snovi. Če se pod horizontom Bg nahaja matična podlaga C,
je prst psevdooglejena.
Vendar zaradi dejstva, da nismo dosegli matične podlage, takšna interpretacija ni edina
možna. Profil se namreč nahaja na meji med psevdooglejenimi in oglejenimi tlemi, kar je
razvidno iz pedološke karte (glej Karto 7). Torej bi celoten tretji Bg horizont, ki kaže znake
redukcijskih in oksidacijskih procesov, lahko interpretirali tudi kot „glejni oksidiran Go
podhorizont,ki leži v območju nihanja podtalnice in v katerem prevladujejo rjasti madeži”
(Urbančič et al., 1999, str. 58). Pod njim se mora nahajati neizkopani reduciran del glejevega
horizonta Gr. Če privzamemo, da je pravilnejša ta interpretacija, je potrebno podhorizonte
poimenovati Go1, Go2 ,ter Go3.
Preglednica 1: Rezultati laboratorijskih analiz
I/1
I/2
delež CaCO3 [%]
1,12
/
vrednost pH
3,77
3,68
% organske snovi
8,7
7
glinasta
meljasto teksturni razred
ilovica glinasta ilovica

I/3
0,22
3,74
6,1
meljasta
glina

I/4
0,22
4,41
6,7
glinasta
ilovica

I/5
0,22
4,87
3,6
meljasto glinasta ilovica

Preglednica 2: Deleži frakcij v posameznem horizontu
I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
%G
41
23
27
16
20
%M
43
53
54
35
50
%P
17
24
19
48
30
Podhorizonti Bg, oziroma Go, ki jih je zajel isti proces psevdoglejevanja oziroma oglejevanja,
imajo različno teksturo (MG, GI, MGI). Verbič (2008) razlaga „da so se na tem območju
istočasno prepletali bolj ali manj kontinuirani sedimentacijski in pedološki procesi:
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psevdoglejevanje ter ponekod tudi oglejevanje. Kjer so sedimentacijske strukture ohranjene,
lahko opazujemo različne vrste laminiranosti, predvsem navzkrižno in horizontalno.”
Sklepamo, da so vodotoki pri nanašanju aluvialnega materiala v različnem času odlagali
material z različnim deležem frakcij, zaradi katerih so barve podhorizontov danes različne. A
vedno temnejša barva spodnjih horizontov je vendarle posledica daljšega zastajanja vode in
posledično dolgotrajnejših procesov oksidacije in redukcije.
Po slovenski klasifikaciji sodi prst v opisanem profilu v oddelek hidromorfnih prsti, in sicer po
prvi interpretaciji v razred psevdoglejenih prsti, v katerem je le en tip prsti – psevdoglej.
Nastaja zaradi začasnega zastajanja padavinske vode, ki ne more navpično odteči, ker je v
profilu slabo prepusten horizont. V mokri fazi voda izrine zrak in povzroča redukcijo, v suhi
fazi pa se vrši oksidacija. Zaradi obeh procesov v horizontih, v katerih potekata, nastajajo
rjavkaste in sivkaste lise – pravimo, da je horizont marmoriran. Ker se moj profil nahaja na
ravnini, bi to lahko bil tip psevdogleja ravninski psevdoglej. Ima daljšo mokro fazo, ker voda
zaradi značilnosti reliefa odteka počasi (Lovrenčak, 1994, str. 131). Na osnovi globine
horizonta g, ki je večja kot 60 cm, bi to pomenilo, da je na izbrani lokaciji globok psevdoglej,
zaradi debeline A horizonta pod 25 cm pa tudi plitvo humozen (Urbančič et al., 2005, str. 54).
Po drugi interpretaciji sodi prst v opisanem profilu v razred oglejenih prsti, v katerem je prav
tako en tip prsti; glej. „Za glej je značilno dviganje in spuščanje gladine talne vode v profilu.
Posledica je navzočnost Go in Gr horizonta. Glej glede na globino talne vode delimo na
zmerni glej, talna voda niha med 40-80 cm, in močan glej, kjer gladina talne vode niha med
10-40 cm, pri njem je profil skoraj celo leto zalit z vodo” (Lovrenčak, 1994, cf. Stritar, 1984,
str. 132). V predstavljenem profilu voda nedvomno niha več kot za 40 cm, torej bi bil ta glej
zmerni. Ker oglejevanje v Dobravi povzročata tako površinska kot talna voda, bi ta profil
lahko predstavljal amfiglej, nižjo taksonomsko enoto gleja (Lovrenčak, 1994, str. 132).

Slika 3: Skica profila
Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 4: Profil prsti

Avtorica: M. Pšeničnik
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Slika 5: Horizonta I/1 in I/2
Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 6: Horizonta I/3 in i/4
Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 7: Horizonta 1/4 in I/5
Avtorica: M. Pšeničnik
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Oblikovanje: M. Pšeničnik
Slika 8: Umestitev vzorcev v strukturni trikotnik
Vir: Vovk Korže, Lovrenčak, 2001

4.2. Vpliv prsti na rastlinstvo Dobrave
Povezave med rastlinami in prstjo so zelo raznolike. Za rast rastlin je dokaj pomembna
mikroklima prsti, saj na začetku rasti vpliva na rastline bolj kot klima ozračja. Zaradi različne
teksture prsti se spreminjajo tudi zračno vlažnostne razmere, kar skupaj z globino prsti vpliva
na rast rastlin, npr. v glinasti prsti je bolj vlažno in tam rastejo vlagoljubne rastline. Prsti na
rastline najbolj vplivajo s hranili in vodo. Hranila pridejo v prst z razpadom in preperevanjem
matične kamninske podlage, pa tudi, ko odmrejo rastline in živali. Kjer je hranil dovolj, so
prsti mineralno bogate, drugače je tam, kjer je malo hranil, na primer na prsteh, ki se
razvijejo kremenovih peskih. Dokaj pomembna za rastlinstvo je tudi reakcija prsti. Zakisanje
prstenih horizontov lahko povzročajo tudi razne organske kisline, ki nastajajo pri počasnem
razkroju rastlinskih ostankov. Zelo pomembna za nastanek kislih prsti je kamninska podlaga.
Na karbonatnih kamninah skelet v prsti nevtralizira kisline, na kislih kamninah pa nastajajo
kisle prsti. Na zelo kislih prsteh (pH 3-4) so zastopane revne, oligotrofne biocenoze
(Lovrenčak, 2003, str. 78-80).
V Dobravi na rastlinstvo vplivajo predvsem zračno vlažnostne razmere in močnejša kislost, ki
je posledica geološke podlage. Zaradi glinastih prsti in visoke podtalnice je v tleh veliko
vlage, torej tu rastejo rastline, ki tolerirajo visoko vlažnost tal ali so pa so higrofilne. Tla s
hranili niso zelo bogata, saj so se razvila na nekarbonatni podlagi. Na izbranem profilu so se
vrednosti pH gibale med 3,68-4,87, na zgoraj omenjeni tematski karti pa so navedene
povprečne vrednosti med 4,6 in 5,5 (Tematske karte …, 2012). To pomeni, da so rastlinske
združbe Dobrave zaradi nizkega pH bolj revne.
Slednje dokazuje tudi raziskava (Kutnar, 2006) o rastlinski vrstni diverziteti v štirih nižinskih
gozdovih hrasta doba, v katero je bila vključena tudi Dobrava. Od 163 vrst pritalnih plasti
vegetacije, ki so se pojavile na 10 ali več raziskovalnih ploskvah, jih je v Dobravi le 28.
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Številčno je največ migaličnega šaša (Carex brizoides L.), bodičaste glistovnice (Dryopteris
carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs), rušnate masnice (Deschampsia despitosa (L.) P.Beauv.) in
smreke (Picea abies (L.) Karsten). Drevesna plast ima v povprečju le dva najpogostejša
predstavnika (hrast dob in smreko). Število vrst je na ploskvah kompleksa (kompleks meri
100x100 m) Dobrava razmeroma majhno, saj v povprečju dosega le 9 vrst/ploskev (ploskev
meri 20x20 m). Za vse omenjene vrst je značilno, da rastejo na s hranili revnejših tleh in
tolerirajo ali za svojo rast potrebujejo veliko vlage.

5. RASTLINSTVO DOBRAVE

5.1. Nižinski poplavni hrastovi gozdovi v Sloveniji
Pri nas so nižinski poplavni gozdovi gozdovi doba (Quercus robur) in belega gabra (Carpinus
betulus), doba, veza (Ulmus laevis) in poljskega jesena (Fraxinus angustifolia), črne jelše
(Alnus glutinosa) in vrb (Salix sp.) (Čater, 2002, str. 14).
Gozdovi danes v Sloveniji zavzemajo 59,75 % površja (Poročilo …, 2012). Nižinski poplavni
gozdovi, ki jih najdemo ob večjih vodotokih, od tega predstavljajo le majhen delež, okoli 2 %.
Najznačilnejši poplavni gozdovi se nahajajo na severovzhodu Slovenije, pa tudi Krakovski
gozd predstavlja pomemben kompleks te oblike gozda (Čater, Kutnar, Accetto, 2001).
Združbe doba in belega gabra, ki so najpogostejša oblika nižinskih poplavnih gozdov pri nas,
predstavljajo le okoli 1,3 % celotne površine gozdov (Čater, 2002, str. 14).
V preteklosti je večino teritorija današnje Slovenije prekrival gozd. Kmetijstvo, železarstvo,
steklarstvo in drugi antropogeni faktorji so povzročili izsekavanje gozda, ki je potekalo vse do
konca 19. stoletja (Čater, Kutnar, Accetto, 2001). V svetovnem merilu je zanimiv podatek, da
so se v zadnjih 8000 letih najbolj, predvsem zaradi delovanja človeka, skrčili gozdovi zmernih
območij, kar za 65 % (Tome, 2007, str. 16).
Velikih strnjenih gozdov doba v Sloveniji več ni veliko, saj so se tako kot drugi hrastovi
gozdovi največkrat morali umakniti kmetijstvu, ki je prav na njihovih rastiščih našlo
najprimernejše obdelovalne površine. Danes se v Sloveniji dob nahaja na mestih, ki jih (še?)
niso izkrčili za kmetijsko rabo. Pri Kostanjevici na Krki je znameniti Krakovski gozd, na
Štajerskem se nahaja severovzhodno od Brežic, ob Dravi in na Dravskem polju do Slovenske
Bistrice, ob Pesnici, ob Paki v Celjski kotlini, v Prekmurju predvsem ob Muri in Ledavi, na
Koroškem ob Meži, Mislinji in Dravi, v osrednji Sloveniji med Ljubljano in Kranjem ter na
Ljubljanskem barju, v okolici Logatca, na Notranjskem v Postojnski kotlini in na Planinskem
polju, na Goriškem v Vipavski dolini, pa tudi med Tolminom in Kobaridom ob Soči (Kotar,
Brus, 1999, str 72-76).
Žal naši poplavni gozdovi in gozdni rezervati doživljajo podobno usodo kot nižinski gozdovi
drugod po Evropi. Z gospodarjenjem vpliva človek nanje neposredno, s poseganjem v režim
talnice pa posredno in dolgoročno. Posledice poseganja v vodni režim se ponekod že kažejo v
propadajočih gozdovih črne jelše in doba. Ti gozdovi pri nas nimajo obetavne prihodnosti, saj
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se že omenjenim negativnim vplivom pridružuje še težnja človeka po izrabi vodne energije.
Neizbežna gradnja vodnih pregrad ima lahko daljnosežne posledice tako na nižinske gozdove
ob vodotokih kot na celoten živalski svet v njih (Čater, 2002, str. 5). Raziskava o osutosti
doba na trajnih raziskovalnih ploskvah v obdobju 1995-2000 v katero je vključena tudi
Dobrava (Čater, 2001), kaže na enega od primerov neprimernega posega v nižinske hrastove
gozdove: pokazala, je da se je na vseh raziskovalnih ploskvah povečala povprečna osutost
doba. V primeru Dobrave je to od 22,16 % povprečne osutosti leta 1995 na 54,55 % leta
2000. Pri vzporejanju podatkov s podatki z bližnjih meteoroloških postaj so ugotovili večjo
povezanost med osutostjo in letnimi padavinami kot s povprečnimi letnimi temperaturami.
Toda vzrokov osutosti ne gre pripisati le spreminjajočim se vremenskim pogojem, saj so
neločljivo povezani z ostalimi dejavniki kot so primarni škodljivci, poškodbe, spremembe
rastiščnih razmer, gojitveni ukrepi in preteklo gospodarjenje. Čez 7 let zgodba ni nič
drugačna (Levanič, Čater, 2007). Tokrat so na trajnih raziskovalnih ploskvah doba poleg
osutosti krošnje ugotavljali tudi debelinski prirastek. Odstotek osutosti doba v Dobravi je
narasel na 63 %, kar predstavlja celo najmanjši odstotek osutosti med proučevanimi
ploskvami (ostale so v Cigonci, Krakovskem gozdu ter Hraščici). Nepresenetljivo je bilo
ugotovljeno, da tudi debelinski prirastek kaže trend upadanja širine branik v zadnjih sto letih.
V Dobravi je povprečna vrednost manjša od 2 mm že vse od leta 1928.
5.2. Nižinski poplavni hrastov gozd Dobrava ob spodnji Savi
Mokrišča ob spodnji Savi zajemajo ostanke poplavnih logov in mrtvic ter številnih prodišč in
erozijskih brežin. Dobrava, poplavni gozd, in Jovsi s poplavnimi in mokrotnimi travniki so
odvisni od visoke podtalnice (Beltram, 2003, str. 53). Dobrava namreč z bližnjimi Jovsi tvori
mokrišče Dobrava – Jovsi, ki „je primerno za uvrstitev na seznam lokalitet Ramsarske
konvencije, ker ohranja številne slovenske in mednarodno redke, ranljive, prizadete in
ogrožene rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe” (Hudoklin, 2005, str. 38).

5.2.1. Naravovarstveni status Dobrave
Zaradi posebno bogatega rastlinskega in živalskega sveta ima Dobrava (v navezavi z Jovsi)
pomemben naravovarstveni status. Ta namreč zaobjema status Območja Natura 2000
(Uredba o posebnih …, 2004), status ekološko pomembnega območja (Uredba o ekološko …,
2004), naravne vrednote (Pravilnik …, 2004) ter, kot že omenjeno, status območja,
predlaganega za Ramsarsko lokaliteto.

5.2.2. Rastlinski svet Dobrave
Z vegetacijskega vidika je Dobrava pomembna, saj je „poleg Krakovskega gozda zadnji večji
ohranjeni sestoj nižinskega gozda doba in belega gabra (Erythronio-Carpinion) ob reki Savi”
(Hudoklin, Žvikart, 2007, str. 3). Ta prekriva 70 % površine območja. Na manjših površinah so
še črna jelševja (Alnetum glutinosae) (3 %) in nasadi iglavcev, ki obsegajo kar 6 % površin,
preostanek pripada bukovim sestojem (Hudoklin, 2005, cf.: Poboljšaj et al., 2001). Na
severozahodnem delu Dobrave je ribnik z razvito obvodno vegetacijo, na otočkih pa se
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pojavljajo različni močvirski sestoji. V obsegu Dobrave in na njenem obrobju so številni
mokrotni travniki z nekaterimi značilnimi vlagoljubnimi rastlinami: rušnata mastnica
(Deschampsia caespitosa), poletni veliki zvonček (Leucojum aestivum), bledi šaš (Carex
pallescens) … (Hudoklin, 2005, str. 39). V gozdu je poleg zgoraj omenjenih združb treba
omeniti še združbe velikega jesena (Fraxinus excelsior) ob počasi tekočih vodah. Dobro sta
razviti obrečno steblikovje in steblikovje drugih vlažnih rastišč. V nižinskem gozdu raste nekaj
ogroženih rastlinskih vrst: navadna božja milost (Gratiola officinalis), močvirska ludvigija
(Ludwigia palustris), kukavica (Orchis palustris), navadni objed (Succisella inflexa) …
(Hudoklin, 2005, cf.: Poboljšaj et al., 2001, str. 40).
5.2.3. Živalski svet Dobrave
Med ogroženimi živalskimi vrstami, ki živijo v Dobravi, so še posebej pomembne ptice,
ugotovljenih je bilo kar 64 pretežno gozdnih vrst, od tega 54 gnezdilk (Hudoklin, 2005, cf.:
Poboljšaj et al., 2001, str. 40). V prvi vrsti so pomembni srednji detel (Dendrocopus medius),
črna štorklja (Ciconia ciconia), golob duplar (Columba oenas) in sova kozača (Strix uralensis).
Poleg srednjega detla in črne štorklje so kot vrste Natura 2000 opredeljene še belovrati
muhar (Ficedula albicolis), vijeglavka (Jynx torquila) in pivka (Picus canus) (Hudoklin, Galičič,
Bogovič, 2011). Tu so tudi ugodni pogoji za mrestišča 14 vrst dvoživk (ki so uvrščene na Rdeči
seznam ogroženih dvoživk v Sloveniji, torej so nacionalnega pomena (Hudoklin, 2005, str.
40), med katerimi so najzanimivejši križanci nižinskih in hribskih urhov (Bombina bombina, B.
variegata), veliki pupki (Triturus carnifex) ter plavčki (Rana arvalis). Odmirajoči hrasti so
pomembni za razvoj ličink hroščev hrastovega kozlička (Cerambyx cerdo) in rogača (Lucanus
cervus) (Hudoklin, Žvikart, 2007, str. 3).

5.2.4. Gospodarjenje v Dobravi
Gospodarski dejavnosti, ki se odvijata na območju Dobrave, sta kmetijstvo in obrt. Večina
zemljišč na območju in v njegovi okolici je v zasebni lasti, lastniki parcel pa so v veliki meri
okoliški prebivalci. Na gozdnem obrobju se zaradi težje uporabe kmetijske mehanizacije
kmetijska raba opušča. Zlasti na zahodnem in južnem obrobju Dobrave prevladuje intenzivno
kmetijstvo. Tu so bili v preteklosti izvedeni večji hidromelioracijski posegi na Gabrnici in
njenih pritokih. Regulirana je bila večina potokov, ki tečejo iz Dobrave, kar vpliva na večji
odtok vode. Gospodarjenje v samem gozdu je ekstenzivno in poteka v skladu s sprejetim
gozdnogospodarskim načrtom, ki zagotavlja sonaraven razvoj avtohtonih gozdnih združb. Les
se uporablja v glavnem za kurjavo in kot tehnični les (Hudoklin, 2005, str. 40-41).
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Slika 9: Ob robu gozda so njive, travniki in zaraščajoče se površine
Avtorica: M. Pšeničnik

5.2.5. Ekocelice v okviru Nature 2000
Vključenost Dobrave v Naturo 2000 ima za gozd velik pomen: „Varstveni cilji območij Natura
2000 postavljajo v ospredje ohranjanje, vzdrževanje ali izboljšanje obstoječih lastnosti nežive
in žive narave, ki prispevajo k ugodnem stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov,
zaradi katerih je bilo območje opredeljeno” (Hudoklin, Galičič, Bogovič, 2011).
Za ključno kvalifikacijsko vrsto Dobrave, po kateri ugotavljajo stanje habitata, so izbrali
srednjega detla, ki „je kot habitatni specialist dober indikator kakovosti hrastovih gozdov”
(Hudoklin, Galičič, Bogovič, 2011, cf.: Muller in sod., 2009). Po ocenah v Dobravi gnezdi 5 %
slovenske populacije. Srednji detel živi v duplih hrastov debeljakov (prsni premer nad 30 cm).
Teh je v Dobravi kar 60 %, saj v gozdu v zadnjih desetletjih prevladuje ekstenzivno
gospodarjenje. Ker tako velik delež starejših hrastov dolgoročno ne ohranja stabilnega
gozdnega ekosistema v smislu trajnega zagotavljanja lesnoproizvodne funkcije gozda, je v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pišece za obdobje 2012-2021
predvideno zmanjšanje odstotka debeljakov na 40 %. Zaradi tega ukrepa se bo zmanjšal
optimalni habitat kvalifikacijskih vrst ptic, srednji detel pa je še posebej občutljiv za
spremembe. Zato so v upravljavski načrt območja Nature 2000 v Sloveniji vključili ekocelice.
To pomeni, da so z zakupom ustreznih hrastov vzpostavili mrežo stotih ekocelic ter jih
vključili v gozdnogospodarski načrt. S tem bodo dosegli, da se premena razvojnih faz v
novem načrtu upravljanja načrtuje postopno, v čim daljšem obdobju. Pri tem pa bodo morali
želeno končno strukturo 40 % debeljakov prilagoditi zahtevam območja Natura 2000 in
zagotoviti ohranjanje primernega števila gnezdilnih oz. habitatnih dreves (ekocelic)
(Hudoklin, Galičič, Bogovič, 2011).
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S takim pozitivnim ukrepom so naravovarstveniki poskrbeli za ohranitev tako živalskih kot
vsaj ene rastlinske vrste v Dobravi. Še posebej spodbudno je dejstvo, da so k temu pritegnili
tudi lastnike gozdov, ki so se morali seznaniti z zahtevami območij Nature 2000 in sprejeti
soodgovornost za ohranjanje ustreznih gnezdišč, s tem pa se je nedvomno povečalo
zavedanje o posebnosti Dobrave kot habitata.
5.3. Gozdne združbe Dobrave
Fitogeografsko sodi to območje v Ilirsko provinco - jugovzhodnoalpski sektor in znotraj tega v
predpanonski podsektor (Skrivnost gozdov, 2007, str. 19-20). Za območje Dobrave sta po
podatkih iz Vegetacijske karte Slovenije (2002) značilni dve gozdni združbi – doba in smreke
(Piceo abietis – Quercus roboris) in gozd navadnega gabra in borovnice (Vaccinio myrtilli –
Carpinetum betuli). Na jugovzhodnem robu na pobočju Kapelskega griča uspeva še manjša
združba bukve in pravega kostanja (Castaneo sativae – Fagetum). Obe prvo navedeni združbi
uvrščamo v zvezo Erythronio-Carpinion (Ilirske hrastovo-belogabrove gozdove).
Na žalost za obravnavano območje nismo našli fitocenoloških kart v večjem merilu kot
1:400.000, zato je prikazana karta zelo groba, saj se da na terenu opaziti, da gre za več
različnih gozdnih združb.

Karta 9: Izsek iz Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije 1:400.000
Vir: Vegetacijska karta …, 2002 (Oblikovanje: M. Pšeničnik)
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5.3.1. Združba doba in navadne smreke (Piceo abietis – Quercus roboris)
Združba doba in navadne smreke je značilna za nižinski svet Slovenije, ki je pod vplivom talne
vode. Uspeva v celinskem podnebju v krajih s povprečno letno temperaturo 10 °C.
Diagnostične vrste združbe so hrast dob, navadna smreka (Picea abies), navadni gaber, pravi
kostanj (Castanea sativa), češnja (Prunus avium) ter črna jelša. V grmovni plasti so
najpogostejše rastline leska (Corylus avellana), navadni glog (Crataegus laevigata), navadna
trdoleska (Euonymus europaea), navadna krhlika (Frangula alnus), kovačnik (Lonicera
carpifolium), črni trn (Prunus spinosa), črni bezeg (Sambucus nigra) in brogovita (Viburnum
opulus). Od predstavnikov zeliščne plasti navajam le nekatere od najbolj tipičnih: plazeči
skrečnik (Ajuga reptans), podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), navadna smrdljivka
(Aposeris foetida), navadni kopitnik (Asarum europaeum), navadna podborka (Athyrium filixfemina), migalični šaš (Carex brizoides), pomladanski žafran (Crocus napolitanus), gola
dremota (Cruciata glabra), navadna glistovnica (Dryopteris filix-mas), gozdna škržolica
(Hieracium sylvaticum), belkasta bekica (Luzula luzoides), dvolistna senčnica (Maianthemum
bifolium), orlova praprot (Pteridium aquilinum) (Marinček et al., 2003, str. 28).
Na območju te združbe se nahaja tudi moj profil. Ker so drevesa zelo visoka in do tal pride
manj svetlobe, sta zeliščna in grmovna plast nestrnjeni. Več je zeliščne kot grmovne plasti. V
grmovni plasti je posebej veliko zasejanih navadnih smrek, medtem ko starejših osebkov ni
videti oziroma se sušijo. Na večji poseki v bližini so čistino zarasle mlade smreke in
neprehodna orlova praprot. Naštete rastline niso zahtevne glede rastiščnih pogojev, skupno
jim je, da imajo raje kisla in bolj vlažna tla.

Slika 10: Gozd v okolici lokacije profila
Avtorica: M. Pšeničnik
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Slika 11: Orlova praprot prerašča poseko
Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 12: Smreka v Dobravi odmira
Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 13: Tla prerašča šaš (Carex sp.)
Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 14: Vrstam iz rodu lipica (Epimedium)
ustrezajo vlažnejša senčna rastišča
Avtorica: M. Pšeničnik
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5.3.2. Združba navadnega gabra in borovnice (Vaccinio myrtilli – Carpinetum betuli)

Avtorica: M. Pšeničnik

To je acidofilna gozdna združba, ki najbolje uspeva na višini od 200 do 450 m. Za podlago
potrebuje tudi pleistocenske gline in ilovice. Uspeva v celinskem podnebju s povprečnimi
letnimi temperaturami od 9 do 10 °C, padavinami od 900 do 1200 mm ter izrazitim
zgodnjepoletnim maksimumom (Klimatologija Slovenije. Količina …, 1995), kar je na
obravnavanem območju v povprečju zagotovljeno. Diagnostična kombinacija rastlinskih vrst
vsebuje: v drevesni plasti navadni gaber, hrast graden (Quercus petraea), navadno smreko,
pravi kostanj, češnjo; v grmovni plasti lesko, navadno trdolesko (Euonymus europaea),
navadno krhliko, navadni bršljan (Hedera helix), srhkostebelno robido (Rubus hirtus) in
brogovito; v zeliščni plasti pa navajam le nekatere od najbolj tipičnih: navadna regačica
(Aegopodium podagraria), navadna smrdljivka, vijugasta masnica (Avenella fexuosa),
rebrenjača (Blecnhum spicant), gozdni šaš (Carex sylvaticas), pasji zob (Erythronium denscanis), belkasta bekica, dvolistna senčnica, navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis), navadni
ženikelj (Sanicula europaea), borovnica (Vaccinium myrtillus) (Marinček et al., 2003, str. 45).
Od naštetih diagnostičnih vrst se graden tu ne pojavlja pogosto, saj mu prevlažna tla ne
ustrezajo. Namesto njega prevladuje hrast dob, vendar na vmesnih rastiščih prihaja do
mešanja vrst, tako da se pri nekaterih osebkih ne da natančno določiti vrste (Kotar, Brus,
1999, str. 73).

Slika 15: Hrastu dobu dela družbo beli gaber
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5.3.3. Združba bukve in pravega kostanja (Castaneo sativae – Fagetum)
Poznana je pod imenom kisloljubni bukov gozd in je aconalna gozdna združba, vezana na
nekarbonatno matično podlago. Porašča prisojna, srednje strma do strma pobočja. Pojavlja
se v podgorskem pasu. Med talnimi oblikami so pretežno srednje globoka do globoka
skeletna distrična rjava tla. V drevesni plasti so diagnostične rastline bukev (Fagus sylvatica),
graden in pravi kostanj (Castanea sativa). V grmovni plasti se nahajajo navadna krhlika, mali
jesen (Fraxinus ornus), češnja in srhkostebelna robida. Od diagnostičnih vrst zeliščne prsti le
nekatere: navadna smrdljivka, navadna podborka, jesenska vresa (Calluna vulgaris), nizka
relika (Chamaecytisus supinus), sladka koreninica (Polypodium vulgare), zajčica (Prenanthes
purpurea), trobentica (Primula vulgaris), orlova praprot, borovnica. V mahovni plasti
uspevajo kodrolistni pušičnik (Atrichum undulatum), čašasti jelenovec (Cladonia pyxidata),
štorovo sedje (Hypnum cupressiforme) in še nekaj drugih (Marinček et al., 2003, str. 26).
5.4. Lastnosti hrasta doba (Quercus robur) in vzroki za njegovo pešanje
V tem podpoglavju še posebej obravnavamo hrast dob, ki je v Dobravi najbolj prepoznavna
drevesna vrsta, kot gostitelj srednjega detla pa tudi najpomembnejša.
Hrast dob (ang. pedunculate oak, English oak, French oak) je eden izmed šestih vrst hrasta, ki
pri nas samoniklo uspevajo (poleg doba še hrast graden (Quercus petraea), puhovec
(Quercus pubescens), cer (Quercus cerris), oplutnik (Quercus crenata) in črničevje (Quercus
ilex) (Skrivnosti gozda, 2007, str. 27). Dob za svojo rast zahteva glinasta in peščena tla z
visokim nivojem podtalnice (Skrivnosti gozda, 2007, str. 60).
Areal doba se razteza po vsej Evropi, razen po severnem delu Skandinavije in južnem delu
Španije. Pri nas raste ob rečnih naplavinah s spremenljivo višino podtalnice. Dob zraste v
sestoju do 50 m in doseže prsni premer do 2,6 m. Debla takih dreves so ravna, polnolesna in
do 30 m brez vej. Krošnja je široka in zaobljena. Skorja je do 20. ali 30. leta gladka, siva,
potem pa razpoka z globokimi vzdolžnimi in plitvimi prečnimi razpokami. Listi so na kratkih, 3
do 5 mm dolgih pecljih, pernato deljeni na 4 do 5 (8) parov zaobljenih, s širokimi zajedami
ločenih listnih krp. Listna ploskev je dolga 8 do 15 cm in 3 do 10 cm široka. Plodovi so dolgi
od 1,5 do 5 cm in 0,7 do 2,7 cm široki. Skledica sega do 1/2 ali 1/3 dolžine plodu. Skupni
pecelj plodov je 2 do 6 cm dolg. Doseže starost 500 do 1000 let in spada skupaj s tiso med
drevesa z najvišjo starostjo v Evropi. Kot večina hrastov je precej svetlobna vrsta. Najbolje
uspeva na globokih peščenih, ilovnatih ali glinenih tleh z nihajočo gladino podtalnice od 2 do
0 m. Občutljiv je na pomladanske pozebe, dobro pa prenaša poletno vročino in sušo. Na
optimalnih rastiščih, to je na rečnih naplavinah z nihajočo podtalnico, tvori čiste sestoje. Na
nekoliko dvignjenih tleh z nižjo podtalnico se dobu pridružita še gaber in graden (Mlakar,
1990, str. 123-125).
Sam gozd in z njim tudi hrast kot njegov gradnik sta najverjetneje na tem mestu že tisočletja.
Hrast se namreč nahaja na ozemlju Slovenije že dolgo. Po zadnji (würmski) poledenitvi so se
med prvo otoplitvijo pred 13.300 do 12.500 leti iz mikrorefugijev tajgi pridružili prvi listavci,
med njimi tudi Quercus. Na prehodu iz kasnega glaciala v holocen so se na mestu iglavcev in
brez hitro širili elementi mešanega hrastovega gozda. V borealu na začetku holocena so že
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masovno nastopili elementi mešanega hrastovega gozda Ulmus, Tilia, Quercus, Fraxinus,
Acer in se združili v Quercetum mixtum (Šercelj, 1996, str. 55-58). Do danes so se gozdne
faze večkrat spremenile in se še vedno spreminjajo, hrast pa je v njih stalno prisoten. Danes
mu v Dobravi najštevilčnejšo družbo delata beli gaber in smreka, ki je bila v gozd umetno
vnesena.
Zaradi sušenja sestojev, ki še niso primerni za obnovo, se v hrastovih gozdovih pojavljajo
vrzeli. Na njih sicer pride zaradi ugodnih rastiščnih razmer do vznika mladja, ki domnevno
zaradi premalo toplote in svetlobe, pepelovke in objedanja parkljaste divjadi kmalu propade.
Razmerje razvojnih faz je porušeno; prevladujejo debeljaki, mladovij je 2 %, pomlajevalcev
pa skorajda ni (Čater, 2002 str. 18). Načrti za pomlajevanje hrasta v Dobravi so že bili
omenjeni (cf.: str. 20). Odstotek starejših dreves želijo zmanjšati iz 60 na 40 %, a bodo zaradi
naravovarstvenih razlogov dinamiko sprememb morali upočasniti in prilagoditi zahtevam, ki
jih prinaša naravovarstveni status (Hudoklin, Galičič, Bogovič, 2011).

Slika 16: Najprepoznavnejši gradnik Dobrave – hrast dob (Quercus robur)
Avtorica: M. Pšeničnik
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Slika 17: Areal hrasta doba v Evropi in
Sloveniji
Vir: Dendrologija …, 1990.

Avtorica: M. Pšeničnik

Slika 18: Hrast je angleško ime (Pedunculate oak) dobil zaradi dolgega peclja (ang. peduncle)
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6. SKLEPI
Po preučitvi literature o nižinskih poplavnih gozdovih smo ugotovili, da so redki sestoji, ki so
na poplavnih ravnicah rek uspeli preživeti izsekavanje in se ohraniti do danes, majhen, a
dragocen košček v mozaiku slovenskih gozdov. Nekoč so pokrivali celotne poplavne ravnice,
danes pa predstavljajo le še dva odstotka vseh gozdov.
Na mestih, kjer so tla premokra in neugodna za kmetovanje, gozdov niso krčili, zato so na
omejenih območjih uspeli preživeti bolj strnjeni gozdovi hrasta doba. Čistih sestojev danes
več ni; zaradi človekovega poseganja v gozd in želje po večji ekonomski donosnosti so
umetno zasadili smreko, ki sedaj zaradi bolezni propada.
Dobrava je zadnji ostanek nižinskega poplavnega gozda ob spodnjem toku Save v Sloveniji na
njenem levem bregu, zato je pomembno, da je zaščitena kot del Nature 2000, prav tako kot
je zaščitena tudi večina drugih nahajališč doba po Sloveniji (več o območjih na naslovu
http://www.natura2000.gov.si/). Potencialno propadanje tega tipa gozda so torej zavarovali
z zakonodajo, kar preprečuje morebitno neposredno škodljivo delovanje človeka na gozdove.
Tako 'zlahka' pa se ne da preprečiti posrednega vpliva na gozdove, ki ni tako zelo opazen, a je
toliko bolj vztrajen in vedno prisoten. Primer povečane osutosti krošenj opozarja, da se tudi
v poplavnem gozdu, v katerega lastniki ne posegajo veliko, dogajajo spremembe na slabše.
Na gozdove torej vplivajo tudi globalni procesi, kot so višje temperature in daljša sušna
obdobja.
Nižinski poplavni gozdovi so proti upadanju gladine podtalnice nemočni. V kombinaciji s
sušnejšimi poletji in višjimi temperaturami ter manjšo količino padavin to pomeni reagiranje
dreves z osutostjo krošnje in slabšo rastjo. To morda naznanja zelo počasno odmiranje tega
habitatnega tipa. Zaraščanje ob gozdnem robu resda povečuje delež gozda, vendar pa
njegova kvaliteta upada, saj ni ugodnih pogojev za pomlajevanje gozda.
Matična podlaga in relief se v primerjavi z ostalima abiotskima dejavnikoma ne bosta
spremenila. Sprememba bo, ob manjših količinah vode, pri pedogenetskih procesih
oglejevanja in psevdooglejevanja. Suha faza in z njo proces oksidacije bosta prevladala nad
mokro fazo redukcije, vendar to ne bo močno vplivalo na rastlinski pokrov.
Rastlinske vrste, ki smo jih opazili pri terenskem pregledu v okolici profila, so še vedno
značilne za mokrotna rastišča. Prisotnost hrasta doba, jelševja in vlagoljubne podrasti
nakazuje, da razmere še niso zelo zaskrbljujoče. Predvidevam pa, da se bi lahko zaradi večje
sušnosti tal in nižje gladine podtalnice na rastišča doba priselil hrast graden, ki raste na
gričevnem svetu severno od Dobrave.
Ohranitev gozda v enakem stanju kot je danes ni možna in tudi ne naravna. Kot ves svet se
tudi nižinski poplavni gozdovi nenehno spreminjajo. Da pa bi se čim dlje ohranili kot izjemen
habitatni tip, torej posebno rastišče in domovanje redkih vrst živali, ki bogati biodiverziteto
našega okolja, sta v takšnih gozdovih potrebna zaščita in premišljeno načrtovanje dejavnosti.
V Dobravi je bil z vzpostavitvijo ekocelic in vključitvijo zahtev območja Nature 2000 v
gozdnogospodarski načrt narejen pravi in ustrezen korak, ki bo koristil življenju gozda in
posredno ljudem, ki ga obiskujejo.
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7. SUMMARY
Lowland forest Dobrava lies on the floodplain of the Lower Sava in eastern Slovenia near a
town Brežice. It presents one of the remnant floodplain forests that, before settlement of
our predeseccors, occupied large floodplains along the rivers. The forest formed on the
Quaternary aluvial sediments that were deposited here by the streams flowing from Orlica
Range north of Dobrava.
Today there is no external surface body of water affecting the grounds. Water that affects
the ground and soils is a combination of ground water and percipitations. There are five
smaller streams springing in the forest itself. Although the terrain is levelled, these streams
made shallow valleys, but otherwise the terrain slowly falls from NE towards SW. Mean
altitude is 155 – 160 m, average annual percipitation between 1000 – 1100 mm and average
annual temperature around 10 °C.
These factors, combined with soil characteristics, are adequate for the development and
growth of floodplain forest. Most significant tree in such lowland forest is pedunculate oak
(Quercus robur) – Dobrava was even named after it, as pedunculate oak is called 'dob' in
Slovene. Unfortunately, due to unfavourable weather changes and anthropogene influence
this type of forest is becoming endangered. Most important element for its preservation,
water, is becoming unstable. The combination of negative effects leads to steep increase of
crown transparency.
Dobrava is an important habitat for various animal species, also very endangered ones. It has
been recognized as an important habitat by Natura 2000 project which included Dobrava in
its activities and under its protection. Dobrava is, together with nearby meadows in Jovsi,
enlisted as a potential site for protection under Ramsar Convention.
Soils of Dobrava formed on aluvial sediment under the influence of groundwater and
torrential water. Levelled relief with only shallow valleys and impermeable layer in the
ground cause stagnation of water. The groundwater level does not affect soils as much as
torrential water does. This causes the processes of gleying pseudogleying in the soils of
Dobrava, which are predominant processes there.
The location of my soil profile was chosen randomly. I determined 5 horizons – first one as
humus-accumulative, second as eluvial and lower three as iluvial but heavily affected by
stagnating water. As we haven't reached the C horizon there exists an alternative
interpretation of the profile, namely the last three subhorizons could also be Go horizons of
gley soil. Slovene classification names the first kind of soil pseudogley and the second one
gley,while the international FAO and UNESCO classification names them planosols.
In Dobrava there are two main associations, namely Piceo abietis – Quercus roboris and
Vaccinio myrtilli – Carpinetum betuli. They both have their diagnostic species of which I have
found the main representatives. Species from all three forest layers share the affinity for
poorer and moist soil, preferably acid. In the case of Dobrava all these requirements are
met.
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