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Analizirano območje v GGE Blagovica je leta 2008 prizadel vetrolom, leta 2014 pa
žledolom. Analizirali smo razvoj mladja, drevesno sestavo in višinsko strukturo
mladja na prizadetih površinah, ki so sedaj prepuščene naravnemu procesu obnove.
V oddelkih na objektih Golčaj (pred ujmo normalen sestojni sklep), Golkar (pred
ujmo vrzelast sestojni sklep) in Vetrolom (poškodovan zaradi vetra) smo postavili
12 ploskev, na vsaki poškodovani površini po štiri in dve z namenom kontrole v
sestojih, ki v ujmah niso bili poškodovani. Ploskve so bile v velikosti 5 x 5 m. Na
ploskvah se je najpogosteje pojavljalo mladje bukve, črnega gabra, velikega jesena,
gorskega javorja, malega jesena, gorskega bresta, smreke. Gostota mladja na
objektu Golkar je večja kot na objektu Golčaj zaradi večjega dotoka svetlobe v
sestoj pred ujmo, zeliščnega sloja pa je več na objektu Golčaj. V obeh objektih je
največ mladja do višine 20 cm, nasemenitev je potekala ob istem času. Mladje, ki je
višje od 50 cm, se je nasemenilo že pred ujmo. Na objektih Golkar je največ mladja
bukve in velikega jesena, na objektih Golčaj pa je največ velikega jesena. V
prihodnosti bi bila potrebna izvedba ustrezne nege, predvsem obžetev grmovnega
sloja leske in zeliščnega sloja malin, robid in trav, da bi tako zagotovili dobro
kakovost osebkov v naslednjih razvojnih fazah.
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The forest analysed in this diploma thesis was damaged by a windstorm in 2008,
and in 2014 it was affected by sleet. We have analysed the regeneration in the
affected area in terms of its tree structure and height. We have set up 12 plots in
total in the following damaged areas: Golčaj (dense canopy before the ice storm),
Golkar (scattered canopy before the ice storm), and Vetrolom (stands damaged by
wind). The size of plots was 5 x 5 metres. The regeneration that was most
commonly found in these plots was of the following tree species: European beech,
European hop-hornbeam, European ash, sycamore maple, South European
flowering ash, wych elm, and Norway spruce. Due to the fact that before the
disturbance there was more light in Golkar area, the regeneration density there was
higher compared to Golčaj area. The density of herb layer, however, was higher in
Golčaj area. In both areas most regeneration was up to 20 cm high. Natural seeding
that took place before the disturbance was the source for the regeneration that was
higher than 50 cm. To achieve good quality of future stands the appropriate
silvicultural measures should be carried out, primarily removal of common hazel
and herb layers of raspberry, blackberry, and grass.
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1

UVOD

Žledolom, vetrolom, snegolom, suša, plazovi, napadi insektov, vsi ti pojavi imajo skupno
nadpomenko, ki ji pravimo naravne ujme, motnje. Dandanes skoraj ne mine leto dni brez
vsaj enega večjega ali manjšega takega pojava. Zelo velik vpliv na to pa imamo ljudje sami
s svojim ravnanjem z naravo.
Ujma (Slovar …, 2015) je definirana kot dogodek, pojav v naravi, ki povzroči veliko
škodo. Naravne ujme predstavljajo velike motnje pri gospodarjenju z gozdovi in se
velikokrat prepletajo med seboj, skupaj pa povzročajo sinergistične učinke, ki skupaj
presegajo učinke, ki jih lahko povzroči posamezna ujma. Zaradi vse večjih podnebnih in
klimatskih sprememb posledično prihaja v atmosferi do povečanja količine energije. S
stopnjevanjem našega ravnanja se bo delež naravnih ujm samo še povečeval. Da bi
pripomogli k vsaj delnemu zmanjševanju negativnih učinkov ujm, moramo poznati
fizikalne osnove nastanka posameznih ujm, njene posledice na gozdove, gozdnogojitvene
in varstvene ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nastanka poškodb gozda (Jakša, 2007).
Marinšek in sod. (2015) navajajo, da sta obseg in jakost ujme odvisna od prepleta različnih
dejavnikov, kot so matična podlaga, globina tal, naklon, lega, relief, nagib, skalovitost,
vlažnost, velikost in stopnja asimetričnosti krošnje, vitalnost, (ne)negovanost sestojev,
drevesna sestava, razvojne faze in oblika sestojev.
Motnja je pojav, ki ni usklajen s pravilnim, normalnim delovanjem (Slovar …, 2015).
Motnje lahko delimo po intenzivnosti, času trajanja in predvidljivosti, po izvoru pa na
naravne, antropogene in kombinirane. Po prostorskem obsegu so lahko globalne,
regionalne, krajinske, ekosistemske in mikrorastiščne (Marinšek in sod., 2015). Naravne
motnje spreminjajo strukturo in vrstno sestavo gozdnih ekosistemov. Poleg tega usmerjajo
še kroženje hranil, shranjevanje ogljika in določajo habitatne lastnosti gozda (Nagel in
Roženbergar, 2015).
Splošno znano je, da ujme v gozdovih povzročajo veliko škode, poškodujejo ekosisteme,
rastišča, spremenijo klimatske razmere, zaradi česar les izgubi na vrednosti. Vendar pa
lahko na ujmo pogledamo z drugega zornega kota, v pozitivnem pogledu, in jo vzamemo
za novo priložnost, kot v svoji razpravi ugotavljata Nagel in Roženbergar (2015). Z
ekološkega stališča ujm in motenj ne moremo označiti kot škodljive za ekosisteme.
Proučevanja ujm nam lahko pripomorejo k novim spoznanjem o delovanju gozdov, gojenju
in gospodarjenju z njimi. Narava nam daje priložnosti za nova znanja, le znati moramo
opazovati.
V srednji Evropi je veter poglavitni povzročitelj motenj v gozdovih. Odvisno od njegove
hitrosti, pa ima ta pozitivne in negativne vplive na gozd.
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Atmosfera in talna površina na različnih krajih Zemlje različno absorbirata solarno
energijo, zaradi česar prihaja do različnih zračnih tlakov. Te razlike povzročajo gibanje
zraka oziroma veter. Ta je pomemben pri oskrbi rastlin z dušikom iz atmosfere, prinaša in
odnaša drobne talne delce, onesnaženost, vpliva lahko na morfologijo, fiziologijo in
anatomijo dreves, pomembno vlogo ima pri opraševanju in raznašanju semen, razširja
spore gliv, hladi talno površino, pospešuje transpiracijo. Posledica ekstremno močnega
vetra pa je vetrolom (Kotar, 2005).
Žled je meteorološki pojav, ki nastane tako, da ravno prav velike kapljice podhlajene vode
pri dotiku s hladno podlago skoraj takoj primrznejo. Celoten del kapljice ne zmrzne takoj
in polzeča voda v zraku s temperaturo malo pod 0 ºC zmrzne šele čez čas (Mezgec, 2015).
Do tega pojava pride ob mešanju hladnejše in toplejše zračne mase, pri čemer sta ključna
dejavnika temperatura zraka in padavine, v zraku pa mora biti tudi dovolj vlage za
nastanek padavin (Sinjur in sod., 2014). Kadar prihaja do žledenja majhne intenzivnosti,
žled lomi le posamezne veje. Pri močnejši intenzivnosti žleda pa prihaja do prelomov
dreves, odlomov dreves in tudi do izruvanj celih dreves (Čater, 2015). Kot ugotavlja Jakša
(2007), so listavci bolj dovzetni za poškodbe pri žledu, saj imajo zaradi večjega števila vej
in vejic večjo oprijemno površino.
V dolini Črnega grabna v gozdnogospodarski enoti (v nadaljevanju GGE) Blagovica je leta
2008 prišlo do vetroloma, šest let kasneje, leta 2014 pa na sosednjih površinah še do
žledoloma. Načrtovalna enota 11A09 zajema 27,25 ha, enota 11A10 pa 38,16 ha površine
v revirju Blagovica. Zaradi žleda je bilo na obeh objektih poškodovanih do 10 % dreves od
celotne površine. Raziskavo smo izvedli zaradi evidence stanja gozda, da bi ugotovili,
kako stanje pred ujmo vpliva na pomlajevanje gozda po ujmi, katere drevesne vrste se
naravno najbolje pomlajujejo in katere bi bilo v prihodnosti smiselno pospeševati, da bi
povečali odpornost proti ujmam. Zanimalo nas je tudi, kakšne so razlike v obnovi po ujmi
glede na sestojni sklep pred ujmo.
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2
2.1

PREGLED LITERATURE
RAZŠIRJENOST IN POGOSTOST POJAVLJANJA ŽLEDA (PO RADINJA,
1983)

Kraje, kjer debelejši žled povzroča škodo, imenujemo tudi žledne pokrajine. V Sloveniji je
to predvsem značilno za jugozahodni del države. Najizrazitejše je na Visokem krasu, na
njegovem obrobju, vznožju, na notranji, celinski strani, kot je Idrijsko hribovje, in na
zunanji, primorski strani. Tu žledi najpogosteje v pokrajinah submediteranske Slovenije, ki
so bliže kraškim planotam. To so Brkini in bližnje Senožeško hribovje (z Vremščico),
Pivka (zgornja), vznožja Visokega krasa (notranjskega Snežnika, Javornikov, Hrušice,
Nanosa in Trnovskega gozda). Redkeje zajame tudi Čičerijo in matični Kras, predvsem
njune višje predele, kot so Slavnik in Trstelj. Razprostranjenost žlednatih pokrajin se
ujema s pokrajinami, kje je pogostejša in izrazitejša tudi burja, le da je ta obsežnejša in
sega do morja, intenzivno žledenje pa ne. Za žlednato območje je značilna dinarska
usmerjenost (severovzhod–jugovzhod). To območje je ozko in izrazito, ujema se tudi s
klimatskim stikom med primorsko in celinsko Slovenijo.
Podlaga za nastajanje žleda je prepletanje različnih zračnih gmot, morskih in celinskih z
zasnovo v Visokem krasu. Po študijah sodeč žledenje v Sloveniji ni obsežno in se pojavlja
le izjemoma zaradi orografskega tipa žleda. Ta je izredno močan, a krajevno zelo različen
in ne preveč obsežen.
Za žledne pokrajine sta zelo pomembni pogostost in debelina, moč žledenja. Tanek žled, ki
je v Brkinih vsakoleten ali pa se pojavlja tudi večkrat na leto, ne povzroča škode, saj se
pojavlja izven vegetacijske dobe med novembrom in marcem, pojav je celo koristen, saj
uničuje drevesne škodljivce, ki prezimijo pod lubjem. Po takih zimah naj bi bila boljša
sadna letina.
Značilno za orografski žled je, da je omejen na gorsko pregrajo med notranjo in primorsko
Slovenijo in njeno širše primorsko vznožje. Pomembno vlogo imata nadmorska višina in
ekspozicija reliefa. V žledni pas uvrščamo višine med 600 in 900 m. Na severozahodni
strani notranjih pobočij dinarsko usmerjenih planot in hribov je žled debelejši kot na
nasprotnih jugozahodnih straneh.
Poleg žleda pa so pomembne tudi druge naravne nesreče. Ogroženost gozdov stopnjujejo
tudi vetrolomi, ki so pomembnejši v severozahodnem delu in na robu Julijskih Alp, zlasti
na visokih kraških planotah, kot so Jelovica, Mežaklja in Pokljuka.
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2.2

POSLEDICE ŽLEDA

Posledice so odvisne od sestave žleda, ta je kompakten in težak, sestavlja pa ga gosta plast
ledu. Je prozoren, brezbarven in vsebuje malo zraka. Zaradi večje gostote in teže povzroča
glede na svojo debelino nesorazmerno veliko škodo. Gostota žleda je odvisna od
meteoroloških razmer, in sicer od vlage, iz katere nastaja (megla, pršec, dež). Gostota žleda
nastalega in podhlajenega dežja je 0,7, s pršenjem 0,6 in z meglo 0,5. Včasih je zmes ledu
in mokrega snega ali sreža, lahko pa je čist. Kakor hitro se meteorološki pogoji spremenijo,
ga zamenjajo dež, sneg, pšeno ali ivje. Za debelejši žled je potreben vsaj en dan nastajanja
(Radinja, 1983).
Leta 1976 so v študiji z naslovom Geografski učinki žleda v gozdovih okrog Idrije ter
Postojne poročali o škodi, ki jo je povzročil žled leta 1975 med 17. in 19. novembrom. Na
osnovi ocen in meritev je bilo prizadetih 9331 ha gozda. Na manj prizadetih področjih je
prišlo do lomljenja vej in posameznih debel, ki zaradi starosti ali slabe ukoreninjenosti niso
zdržala obtežitve z ledom. Največ škode so utrpeli listavci, še posebno breza, ki je proti
žledu neodporna. Manj škode je bilo na iglavcih, med njimi je bila najbolj poškodovana
jelka, saj so njene veje v vrha zavihane navzgor, led se v vrhovih tako nakopiči in odlomi
vrh. Učinki pa so bili na bolj prizadetih območjih veliko večji. Prišlo je do masovnega
upogibanja, lomljenja, preloma debel, s koreninami izruvanega drevja, lupljenja debel in
do štrcljev (Šifrer, 1976).
2.3

POŠKODOVANOST DREVES NA OBMOČJU POLEDICE

Že imena nekaterih krajev nam povedo, da so tam pomembna območja, na katerih je prišlo
do ekstremnih učinkov, in da tam nastopajo nižje temperature. Ta imena so na primer
Mrzla Rupa, Mrzli Log, Ledenica, Mrzli Dol in podobna. Pri ugotavljanju poškodovanosti
dreves so prišli do ugotovitev, da intenzivnost postopoma narašča od obrobja, kjer je bila
plast žleda debela od 1 do 3 mm, proti glavnim, najbolj prizadetim področjem, kjer je bila
debelina žleda od 3 do 10 cm. Poleg debeline žleda so pomembni tudi naslednji dejavniki,
kot so debelina prepereline, kamninske in reliefne razmere, vrsta, ukoreninjenost drevja,
značaj in starost gozdov. Nekje so bile drevesne krošnje in debla močno polomljena, a ni
prišlo do izruvanja, medtem ko je drugje poleg lomljenja prišlo tudi do izruvanja dreves s
koreninskim sistemov vred, pogosto pa tudi do podrtja celih kompleksov gozda.
Pomemben dejavnik pa so tudi tla. Skozi študijo se je pokazalo, da je bilo veliko
prevrnjenega drevja na skrilavcih in peščenjakih. Malo opore ob velikih enostranskih
obremenitvah nudi drevju tudi droben dolomitni drobir, ki je nastal pri razpadanju žive
skale. Na takih tleh je prišlo do izruvanj. Tudi dolomitizirani apnenci niso tako trdni kakor
čista apnena tla, kjer sežejo razpoke in koreninski sistem zelo globoko in nudijo drevju
večjo oporo. Prav tako je pomembna tudi nagnjenost pobočja; na strmejših pobočjih je bilo
veliko več razlomljenih in prevrnjenih dreves, kjer tla intenzivneje polzijo in so pogoji za
vkoreninjenje manj ugodni. Pomemben pri vsem tem pa je še človek s svojim poseganjem
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v gozdove, ki je spremenil njihovo prvotno sestavo in odpornost. Leta 1953 je Brinar pri
svojih proučevanjih prišel do zaključka, da so ujmo najbolje prestali tisti gozdovi, ki jih
sestavlja drevje vseh generacij, in mešani gozdovi. V takšnih gozdovih si drevesa med
seboj nudijo oporo (Šifrer, 1976).
2.4

INTERESI IN VPLIVI GOZDARJEV

Da bi čim bolj omilili škodo v gozdovih zaradi ujm, pa niso potrebne le sanacije razdejanih
gozdnih sestojev, temveč je treba prilagoditi način gospodarjenja z izbiro pravih drevesnih
vrst in zgradbo sestojev za posamezna rastišča, ki bi omogočala karseda najboljšo
odpornost proti ujmam. Da bi lažje razumeli delovanje gozdnih ekosistemov, so potrebne
nenehne študije, izobraževanja in raziskovanja gozdarjev na tem področju. Poleg tega si
moramo prizadevati za oblikovanje pestrejših naravnih gozdnih sestojev. Potrebno bi bilo
tudi nenehno izobraževanje in zavedanje lastnikov ter tudi uporabnikov gozdov o pomenu,
koristnosti in pomembnosti le-teh za kakovost našega življenja.
2.5

POGOSTOST POJAVLJANJA VETROLOMA

Jakša (2007) v prispevku navaja, da so vetrovi, ki pihajo v Sloveniji, večinoma povezani s
prihodi ciklonov in ciklonogenezo v severnem Sredozemlju. Krajevni vetrovi so posledica
reliefnih značilnosti, pri tem je najpomembnejša orografija. Na primer dinarska pregrada
pogosto ločuje toplejše zračne mase, ki se zadržujejo nad primorjem, od hladnejših, ki so
nad celinsko Slovenijo. Tla in zrak se različno ogrevata, ker je dotok energije na enoto
površine različen, vzrok temu pa je različna orientiranost in nagnjenost pobočij. Prihaja do
različne cirkulacije zraka na prisojnih in osojnih legah. Vetrovi so ob nevihtah prostorsko
omejeni, dosegajo pa hitrost do 40 m/s in več. Ker se sončno obsevanje povečuje, je s tem
na površju zemlje več energije, ta pa povzroča segrevanje ozračja in burnejša ter
intenzivnejša dogajanja v atmosferi. Šibki vetrovi do hitrosti 3 m/s se razvijajo v gorskem
in hribovitem svetu Slovenije ob jasnem vremenu in so močnejši v grapah. S tem se
segrevajo prisojna pobočja, in ker je zrak ob njih redkejši, se dviga kot pobočni veter. Ob
vlažnem zraku se zaradi dviganja in ohlajanja nad grebeni naredijo oblaki. Najbolj znan
veter v Sloveniji je burja. To je močan, sunkovit, hladen in večinoma suh, piha pa s
severnega kvadranta, najpogosteje s severovzhoda. Pihati začne ob prehodu hladne fronte,
ko se hladnejši in gostejši zrak začne prelivati pod toplejšega. Močna burja nastane na
območju nizkega zračnega tlaka nad Primorsko, nad notranjostjo pa je v istem času hladni
anticiklon.
Jakša (2007) navaja, da je razporeditev vetrov čez leto v Sloveniji različna. V nižinskem in
osrednjem delu je podobna vetrovnost. Najvetrovnejši del leta je konec zime in začetek
pomladi, z viškom v aprilu. V visokogorju pihajo vetrovi z veliko večjo hitrostjo in imajo
dva izrazita maksimuma v zimskem in jesenskem obdobju ter minimum poleti. Veter v
Sloveniji povzroča največ poškodb v Alpskem svetu in na robu visokih kraških planot.

6
Lavrič P. Razvoj gozda na poškodovanih površinah po žledolomu in vetrolomu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Slika 1 prikazuje vrednosti za maksimalne hitrosti vetra v letu 2005 in mesta, kjer je veter
istega leta povzročil poškodbe v naravi, urbanih naseljih in v prometu.

Slika 1: Poškodbe zaradi vetra v letu 2005 (Jakša, 2007: 180)

2.6

GLAVNI TIPI POŠKODB ZARADI VETRA

Najpomembnejši poškodbi sestojev, ki jih povzroča veter, sta ruvanje in lomljenje drevja,
saj se z ruvanjem spremeni mikrorastišče. Ta pojav imenujemo vetrolom. Glavni tipi
poškodb so izruvanje, kjer se drevo podre skupaj s koreninskim sistemom, odlom drevesa,
kjer se deblo zlomi v višini panja oziroma do višine dveh metrov od tal, pri prelomu debla
pa se deblo prelomi nad višino dveh metrov nad tlemi.
Slika 2 prikazuje sile, ki delujejo na drevo. Ali bo drevo izruvano ali prelomljeno, je
odvisno od razmerja sil in obremenitve, ki jih preneseta koreninski sistem in deblo. Tip
poškodb je odvisen od hitrosti vetra, oblike terena, vrste in stanja tal, drevesnih vrst,
razvojne faze, oblike krošnje in sestoja ter od zarasti. Veter je manj nevaren za listavce,
prav tako so prebiralni sestoji bolj odporni kot enodobni, predvsem enodobni
monokulturni. Veter deluje na sestoje frontalno in vrtinčasto. Frontalni udarni vetrovi so
najbolj nevarni, saj s čelnim udarom v širšem ali ožjem pasu podirajo drevje v smeri
pihanja. Ti pasovi so lahko dolgi nekaj sto metrov ali celo nekaj kilometrov. Na naravnih
pregradah se poškodbe najpogosteje ustavijo, moč vetra pa se omili. Frontalni vetrovi
najpogosteje podirajo drevje na ostrih gozdnih robovih, gozdnih cestah, presekah in ostalih
linijskih objektih v gozdu. Na ostrem robu se veter upre v drevje in ga podira po sistemu
domin. Na Pokljuki so leta 1903 predpisali smer sečnje od vzhoda proti zahodu v smeri
najbolj nevarnih vetrov, s čimer neutrjen rob gozda ni bil izpostavljen udarom. Vrtinčasti
vetrovi pa so pogojeni s konfiguracijo terena. Drevje podirajo v smeri vrtenja različnih
zračnih mas in so prostorsko pogojeni. Pogosti so v vrtačah, kotanjah, pa tudi sredi sestoja.
Na tveganje preloma debla vplivajo še patogene glive, s katerimi je drevje lahko okuženo.
Najbolj nevarne so tiste, ki povzročajo okužbo in trohnenje korenin ter pritalnih delov
debla. Z razgrajevanjem opornih tkiv v lesu, to sta lignin in celulozna vlakna, zmanjšujejo
mehansko odpornost dreves (Jakša, 2007).

7
Lavrič P. Razvoj gozda na poškodovanih površinah po žledolomu in vetrolomu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

Slika 2: Delujoče sile na drevo (Jakša, 2007: 182)
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3

CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA

Glavni cilji diplomskega dela:
 Ugotoviti, kako se površine zaraščajo, kakšni sta drevesna sestava in višinska struktura
mladja tri leta po žledolomu in devet let po vetrolomu.
 Ugotoviti vpliv stanja sestojev pred ujmo na razvoj poškodovane površine gozda, pri
čemer smo razlikovali med sestoji z vrzelastim in med tistimi z normalnim sklepom.
 Predlagati osnovne usmeritve glede negovalnih in gojitvenih del po ujmah na
proučevanem območju.
Hipoteze:
 Drevesna sestava in višinska struktura mladja na vetrolomni površini (starost mladja
devet let) in površini, nastali po žledolomu (starost mladja tri leta), se razlikujeta.
 Sestojni sklep pred ujmo značilno vpliva na drevesno sestavo in višinsko strukturo
mladja, ki se je razvilo po ujmi.
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4
4.1

METODE
PREDSTAVITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PROUČEVANJA

Črni graben leži v zahodnem delu posavskega hribovja. Razprostira se od Želodnika pod
Krtinskim hribom na zahodni strani do »Konfina« v Zajasovniku, kjer meji na Savinjsko
dolino. Vodovje Radomlje in njenih pritokov je pomembno vplivalo na njegovo obliko.
Dolina je vrezana v veliko trojansko antiklinalo ali sleme v njenem južnem pobočju.
Najvišji vrh v grabnu je Špilk z 957 m nadmorske višine.
Prvi del imena je dolina dobila po barvi tal, temnih permijskih skrilavcih, drugi del pa po
Radomlji, ki je izoblikovala dolino. Po ljudski razlagi je dolina dobila ime po krvavih bojih
v francoski dobi. Številne arheološke najdbe in ohranjena prometna pot skozi Črni graben
pričajo o poselitvi že v prazgodovini.
Po prvi svetovni vojni so se pojavili lesni trgovci, ki so odkupovali velike količine lesa.
Vozili so ga na železniško postajo v Domžale in Zagorje ob Savi. Sečnja in spravilo lesa
sta v tem času dala nekaj zaslužka številnim družinam z nizkimi dohodki. Delo je bilo
težavno. Kjer ni bilo gozdnih poti, so les zložili v kope in tako nekaj zaslužili tudi s
prodajo oglja. V tem času je prišlo do večjih golosekov. Baron Apfaltrern je dal leta 1932
do golega posekati področja Šipka. V vzhodnem delu Črnega grabna je bilo osnovanih
nekaj čistih iglastih sestojev (Stražar, 1985).
4.2

GOZDNOGOSPODARSKA ENOTA BLAGOVICA

GGE Blagovica spada v krajevno enoto Domžale, revir Blagovica. Geografsko zajema
območje Črnega grabna, to je od Zajasovnika na vzhodu do Prevoj na zahodu. Leži v
zahodnem delu posavskega hribovja. Uvrščamo jo v preddinarski svet na meji
predalpskega. Količina padavin se giblje med 900 in 1.000 mm. Povprečna letna
temperatura je med 8 in 10 ºC.
V GGE Blagovica je 96,54 % zasebnih gozdov in 3,46 % državnih. Skupno je 4535,60 ha
gozdov, kar pomeni, da 60 % površine GGE pokriva gozd, skupna površina GGE
Blagovica pa znaša 7.523 ha. Povprečna gozdna posest meri 1,2 ha, od tega je 77 %
lastnikov, ki imajo posest manjšo od 1 ha, 19 % je lastnikov, ki imajo v lasti med 1 in 5 ha
gozda. Leta 1998 je bil delež lastnikov z manj kot 1 ha gozda 49 %. Evidentiranih je 3.738
zasebnih lastnikov gozdov. Po gospodarskih kategorijah gozdov so razdeljeni v
večnamenske, ki jih je 97 % (4.386,06 ha), in varovalne gozdove, ki jih je 3 % (149,54 ha).
Prevladujejo bukova rastišča s kislimi tlemi, nekaj pa je še kislih borovih gozdov in kislih
jelovo-smrekovih gozdov.
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Današnje stanje gozdov je posledica socialnih in ekonomskih razmer ter potreb lastnikov
gozdov v preteklosti. V rabi je bilo predvsem kmečko prebiranje, v gozdovih pa je bil
nepopolno izkoriščen rastiščni potencial. Zaradi pospeševanja iglavcev, naravno in
umetno, je danes stanje v lesni zalogi precej drugačno od naravnega. Z uveljavljanjem
ureditvenih načrtov pred 50 leti so se začele lesne zaloge gozdov povečevati. Pozornost so
začeli namenjati tudi negi mladega gozda, gradnji cest in vlak.
Iz obdobja permija se pod Golčajem nahajajo plasti svetlečega filitnega skrilavca. Zgornje
triasne plasti sestavljajo sljudni skrilavci in peščenjaki, najmlajše plasti pa pleistocenski in
holocenski nanosi ilovice, mivke, peska in proda (Stražar, 1985).

Slika 3: Geologija na proučevanem območju (PISO, 2017)

4.3

OŽJA OPREDELITEV PROUČEVANEGA OBMOČJA

Oddelka 11A09 in 11A10 ležita na nadmorski višini med 410 in 680 m. Relief je valovit,
kamnitosti in skalovitosti ni. Matična podlaga je dolomitizirani apnenec. Oddelka se
nahajata na severni ekspoziciji z nakloni do 30 stopinj.
Na proučevanem območju v oddelku prevladuje združba bukve s kresničevjem (AruncoFagetum typicum), stadij s črnim gabrom in kraškim jesenom (Ostrya carp.-Fraxinus
ornus st.).
V oddelku A09 prevladuje združba bukovih gozdov s kresničevjem na dolomitnih
rendzinah (Arunco–Fagetum) (60 %), 30 % rastišča pokriva združba predgorskih bukovih
gozdov (bukovje s tevjem) (Hacquetio–Fagetum), 10 % površine pa pokriva združba
termofilnega bukovja z belim šašem in črnim gabrom (Carici albae–Fagetum
(Cephalantero–Fagetum)).
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V oddelku A10 prav tako prevladuje združba bukovih gozdov s kresničevjem na
dolomitnih rendzinah (Arunco–Fagetum), ki pokriva 55 % rastišča. 40 % površine pokriva
združba acidofilnih bukovih gozdov (Blechno–Fagetum), 5 % površine pa prekriva
združba predgorskih bukovih gozdov (bukovje s tevjem) (Hacquetio–Fagetum).
Združbo (Arunco-Fagetum) povezujemo z dolomitno matično podlago, strmimi pobočji in
hladnimi legami. Podlaga kemijsko težko prepereva, značilno je počasno, a stalno
premeščanje zemljine na pobočju. Nastale so srednje globoke skeletne rjave rendzine s
slabšo obliko sprstenine. Temu so se prilagodile rastline s podzemnim podaljšanim
plazečim steblom od korenine do nadzemnega dela (npr. ciklame). Talni vodni režim je
sicer ugoden za rast bukve, vendar mnogokrat nima možnosti sidranja korenin v dolomitno
podlago, kar ji preprečuje rast večjih dimenzij od 60 cm prsnega premera. Kresničevje
(Aruncus-Dioicus) nakazuje na svežo trajno vlažnost tal s pobočno pronicajočo vodo,
sprsteninasto humozna tla, večjo skeletnost in slabšo ustaljenost talnega profila. Tla so
bogata z bazami in revna z apnencem. Takšen indikativni pomen dobro označuje to bukovo
rastišče na dolomitih. Delež pokrovnosti pomladka bukve je od 5 do 15 %, kar zadostuje za
kontinuirano regeneracijo (Košir, 2010).
Združba predgorskih bukovih gozdov (bukovje s tevjem) (Hacquetio–Fagetum) porašča
spodnjo gorsko stopnjo. Tej pripada večina predalpskega in preddinarskega sredogorja ter
obrobje kontinentalnega dela dinarskega fitoklimatskega območja. Ta rastišča so le redko v
pasu nizke oblačnosti, kar pomeni, da je rastišče bolj izpostavljeno neposrednemu vplivu
makroklime in večjim temperaturnim nihanjem. Združba je vezana na karbonatno podlago,
najpogosteje se nahaja na dolomitiziranih apnencih. Dominantne drevesne vrste so bukev,
greden, gorski javor in gorski brest. V toplejših legah pa se pojavljajo mokovec, črni gaber
in mali jesen (Košir, 2010).
Združba bukovih gozdov z rebrenjačo (Blechno–Fagetum) je nastala na silikatnih
kamninah, revnih z bazami, ob ugodni klimi za rast bukve. Razvoj je podrejen kemičnim in
mehanskim lastnostim kamnin. Tla imajo ilovnato-peščeno strukturo ali pa so zelo
skeletoidna. Značilne so prhninaste oblike humusa, ker je količina baz v drevesnem opadu
premajhna za popoln vsakoletni razkroj listja. Talni vodni režim, ki je odvisen od globine
tal in teksture, je odločilen za uspevanje bukve. Njen globok koreninski sistem, ki seže tudi
med skelet, je bolj pomemben kot kemijske lastnosti tal, tako je donosnost bukovih združb
acidofilnih gozdov na revnem substratu z nevtrofilnimi bukovimi gozdovi podobne globine
in teksture primerljiva. Značilno pa je skromno število rastlinskih vrst na vseh acidofilnih
bukovih gozdovih (Košir, 2010).
Združbe termofilnih bukovih gozdov (Carici albae–Fagetum (Cephalantero–Fagetum))
imajo nevtrofilno do bazifilno rastlinsko sestavo in so v splošnem zelo bogate z
rastlinskimi vrstami. V začetku proučevanj je bila opredeljena kot mešan sestoj črnega
gabra in bukve na rendzini povrh apneno-dolomitnega grušča. Združbe imajo nizko lesno
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proizvodnjo zaradi velikih naklonov, ekstremnih rastiščnih razmer in oblik fitocenoz. So
posledica regresijskih vplivov v preteklosti. Nerazkrojena organska masa in lesni ostanki
oblikujejo strnjen organski pokrov, ki zmanjšuje odtok vode, preprečuje nastanek
spirancev in erozije tal. V drevesnem sloju prevladuje bukev, v grmovni plasti šopasto
prevladujeta mali jesen in črni gaber. Grmovne vrste imajo večjo stalnost in pokrovnost
(Košir, 2010).
4.4

ODDELEK 11A09

Iz gozdnogojitvenega načrta (v nadaljevanju GGN) iz leta 2005 lahko razberemo stanje v
oddelku in načrt gospodarjenja za obdobje od leta 2005 do 2015. Oddelek spada v
gospodarski razred bukovja na rendzinah. V sestojih je prevladovala bukev z 49 %, smreke
je bilo 25 %, gradna 8 %, črnega gabra 7 %, belega gabra 4 %, gorskega javorja 4 %,
rdečega bora 2 %, črnega bora in jelke pa vsakega po 1 %.
Dolgoročni gozdnogojitveni cilj je povečati delež bukve, gorskega javorja in gradna,
zmanjšati pa delež ostalih drevesnih vrst. Sestoji so ohranjeni do 30 %, listavci so
zadovoljive kakovosti, medtem ko je kakovost iglavcev dobra. Ciljna lesna zaloga je 318
m3/ha.
Na negovalni enoti št. 10 s površino 4,62 ha, ki vsebuje parcele št. 94/1, 99/1, 95/1, smo
določili štiri ploskve v velikosti 5 x 5 m, ki jih je leta 2008 poškodoval vetrolom. Izvedli
smo analizo drevesne sestave. Lesna zaloga je bila pred ujmo 220 m3/ha. V ujmi je bilo
poškodovane 90 % lesne mase. Nepoškodovanih je ostalo le nekaj dreves, ostala drevesa
so bila prevrnjena, polomljena ali nagnjena.
Smernice za nadaljnje gospodarjenje so bile sledeče: obžetev, odstranjevanje leske, kjer
zastira mladje, uravnavanje zmesi in pospeševanje listavcev, izbiralno redčenje, možni
posek 10 % od lesne zaloge (v nadaljevanju LZ), priprava tal na naravno obnovo in gradnja
novih gozdnih vlak, posek vseh poškodovanih osebkov, ki so posledica vetroloma julija
2008, do aprila 2009.
V GGN-ju iz leta 2014 lahko vidimo, da je delež drevesnih vrst v lesni zalogi nekoliko
spremenjen. Bukve je več, in sicer je njen delež 54 %, smreke je 32 %, kar je 7 % več kot v
prejšnjem GGN-ju, manjši je tudi delež gradna, ki znaša 3 %, in delež belega gabra, ki
znaša 2 %. Delež ostalih drevesnih vrst se ni spremenil. Ciljna lesna zaloga je 500 m3/ha.
Gozdnogojitvene smernice so v glavnem ostale enake kot v prejšnjem GGN-ju. Sanitarna
sečnja se izvaja zaradi žledoloma leta 2014.
Od leta 2008 do 2016 je bilo posekanih 1.181,77 m3, največ leta 2009 (808,34 m3), kar je
eno leto po vetrolomu. Ta podatek pove, da je bila to sanitarna sečnja, saj v ostalih letih
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posek nikjer ne presega 100 m3. Načrtovano je bilo 1.251,00 m3 poseka. Načrtovana so bila
tudi gojitvena in varstvena dela, vendar niso bila realizirana v nobenem letu.

Slika 4: Karta načrtovalnih in negovalnih enot oddelka 11A09, (Gozdnogojitveni načrt …, 2015: [11])

Slika 5: Oddelek 11A09 – vetrolom
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Na Sliki 5 je oddelek 11A09 leta 2017, slikano iz Blagovice, ki ga je leta 2008 poškodoval
vetrolom. Na karti načrtovalnih in negovalnih enot (Slika 4) v rumenem območju mladja in
gošče smo izvedli meritve.
4.5

ODDELEK 11A10

GGN je bil izdelan leta 2010. Sestoji so malopovršinsko raznodobni, v katerih prevladuje
smreka s 45-odstotnim deležem, sledi ji bukev z 39 %, graden s 5 %, gorski javor s 5 %,
beli gaber s 3 %, rdeči bor z 2 % in črni gaber z 1 %. Sestoji so spremenjeni od 31 do
70 %. Proizvodna doba sestojev je 150 let s 25-letno pomladitveno dobo. Končna lesna
zaloga znaša 500 m3/ha. Kakovost listavcev je dobra, posamezni osebki dosegajo prav
dobro kakovost, vendar se proti grebenu ta zmanjšuje. Načrtovalno enoto A09 je leta 2014
poškodoval žledolom, pri čemer je bilo poškodovanih 10 % dreves.
Gojitvene smernice so povečanje deleža bukve, gradna in gorskega javorja ter uravnavanje
zmesi, izvajanje svetlitvenega in izbiralnega redčenja, pri čemer se puščajo
najkakovostnejši osebki matičnega sestoja.
Drevesna sestava po zadnjem GGN-ju, ki je bil izdelan leta 2015, je sledeča: 55 % je
bukve, 26 % smreke, 5 % gradna, 4 % gorskega javorja, 3 % belega gabra, 3 % jelke, 3 %
rdečega bora, 1 % macesna in 1 % črnega gabra. V primerjavi s prejšnjim je povečan delež
bukve in zmanjšan delež smreke. Ostale drevesne vrste imajo enake deleže. Proizvodna in
pomladitvena doba, končna lesna zaloga in gozdnogojitvene smernice ostajajo enake kot v
prejšnjem GGN-ju.
Tudi v tem oddelku je bil posek največji v letih 2009 (252,02 m3), 2014 (448,87 m3) in
2015 (220,40 m3). V ostalih letih prav tako posek ne presega 100 m3. Gojitvena in
varstvena dela prav tako niso bila realizirana.
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Slika 6: Karta načrtovalnih in negovalnih enot oddelka 11A10, (Gozdnogojitveni načrt …, 2015: [11])

Karta načrtovalnih in negovalnih enot oddelka 11A10 (slika 6).
4.6

OCENJEVANJE POŠKODOVANOSTI SESTOJEV

V revirju Blagovica smo v oddelkih 11A09 in 11A10 določili skupaj 14 ploskev, na katerih
smo izvedli meritve. Oddelek 11A09 je leta 2008 prizadel vetrolom, oba oddelka pa leta
2014 še žledolom. V oddelku 11A10 (v nadaljevanju Golčaj) je bil sestojni sklep pred
ujmama normalen, v oddelku 11A09 (v nadaljevanju Golkar) pa vrzelast. V obeh sestojih
ni bilo gospodarskih ukrepov v zadnjih 20 letih. Na lokaciji Golkar smo določili štiri
ploskve v sestojih, ki jih je prizadel žledolom. Eno ploskev smo postavili v sestoju, ki v
ujmi ni bil poškodovan (ZastrtK), in sicer z namenom kontrole stanja pred ujmo. Na
lokaciji Golčaj smo poleg štirih ploskev v sestojih, prizadetih z žledolomom, in ene
ploskve v nepoškodovanem sestoju (VrzelastK) postavili tudi štiri ploskve v sestojih, ki jih
je leta 2008 podrl vetrolom, poimenovali smo jih Vetrolom Velikost ploskev je bila 5 x 5
m. Na vsaki ploskvi smo določili naklon v stopinjah in ekspozicijo. Popisali smo zastiranje
za vsa zelišča skupaj (%), zastiranje mladja (%) in zastiranje ostalega (ostanki odmrlih
dreves, gola tla). Vsota vseh ocen je bila lahko največ 100 %, kar pomeni, da smo
posamezni element zastiranja ocenjevali s pogledom od zgoraj. Neodvisno smo ocenili še
skalovitost (%), zastiranje ostankov odmrlih dreves, debelejših od 5 cm (%), in sestojno
temeljnico s pomočjo Bitterlichove ploščice. Na kontrolnih ploskvah smo izvedli polno
premerbo. Ocenili smo tudi delež zastiranja ploskve za vsako drevesno vrsto in za vsa
zelišča skupaj v različnih višinah: 0–20 cm, 21–50 cm, 51–130 cm, 131–200 cm in > 200
cm. Vsota zastiranja mladja in zelišč je bila lahko večja od 100 %, saj smo upoštevali več
višinskih plasti znotraj ploskve. V mladju smo evidentirali vse drevesne in grmovne vrste,
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ki so se pojavile na ploskvah. Na vsaki ploskvi smo prešteli mladice po drevesnih in
grmovnih vrstah ter jih uvrstili v višinske razrede: klice, < 20 cm, 21–50 cm, 51–130 cm,
131–200 cm, 201–5D (5 cm premera) ter drevesa prve (h ≥ 201 cm; prsni premer < 5 cm)
in druge debelinske stopnje (5 cm ≤ premer < 10 cm). Ocenili smo tudi poškodovanost
zaradi objedanja divjadi, ki smo jo razdelili v tri razrede, pri čemer smo v prvi razred
umestili mladje, ki ni bilo poškodovano, v drugi razred mladje, ki je imelo poškodovane
lateralne poganjke, v tretji razred pa mladje, ki je imelo poškodovan terminalni poganjek,
in mladje, ki je zaradi objedanja tik pred odmrtjem.
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5

REZULTATI

Na ploskvah smo evidentirali naslednje drevesne in grmovne vrste: veliki jesen, črni gaber,
bukev, smreka, graden, gorski javor, jelka, alpski nagnoj, robida, malina, črni bezeg,
mokovec, mali jesen, gorski brest, beli gaber, lipa, češnja, oreh, srobot, šipek, bela vrba,
rešeljika, kostanj, trepetlika in črni topol.
Preglednica 1: Osnovni podatki

Naklon (°)
Zelišča
Pomladek
Ostanki
odmrlih dreves
nad 5 cm
Temeljnica
Zelišča
(–20
cm)
Zelišča (21–50
cm)
Zelišča
(51–
130 cm)
Zelišča (131–
200 cm)
Zelišča (> 200
cm)

Golkar (4 ploskve)
Aritmetična Standardni
sredina
odklon
37,3
2,2
32,5
6,5
23,8
11,8

Golčaj (4 ploskve)
Aritmetična
Standardni
sredina
odklon
36,3
2,9
58,8
18,0
18,3
12,3

Vetrolom (4 ploskve)
Aritmetična Standardni
sredina
odklon
34,3
1,5
53,8
21,7
22,0
18,8

3,5
10,5

1,9
7,5

15,8
12,0

11,1
3,3

2,0
1,0

2,0
2,0

14,3

9,8

39,3

22,8

6,3

2,5

28,8

11,1

24,5

17,6

27,8

38,5

20,0

7,1

33,0

13,5

6,0

4,2

2,3

1,5

4,0

3,9

1,3

1,0

0,5

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

S pomočjo Preglednice 1 lahko naredimo primerjavo med objekti po vetrolomu in
žledolomu. V naklonu med objekti ni bistvene razlike. Zelišč je najmanj na objektu Golkar,
kjer je bil sestoj pred ujmo vrzelast, največ pa je zelišč na objektu Golčaj. Mladja je največ
na objektu Golkar, in sicer 23,8 %, na objektu Golčaj ga je 18,3 % in na objektu Vetrolom
22 %. Ostankov odmrlih dreves je na objektu Golkar 3,5 %, na objektu Golčaj 15,8 % in
na objektu vetrolom 2 %. Temeljnica na objektu Golkar je 10,5 m3/ha, na objektu Golčaj
12 m3/ha, na objektu Vetrolom 1 m3/ha. Na objektu Golkar je največ zelišč do višine 50
cm, in sicer 28,8 %, 20 % je zelišč do višine 130 cm, nekaj manj je zelišč do 20 cm, zelišč
do 200 cm višine je 2,3 %, zelišč nad 200 cm pa je 0,5 %. Na objektu Golčaj je delež zelišč
večji. Največ smo jih evidentirali do višine 20 cm, in sicer 39,3 %, sledijo zelišča do 130
cm (33%), zelišč do 50 cm je 24,5 %, zelišč do 200 cm je 4 %, zelišč nad 200 cm pa ni. Na
objektu Vetrolom je največ zelišč do višine 50 cm, in sicer 27,8 %, zelišč v višini do 20 cm
in do 130 cm je 6 %, v višini do 200 cm jih je 1,3 %, nad 200 cm pa jih ni.
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Med popisom nismo ugotovili večjih razlik v naklonih in temeljnici, saj se vse ploskve
nahajajo na istem pobočju. Na objektu Golkar so zelišča manj številčna, več pa je mladja,
kar je bilo pričakovano glede na stanje sestoja pred ujmo. Objekt je bil pred ujmo vrzelast,
zato je vanj prodiralo več svetlobe, kar je omogočilo sencozdržnim vrstam bolj uspešno
rast pri pomlajevanju. V primeru ujm in tudi močnih redčenj se v sestojih pojavi bujna
zeliščna plast, ki lahko ovira rast mladja, če ne izvajamo ustrezne nege.
Preglednica 2: Gostote (N/ha) in deleži (%) posameznih drevesnih vrst po objektih. Analizirano mladje od
klic do mladja z 10 cm premera na 1,3 m višine.

N/ha
Vetrolom Golkar Golčaj ZastrtK VrzelastK
Veliki jesen
2500 13900 11800
1600
0
Črni gaber
15600
4700
6500
0
1200
Bukev
2000 19900
4700
6000
800
Smreka
1200
2400
2700
1200
800
Gorski javor
2500
6200
1600
0
0
Mokovec
1100
1200
200
0
0
Oreh
0
100
0
0
0
Gorski brest
2100
2200
0
0
0
Graden
0
100
400
0
0
Jelka
0
100
200
0
0
Kostanj
0
0
200
0
0
Češnja
0
0
400
0
0
Mali jesen
3300
0
1000
0
0
Trepetlika
100
0
0
0
0
Črni topol
400
0
0
0
0
Lipa
100
0
0
0
0
Skupaj
30900 50800 29700
8800
2800

%
%
%
%
%
Vetrolom Golkar Golčaj ZastrtK VrzelastK
8,1
27,4
39,7
18,2
0,0
50,5
9,3
21,9
0,0
42,9
6,5
39,2
15,8
68,2
28,6
3,9
4,7
9,1
13,6
28,6
8,1
12,2
5,4
0,0
0,0
3,6
2,4
0,7
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
6,8
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
10,7
0,0
3,4
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0

Preglednica 2 prikazuje gostoto drevesnih vrst na hektar, ki smo jih evidentirali na
ploskvah. Gostote smo preračunali tudi v deleže. Iz preglednice lahko razberemo, da imajo
največjo gostoto veliki jesen (Fraxinus excelsior), črni gaber (Ostrya carpinifolia), bukev
(Fagus sylvatica), navadna smreka (Picea abies), gorski javor (Acer pseudoplatanus),
gorski brest (Ulmus glabra) in mali jesen (Fraxinus ornus). V manjših količinah smo
evidentirali še mokovec (Sorbus aris), oreh (Juglans regia), graden (Quercus petraea),
jelko (Abies alba), kostanj (Castanea sativa), divjo češnjo (Prunus avium), trepetliko
(Populus tremula), črni topol (Populus nigra) in lipo (Tilia platyphyllos). Velikega jesena
je največ na objektu Golčaj (39,7 %), črnega gabra je največ na vetrolomni površini, bukve
na objektu Golkar (39,2 %), navadne smreke na objektu Golčaj (9,1 %), gorskega javorja
na objektu Golkar (12,2 %), gorskega bresta (6,8 %) in malega jesena (10,7) pa na objektu
Vetrolom. Gostota je največja na objektu Golkar, kjer je 50.800 dreves/ha, na objektu
Vetrolom je 30.900 dreves/ha, polovico manjše je število dreves na objektu Golčaj. V
kontrolnih sestojih smo v sestoju ZastrtK evidentirali 8.800 dreves/ha, v sestoju VrzelastK
pa 2.800 dreves/ha.
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Gostote na objektu Golkar so bistveno večje kot na objektih Golčaj in Vetrolom. Razlike
so se pojavile, ker je imel sestoj Golkar pred ujmo vrzelast sklep in je vanj prodiralo več
svetlobe, tako se je sestoj lažje pomlajeval že pred ujmo. Razlike so tudi v trajanju
pomlajevanja po ujmah. Od žledoloma so minila tri leta, od vetroloma pa devet let, kar je
pomemben podatek pri višinski strukturi in gostoti mladja, saj se ta z leti in rastjo mladja
manjša. Gostota v kontrolnih sestojih je bistveno manjša, saj se v njih že leta ni
gospodarilo in izvajalo nege, prav tako je v sestojih malo svetlobe. V kontrolnem sestoju
ZastrtK občutno prevladuje bukev v primerjavi z VrzelastK sestojem. Tudi gostote
najpogostejših drevesnih vrst se med objekti močno razlikujejo. Na vetrolomni površini
močno prevladuje črni gaber, medtem ko je na objektu Golkar bistveno več bukve, prav
tako se na tem objektu močno pomlajuje gorski javor v primerjavi z objektoma Golčaj in
Vetrolom. Črni gaber je imel že pred ujmo v pomladku 18-odstotni delež. Nismo pa ga
evidentirali v kontrolnem sestoju ZastrtK. Podobno gostoto ima na objektih Golkar in
Golčaj veliki jesen, ki se dobro odziva z rastjo na povečan dotok svetlobe. Glede na
prejšnji delež smreke v sestoju (26 %) in na delež mladja smreke (57 %) iz zadnjih GGNjev smo evidentirali zelo majhen delež smreke. Gostota je najmanjša v sestoju VrzelastK.

Slika 7: Najpogostejše drevesne vrste

Slika 7 prikazuje gostoto najpogostejših drevesnih vrst v sestojih. Grafični prikaz kaže, da
je gostota večja na objektu Golkar, kjer izstopa bukev, zelo veliko pa je tudi velikega
jesena. Sledita jima gorski javor in črni gaber. Evidentirali smo tudi nekaj smreke in
gorskega bresta, malega jesena na tem objektu ni. Na objektu Golčaj je največ velikega
jesena, sledijo mu črni gaber, bukev, smreka, gorski javor in mali jesen, gorskega bresta

20
Lavrič P. Razvoj gozda na poškodovanih površinah po žledolomu in vetrolomu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

nismo evidentirali. Na objektu, kjer je bil vetrolom, so gostote manjše, največ je črnega
gabra, ki močno izstopa. Gostote ostalih drevesnih vrst so približno enake.
Na objektu Golkar so gostote najpogostejših drevesnih vrst večje, ker je bila površina pred
ujmo vrzelasta. Močno izstopa bukev, saj ima sposobnost pomlajevanja pod zastorom in v
mladosti raste zelo počasi. Rezultati nam kažejo, da se prav tako lahko pod zastorom
pomlajujeta polsencozdržni gorski javor, ki v mladosti raste hitreje kakor bukev. Prav tako
v mladosti hitro raste in je sencozdržen veliki jesen, ki hitro reagira na povečan dotok
svetlobe. Ker je bilo v sestoju Golkar pred ujmo veliko svetlobe, se je po ujmi močno
nasemenila bukev. Že pred ujmo je imela bukev v lesni zalogi največji delež (55 %). Na
površini, kjer je bil vetrolom, so gostote mladja manjše, saj se z razvojem gostote
manjšajo, potem ko mladje pokrije celotno površino. Na tej površini močno prevladuje črni
gaber. Na vetrolomni površini, kjer močno prevladuje črni gaber, lahko iz GGN-jev
vidimo, da je to normalni pojav pri združbi Arunco-Fagetum typicum. Pri večjih
presvetlitvah pridobiva črni gaber na konkurenčni premoči, njegova primes se poveča. Po
golosekih pa se lahko na ekstremnih rastiščih v okviru združbe razvije stadij črnega gabra
in kraškega jesena.

Slika 8: Gostota in višinska struktura mladja (cm in D (premer debla), v nadaljevanju D)) na objektu Golkar

S Slike 8 lahko vidimo, da je največ mladja do višine 20 cm, nato gostota z višino upada.
Največjo gostoto imajo gorski javor, smreka in bukev, sledita jim še črni gaber in veliki
jesen. Največja gostota gorskega javorja, smreke in bukve je do višinskega razreda do 50
cm. Podobno je stanje pri črnem gabru, vendar gostota začne vidneje upadati pri višinskem
razredu do 130 cm. Gostota velikega jesena raste od višinskega razreda do 20 cm, največja
je v višinskem razredu do 50 cm, nato pa pada.
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Slika 9: Ploskev 1

Slika 9 prikazuje ploskev na objektu Golčaj, katerega sestoj je leta 2014 poškodoval
žledolom.

Slika 10: Gostota in višinska struktura mladja (cm, D) na objektu Golčaj

Slika 10 nam prikazuje, da prevladuje mladje do višine 20 cm, nato do višine 130 cm
opazimo močan padec mladja. V ostalih višinskih razredih smo evidentirali zelo majhno
število ali nič osebkov. Prevladujejo gorski javor, smreka in bukev.
Na obeh objektih smo dobili podobne podatke, kar prikazujeta Sliki 6 in 7, le da je krivulja
na objektu Golkar nižja zaradi manjših gostot. Mladje do višine 50 cm se je nasemenilo po
ujmi, mladje nad višino 50 cm pa je vzklilo že pred ujmo. Obnova sestojev poteka po

22
Lavrič P. Razvoj gozda na poškodovanih površinah po žledolomu in vetrolomu.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2017

naravni poti, nasemenitev se je začela ob približno istem času. To vidimo iz krivulje, ker se
pomika desno proti večjim višinam. Enako vidimo tudi na vetrolomni površini iz krivulje
na Sliki 8. V teh sestojih se že vrsto let ni gospodarilo, prav tako se ni izvajalo ustrezne
nege. Posledično je les slabe kakovosti.

Slika 11: Ploskev 5

Slika 11 prikazuje ploskev na objektu Golkar, katerega sestoj je leta 2014 poškodoval
žledolom.

Slika 12: Gostota in višinska struktura mladja (cm, D) na objektu vetrolom
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Slika 12 prikazuje višinsko strukturo mladja na površini, ki jo je leta 2008 prizadel
vetrolom. Prikazano je število osebkov na hektar. Močno prevladuje črni gaber, sledi mu
bukev, ki jo je največ v višinskem razredu do 130 cm, velikega jesena je največ v
višinskem razredu do 50 cm, potem pa gostota počasi upada. Gorskega javorja je največ v
višinskem razredu do 20 cm, prav tako smreke.
Po golosekih ali velikopovršinskih ujmah je na združbah Arunco–Fagetum typicum
normalen pojav, da se v večji gostoti pojavi črni gaber, ker pri večjih presvetlitvah
pridobiva na konkurenčni moči. V GGN-ju lahko vidimo, da površino prekriva združba
Arunco–Fagetum typicum s stadijem Ostrya capr.–Fraxinus ornus st.

Slika 13: Gostota in višinska struktura mladja (cm, D) v kontrolnem sestoju

S Slike 13 vidimo, da je v sestoju v mladju največ gorskega javorja in smreke do višine 50
cm, nekaj osebkov smo evidentirali tudi v višinskem razredu do 5D. Do višine 50 cm se je
pojavilo tudi nekaj osebkov črnega gabra.
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Slika 14: Gostota in višinska struktura mladja (cm, D) v kontrolnem sestoju

V sestoju VrzelastK smo evidentirali gorski javor, ki ga je največ v višinskih razredih od
50 do 130 cm, bukev, ki jo je največ v višinskem razredu do 50 cm, in črni gaber, ki ga je
prav tako največ v višinskem razredu do 50 cm. Evidentirali smo ga tudi v višinskem
razredu do 130 cm.
S Slik 13 in 14 vidimo, da se bukev, gorski javor in črni gaber pojavljajo tudi pod zastorom
zaradi sencozdržnosti, razlike v sklepu med vrzelastim in normalnim sestojem niso bile
dovolj velike, da bi vplivale na drevesno sestavo mladja pod sestojem.

Slika 15: Drevesne vrste v kontrolnih sestojih

Slika 15 prikazuje gostoto po drevesnih vrstah v kontrolnih sestojih, kjer ni bilo poškodb.
V sestojih, ki niso bili poškodovani, smo ob polni premerbi evidentirali: brezo, bukev, črni
gaber, rdeči bor in smreko v sestoju, ki ima zastrt sklep krošenj, ter bukev in smreko v
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sestoju, ki ima vrzelast sklep. V teh sestojih je zelo malo mladja, evidentirali smo veliki
jesen, črni gaber, bukev in smreko. Veliko je starih osebkov, saj se tu ni gospodarilo že
vsaj 20 let. Vrste, ki smo jih evidentirali v zgornji plasti, nam nakazujejo, kakšni so bili
sestoji pred ujmo. Nepoškodovani sestoji in ostanki dreves, ki so ostali po ujmi, so lahko
pomemben vir semena za nadaljnje pomlajevanje. V kontrolnih sestojih sicer nismo
zabeležili gorskega javorja in velikega jesena, se pa nahajata v bližnji okolici. Ker pa je
njuno seme lahko in se raznaša z vetrom, sta se brez težav nasemenila na poškodovanih
površinah. Nasemenitev je težja pri drevesnih vrstah s težkim semenom, kjer morajo biti
semenska drevesa v neposredni bližini.

Slika 16: Ploskev 13
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Slika 17: Ploskev 14

Kontrolna sestoja VrzelastK in ZastrtK na Slikah 16 in 17 prikazujeta stanje pred ujmo na
objektih Golkar in Golčaj.

Slika 18: Poškodovanost mladja na objektih

Slika 18 prikazuje razvrstitev mladja po poškodovanosti v tri skupine zaradi objedanja
divjadi. Tako spada mladje, ki ni bilo poškodovano, v prvo skupino, mladje, ki je imelo
poškodovane lateralne poganjke, spada v drugo skupino, v tretjo skupino pa spada mladje,
ki je imelo poškodovan terminalni poganjek in je bilo tik pred odmrtjem. Med objekti
Golkar in Golčaj ni bistvenih razlik. Le na objektih Vetrolom je nekaj več poškodovanosti
v drugi stopnji.
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Na objektih Vetrolom je malo mladja, ki ima poškodovan terminalni poganjek ali pa je ta
tik pred odmrtjem. Več je poškodb v drugi stopnji poškodovanosti, kjer ima mladje
poškodovane lateralne poganjke. Tu je mladovje višje kot v objektih Golkar in Golčaj, kar
je verjetno tudi razlog za manjšo objedenost vrhov. Drugače pa, po besedah revirnega
gozdarja, divjad v tem delu ne povzroča velike škode in ni kritična.

Slika 19: Delež in stopnja poškodovanosti po drevesnih vrstah

Delež in stopnja poškodovanosti mladja po drevesnih vrstah na proučevanih ploskvah sta
predstavljena na Sliki 19. Najmanj poškodb tretje stopnje imajo črni gaber, mali jesen in
smreka, sledi jim bukev. Največ poškodb tretje stopnje pa imajo češnja, gorski brest, hrast
in gorski javor.
Ker so hrast, češnja, gorski javor in gorski brest gospodarsko zanimivi, čeprav imajo v
mladju zelo majhen delež, bi bilo primerno to mladje zaščititi s tulci iz plastike ter z
odstranjevanjem zelišč in trav okrog mladja omogočiti osebkom dovolj rastnega prostora,
saj imajo ti največji delež poškodovanosti terminalnih poganjkov. Pripomogli bi tudi k
večji vrstni pestrosti gozda.
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6

DISKUSIJA

Na objektu Vetrolom v oddelku 11A09 je bilo leta 2008 v vetrolomu poškodovane 90 %
lesne zaloge. Nepoškodovanih je ostalo le nekaj dreves, ostala drevesa so bila prevrnjena,
polomljena ali nagnjena. V lesni zalogi je leta 2014 prevladovala bukev s 54 %, naslednja
pa je bila smreka z 32-odstotnim deležem. Na objektih Golkar in Golčaj v oddelku 11A10
je sestoje leta 2014 poškodoval žledolom. Poškodovane je bilo 10 % LZ. V LZ je
prevladovala bukev s 55-odstotnim deležem, sledila ji je smreka s 26-odstotnim deležem.
Nakloni in temeljnica se med objekti bistveno ne razlikujejo, saj so vse ploskve na istem
pobočju. Iz evidence gojitvenih in varstvenih del vidimo, da zadnjih devet let ni bilo v
nobenem oddelku izvedenih varstvenih in gojitvenih del, kar bo gotovo negativno vplivalo
na nadaljnji razvoj gozda. Po ujmah ali močnih redčenjih se na takih površinah ob
neustrezni negi razraste bujen zeliščni sloj. Napake pri snovanju sestojev v preteklosti se
pokažejo najpogosteje šele nekoliko kasneje, in sicer v fazi drogovnjaka s snegolomi ali
mlajšega debeljaka z vetrolomi. Gozdovi so mehansko in biološko slabo odporni (Diaci,
2006). Prav tako je bilo nekoč v rabi predvsem kmečko prebiranje, nepopolno pa je bil
izkoriščen rastni potencial rastišča. Naravno in umetno so pospeševali iglavce, zato je
stanje v LZ drugačno od naravnega.
Na ploskvah smo evidentirali 25 drevesnih in grmovnih vrst. Poudarek smo dali na
drevesne vrste. Najpogosteje so se pojavljale sledeče drevesne vrste: veliki jesen, črni
gaber, bukev, smreka, gorski javor, gorski brest in mali jesen. Za te vrste smo naredili
analize. Ploskve smo postavili na petih objektih. Trije objekti so bili poškodovani v ujmi
leta 2008 in 2014, dva objekta pa smo postavili v sestojih, ki v ujmi nista bila
poškodovana, in sicer z namenom kontrole. Na objektih Golkar, ki je bil pred ujmo
vrzelast in je tako vanj prodiralo več svetlobe, smo evidentirali manj zelišč in več mladja
kot na objektih Golčaj, ki je imel pred ujmo bolj zastrt sklep. Na objektu, ki jih je
poškodoval vetrolom, so gostote mladja manjše, saj se z razvojem mladja le-te manjšajo.
Fidej in sod. (2017) so raziskovali primerjavo naravne in umetne obnove po vetrolomih iz
leta 2008, na območjih Črnivca, Trnovskega gozda in Bohorja, kjer so zakoličili in
analizirali ploskve leta 2012 in leta 2014 ponovno izvedli meritve. Leta 2008 in 2009 je
bila izvedena tehnična sanacija (sečnja in spravilo), leta 2009 in 2010 pa saditev. Na vseh
območjih so ugotovili podobno vrstno pestrost. Od leta 2012 do 2014 se je povprečna
gostota sadik in dominantnega samoniklega mladja zmanjšala na vseh treh območjih. Med
dominantnimi je močno prevladovala smreka (42 %), sledila pa sta ji bukev (17 %) in
gorski javor (15 %), med sadikami pa je bilo največ smreke (70 %) in gorskega javorja (28
%). Tudi v naši analizi so bile te vrste med najpogostejšimi. Zabeležili so tudi 50 % večjo
gostoto sadik kot dominantnih osebkov leta 2014. Verjetno je k temu pripomogel večji
rastni prostor sadik zaradi obžetve, kljub temu da so dominantni osebki uspevali bližje
naravnim razmeram ampak območje ki je bilo prepuščeno naravnemu procesu ni bilo
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negovano. Nasemenitev in rast dominantnim osebkom preprečuje tudi bujna zeliščna plast,
ki je bila zelo gosta na območju zgornjega dela Črnivca. Ugotovili so večjo preživelost
samoniklega mladja smreke in gorskega javorja. Preživetje je bilo večje na hladnejših
legah, na spremenjenih mikrorastiščih, bližje gozdnemu robu in na večjih nadmorskih
višinah. Vitalnost leta 2014 pa je bila na vseh treh območjih večja pri sadikah. Zaključili so
z razlago, da bi bila umetna obnova s saditvijo smiselna na tistih rastiščih, kjer je potrebno
hitro vzpostaviti določene funkcije gozda. Na mestih kjer se bujno razrašča pritalna
vegetacija in onemogoča nasemenitev in rast, kjer ni zasnov naravnega mladja in pa kadar
na območju ni vrst, ki bi bile skladne z gozdnogojitvenimi cilji. Ker pa je saditev draga, bi
bil lahko del sredstev za saditev namenjen označevanju kakovostnih osebkov naravnega
mladja, obžetev in nego. Na naših objektih je bila izvedena samo tehnična sanacija, naprej
pa so bili objekti prepuščeni naravnemu procesu obnove.
Z analizo rastiščnih tipov, kjer je žled leta 2017 povzročil največ škode sta Brus in Kutnar
(2017) pripravila seznam potencialnih drevesnih vrst po rastiščih. Razvrstila sta jih v tri
skupine: nosilne ali ključne DV (delež v LZ do 100 %), spremljevalne DV (delež do 30
%) in manjšinske DV (delež do 10 %). V eno izmed skupin spada tudi eno rastišče na
našem proučevanem območju, to je kisloljubno bukovje z rebrenjačo (Blechno-Fagetum).
Njun predlog za nosilno DV je bukev, za spremljevalne DV graden, pravi kostanj, rdeči
bor in smreka, za manjšinske DV pa jelka, gorski javor, veliki jesen in jerebika. Podobni
dolgoročni gozdnogojitveni cilji so načrtovani tudi našem gozdnogospodarskem načrtu.
Načrtovan je največji delež bukve, sledi smreka, ostale DV pa bi po zgornjem kriteriju
spadale v manjšinske DV.
Na objektih Golkar in Golčaj po treh letih prevladuje mladje do višine 20 cm, na objektih
Vetrolom pa po devetih letih mladje do višine 130 cm, mladje je na slednjih objektih zato
višje. Mladje na objektih Golčaj in Golkar, ki ne presega višine 50 cm, se je nasemenilo po
ujmi, mladje, ki pa je višje, se je nasemenilo že pred ujmo. Povprečne višine naravnega
mladja na raziskovalnih površinah v Trnovskem gozdu, na Bohorju in na Črnivcu so bile
po šestih letih, v Trnovskem gozdu 25 cm, na Bohorju 130 cm in na Črnivcu 55 cm. Tudi
gostote so bile majhne (Fidej in sod., 2017).
Na območju raziskave se pojavlja predvsem združba bukovih gozdov s kresničevjem na
dolomitnih rendzinah (Arunco–Fagetum). Gozdnogojitvene usmeritve v oddelku 11A09
oziroma na objektih Vetrolom so izvajanje izbiralnega redčenja in povečanje deleža bukve
ter gradna na račun črnega gabra in smreke, sproščanje osebkov z odstranjevanjem leske in
priprava tal na naravno obnovo z nasemenitvijo. Naravna obnova na površinah je potekala,
vendar brez kakršne koli priprave tal ter obžetev zeliščnega sloja. Gozdnogojitveni ukrepi
v oddelku 11A10, na objektih Golčaj in Golkar, so podobni ukrepom iz oddelka 11A09.
Izvajanje izbiralnega redčenja, povečanje deleža listavcev, uravnavanje zmesi, obžetev
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kakovostnih osebkov, svetlitveno redčenje nad kakovostnim pomladkom in zadržano
nadaljevanje obnove.
Na združbi Arunco–Fagetum se po večjih presvetlitvah pojavi črni gaber, ki tako dobi
konkurenčno premoč. Je tudi pionirska vrsta, ki močno odganja iz panja, pojavi se na
degradiranih pobočjih, ki jih stabilizira in varuje pred erozijo. Pogosto gradi varovalne
gozdove (Brus, 2011). Ker pa so v bližini ceste, ki so vsakdan prevozne, in avtocesta in za
te gozdove ni prave zainteresiranosti za gospodarjenje, bi lahko pustili ali celo povečali
delež črnega gabra, tako bi gozd opravljal varovalno funkcijo. Po navedbah Vilharja in
sod. (2013) v njihovi raziskavi naj bi se v prihodnosti zelo razširili ravno gozdovi
pionirskih vrst. Spremembe in sestava gozdov naj bi potekala ob burnem vremenskem
dogajanju.
Višinska struktura mladovja na objektih Golkar in Golčaj, kjer je bil leta 2014 žledolom,
ter na objektih Vetrolom, kjer je sestoj leta 2008 prizadel vetrolom, se zaradi šestletne
razlike v starosti mladovja občutno razlikuje. Mladovje na objektih Vetrolom je v razvojni
fazi gošče, na objektih Golkar in Golčaj pa še v fazi mladja. To potrjuje našo prvo hipotezo
o raznolikosti višinske strukture mladja na proučevanih površinah. Prav tako se nekoliko
razlikuje drevesna sestava najpogostejših drevesnih vrst med objekti. Na objektih
Vetrolom močno izstopa črni gaber, ostalih vrst je precej manj, na objektih Golkar je
največ mladja bukve in velikega jesena, na objektih Golčaj pa prevladuje veliki jesen,
sledita mu črni gaber in bukev, ki pa imata prav tako majhno gostoto. Na višinsko
strukturo in drevesno sestavo mladja, ki se razvije po ujmi, vpliva tudi sestojni sklep
krošenj pred ujmo. Gostota mladja na objektih Golkar, kjer je imel sestoj pred ujmo
vrzelast sklep, je večja kot na objektih Golčaj, kjer je imel sestoj pred ujmo zastrt sklep
krošenj, drevesna sestava pa je na obeh površinah enaka. Struktura mladja ustreza
gospodarskim ciljem, umetna obnova v tem primeru ne bi bila potrebna. Potrebno pa bi
bilo izvajati več nege, kar pa je v veliki meri odvisno od lastnikov tamkajšnjih gozdov.
Rezultati nam kažejo, da povečan dotok svetlobe v sestoj že pred ujmo vpliva na razvoj in
gostoto mladja po ujmi, s čimer delno potrdimo drugo hipotezo. Drugi del hipoteze pa ni
bil potrjen, saj je višinska struktura mladja na objektih Golkar in Golčaj podobna, na obeh
površinah je največja gostota mladja do višine 20 cm, potem sledi gostota mladja do 50 cm
višine. Ostalo mladje se je nasemenilo že pred ujmo, to lahko sklepamo iz višine in
prirastka mladja.
V oddelku 11A09 v negovalni enoti A10 (na objektih Vetrolom) bi z negovalnimi ukrepi
delež smreke zmanjšali, na račun črnega gabra in smreke bi povečali delež bukve in
gradna. Ker je sestoj, kjer je bil vetrolom, že v fazi gošče, priprava tal na obnovo ne bi bila
potrebna, bi pa zaradi prevelike količine grmovja in prevelike gostote bila potrebna nega
gošče z obžetvijo zeliščnega sloja trav, malin in robid ter grmovnega sloja leske. Če nega
ne bo izvedena, bodo zelišča in grmovnice otežili nadaljnjo rast kakovostnih osebkov
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gospodarsko zanimivih drevesnih vrst, veliko več nege pa bo potrebne tudi kasneje v
drugih razvojnih fazah (Perko, 1995). Vendar menimo, da bo zaradi nezainteresiranosti za
gospodarjenje s tem gozdom sestoj prepuščen naravnim procesom, kar se v gozdovih, ki so
bili poškodovani zaradi naravnih ujm, ne bi smelo dogajati, saj ti procesi trajajo leta in leta
(Jakša, 2017).
Prav tako kot na objektih, ki jih je poškodoval vetrolom, bi tudi na objektih Golkar in
Golčaj v oddelku 11A10, ki ga je prizadel žledolom, povečali predvsem delež listavcev,
gorskega javorja in gradna. Povečali bi tudi delež jelke, njen delež bi bil lahko večji na
račun smreke, saj je z močnejšo zakoreninjenostjo kot smreka manj občutljiva. Veliko
težavo pri smreki pa povzročajo podlubniki, predvsem osmerozobi smrekov lubadar (Ips
typographus), in okužbe z rdečo trohnobo (Heterobasidion parviporum). Smreka bi tako
lahko bila v lesni zalogi kot spremljevalna ali pa manjšinska DV, kamor sta jo v svoji
analizi uvrstila Brus in Kutnar (20147), saj je iz lesne zaloge ne moremo povsem izločiti.
Ker ima divja češnja (Prunus avium.) pomembno ekološko vlogo, saj s svojim opadom
bogati in izboljšuje gozdna tla, bi lahko z gojitvenimi ukrepi povečali tudi njen delež v
lesni zalogi. Pomembna je kot vir hrane za mnoge ptice, zaradi lepega cvetja obogati tudi
estetsko vlogo gozda. V mladosti raste zelo hitro, pri 60 letih pa se izčrpa in preneha
priraščati v višino. Ob pravi oskrbi in gojenju lahko doseže visoko kakovost, s tem pa tudi
visoko ceno na trgu (Brus, 2011).
Z analizo poškodovanosti mladja od divjadi nismo ugotovili bistvenih razlik med objekti,
le na objektih Vetrolom je nekoliko večji delež poškodovanega mladja v drugi stopnji.
Divjad z objedanjem ne povzroča škode v tolikšni meri, da bi bili zato nujno potrebni
dodatni gojitveni ukrepi. Na objektu Vetrolom je mladje višje, zato je tudi manjša
objedenost terminalnih poganjkov. Od drevesnih vrst so najbolj poškodovani češnja, gorski
javor, gorski brest in hrast, ki sicer niso najštevilčnejši, so pa gospodarsko zanimive vrste
in bi jim zato lahko posvetili več pozornosti pri negi in gojenju. Kakovostne osebke bi
ogradili s plastičnimi tulci, poleg tega bi izvajali redno čiščenje zeliščnega sloja in trav.
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POVZETEK

Ujme so v naših gozdovih vedno bolj prisotne, zato se moramo ljudje s svojim ravnanjem,
gospodarjenjem in raziskovanjem poskušati približati naravi, se iz njenih pojavov učiti in
jo razumeti ter tako ohranjati trajnost naših gozdov. To pa bomo dosegli le, če bomo delali
z njo in ne proti njej, kakor to mnogokrat počnemo danes.
Meritve smo izvedli v Blagovici, območni enoti Ljubljana, krajevni enoti Domžale, revir
Blagovica v oddelkih 11A09 in 11A10. Gozdne združbe, ki pokrivajo oddelke, so Arunco–
Fagetum, Blechno–Fagetum, Hacquetio–Fagetum in Carici albae–Fagetum
(Cephalantero–Fagetum). V diplomskem delu smo proučevali drevesno sestavo, višinsko
strukturo in gostoto mladja na poškodovanih površinah po vetrolomu leta 2008 in
žledolomu leta 2014. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kako se površine po ujmah
zaraščajo ter kakšni sta drevesna sestava in višinska struktura pomladka tri leta po
žledolomu in devet let po vetrolomu. Ugotoviti smo želeli vpliv stanja sestojev pred ujmo
na poškodovane površine, razvoj mladja po ujmi, pri čemer smo evidentirali površine s
prej vrzelastim in normalnim sklepom krošenj. Mladje smo evidentirali tudi glede na
poškodovanost od divjadi v tri stopnje, pri čemer je prva stopnja nepoškodovano mladje, v
zadnji tretji pa je mladje tik pred odmrtjem in ima poškodovan terminalni poganjek.
Predlagali smo osnovne usmeritve glede negovalnih in gojitvenih del po ujmi. Določili
smo 14 ploskev velikih 5 x 5 m, od tega 12 na poškodovanih površinah, dve pa v sestojih,
ki pred ujmo nista bila poškodovana, in sicer z namenom kontrole stanja pred ujmo. Večjo
gostoto mladja smo evidentirali na ploskvah Golkar kot na ploskvah Golčaj. Gostota
mladja na ploskvah vetrolom je bila manjša, saj se z razvojem mladja gostote manjšajo.
Višinska struktura mladja pa je na ploskvah vetrolom drugačna, saj je od vetroloma minilo
devet let, od žledoloma pa tri leta. Najpogosteje so se na ploskvah pojavljali veliki jesen, ki
je izstopal na objektih Golčaj, bukev, ki je izstopala na objektih Golkar, smreka in črni
gaber, ki sta močno izstopala na vetrolomni površini, gorski javor, gorski brest in mali
jesen. V kontrolnih sestojih so bile gostote zelo majhne tako v mladju kot v fazi debeljaka.
Na pomladitvenih površinah bi bilo treba izvesti precej nege, na vetrolomni površini
predvsem obžetev grmovnih vrst in zeliščnega sloja robide, maline in trav. Na objektih
Golkar in Golčaj bi bilo treba izvesti obžetev zeliščnega sloja in tako dati mladju prostor za
rast.
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PRILOGE
Priloga A: Popisni list
Popisovalec: ___________________
Ploskev:_______
Datum:______________________
Lokacija:_______________________
Ura: Začetek:_______
Konec:________________
Naklon (%)
Ekspozicija (%)
Svetloba
Bitterlich

Zastiranje vegetacije

Zastiranje drevesnih vrst
Vrsta

Zastiranje (%)

Višinska struktura mladja
Dr vrsta Objedenost/
klice
poškodovanost
1
2
3
1
2
3

Zelišča

Višina
0-20 cm
21-50 cm
51-90 cm

∑% >100

Pomladek

Skupno zastiranje ∑% <= 100
Zelišča (%)
Pomladek (%)
Skalovitost (%)
Odmrla masa >5 cm Ø (%)

< 20 21-50

51-130

91130

131200

200>
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Polna premerba
Dr vrsta

300-5

2

3

4

5

Višina dreves na kontrolnih ploskvah
Dr vrsta

h (m)

6

7

8
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Priloga B: Karte oddelkov
Oddelek 11A09 (Gozdnogojitveni načrt …, 2014: [11])
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Oddelek 11A10 (Gozdnogojitveni načrt …, 2015: [11])

