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GEOGRAFIJA SNEŽNIŠKO-JAVORNIŠKE PLANOTE IN NJENIH GOZDOV
Izvleček:
V diplomskem delu predstavljam gozdno vegetacijo Snežniško-javorniške planote. Pri delu
sem uporabila obstoječo literaturo in opravila popis gozda. Ugotovila sem, da prevladujejo
bukovi gozdovi s spomladansko torilnico. Posebnost predstavljajo mrazišča, kjer se
uveljavlja toplotni in s tem vegetacijski obrat. Gozdna meja je tudi svojevrsten pojav, saj se
za razliko od alpskega sveta končuje z dinarskim subalpinskim bukovim gozdom. V
preteklosti so bili gozdovi deležni neustreznega gospodarjenja, sedaj pa se uveljavlja
sonaravni način gospodarjenja z gozdovi. Ustreznejše načine gospodarjenja s celotnim
gozdnim prostorom pa obeta tudi regijski park Snežnik, ki je v nastajanju.
Ključne besede: Snežnik, Javorniki, biogeografija, fitogeografija, gozdovi, gozdna meja,
gozdne združbe, drevesne vrste
GEOGRAPHY OF SNEŽNIK-JAVORNIKI PLATEAU AND ITS FORESTS
Abstract:
The subject matter of this thesis is the forest vegetation of the Snežnik-Javorniki Plateau.
The material has been taken from the existing literature and the inventory of the forests has
been done. It has been established that the community of the Omphalodo Fagetum
dominates. The particularity of this area is the cold resistant depression where the
temperature and consequently vegetation inversions take place. The tree line here is also a
unique phenomenon as it, differently from the Alpine terrain, ends with the Dinar subAlpine beech forest. In the past the forest was subjected to the inappropriate management,
whereas nowadays the ecological principle of the forest management has been gaining
grounds. The more appropriate management techniques comprising the whole forest site
are also promising nowadays when the Snežnik Regional Park is being set up.
Keywords:
Snežnik, Javorniki, biogeography, phytogeography, forests, tree line, forest communities,
tree species
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1 UVOD
Snežnik skupaj z Javorniki predstavlja visoko kraško planoto, ki je neposeljena, skoraj v
celoti porasla z gozdom in ima zato dolgo tradicijo gospodarjenja z gozdovi.
Posebnost tega območja so zagotovo številna mrazišča in vegetacijski obrat, ki se je razvil
zaradi temperaturne inverzije. Veliki Snežnik kot najvišji vrh v tem pogorju je zelo slikovit in
že več let privablja številne naravoslovce k raziskovanju. Tako sem se tudi sama odločila, da
ga pobliže spoznam.
Namen diplomske naloge je predstaviti snežniško-javorniško območje predvsem z vidika
gozdne vegetacije. Cilj naloge je ugotoviti vzroke za obstoj določenih gozdnih združb na
raziskovalnem območju.
Moja hipoteza je, da so se gozdovi na Snežniško-javorniški planoti razvili pod vplivom
naravnih dejavnikov in niso posledica človekovih posegov.

1.1 METODOLOGIJA
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in terenskega dela.
V teoretičnem delu sem najprej predstavila reliefne, podnebne, pedološke in vodne značilnosti
raziskovalnega območja. V nadaljevanju sem se osredotočila na gozdne združbe in drevesne
vrste gozdne združbe bukve in spomladanske torilnice. Pri iskanju karte gozdnih združb sem
imela nekaj težav, saj sem najprej v knjižnici Gozdarskega inštituta v Ljubljani dobila v roke
karto iz leta 1975, vendar brez legende. Ustreznejše karte sem kasneje dobila na Zavodu za
gozdove OE Postojna in OE Sežana.
Ugotavljala sem tudi, kako rastlinojeda divjad, predvsem z obžiranjem mladih dreves, vpliva
na sestavo in pomlajevanje gozda. Prav tako je človek s pašo in različnimi načini
gospodarjenja veliko prispeval k spreminjanju prvotne sestave teh gozdov. Nekaj besed sem
namenila tudi Snežniškemu parku, ki je sicer šele v nastajanju, a bo vplival na gospodarjenje
z gozdovi.
Terensko delo sem opravila po Braun-Blanquetovi metodi na dveh popisnih ploskvah v
okolici Sviščakov. Na prvo popisno ploskev, ki se nahaja v neposredni bližini počitniškega
naselja Sviščaki, sem se podala 2. septembra 2005. Zaradi precejšnje kamnitosti območja sem
imela pri delu nekaj težav, predvsem pri štetju dreves.
14. septembra 2005 pa sem popisala gozd še na drugi popisni ploskvi, ki se nahaja ob cesti
Ilirska Bistrica – Sviščaki, v bližini kamnoloma. Tokrat mi je težave povzročal dež, a le za
kratek čas.
Uporaba virov in literature
Pri pisanju diplome sem se precej opirala na Kordiševo knjigo Dinarski jelovo-bukovi
gozdovi v Sloveniji (1993). Prav tako sta mi bili v veliko pomoč predvsem pri opisovanju
gozdnih združb knjigi Bukovi gozdovi na Slovenskem (Marinček, 1987) in Vodnik po
ekskurziji LGD (Černigoj et al., 2003). Pri proučevanju gozdne meje, pa sem si pomagala
predvsem z Lovrenčakovim delom Zgornja gozdna meja v Julijskih Alpah in na visokih
kraških planotah Slovenije (Lovrenčak, 1987). Pri ostalih temah pa sem se opirala na
Zborovanje slovenskih geografov na Notranjskem (1987) in drugo literaturo. Pri
prepoznavanju rastlinskih vrst na terenu sem posegla po Šilićevi knjigi Šumske zeljaste bilke
(1983) in Naše drevesne vrste (Brus, Kotar, 1999). Poleg literature sem uporabljala tudi
1

Planinsko karto Snežnika 1: 50 000, Topografsko karto 1: 25 000, 1: 50 000 in Karto gozdnih
združb 1: 100 000.

1.2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Snežniško-javorniško planoto so obravnavali tako geografi in gozdarji kot botaniki. Slednji so
največkrat raziskovali prav na Snežniku.
Eden najbolj znanih botanikov Snežnika je Tone Wraber, ki je leta 1970 tja popeljal
udeležence mladinskega raziskovalnega tabora, na podlagi katerega je napisal članek o flori in
vegetaciji botaničnega rezervata na Snežniku (Wraber, 1971). Znani botaniki so bili še Ernest
Mayer, Vinko Strgar, Avstrijec Helmut Melzer, domačin Boštjan Surina (Wraber, 2000).
V prvih petnajstih letih po drugi svetovni vojni so na Snežniku potekale obsežne raziskave
gozdne vegetacije. Maks Wraber (1949) je objavil članek o mraziščih na Snežniški planoti in
njihovi gozdni vegetaciji. Mitja Zupančič (1980) se je prav tako ukvarjal z mrazišči v svoji
monografiji smrekovih gozdov v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije. Gabrijel Tomažič
je v letih neposredno po drugi svetovni vojni preučeval gozdne združbe v revirjih Gomance in
Mašun. Milan Piskernik (1974) je raziskoval mraziščna smrečja v Sloveniji in tudi na
Snežniški planoti, Andrej Martinčič pa je napisal Prispevek k poznavanju ekologije mrazišč v
Sloveniji (1977).
Vlado Tregubov je leta 1957 izdal knjigo z naslovom Prebiralni gozdovi na Snežniku.
M. Zupančič je objavil tudi Vegetacijski profil Snežniškega pogorja (1971).
Zgradbo bukovega gozda na zgornji gozdni meji sta na zahodni strani Malega Snežnika in
severozahodnem pobočju grebena Mali-Veliki Snežnik preiskala gozdarska inženirja Nike
Pogačnik in Matjaž Prosen (1998). Ostali gozdarji so še Stanko Cvek, Marija Kodrič, Ignac
Persoglio, Ivo Puncer (Wraber, 2000).
Geografsko so poleg Antona Melika (1960) Snežnik preučevali še Franc Lovrenčak (1976,
1987), ki se je ukvarjal predvsem z gozdno mejo, Vladimir Klemenčič, ki v svoji knjigi z
naslovom Pokrajina med Snežnikom in Slavnikom (1959) poleg podrobnega geografskega
preučevanja izpostavi tudi problem zaraščanja pašnih golic. Leta 1987 je potekalo tudi
zborovanje slovenskih geografov na Notranjskem, kjer so poleg ostalih tem obravnavali tudi
gozdno vegetacijo. Naravnogeografske značilnosti Snežnika pa so ponovno preučevali leta
2003 člani Ljubljanskega geografskega društva (Černigoj et al., 2003).
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2 RAZISKOVALNO OBMOČJE
Izbrano raziskovalno območje različni avtorji različno poimenujejo. Tako se največkrat
pojavljajo imena: Snežniško-javorniško pogorje oz. gorovje (Marinček, 1987; Kordiš, 1993),
Snežniško-javorniška planota (Gams, 2003; Lovrenčak, 1987; Černigoj, 2003) idr. Najbolj se
mi zdi primerno poimenovanje Snežniško-javorniška planota, saj to območje spada k visokim
dinarskim kraškim planotam. Tako ga poimenuje tudi Ivan Gams v svojem delu Kras v
prostoru in času (2003).
Snežniško-javorniška planota je najbolj na jugovzhod pomaknjena visoka kraška planota v
Sloveniji. Na severu jo omejuje Notranjsko podolje, na jugozahodni strani pa dolina reke
Reke. Na severozahodu poteka meja čez Postojnska vrata, na jugovzhodu pa čez Gomance in
Klansko polico na Babno polje, kjer prehaja v podoben kraški svet Risnjaka.
Notranjski Snežnik, ki sega 1796 m visoko, je najvišji vrh naših dinarskih kraških planot
(Lovrenčak, 1976, str. 36).
Meje raziskovalnega območja sem poizkušala kar se da natančno približati mejam mezoregije
Javorniki in Snežnik po regionalizaciji, ki je uporabljena v knjigi Slovenija: Pokrajine in
ljudje. Površina meri 458 km2, delež gozda pa znaša 81,7 %. (Slovenija: Pokrajine in …,
1999, str. 334). Snežniško-javorniška planota je v ožjem severozahodnem delu široka okrog
12 km, v širšem srednjem ter jugozahodnem delu pa okrog 22 km (Melik, 1960, str. 331).
Fotografija 1: Debela snežna oddeja na Snežniku

avtor: D. Dekleva
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Karta 1: Raziskovalno območje

Vir: Gozdno gospodarstvo Postojna, 1982
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3 RELIEF
Snežniško-javorniška planota se vleče v dolgem, sorazmerno širokem pasu od Hrušice na
severozahodu do Gorskega kotara na jugovzhodu. Na severozahodu prehaja po nekoliko
strmem, v stopnjah se nižajočem in s suhimi dolinami razrezanem pobočju v dolino Pivke. Na
severovzhodu loči Snežnik od Cerkniškega in Loškega polja strmo pobočje, na jugozahodu pa
prehaja v skoraj previsni steni v Podgoro, v dolini zgornjega toka Reke (Klemenčič, 1959, str.
12).
»Obsežna planota se postopoma vzdiguje od 600–700 m visoko ležečega platoja na
severovzhodu na visoki, nad planoto vzdignjeni greben Snežnika, z najvišjo točko v višini
1796 m na vrhu Snežnika.« (Klemenčič, 1959, str. 12)
Mali in Veliki Javornik (1220 in 1268 m) sestavljata skrajni severozahodni del snežniškojavorniške planote, ki ga strmo pobočje na severovzhodu loči od Cerkniškega polja, proti
severozahodu se pa postopoma spušča na od 1000 do okoli 620 m visoko uravnano, zakraselo
površje v področju Postojnskih vrat (Klemenčič, 1959, str. 15).
Celoten zahodni rob Snežnika med Gomancami in Postojnskimi vrati obdaja bolj ali manj
ohranjen planotast svet, ki ga v glavnem sestavljajo 1020 do 1090 m visoke kope in grebeni z
vmesnimi podolji suhih dolin. Na jugovzhodu se nad 1000 m visoko ležeča planota
postopoma zniža od Orlice (1055 m) do Tuščaka (800 m) za 200 m, dolino Podgore pa deli od
planote strmo pobočje (Klemenčič, 1959, str. 15).
»Na severozahodnem pobočju Snežnika med Mašunom in Postojnskimi vrati pa z okoli 1000
m visoko ležečega platoja pobočje polagoma prehaja v dolino Pivke. Pobočje je razrezano s
številnimi dolinami, ki so ločene po vmesnih grebenih, na katerih so v obliki kop ohranjeni
nivoji, ki se v stopnjah spuščajo v dno doline Pivke.« (Klemenčič, 1959, str. 15) Vmesne suhe
doline so dokaj obsežne. Med njimi je pomembnejše na jugu dno doline nekdanjega povirja
Pivke, na severu pa dolina Vlačno ter Bački dol, vzhodno od Bača (Klemenčič, 1959, str. 15).
Vrh Snežnika pada strmo predvsem proti jugu, vzhodu in severu in ni pokrit z gozdno
vegetacijo, je deloma skalnat, deloma pa pokrit z zeliščnim rastlinstvom (Persoglio, 1957, str.
15).
Snežniško-javorniška planota ni morfološko enotna, saj se nad zakraselim površjem,
prepredenim s suhimi dolinami, velikimi vrtačami in drugimi kraškimi oblikami, dvigajo
posamezni vrhovi in slemena. Tako razčlenjena in izrazita kraška podoba je posledica
kamninske sestave. Celoten masiv je namreč zgrajen iz mezozjskih kamnin, in sicer apnenca
in dolomita kredne starosti. Kredni apnenci pa so čisti in močno podvrženi zakrasevanju
(Lovrenčak, 1976, str. 36). Gozdovi so na krednem apnencu. Gozd varuje ozemlje krednega
apnenca pred erozijskim delovanjem vode, obenem pa ima tudi odlične edafske pogoje za
uspevanje. Na eocenskih sedimentih, ki ležijo v zahodnem delu Snežniško-javorniške planote,
pa so prostrani pašniki in rodovitna polja (Klemenčič, 1959, str. 12).
Snežnik ima izrazito narivno zgradbo, podobno kot Hrušica, Nanos in Trnovski gozd. Čelo
nariva poteka po južni strani planote od Knežaka do državne meje in še nekoliko čez.
Nekoliko višje je še manjši nariv, med Javorniki in Snežnikom pa narivna luska. Kasnejši
prelomi ter vodoravni in navpični premiki površja so dodobra zabrisali sledove narivanja na
Javornikih (Slovenija: Pokrajine in …, 1999, str. 334).
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Tektonsko močno premikanje in gubanje apneniških skladov je pripomoglo, da je masiv
dosegel višine, ki močno prevladujejo nad okolico (Lovrenčak, 1976, str. 36).
»Celotna planota je prepredena s prelomi alpske in dinarske smeri. Alpska smer vzhod-zahod
se kaže v osrednjem snežniškem grebenu ter nekaj kilometrov severneje v dolini med
Mašunom in Leskovo dolino, ki deli okoli 600 m nižji severni del od južnega dela Snežnika.«
(Klemenčič, 1959, str. 12)
V tropskem in subtropskem podnebju starejšega dela pliocena so prevladovali površinsko
tekoči vodotoki, ki so zniževali tektonsko dvignjene in nagubane predele ter zasipavali doline,
zato se je površje uravnavalo. Precej izenačene višine kopastih vzpetin na določenem
območju dokazujejo raven nekdanjih ravnikov. Še danes so kopasti vrhovi na Javornikih
visoki večinoma okoli 1250 m, v predelu okrog Mašuna med Snežnikom in Javorniki okoli
1150 m in na območju Snežnika do 1400 m (Klemenčič, 1959, str. 12).
Vršna gmota Snežnika se vzpenja nad 1500 m. Južni rob Snežnika se dviga v višinah od 850
do 1000 m in se znižuje proti severozahodu (Slovenija: Pokrajine in …, 1999, str. 334).
Po reliefni izoblikovanosti ter višinskih pasovih lahko celotno snežniško-javorniško območje
razdelimo v dve enoti: javorniško in snežniško.
JAVORNIŠKA
Severno, natančneje javorniško, loči od Hrušice podolje Ljubljanice med Postojno in Planino.
Razteza se do širokega podolja med Mašunom in Leskovo dolino. Tu so više ležeči hribi
Škodovnik (1257 m), Smrečnica (1189 m), Bička gora (1257 m), Dedna gora (1253 m),
Strgarija (1256 m) in vmesna suha podolja (Klemenčič, 1959, str. 12).
Severno od Dedne gore in Škodovnika se planota zniža na 800–900 m visok plato, iznad
katerega se vzdigujejo le osamljeni vrhovi, ki segajo v višino 1000 m. Ves svet je zožen ter
razčlenjen v neenako visoke platoje. Jedro planote predstavlja od severovzhoda proti
jugozahodu potekajoč hrbet v višini okoli 950 m, iznad katerega se vzdigujejo osamljeni
nekoliko višji hrbti in grebeni. V tem pasu se svet tako zniža, da je tu poleg Postojnskih vrat
najugodnejši prehod iz notranjosti Slovenije proti morju (Klemenčič, 1959, str. 14).
Najvišji južni (snežniški) del planote loči od severnega obširno zakraselo podolje, ki mu lahko
sledimo od Mašuna (950 m) do Kalvarije (820 m) na vzhodu, od koder se spušča v nižji svet,
v območje Leskove doline. Dno je povečini prekrito z gozdom, le ponekod se odpirajo jase,
ostanki nekdanjih večjih travnih površin (Klemenčič, 1959, str. 14).
SNEŽNIŠKA
Jedro južnega dela planote (Snežnik) predstavlja najviše ležeče območje z višinskim pasom
med 1200 m in 1796 m na vrhu Snežnika (Klemenčič, 1959, str. 12). Na južnem delu tega
območja se nahaja Velika Padežnica južno od Praprotnice (1430 m), vzhodno od Stanišča
(1389 m) ter zahodno od Jarmovca (1383 m). To je večje, v dinarski smeri potekajoče
podolje, ki ga sestavlja kraško razgibana Medvedja draga na severozahodu ter bolj ravna
Velika Padežnica. Južni del je posejan še z več podolji, ki po številu in gostoti ne zaostajajo
za centralnim delom Snežnika. Vendar so tukaj manjše višinske razlike med obrobnimi
slemeni ter dnom dolin. Dna dolin na jugu so tudi manj ravna ter podobna uvalam
(Klemenčič, 1959, str. 14).
Severni in južni del Snežnika
Južni del Snežnika je precej višji, saj najvišji vrhovi v vsem njegovem območju presegajo
1400 m. V višini 1000–1100 m se pojavljajo tipična velika mrazišča, kakor Grčavec,
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Padežnica, nato pa se svet spušča bolj polagoma do Gomanc v višini 900 m. V tej višini v
glavnem preneha gozdna vegetacija in se začnejo prostrani pašniki in košenice. Južni del je
odprt proti morju, ki je od Gomanc oddaljeno le okoli 30 km in zato vpliva na južni predel
predvsem mediteranska klima. Strmi vrh Snežnika zapira prehod oblakom, zato so na južni
strani močni nalivi, v lepih dneh pa veter neprestano zelo suši od dežja zbito zemljo. Zato
gozdu na južnem pobočju kljub obilici dežja primanjkuje vlage in ima slabe edafske in
klimatske pogoje za rast (Persoglio, 1957, str. 14).
Na severnem področju pada pobočje Snežnika v glavnem do višine 800 m. Nagnjenost je
prekinjena z verigo vrhov, ki se vlečejo od Mašuna prek Leskove doline do Praprotne drage.
V tem pasu se vlečejo mrazišča, kakor Peklo, Kujavič in več manjših vrtač. Ta mrazišča bi
ustrezala po svoji višinski legi, obliki in vegetaciji mraziščem na južni strani Snežnika
(Persoglio, 1957, str. 14).
Na severni strani Snežnika ima vpliv na rastiščne pogoje predvsem kontinentalna klima, delno
pa tudi sredozemska z južnimi vetrovi, ki zmanjšujejo temperaturne ekstreme (Persoglio,
1957, str. 15).
Severni del Snežnika se ne loči od južnega samo po nižjih nadmorskih višinah, temveč tudi po
svojstvenih reliefnih potezah. Severni del je ožji in nižji, planote ali uravnave so razrezane z
vrtačami, iznad katerih se vzdigujejo osamljeni grebeni in ožja slemena (Klemenčič, 1959, str.
12).
Fotografija 2: Pogled s Snežnika

avtor: A. Potepan

3.1 POLEDENITEV
Pri oblikovanju površja je zlasti na Snežniku pomembno vlogo igrala pleistocenska
poledenitev. Močno mehanično preperevanje kamnin in njihovo prenašanje na krajše razdalje
je povzročilo nastanek več melišč in usedlin z grobim, nesprijetim gradivom neenakomerne
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velikosti. Taki procesi so potekali v hladnem podnebju ledene dobe. Obilne snežne padavine
so omogočile nastanek obsežnega ledenega pokrova. Ločnica večnega snega in ledu je
potekala na višini okoli 1300 m, trajni sneg in led pa sta se na osojnih legah zadrževala tudi
niže. Na tedaj pretežno uravnanem površju je polzeči led oblikoval manjše krnice ter odložil
talne in čelne morene (Slovenija: Pokrajine in …, 1999, str. 336).
Poledenitev je pustila največ sledov v ledeniškem grušču, npr. v Črni dolini pri Gomancih,
manj pa v reliefnih oblikah (cv: Lovrenčak, 1976, str. 36).
Ledeniška voda je v spodnjih delih ledenika s seboj nosila veliko morenskega gradiva in z
njim zasipavala niže ležeče vrtače. Taleči se led in snega sta pospešila korozijo agresivne
snežnice. Voda se je dolgo zadrževala nad usedlinami in korodirala predvsem bočno. Drage in
suhe doline so tako širile svoje dno in se tudi počasi poglabljale. Lepi primeri uval so v
Leskovi dolini, na Mašunu in v Grdi dragi (Slovenija: Pokrajine in…, 1999, str. 336).

3.2 KRAŠKI POJAVI IN OBLIKE
Ko je rečna erozija odstranila neprepustne kamnine, so se na površju prikazali apnenci in
dolomiti in omogočili korozijo. Kemično raztapljanje apnenca je ustvarilo več kraških
pojavov. Pokrajina je dobila značilno kraško podobo, torej v grobem uravnano, a v drobnem
razjedeno, razgibano kamnito površje, ki ga pokriva gozd (Slovenija: Pokrajine in …, 1999,
str. 336).
V tej pokrajini zasledimo vse mogoče kraške oblike, od manj obsežnih kraških vrtač do uval
in ogromnih kraških podolij z bolj ali manj ravnim dnom, ki jih vežejo stranski obronki z više
ležečimi vrtačami in uvalami (Klemenčič, 1959, str. 13).
Od kraških pojavov so na Snežniško-javorniški planoti najbolj značilne udorne jame. Tako so
ob vznožju kraški kotliči s strmimi stenami in z dnom majhnega obsega. Še bolj tipične so
vrtače različnih širin, katerih stene so bolj ali manj skalnate in strme, ali pa so položne in brez
skal. Nič redkega niso večje kotanje, sorodne kontam v Alpah. Te udornice so nastale zaradi
rušenja jamskega stropovja. Večje in manjše vrtače so posejane precej na gosto, prav tako je
na površju veliko žlebičev, škavnic in škrapelj (Slovenija: Pokrajine in …, 1999, str. 336;
Persoglio, 1957, str. 14).
Ko sta se v preteklosti topila sneg in led, je v dolih ponikalo precej vode. Posledica tega so
zelo globoke vrtače v višinah nad 1200 m. Poleg površinske razčlenjenosti je za ta kras
značilno veliko brezen in jam, ki so zelo globoke (do 100 m) in navadno z majhnim vhodom.
Lep primer so Ždrocle in Zatreb na Snežniku.
V ravninah in ob vznožju strmih manjših vrhov so številne jame, globoke največ do 10 m, z
bolj ali manj skalnimi stenami. Ker v njih dolgo leži sneg, so vlažne in mahovnate. V
žlebovih in jamah se nabira zelo globok sloj humusa, ki nudi odlične pogoje asociacij javora
in bresta (Persoglio, 1957, str. 15; Habič, 1987, str. 88). Opazni so tudi ostanki starih rečnih
dolin s terasami in rečnimi nanosi. Številne drage na Snežniku si sledijo v nizu in potem
obvisijo nad strmim robom planote, na primer Gomance. V resnici gre za korozijsko
poglobljene in razširjene ostanke nekdanjih rečnih dolin (Slovenija: Pokrajine in …, 1999, str.
336).
Največja in najgloblja podolja se pojavljajo v obseženem, zaokroženem svetu, med 1770 in
1200 m (Klemenčič, 1959, str. 13).
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3.3 MRAZIŠČA
Različne kraške kotanje, kot so udorne jame, kotanje, dolinice oziroma drage, doli, vrtače, so
zbirališča hladnega zraka, zato se v njih uveljavlja izrazit toplotni obrat z vsemi klimatskimi
in vegetacijskimi učinki, zaradi česar jih imenujemo mrazišča. So od nekaj deset do več sto
metrov dolga in široka, globoka pa od 50 do 100 m (Černigoj et al., 2003, str. 40).
Te globoke doline, ki potekajo v dinarski smeri, so v dnu zapolnjene z blatom in gruščem, ki
so ga nanesli potoki s pobočij. Pogosto prehaja ena dolina v drugo, deli ju le nizka kamnita
pregraja (Klemenčič, 1959, str. 13). V vseh teh kotlinah prevladuje zelo humidna klima, prst
tvori debela plast ilovice, ki pospešuje v že tako humidni klimi njeno zakisovanje (Persoglio,
1957, str. 14).
Tipična mrazišča, porasla s smreko, so na južnem in jugozahodnem pobočju Snežnika,
zanimivi primerki mrazišč so tudi ob vznožju severnega pobočja Snežnika. Na severnih
pobočjih pravih mrazišč na Snežniku ni; pojavljajo se le polmrazišča, ki jih po reliefnih
značilnostih lahko prepoznamo kot večje kraške doline, npr. Jurjeva dolina, Leskova dolina,
Praprotna draga. V njih uspeva posebna različica bukovega gozda s spomladansko torilnico.
V pravih mraziščih se zaradi zadrževanja težjega hladnega zraka na dnu pojavlja temperaturni
obrat; temperatura torej z višino narašča, namesto da bi se zniževala. Temperaturni obrat
lahko v mraziščih traja večji del leta, zato je v njih prišlo tudi do rastlinskega obrata, za
katerega je značilna obratna navpična razporeditev rastlinskih pasov (Černigoj et al., 2003,
str. 40). »Dno je navadno jasasto ali golo, ker je bil gozd izkrčen zaradi ugodnih pogojev za
pašnik. Zaradi toplotne inverzije sledi smrekovemu gozdu pas mešanega gozda bukve in
jelke. V najostrejših višinskih mraziščih pokriva dno vrtač ruševje, ruševju pa sledi subalpska
bukev.« (Persoglio, 1957, str. 14)
Mraziščne doline na jugozahodnem pobočju Snežnika porašča ekološko zanimiva združba
smreke in gladke šašuljice (Calamagrostidi villosae-Piceetum) (Černigoj et al., 2003, str. 40).
Za mrazišča so značilne zelo nizke spomladanske temperature, ki zamorijo bukov podmladek
in zato uspeva v njih le smreka (Persoglio, 1957, str. 15).
Fotografija 3: Velika Kolobarnica

Vir: Wraber, 1997b, str. 412
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4 PODNEBJE
Klima kot celota ali pa njeni dejavniki močno vplivajo na razširjenost posameznih rastlinskih
vrst in rastlinskih združb. Posamezne rastlinske združbe so izoblikovane predvsem pod
vplivom klimatskih dejavnikov. Za razširjenost vegetacije in zgradbo vegetacijskih tipov so
med podnebnimi dejavniki najpomembnejši: svetloba, toplota, vlažnost, padavine in gibanje
zraka. Vsak od teh dejavnikov ima svoj pomen in zato tudi pušča svoj pečat v rastlinskem
svetu, vendar na splošno delujejo kot celota. Njihove vrednosti in medsebojni odnosi so v
močni odvisnosti od geografskih, geomorfoloških in vegetacijskih razmer na določenem
območju (Kordiš, 1993, str. 44).
Na tem območju prevladuje klimatski tip dinarskega visokega krasa, ki se je izoblikoval pod
vplivom Mediterana, celine in Atlantika. Manohin ga je poimenoval interferenčni podnebni
tip (Kordiš, 1993, str. 45). Predvsem padavine in temperaturne razmere tega tipa so odločilno
vplivale, da so se na visokih kraških planotah izoblikovali gozdovi jelke in bukve (Kordiš,
1993, str. 45).
Na podnebne razmere na Snežniško-javorniški planoti močno vplivata zlasti dva dejavnika.
To sta precejšnja nadmorska višina in pravokotna lega na smer južnih in jugozahodnih vetrov,
ki s sosednjega morja prinašajo vlažne zračne mase (Lovrenčak, 1976, str. 38).
Ker se oblaki redkokdaj ustvarjajo v višini Mašuna, dospe zrak tja v glavnem za 10 ºC nižjo
temperaturo, kakor na Jadranski obali, in za 7 ºC nižjo, kakor jo je imel v Ljubljanski kotlini.
To se dogaja ob vetrovnem vremenu, kar pomeni, da vetrovno vreme tu potemtakem znižuje
temperaturo.
Gozd zmanjšuje temperaturne ekstreme, kar pomeni, da bi bila vsa mrazišča še bolj ostro
izražena, če bi v njih posekali gozd (Manohin, 1957, str. 18).
Klimatske poteze Snežnika so razmeroma znane, saj je na njem in njegovem vznožju več
meteoroloških postaj. V prisojni legi so Gomance (940 m), v sredini planote Mašun (1020 m)
in na osojni strani Leskova dolina (806 m) (Lovrenčak, 1976, str. 36). Za obdobje 1960–1990
žal ni podatkov za Leskovo dolino za temperature, zato nisem mogla narisati klimograma.
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Graf 1: klimogram Mašun
Vir: Klimatogeografija Slovenije, 1995
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Graf 2: klimogram Gomance
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Iz klimogramov je razvidno, da pade na Gomancih več padavin kot na Mašunu. Predvsem je
opazna razlika v zimskih mesecih. Medtem ko so padavine na Mašunu dokaj enakomerno
razporejene od januarja do junija, je na Gomancih v tem obdobju dokaj očitno upadanje
količine padavin. Na Gomancih so tudi temperature višje tako januarja kot julija. Vse to je
posledica lege postaje, saj Gomance ležijo na nižji nadmorski višini kakor postaja na Mašunu
in se nahajajo na južni strani pobočja, kjer pade največ padavin in je trajanje sončnega
obsevanja daljše.
Količine padavin od jugozahodne smeri od Tržaškega zaliva proti notranjosti postopoma
naraščajo in dosežejo svoj višek na visoki planoti Snežnika, z veliko prednostjo na južnem,
jugozahodnim vetrovom najbolj izpostavljenem pobočju na Gomancih (Klemenčič,1959, str.
26). Za obdobje od 1961–1990 je znašala povprečna letna količina padavin 2738 mm. V
notranjosti planote, severno od Snežnika, se zaradi manjšega vpliva vlažnih jugozahodnih
vetrov povprečna letna količina padavin zmanjša za 1000 mm, saj je v omenjenem obdobju na
Mašunu padlo 2041 mm padavin.
Za Snežniško planoto razlikujemo dva režima, ki se med seboj nekoliko razlikujeta. Na
Gomancih sta lepo izraženi dve sušni in dve vlažni periodi. Kažeta se dva izrazita minimuma,
primarni julija in sekundarni februarja. Oba jesenska meseca, oktober in november, z
maksimumom padavin v novembru, močno prednjačita pred spomladanskim maksimumom
(marec in april). Na Mašunu je letni potek padavin v glavnem isti kot na Gomancih, le da so
januarske količine skoraj enake februarskim. Poletni julijski minimum je izenačen s
februarskim. Primarni maksimum pride oktobra, sekundarni pa maja (Klemenčič,1959, str.
26).

4.1 PADAVINE
Gre za podnebni tip z razmeroma veliko količino padavin, razporejenih med letom, z zelo
izrazitim jesenskim maksimumom (večina oktobru ali novembra) in neizrazitim
spomladanskim maksimumom (Kordiš, 1993, str. 45). Vzroke za takšno razporeditev padavin
lahko iščemo v reliefni razgibanosti območja glede na prevladujoče vetrove. Gorska veriga od
Risnjaka prek Snežnika, Javornikov in Nanosa do Goljakov zapira pot jugozahodnim in
severovzhodnim vetrovom, zaradi česar se je zrak prisiljen dvigati do 1000 in več metrov
nadmorske višine, kar povzroča obilnejše padavine. Tako se na celotnem dinarskem prostoru
letne padavine gibljejo med 1400 in 3500 mm (Kordiš, 1993, str. 45).
Gomance na južnem pobočju dobijo kar 3143 mm padavin povprečno na leto, Leskova dolina
na severni strani 2166 mm in Mašun na severozahodni strani 2006 mm. Nižji predeli dobijo
precej manj padavin, tako Trnovo 1343 mm in Snežnik (grad) na severni strani 1569 mm
padavin letno (Lovrenčak, 1976, str. 37).
Iz teh podatkov spoznamo, da dobiva Snežnik zelo veliko padavin, še posebno na južni strani.
Pozimi pade na Snežniku precej snega, ki leži še pozno v poletje. Odtod tudi ime Snežnik.
Snežna odeja ovira segrevanje tal. Zato je vegetacijska doba precej krajša, kar vpliva tudi na
sestavo, lego in potek gozdne meje (Lovrenčak, 1976, str. 38).
V gozdovih v nekoliko nižjem višinskem pasu povzroča veliko škodo moker sneg, kar
opozarja na previdnost pri pogozdovanjih, posebno s smreko (Kordiš, 1993, str. 48).
Zaradi obilnosti in primerne razporejenosti padavin med letom in apnencev, ki se razmeroma
dobro topijo in zlahka prepuščajo vodo skozi številne razpoke, se razvijajo in obnavljajo za
gozd primerne prsti (Kordiš, 1993, str. 45).

11

4.2 TEMPERATURA
Povprečna letna temperatura dinarskih predelov, poraščenih z gozdom bukve in jelke, je
precej nižja od povprečne letne temperature drugih krajev. Ta se giblje v mejah med 5 in 8 ºC
in pada z rastjo nadmorske višine, tako da je na zgornji meji razprostranjenosti jelke, ki je
približno pri 1200 m nad morjem, še komaj 5 ºC (Kordiš, 1993, str. 45).
Najtoplejši mesec na Snežniku je julij, ki pa ima glede na bližino morja le zmerne
temperature. Tako je v Leskovi dolini 16,4 °C, na Mašunu 15,0 in na Gomancah 15,2. Poletne
temperature so nekaj višje ob vznožju planote, tako ima Trnovo na južni strani srednjo
julijsko temperaturo 19,4 °C in Snežnik (grad) na severni strani 17,4 (Lovrenčak, 1976, str.
36).
Zime so na Snežniku razmeroma dolge in hladne. Tako je srednja januarska temperatura v
Mašunu -3,9 °C, v Leskovi dolini -3,4 in na Gomancah -2,4. Tudi vznožni deli so hladni.
Trnovo ima srednjo januarsko temperaturo -0,1 in Snežnik (grad) na severni strani -2,7 °C
(Lovrenčak, 1976, str. 37).
Poseben meteorološki pojav, ki smo ga že omenili, je temperaturna inverzija, ki jo imajo
številne vrtače in doline. Tako je npr. na dnu Praprotne drage (790 m) ob 7. uri avgusta 14,5
°C, na Gašperjevem hribu (1350 m) pa ob isti uri 17,0 °C, vrh Snežnika (1796 m) je imel ob
isti uri 14,2 °C (Lovrenčak, 1976, str. 37). Zaradi temperaturne inverzije se v vrtačah pojavlja
vegetacijski obrat, za katerega je značilna obratna razporeditev vegetacijskih pasov (Kordiš,
1993, str. 48).
»Znano je, da mikroklima, ki se sicer oblikuje v gozdnih sestojih, blaži temperaturna nihanja,
ki jih sicer zaznamujemo zunaj gozda. Tako se v gozdu oblikuje posebna, tako imenovana
sestojna klima, ki omogoča skladen in nemoten razvoj rastlinstva, ki pripada tej gozdni
rastlinski skupnosti.« (Kordiš, 1993, str. 48)

4.3 VETROVI
Za rastlinstvo na Snežniku sta pomembni tudi smer in moč vetrov. Pogosti so zlasti iz južne,
jugozahodne in severozahodne smeri. Tako so na Gomancah najpogostejši severovzhodni
vetrovi. Posledice močnih in stalnih vetrov so vidne v rasti dreves na zgornji gozdni meji,
posebno smreke (Lovrenčak, 1976, str. 38).
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Fotografija 4: Zastavne oblike smrek nad gozdno mejo

avtor: A. Bembič

4.4 ŽLED
»Jugozahodno Slovenijo, prehodne pokrajine med obalnim mediteranskim svetom in
osrednjo Slovenijo zelo pogosto prizadene žled, ki povzroča veliko škode. Žled je pomemben
pokrajinski dejavnik, naravna nesreča, ki jo moramo upoštevati v vsakdanjem življenju in ob
načrtovanju bodoče rabe prostora.« (Orožen Adamič, 1987, str. 123) Žled povzroča največjo
škodo na drevju, v gozdovih in na najrazličnejših infrastrukturnih objektih (Orožen Adamič,
1987, str. 123).
»Do intenzivnega žledenja prihaja, ko se žled pri prehodu skozi spodnje hladnejše plasti, ki
segajo do tal, ohladi pod 0 ºC, a ne zmrzne. Šele potem, ko podhlajen dež pada na zmrzla tla,
drevje in druge predmete, sproti zmrzuje v led ter se spreminja v težak oklep. Za pojavljanje
žledenja je zlasti pomembno prepletanje celinskih in maritimnih vplivov in to v hladnejši
zimski polovici leta, ob prehodu sredozemskega ciklona preko Slovenije.« (Orožen Adamič,
1987, str. 124)
Poleg samih meteoroloških pogojev so izredno pomembni tudi reliefni pogoji. Katastrofalen
žled se najpogosteje pojavlja v nadmorskih višinah med 500 in 1000 m. Pogosto žledi le nekaj
ur, najpogosteje pa se pojavlja v mesecu novembru.
Žled je najpogostejši v tistih submediteranskih pokrajinah, ki so nekoliko odmaknjene od
morja in kjer se že uveljavljajo elementi ostrejše klime. To so zlasti Brkini, Senožeško
hribovje z Vremščico, Zgornja Pivka, vznožja in pobočja Visokega krasa; Snežnik, Javorniki,
Hrušica, Nanos, Trnovski gozd in naprej proti Tolminski vse v Breginjski kot in Beneško
Slovenijo (Orožen Adamič, 1987, str. 126).
Večji žledolom na območju Trnovskega gozda, Hrušice in Snežnika je bil novembra leta
1975, kjer je obseg podrtega lesa znašal 342 000 m3 (Orožen Adamič, 1987, str. 129).

13

5 VODNE ZNAČILNOSTI
Po načinu odtoka uvrščamo Snežniško in Javorniško planoto v predele, kjer vse padavine
poniknejo v zakrasela tla in odtekajo podzemeljsko v kraške izvire na obrobju (Habič, 1987,
str. 134). Zaradi kraškega površja je razvodnica na Javornikih in Snežniku nejasna. Ta gorska
gmota je kot streha: voda namreč odteka proti izvirom Notranjske Reke, Pivškemu podolju ter
Planinskemu, Cerkniškemu, Loškemu in Babnemu polju, torej v porečje kraške Ljubljanice.
Del vode s Snežnika najbrž odteka celo proti Čabranki in Kolpi (Slovenija: Pokrajine in …,
1999, str. 336).
Na snežniško-javorniški planoti se zaradi različne kamninske sestave in različne količine
padavin vodno razmerje od kraja do kraja močno razlikuje. Na severnem, iz bolj čistega
apnenca sestavljenem delu planote so studenci pojavljajo redkeje in ob suši hitreje presahnejo.
Na južnem delu planote, kjer se prepletajo skladi bolj ali manj čistega apnenca z dolomiti, pa
so hidrografske razmere neprimerno ugodnejše. Tod je gostejša mreža studencev, ki izvirajo
na meji nepropustnih in propustnih kamnin in že po nekaj metrih svojega toka poniknejo
(Klemenčič, 1959, str. 38). Kraški izviri so na vznožju okrog planote. Nahajajo se v bližini
Ilirske Bistrice, ob Cerkniškem jezeru, v Loški dolini in drugod (Melik, 1960, str. 346). Še
posebno je treba poudariti, da so v Grdi dragi, Črni dragi, Grčevcu, Črnem dolu, Mašunu,
Gomancih, Padežnici itd. studenci skoraj povsod v področju ravnih drag in dolin, kar je bilo
pomembno za preskrbo ovc in pastirjev z vodo, saj voda, zlasti v večjih studencih presahne le
v hujši suši (Klemenčič, 1959, str. 38).

14

6 PRSTI
Za prsti na Snežniku in Javornikih je značilno, da se razvijajo v smeri rjavih gozdnih prsti na
karbonatni podlagi. V neugodnih mikroklimatskih in reliefnih razmerah se pod vplivom rastja
odvijajo procesi izpiranja in zakisevanja (Lovrenčak, 1976, str. 38).
Na razpadanje kamnin, razkroj organske snovi v prsti in premeščanje sestavin v njej vplivajo
klima, mineraloška sestava matične podlage, relief z ekspozicijo ter vegetacija (Kržič, 2000,
str. 11).
Na Snežniško-javorniški planoti je s prstjo pokrito skoraj celotno območje, vendar je
debelina, kakor v drugih krajih, močno odvisna od kamninske sestave in reliefnih oblik.
Na lastnosti prsti ter na vegetacijo izrazito vpliva kraška razčlenjenost planot (Kržič, 2000,
str. 11).
Čisto goli in skalnati so le redki vrhovi, saj prekriva tanka plast prsti še najvišji vrh Snežnika
in se pokaže gola skala le na najvišjem delu grebena. Globoke drage in doline (Črna draga,
Grda draga, Padežnica, Grčovec, Lepi in Črni dol), ki se nahajajo na južnem delu Snežnika,
prekriva debelo, skoraj čisto ravno s strmih pobočij naneseno gradivo, na katerem je nastala
debela plast rodovitne prsti. Podobne pedološke razmere so tudi v širokem podolju med
Mašunom in Leskovo dolino in drugih podoljih Snežniško-javorniške planote. Sorazmerno
debele plasti prsti so tudi v vseh plitvejših podoljih, ki jih je več na južnem delu Snežnika.
Vsa ta področja z debelejšo plastjo prsti je človek že davno izkrčil v laze in so danes v
precejšni meri preraščene z grmičevjem in gozdnim drevjem (Klemenčič, 1959, str. 40).
Prst je dejavnik, ki vpliva na številne razvojne tokove in še zlasti na veliko pestrost gozdnih
združb, ki nastajajo z združevanjem številnih drevesnih vrst.
Po mnenju Dokučajeva je prst funkcija klime, organskih snovi, kamninske podlage, reliefa in
časa. Nastala je torej iz trdega substrata pod vplivom atmosfere, hidrosfere in biosfere
(Kordiš, 1993, str. 53).

6.1 TIPI PRSTI
V gozdovih bukve in spomladanske torilnice se pojavljajo naslednji tipi prsti:
Koluvialna prst
To je nerazvita prst z inicialno humusno plastjo, ki je nastala z izpiranjem delcev prsti in
kamninskega drobirja na strminah in njihovim zbiranjem ob vznožju pobočij. Tako se na
razmeroma majhnem prostoru kopiči rahla, vlažna in propustna humozna prst s primesjo
nesortiranih delcev skeleta. Ker je izpiranje prsti na pobočjih in kopičenje v podnožjih
nepretrgan proces, ne pride do nadaljnjega razvoja prsti. Takšen material se navadno zbira na
manjših površinah v vznožjih pobočij, jarkih (Kordiš, 1993, str. 53).
Rendzine
To je humuzna akumulativna prst z A – C profilom. Ima popolnoma razvit, celo do 40 cm
globok humusni A horizont, ki kontinuirano prekriva matični substrat. Rendzine so se razvile
na trdni in zdrobljeni apnenčasti ali dolomitni podlagi. Ta vrsta prsti nastaja in se vzdržuje v
našem gorskem svetu zaradi hladne klime, dolgih zim in razmeroma kratke vegetacijske dobe,
ki so vzrok za slabše in bolj počasno razgrajevanje mrtve organske snovi. Zato se
transformacija organske snovi konča s humifikacijo (Kordiš, 1993, str. 53).
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Pri rendzinah sta razkroj in s tem tudi oblika humusa lahko dokaj različna. Zato jih tudi na tej
osnovi delimo na prhninaste in prsteninaste rendzine. Vmesna stopnja so prhninastoprsteninaste rendzine. Prehod v rjave prsti tvorijo rjave rendzine, prehod v koluvialne prsti pa
nasute (koluvialne) rendzine (Kordiš, 1993, str. 53).
Prhninaste rendzine imajo slabo razkrojeno organsko snov v Ao horizontu. Humus je kisel,
prašnat, slabo vpija padavinsko vodo in je zato suh. Ker ta tip prsti nastane na karbonatni
podlagi, ki daje malo netopnih glinastih ostankov in mnogo skeleta, ima prehodni AC
horizont slabo kislo do nevtralno reakcijo, organska snov pa je tu bolje razkrojena in
mineralizirana (Kordiš, 1993, str. 54).
Ta podtip prsti je zelo propusten za vodo in običajno pokriva strma pobočja in grebene, od
koder voda naglo odteka, ter višje hladne lege, kjer se zaradi posebnih klimatskih razmer
organska snov zelo počasi mineralizira (Kordiš, 1993, str. 54).
V prsteninastih rendzinah je organska snov dobro razkrojena. To so nevtralne do slabo kisle
prsti. Prehodni AC horizont je še bolj nevtralen in vsebuje glinaste delce, ki so primešani
dobro razkrojeni organski snovi (Kordiš, 1993, str. 54).
Prsti so v glavnem vlažne s primerno zračnostjo. Imajo drobno grudičasto strukturo in so
biološko aktivne. Rodovitnost prsti je dobra, tako za bukev kot za gorski javor in jelko. Pri
številnih oblikah gozda bukve in spomladanske torilnice je ta tip prsti prevladujoč ali v
kompleksu z drugimi vrstami prsti (Kordiš, 1993, str. 54).
Rjave rendzine so vrsta prsti, kjer se organska snov razkraja hitreje in popolneje kot pri
ostalih rendzinah. Zato humus, ki se hitro mineralizira, izgubi svojo temno barvo. Humusni
horizont ima navadno nevtralno reakcijo. Pod njegovim spodnjim robom je opazen ozek rjav
pas inicialnega kambičnega (B) horizonta. Ta je manj humozen, vendar z minerali dobro
obogaten. Njegova struktura je ilovnato glinasta in vsebuje precej karbonatnega skeleta. Je
vlažen, zračen in biološko dobro aktiven.
Nasute (koluvialne) rendzine so vrsta prsti, ki jih najdemo ob vznožjih pobočij kot koluvij. Po
zgradbi so podobe drugim rendzinam, le da so prehrambeno dosti bogatejše (Kordiš, 1993,
str. 54).
Rjava pokarbonatna prst
Rjave pokarbonatne prsti so razprostranjene predvsem na apnencih in manj na dolomitih na
območjih z zmerno humidno klimo. Imajo A – (B) – C profil. Značilen zanje je kamnični (B)
horizont, v katerem se kopičijo mineralni delci, zlasti gline in spojine železa, kar povzroča
rjavo, rumenorjavo ali rdečerjavo barvo prsti. Humusa je malo in je pri ugodnih pogojih
razkroja prsteninast, pri neugodnih pogojih pa prhninast. Karbonati so iz prsti v glavnem
sprani. Reakcija prsti je nevtralna do slabo kisla.
Tekstura prsti je ilovnata ali glinasta in skoraj brez skeleta. Zračnost in vlažnost prsti sta zlasti
v horizontu (A) ugodni. Biološka aktivnost je v celem profilu dobra. Organska snov se zelo
dobro mineralizira. Kambični (B) horizont je včasih gost in zbit (Kordiš, 1993, str. 54).
Lesivirana rjava pokarbonatna prst
Ta vrsta prsti se oblikuje v primerih, ko z intenzivnim pretokom vode pride do močnega
spiranja glinenih delcev iz delov tal pod humusno plastjo v niže ležeče dele talnega profila.
Tedaj se pod humusno plastjo izoblikuje izprani – eluvialni (E) horizont, pod njim pa še
iluvialni Bt horizont, obogaten z glinenimi delci (Kordiš, 1993, str. 55).
Pri nastanku in razvoju prsti ima odločilno vlogo sestava kamninske podlage. Na območjih, ki
jih porašča gozd bukve in spomladanske torilnice, tvorijo kamninsko podlago apnenci,
dolomitizirani apnenci in dolomiti. Pri vsaki od omenjene vrste kamnin se oblikujejo prsti, ki
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so po globini in sestavi različne zaradi sestave kamnin ter zaradi počasnejšega ali hitrejšega
fizikalnega drobljenja ali kemijskega preperevanja teh kamnin.
Apnenci fizikalno počasi razpadajo, toda kemično preperevajo hitro. Glede nastanka in
oblikovanja prsti je slaba stran apnencev ta, da so precej čiste kamnine in vsebujejo le majhen
delež netopnega ostanka. Zato kljub hitremu kemičnemu preperevanju dajejo le malo glinastih
ostankov – snovi, ki so primerne za sestavo prsti. Za glinaste ostanke iz apnencev je značilno,
da so odpornejši proti eroziji, ker so glinasti delci povezani s kalcijem, ki preprečuje
površinsko izpiranje, pa tudi zaradi površinske razgibanosti kamninske podlage in razpok, v
katerih se glina nabira. Prsti na apneni podlagi so polne skeleta v različnih deležih. Površinska
skalovitost doseže lahko tudi 90 in več odstotkov.
Na apnencih prevladujejo rjave pokarbonatne prsti (od plitvih do najglobljih) in tudi
lesivirane rjave pokarbonatne prsti. Tudi prsteninaste rendzine na tej podlagi niso tako redke.
Na apnencih in dolomitih so pod vremenskimi vplivi skozi dolga obdobja pleistocenske
poledenitve in vmesnih, toplejših obdobij, na mehanski način z drobljenjem kamnin,
polzenjem drobirja in njegovim preperevanjem nastajale današnje prsti. Kasneje so se klimi,
do tedaj edinemu tlotvornemu dejavniku, pridružila še živa bitja – rastlinstvo in živalstvo
skupaj s talno floro in favno ter mikroorganizmi.
Za večino prsti velja, da je humusna plast razmeroma dober oskrbovalec prsti z minerali.
Zaradi ugodnih lokalnih klimatskih razmer, predvsem primerne toplote v vegetacijski dobi in
talni vlagi, je razvoj živega sveta v humusni plasti dober in zato so tudi procesi humifikacije
in mineralizacije ugodni (Kordiš, 1993, str. 55).
V dnu vrtač ali v podnožju strmejših pobočji se navadno zgradi globlji koluvialni nanos, ki se
s spiranjem po strmih pobočjih akumulira v podnožju. Tako se oblikuje posebna vrsta prsti, za
katero je značilna povečana vlažnost in nekoliko manj toplote. Te prsti imajo navadno debelo
in biološko zelo aktivno humusno plast, razkroj organske snovi je torej izredno dober. Na
takšnih prsteh je rastlinstvo izredno bujno, polno različnih praproti in visokostebelnih rastlin
(Kordiš, 1993, str. 56).
V dokaj hladnih ali celo polmraziščnih legah so klimatske razmere manj ugodne, kar se tudi
odraža v talnih razmerah. Tu je zaradi nizkih temperatur in visoke vlažnosti razkroj organske
snovi upočasnjen, v humusni plasti prsti pa se izoblikuje surovi humus s povečano kislostjo.
Zato se tam, kjer je taka klima in so tem razmeram ustrezne prsti, naseljujejo acidofilne
rastlinske vrste. V takih ekoloških razmerah je jelka enakovredni partner bukvi, ponekod jo
po moči uveljavljanja v drevesnem sloju celo prekaša. Tema drevesnima vrstama se v teh
pogojih navadno pridruži še smreka, ki je lahko bukvi in jelki šibkejši, enakovreden ali celo
močnejši partner (Kordiš, 1993, str. 56).
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7 RASTLINSTVO
Za rastje Snežniško-javorniške planote je značilna prevlada gozdne odeje. Gozd porašča
velike površine zlasti v večjih nadmorskih višinah. Prevladuje dinarski jelovo-bukov gozd
(Abieti-Fagetum dinaricum), ki je bil preimenovan v bukov gozd s spomladansko torilnico
(Omphalodo-Fagetum). Nad gozdno mejo se nahaja pas grmovne vegetacije – ruševja in na
vrhu Snežnika pas zeliščne vegetacije. Gozd je izkrčen ponekod na južnih in jugozahodnih
nižjih, bolj položnih delih planote, kjer so obsežne kraške košenice in pašniki (Lovrenčak,
1976, str. 38).
Po Marinčku je v Sloveniji šest fitogeografskih območij: alpsko, dinarsko, primorsko,
predpanonsko, preddinarsko in predalpsko. Po tej delitvi se Snežniško-javorniška planota
uvršča v dinarsko območje, ki se kot nekakšen topi trikotnik razteza od doline reke Soče proti
slovensko-hrvaški meji. Izjemne razsežnosti doseže šele na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini ter Črni gori. Njegova severna in severozahodna meja, to je meja s predalpskim
in preddinarskim območjem, sta zelo nejasni, saj se tu združbe prepletajo. Zelo ostro pa je
zaradi jasne reliefne in podnebne ločnice začrtana njegova meja s primorskim območjem
(Černiogoj, 2003, str. 33).
Vodilna združba dinarskega območja je gozd bukve in spomladanske torilnice (OmphalodoFagetum), katerega združbenotvorna moč je tolikšna, da se čisti bukovi gozdovi, ki so
značilni za večji del Slovenije, pojavljajo v omejenem obsegu. Podgorski in gorski bukovi
gozdovi se pojavljajo le krajevno, tako da ne sestavljajo strnjenega rastlinskega pasu. Čisti
bukovi sestoji se v večjem obsegu pojavljajo šele v visokogorski stopnji (Fagetum
altimontanum dinaricum). Više prehajajo v subalpinske bukove gozdove (Fagetum
subalpinum dinaricum). V pasu visokogorskih bukovih gozdov se krajevno pojavljajo bukovi
gozdovi z gorskim javorom (Aceri-Fagetum dinaricum). Najvišji rastlinski pas zaključuje
ruševje (Pinetum mugi dinaricum). V mraziščih na dnu velikih vrtač uspevata dinarski gorski
smrekov gozd (Piceetum montanum dinaricum) in dinarski subalpinski smrekov gozd
(Piceetum subalpinum dinaricum) (Černigoj et al., 2003, str. 34).

7.1 VEGETACIJSKI PASOVI
Snežniško-javorniško planoto pokrivajo najlepši naravni gorski gozdovi Slovenije, ki so
mogočni tudi po največji strnjeni površini. Gozdove gradita v glavnem dve drevesni vrsti - to
sta bukev in jelka, v manjši meri smreka ter tu in tam gorski javor. Bogati gospodarsko vredni
gozdovi, ki so ohranili bolj ali manj tipično prebiralno strukturo gozda bukve in
spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), so v severnem delu Snežniški-javorniške
planote. Zaradi gospodarjenja v preteklosti pa so v nekaterih predelih prešli iz mešanega
prebiralnega gozda v enomerni bukov sestoj ali celo, na manjših površinah, v enomerni jelov
sestoj. Na južni strani Snežnika je močno iztrebljena jelka in v tem razdobju prevladuje
nasilnejša, prilagodljivejša in ekološko bolj plastična bukev. Bukovi sestoji, ki so
izpostavljeni hladnejšim razmeram in močnim vetrovom v subalpinski stopnji, so manj
vredni. Naravni čisti smrekovi sestoji poraščajo v glavnem mrazišča in še nekatera druga
ekstremna edafsko pogojena rastišča. Smreka pa je naravno primešana v manjših količinah v
jelovih fitocenozah (Zupančič, 1980, str. 38).
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Skica 1: Idealiziran rastlinski presek Javorniki-Snežnik

Vir: Marinček, 1987, str. 98
Skica 2: Vegetacijski pasovi na Snežniku

Vir: Zupančič, 1971, str. 69
Gozdno rastje sestavljajo gozdne združbe, ki so klimazonalne. Nanizane so od
vznožja jugozahodnega pobočja v naslednji višinski razporeditvi (glej skico 2). Najniže leži
tremofilno-kserofilni gozd oziroma grmišče črnega gabra in jesenske vilovine (Seslerio
autumnalis - Ostryetum carpinifoliae) (250–700/1200 m). Večje površine tega gozda so med
Zabičami in Trnovem pri Ilirski Bistrici. Sledi mu termofilni gozd bukve in jesenske vilovine
(Seslerio autumnalis - Fagetum) (800/700–1000 /1200 m). V večji nadmorski višini se nad
bukovim gozdom uveljavi v vseh legah in na obširnih površinah gozd bukve in spomladanske
torilnice (Omphalodo-Fagetum) (1000–1400m). Gre za zelo produktivne in gospodarsko
pomembne gozdove. Združbo jelke in bukve dopolnjujeta še gorski javor in gorski brest.
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Grmovni sloj je slabo razvit. Zeliščni sloj pa je bogat in pokriva 90 % tal. Pod vrhom
Snežnika se sosredno razprostira dinarski subalpski bukov gozd (Fagetum subalpinum)
(1350–1600 m). V tem gozdu bukev slabo uspeva in je nizka ter krivenčasta. V spodnjem
delu tega pasu je bukev sicer še v drevesnem sloju, v zgornjem pa že preide v grmovni sloj.
Zeliščni sloj je po številu vrst skromen, podobno pa je tudi z mahovnim slojem (Lovrenčak,
1976, str. 40). Nad gozdno mejo je razširjeno ruševje (Pinus mugo), ki sestavlja združbo težko
prehodnega ruševja (Pinetum mughi croaticum) (1600–1750 m). Ruševje je grm, čigar veje se
najprej tesno prilegajo tlom, nato se vzdignejo in bogato razraščajo. Ruševje odlično varuje
tla in daje v okolju, ki ga soustvarja, zavetje drugim rastlinam, med grmi na primer
dlakavemu sleču, jerebiki, pritlikavi jerebiki, Waldsteinovi vrbi, alpskemu špiku, alpskemu in
skalnemu grozdičju, sibirskemu brinu, modremu kosteničevju, borovničevju in malinovju
(Černigoj et al., 2003, str. 40).
V spodnjem pasu ruševja rastejo na južnem pobočju Snežnika še smreke in redke jelke.
Smreka doseže drevesno rast in sega približno do 1600 m, vendar je marsikje močno
prizadeta od vetra (Lovrenčak, 1976, str. 40; Zupančič, 1980, str. 38).
Dalje v notranjosti proti severovzhodu v spodnjem pasu pod gozdom bukve s spomladansko
torilnico gradi klimatozonalni pas bukov gozd z navadnim tevjem (Fagetum submontanum
praedinaricum hacquetietosum). V nižinskem svetu v dolinah je klimatozonalno razvita
združba hrastov in belega gabra (Querco-Carpinetum). Največkrat je ta združba spremenjena
v poljedelske površine (Zupančič, 1980, str. 39).
Poleg gozdnih združb, ki gradijo klimatozonalno vegetacijo, sestavljajo gozdno odejo še
druge edafsko pogojene, ekstrazonalo in azonalno razvite združbe. Po najvišjih vrhovih je
razvit dinarski gozd bukve in gorskega javora (Aceri-Fagetum dinaricum), na skalnih blokih
se razrašča gozd jelke in smreke (Abieti-Piceetum dinaricum), v nižjih predelih gozd jelke in
mahu zaveščka (Neckero-Abietum), po vrtačah pa ilirski gozd plemenitih listavcev (AceriFraxinetum illyricum). Ekološko zanimivi sta združbi smreke, ki poraščata mrazišča oziroma
mraziščne doline, dinarski subalpski in montanski smrekov gozd (Piceetum subalpinum
dinaricum) in (Piceetum montanum dinaricum). V notranjosti v severozahodnih predelih,
vendar toplih dolomitnih legah, se pojavlja termofilnejši bukov gozd (Ostryo-Fagetum).
Strme, ponavadi skoraj navpične, visoke apnenčaste skale ali stene naseljuje termofilna
združba hrastov in gabrovca (Querco-Ostryetum) (Zupančič, 1980, str. 39).
Velike in globoke drage in doline ustvarjajo zaradi močnega in pogostega temperaturnega
obrata z zadrževanjem hladnega zraka v dnu doline lokalne vegetacijske motnje. Mešani gozd
bukve in jelke zamenjajo na dnu globokih dolin košate smreke visokogorskega tipa, ki dajejo
kot temne lise sredi svetlega gozda pokrajini značilen pečat. V vseh globokih dragah opazimo
počasno širjenje smreke od obrobja na travno in ravno površje, kar nas samo opozarja, da smo
na kritični vegetacijski meji, ki se ujema z zgornjo gozdno mejo visokogorskega alpskega
sveta (Klemenčič, 1959, str. 48).
Nekaj besed bom namenila tudi gozdni meji, saj se na visokih kraških planotah razlikuje od
naše visokogorske.
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7.2 GOZDNA MEJA
Pri preučevanju gozdnega roba je močno v ospredju kriterij zunanje podobe in sestave gozda,
saj so na eni strani čisti gozdni sestoji, na drugi strani pa mešani in negozdni. Na ta kriterij
odločilno vplivajo ravno višina in izoblikovanost dreves ter njihova podoba pa tudi
sklenjenost drevesnih krošenj. Lovrenčak zato v ospredje postavlja fiziognomsko pokrajinsko
podobo gozda, kar je po njegovem mnenju za geografa najpomembnejše.
Za rastlinsko združbo, ki jo fiziognomsko označujemo za gozd, morajo biti vsekakor osnovni
element drevesa in to ustrezno razvita in visoka (4 do 5 metrov), ki pa niso preveč
razmaknjena (Lovrenčak, 1976, str. 43).
Z večjo nadmorsko višino se naglo slabšajo ekološke razmere, ki prizadenejo zlasti drevesa,
ki se dvigajo nad grmovno rastje. Drevo je v teh razmerah na skrajni meji obstoja. »Črta, ki
veže najviše rastoča drevesa, je zgornja drevesna meja.« (Lovrenčak, 1976, str. 44)
Z izrazom zgornja gozdna meja bomo vedno razumeli mejo, ob kateri se gozd končuje
navzgor. To je dejanska, v pokrajini neposredno vidna meja (Lovrenčak, 1976, str. 47).
Ob zgornji gozdni meji sta izrazita in zelo značilna dva pojava: višina dreves se niža, drevje
pa redči (Lovrenčak, 1976, str. 48). »Zgornja gozdna meja je dejanska meja gozda, kjer se v
smeri navzgor gozd konča.« (Lovrenčak, 1987, str. 8)
Sedanja gozdna meja je v višini 1540 m, kjer še rastejo 5–6 m visoke drevesne bukve. Meja je
vijugasta in sega na zahodnem pobočju Malega Snežnika okrog 30–40 m više (Lovrenčak,
1987, str. 45).
Klimatska gozdna meja je večinoma abstraktna in bi jo gozd dosegel, če bi nanjo delovali
samo klimatski dejavniki (Lovrenčak, 1987, str. 8).
Na visokogorskih dinarskih kraških planotah sega nad pas dinarskega mešanega gozda jelke
in bukve še pas subalpinskega gozda. V tem gozdu je bukovo drevje z rastočo nadmorsko
višino sicer čedalje nižje, vendar se krošnje povečini še stikajo, dokler drevje ne preide v
krivenčasto in zakrnelo bukovje, ki meji že neposredno na pas ruševja (Lovrenčak, 1976, str.
43).
Prehodno ozemlje med gozdom in zadnjimi predstavniki drevesnih vrst, ki so na gozdni meji,
zajema torej bolj ali manj širok pas s posebnimi potezami. Tu se prepletajo drevesa in
grmovne vrste (rušje) z nelesnimi rastlinskimi vrstami. Za ta višinski pas se je glede na
izredno težavne rastne razmere in glede na pokrajinsko podobo uveljavil naziv borbeni pas ali
bojni pas. Na Snežniku, kjer se gozdna in drevesna meja ujemata, pa vmesnega pasu ni.
Namesto tega se tu nad zgornjo gozdno mejo, že v pasu ruševja, pojavljajo predstavniki
smreke, ki sicer raste niže v gozdu (Lovrenčak, 1976, str. 46) in je za videz zgornje drevesne
meje dokaj značilna. Poleg smreke se v območju gozdne meje na Snežniku uveljavlja tudi
jerebika (Lovrenčak, 1976, str. 52).
Smreke v gladkih, vetru izpostavljenih pobočjih rastejo večinoma v skupinah po dve do tri,
imajo zelo goste krošnje in nizko nad tlemi rastoče veje. Ob zgornji meji uspevanja raste
smreka v obliki, zelo podobni grmu (Lovrenčak, 1987, str. 45).
Igličasto ruševje daje značilno podobo grmovnemu pasu nad gozdno mejo. Ruševje porašča
obsežne površine na Malem in Velikem Snežniku ter sega skoraj sklenjeno do vrha
(Lovrenčak, 1987, str. 45).
Zgornja gozdna meja na Snežniku in Goljakih v Trnovskem gozdu je zaradi nižjih planot
nižja kot v Alpah. Zaradi drugačnih rastnih razmer in človekovega vpliva se tudi po videzu
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ločuje od meje v alpskem svetu. V Alpah rasteta ob gozdni meji smreka in macesen, ki tvorita
tudi zgornjo drevesno mejo. Na Snežniku in na Goljakih raste na gozdni meji bukev, na
zgornji drevesni meji pa smreka (Lovrenčak, 1998, str. 198).
Na Snežniku sega antropogena gozdna meja bliže k naravni meji kot v Alpah (Lovrenčak,
1998, str. 198).
Glede na višino smrek in njihovo rast lahko sklepamo, da poteka klimatska gozdna meja na
Malem in Velikem Snežniku vsaj v višini 1600 m. Sedanja drevesna meja sega na 1655 m,
kajti tu rastejo okoli 5 m visoke smreke (Lovrenčak, 1987, str. 51).
Ostro zarisana gozdna meja in ruševje, ki danes prekriva velike površine na pobočju Malega
in Velikega Snežnika dokazujeta da je le-ta antropogeno znižana.
Gozdna meja na Snežniku je tako umetno pomaknjena navzdol do nadmorske višine, ki
dopušča pester sestoj z bogatim zeliščnim slojem, omogočeno pa je tudi postopno
napredovanje gozdne vegetacije. Napredovanje pa se zaenkrat kaže kot individualno
pojavljanje dreves v pasu ruševja (Pogačnik, Prosen, 1998, str. 447).
Nastanek gozdne in drevesne meje na planotastem površju, kakršno je npr. v dinarskem svetu,
je povzročil predvsem človek. Antropogeni vplivi so poleg višinske gozdne meje spremenili
tudi njeno sestavo in njeno notranje zaporedje. Na dinarskih visokih planotah se namreč
bukovi gozdovi malo razredčeni sklenjeno končajo na gozdni meji. Meja bukovega gozda in
bukovega drevja se ujemata, saj se bukev kot drevo nad gozdno mejo ne pojavlja (Lovrenčak,
1976, str. 49).
Vendar lahko danes opažamo, da ruševje že prerašča na več mestih bukev, kar pomeni že
drugo stopnjo obnavljanja naravnega rastja. Prav tako so naravni, zlasti temperaturni pogoji
nad sedanjo gozdno mejo ugodni za gozd, saj nad njo v spodnjem delu rušja marsikje
zasledimo smreke, ki v zatišnih legah dosežejo višino 9–10 m (Lovrenčak, 1976, str. 131;
Černigoj, 2003, str. 45).
Dokaj visoko segajoč bukov gozd in dobro viden pas smreke na južnem, jugozahodnem in
zahodnem pobočju Snežnika ter smreke v ruševju na pobočjih vrtač na severni strani vodijo
do sklepa, da sedanji potek, višina, sestava in fiziognomija gozdne meje ni naravna.
(Lovrenčak, 1987, str. 47). Na višinsko razliko med sedanjo in klimatsko gozdno mejo je v
veliki meri vplival človek s pašo govedi in ovac (Lovrenčak, 1987, str. 51).
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Fotografija 5: Posamezna drevesa nad gozdno mejo

avtor: A. Potepan
V drugi polovici 19. st. so na Snežniku pasli na obsežnih površinah, saj je travnato rastje na
višje ležečih planotah ostalo tudi sredi poletja sočno, medtem ko se je v suhem in vročem
submediteranskem vznožju travna vegetacija sušila. Gozdarske karte izpred prve svetovne
vojne kažejo, da so pašniki na Snežniku zajemali vse količkaj ugodne površine, ki so danes že
zarasle z gozdom. Tako sklepamo, da so tudi na vrhu Snežnika pasli ovce, saj so na njegovem
južnem vznožju še do leta 1890 uporabljali ovčje staje v Grčovcu in Grdi dragi (Lovrenčak,
1976, str. 131).
Fotografija 6, ki je bila posneta okrog leta 1929, se precej razlikuje od fotografije 7 iz leta
1996, posnete z istega kraja. Opazno je očitno zaraščanje, ki se ga ne da razložiti drugače kot
s prenehanjem paše, o kateri je kar nekaj zapisov iz prejšnjega stoletja (Wraber, 1997a, str.
377).
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Fotografija 6: Pogled na Snežnik leta 1929

Vir: Wraber, 1997a, str. 374
Fotografija 7: Pogled na Snežnik leta 1996

Vir: Wraber, 1997a, str. 375
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Leta 1848 so lastniki Snežnika po zemljiški odvezi prepovedali pašo. Zaradi ureditve
gozdnega gospodarstva so vse gozdove kartirali in postopoma opuščali pašo. Tako so pašo v
revirju Snežnik opustili leta 1880, v revirju Mašun leta 1889, v Gomancah pa so pasli še do
leta 1900. Proces zaraščanja je po 150 letih še vedno v teku, saj so večje travnate krpe na
grebenu še v fazi zraščanja z ruševjem (Pogačnik, Prosen, 1998, str. 447).

7.3 GOZDNE ZDRUŽBE
Na Snežniško-javorniški planoti se razraščajo različne gozdne združbe (glej karto 4: Gozdne
združbe–v prilogi). Na pretežnem delu območja uspeva bukov gozd s spomladansko torilnico.
Na skrajnem severozahodnem delu raste primorski termofilni gozd bukve in jesenske vilovine
in primorski termofilni gozd črnega gabra in jesenske vilovine. Slednji se razrašča tudi med
Zabičami in Ilirsko Bistrico. Visokogorski bukov gozd z velikim lepenom in subalpinski
bukov gozd poraščata večji del Snežniške planote. Visokogorski bukov gozd z velikim
lepenom pa porašča tudi najvišje vrhove Javornikov. Na karti so zelo lepo vidna mrazišča, ki
jih porašča dinarski subalpinski smrekov gozd. Na celotnem zahodnem delu Snežniškojavorniške planote je opazen vpliv morja, saj se tu razraščajo toploljubne gozdne združbe
(Marinček, 1987; Černigoj et al., 2003; Zupančič, 1971).
Najpomembnejše gozdne združbe na Snežniško-javorniški planoti sem v tem poglavju tudi
opisala.

7.3.1 Primorski gozd črnega gabra in jesenske vilovine (Seslerio autumnalisOstryetum)
Gozd črnega gabra in jesenske vilovine je termo-kserofilna submediteransko-ilirska združba,
ki sestavlja najnižji pas klimatogene grmiščne vegetacije med 250 in 700 m nadmorske
višine; na južnih pobočjih sega tudi do 1200 m visoko. Združba ne potrebuje mnogo padavin,
dobro prenaša obilnejše padavine le, če so srednje letne temperature dovolj visoke. Nizki
gozd črnega gabra in jesenske vilovine je po svoji floristični sestavi najbogatejši med
združbami submediteranskega območja. Jedro združbe predstavljajo rastline ilirskosubmediteranske flore. To je najbolj razširjena slovenska submediteranska gozdno-grmovna
združba (Černigoj, 2003, str. 34; Tolmač …,1982, str. 28).
Zavzema pretežno planotast, rahlo valovit kraški svet z bolj ali manj izrazito površinsko
skalovitostjo. To so jugozahodna in južna pobočja Snežnika in Javornikov. V preteklosti so
bile to skoraj v celoti pašniške površine, zato se danes pogosto opredeljuje to združbo kot
sekundarno. Današnje stanje gozdnih sestojev je precej heterogeno. Velik del teh rastišč
poraščajo nasadi in naravno nastali sestoji črnega bora (Tolmač …,1982, str. 28).

7.3.2 Primorski gozd bukve in jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Fagetum)
Primorski gozd bukve in jesenske vilovine porašča jugozahodna pobočja od nadmorske višine
med 600 in 700 m na spodnji meji do nadmorske višine med 1000 in 1200 m na zgornji meji.
To je naš najtoplejši bukov gozd, ki je večkrat prekinjen s toploljubnimi traviščnimi
združbami. Na Snežniku porašča rastlinska enota bukve in jesenske vilovine le manjša
območja, ker je bila zaradi preveč intenzivne sečnje iztrebljena in spremenjena v pašnike, na
katerih so pasli ovce (Černigoj, 2003, str. 34). Nekoliko večje površine zavzema na
severozahodu Javornikov.
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7.3.3 Gozd bukve in velike mrtve koprive z jesensko vilovino (Lamium orvalaeFagetum var. geogr. Seslerio autumnalis)
Združba je najpogosteje na hladnih legah v nadmorskih višinah 600 do 850 m. Ponekod se
nahaja tudi niže, na izrazito hladnih legah, kjer je teren zelo skalovit.
Drevesno plast gradi bukev. Primešan ji je gorski javor, lokalno tudi smreka. Njena primes je
odvisna od človeka. Raztreseno se pojavljajo še jelka, gorski brest in veliki jesen. Grmovna
plast je srednje bogata do redka. V glavnem je sestavljena iz omenjenih drevesnih vrst,
predvsem bukve in gorskega javora. Zeliščna plast je dobro razvita (Tolmač …, 1982, str. 36).
Pojavlja se na skrajnem južnem delu raziskovalnega območja in v bližini Črnega dola.

7.3.4 Bukov gozd s spomladansko torilnico (Omphalodo-Fagetum)
V Sloveniji rastejo bukovi gozdov s spomladansko torilnico (Omphalodo-Fagetum) strnjeno
na visokih kraških planotah od Trnovskega gozda do Snežnika, kjer so tudi glavna rastlinska
združba (Černigoj et al., 2003, str. 37).
Ker je območje Snežnika in Javornikov reliefno zelo razgibano in skalnato, kar pomeni, da je
tudi večji delež kamninske podlage v prsti in je le-te malo, se drevesne korenine na široko
razpredajo po razpokah, luknjah in žepih. Tako se drevje globoko zakorenini in tudi zelo
visoka drevesa lahko kljubujejo občasnim viharjem (Černigoj et al., 2003, str. 37).
Na rast drevja odločilno vplivajo podnebne razmere. Na tem območju pade precejšnja
količina padavin, povprečno od 1700 do 2000 mm na leto, krajevno celo do 3000 mm. Skoraj
polovica jih pade v vegetacijski dobi. Tudi krajevno podnebje v precejšnji meri vpliva na
ugodne razmere za rast jelke. Reliefno izredno razgibano kraško površje preprečuje pretirano
gibanje zraka, zato je tu mirno ozračje z visoko zračno vlago, ki je temeljni pogoj za
uspevanje bukovih gozdov z jelko.
Bukov gozd s spomladansko torilnico sestavljajo drevesne vrste, ki jim prija večja količina
vlage v zraku in prsti, med katerimi prednjačita bukev in jelka. V naravnih razvojnih
razmerah je količinsko razmerje med bukvijo in jelko približno enakovredno. V slovenskih
gozdovih v pomladitveni stopnji prevladuje bukev, pozneje pa se pod okriljem bukve razvije
jelov podmladek. Jelka sčasoma dohiti bukev ter ponekod z njo predstavlja prevladujočo
plast. Marsikje so zaradi pretirane sečnje bukve prevladali enomerni jelovi gozdovi, ki so se v
biološkem smislu izkazali za popolnoma zgrešen način gospodarjenja z gozdovi (Černigoj et
al., 2003, str. 37). »Enomerni jelovi sestoji so gozdovi, ki jih sestavlja različno staro drevje,
vendar imajo videz enodobnih gozdov. Starejše drevje na gosto preprede tla; v višjih
horizontih ni ugodnih razmer za rast klic, zato pomlajevanje popolnoma zastane.« (Marinček,
1987, str. 89)
Še pogosteje je na obsežnih območjih skoraj povsem prevladala bukev. Jelka je začela pešati
zaradi neustreznega gospodarjenja, predvsem pretirane sečnje, ki je poslabšala sestojno klimo
in zračna vlažnost se je bistveno zmanjšala. Velika zastopanost jelke je povzročila tudi porast
staleža divjadi, za katero je mlada jelka prava poslastica. V zadnjih desetletjih je k
oblikovanju čistih bukovih gozdov veliko pripomoglo sušenje jelke zaradi onesnaženega
zraka. Najbolj so prizadete jelke na obrobju rastnega areala. Na Snežniku in Javornikih je
stanje jelke dokaj dobro, saj zaradi neposeljenosti nikoli ni bilo pretirane nenadzorovane
sečnje, na tem območju tudi ni velikih onesnaževalcev zraka (Černigoj et al., 2003, str. 37).
Bukev v sestoju bukovih gozdov s spomladansko torilnico dobro uspeva, saj ji gorsko
območje z ekološkega vidika povsem ustreza. Bukev je v primerjavi z jelko konkurenčno

26

močnejša, saj za svojo rast ne potrebuje toliko zračne vlage kot jelka (Černigoj et al., 2003,
str. 39).
V združbi dinarskih bukovih gozdov z jelko je zelo pomembna pridružena vrsta gorski javor,
ki se uvršča v skupino plemenitih listavcev. Uspeva predvsem na rjavih pokarbonatnih prsteh
v kraških globelih, dolinah in jarkih.
Iz skupine listavcev se v tej združbi pojavljajo še nekatere vrste, na primer gorski brest,
platanolistni javor, lipa, lipovec in veliki jesen.
Na obrobju razširjenosti bukovih gozdov s spomladansko torilnico so zastopane tudi drevesne
vrste, ki uspevajo predvsem v nižjih nadmorskih višinah, na primer beli gaber, graden,
maklen, divja češnja, in toploljubne drevesne vrst, kot so mali jesen, gabrovec, mokovec in
brek.
V naravnih bukovih gozdovih s spomladansko torilnico je smreka redka. Raste le na zakisanih
rastiščih, bodisi na kislih rjavih prsteh ali na surovem humusu na vrhu skalnih blokov ter na
nekaterih vrhovih v višjih nadmorskih višinah. Smreka na dinarskih rastiščih je v primerjavi s
predalpskimi bukovimi gozdovi z jelko, kjer jelko zaradi antropogenega vpliva pogosto
nadomešča smreka, maloštevilna. Smreki plitve prsti na karbonatni kamninski podlagi ne
ugajajo, saj ima plitev, vodoravno razvit koreninski sistem, zato je manj odporna proti
občasnim viharnim vetrovom. Bukev in jelka pa imata razvit navpičen koreninski sistem
(Černigoj et al., 2003, str. 39).
Skladno z zelo razgibanim reliefom pod bukovimi gozdovi s spomladansko torilnico so
pedološke razmere izredno pestre in se spreminjajo na majhne razdalje. Zaradi prevladujoče
apnenčaste matične podlage so kot temeljni tip prsti zastopane rjave pokarbonatne prsti, ki se
prepletajo z drugimi tipi prsti. Velik del površja prekrivajo rendzine, ki imajo zelo različno
kakovost humusne plasti (Černigoj et al., 2003, str. 39).

7.3.5 Dinarski visokogorski bukov gozd (Fagetum altimontanum dinricum)
Dinarski visokogorski bukovi gozdovi na izredno razgibanem in raznolikem kraškem reliefu
uspevajo v vseh legah, sicer pa se razraščajo na nadmorski višini od 1100 oziroma 1200 do
1500 m. Tu prevladujejo dokaj skalovita pobočja, saj skalovje ponekod pokriva tudi 70 %
površja.
Pod dinarskimi visokogorskimi bukovimi gozdovi prevladujejo srednje globoke do globoke
rjave pokarbonatne prsti, rodovitne v kompleksu z rendzinami in s praviloma ugodno obliko
humusa.
Na globokih spranih prsteh dosežejo okrog 100 let stare bukve višino nad 30 m. Kakovost
bukve se slabša z nadmorsko višino, saj imajo nad 1400 m nadmorske višine, kljub zelo
dobrim pedološkim razmeram dežnikasto krošnjo in zrastejo le do 20 m visoko, deblo pa meri
le do 10 m. Tudi prisojna kamnita pobočja niso naklonjena bukvi; bukev je košata, visoka
približno 15 m, debela od 20 do 30 cm in kaže morfološke podobnosti s subalpinsko bukvijo.
Bukev s sabljasto rastjo pa uspeva na rastiščih, kjer pade veliko snega. Kar pogosto so
dinarski visokogorski gozdovi izpostavljeni močnim vetrovom, ki zmanjšujejo zračno
vlažnost, zato je v njih jelka redka (Černigoj et al., 2003, str. 44).
Mešani smrekovo-bukovi gozdovi so redki, navadno so to dvoslojni sestoji s smreko v
vladajoči plasti in s podstojno bukvijo, ki se že vrašča v vladajočo plast (Marinček, 1987, str.
98).
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7.3.6 Dinarski subalpinski bukov gozd (Fagetum subalpinum dinaricum)
Dinarski subalpinski bukovi gozdovi uspevajo v ozkem pasu na nadmorski višini od 1400 do
1600 m. Rastišče teh gozdov je le del velikega območja teh gozdov, ki pod vplivom
sredozemskega podnebja poraščajo najvišje vrhove Balkanskega polotoka. Novejši avtorji
uvrščajo med subalpinske gozdove le bukove gozdove, ki jih porašča pritlikava in kržljava
bukev. Ti gozdovi najpogosteje uspevajo na prisojnih, marsikje tudi skalnatih gorskih
grebenih. Sicer pa se nahajajo na vseh legah (Černigoj et al., 2003, str. 41).
Glavni omejevalni dejavnik rasti gozdov so podnebne razmere subalpinskega pasu, za katere
so značilni: kratka vegetacijska doba od junija do septembra, velika temperaturna nihanja,
izpostavljenost močnim vetrovom in dolgotrajna snežna odeja.
Prehod med visokogorskimi in subalpinskimi bukovimi gozdovi je postopen. Na približno
1450 m je bukev porasla z lišaji, zverižena in izrazito sabljaste oblike, vendar še vedno
visoka 12 m. Takšno bukovje se nahaja v nižjih nadmorskih višinah, na izrazitih grebenih,
visokih do 1300 m. Ker sabljasta oblika bukovine ni odločilen dejavnik za določitev
subalpinskih bukovih gozdov, ti sestoji ne spadajo k subalpinskim bukovim gozdovom, ker v
njih manjkajo nekatere značilne vrste. Za opredelitev subalpinskih bukovih gozdov sta
pomembna zlasti videz in svojska floristična sestava. Z nadmorsko višino se bukev zmanjšuje
in približno 1600 m visoko preide v gosto, meter visoko grmičevje (Černigoj et al., 2003, str.
43).
Fotografija 8: Sabljaste oblike bukve

avtor: A. Bembič
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Dinarski subalpinski bukovi gozdovi rastejo na apnencih in dolomitiziranih apnencih, kjer se
pojavljajo rendzine različnih razvojnih stopenj, od takih, ki jih sestavlja samo plitva plast
surovega humusa na vrhu kamnitih blokov, do rjavih rendzin. V žepih med skalami je
ponekod celo rjavica. Plitve, zelo skeletne rendzine imajo značilen A – C horizont. Prsti kljub
slabši razvitosti niso omejitveni ekološki dejavnik za rast bukve (Černigoj et al., 2003, str.
44). Dinarski subalpinski bukovi gozdovi so zelo pomembni kot varovalni gozdovi. Bukov
koreninski sistem, ki srednje globoko korenini in je močno prepleten, varuje prst pred erozijo
in zadržuje vlago ter jo uravnava, kar je pomembno za niže ležeča gozdna območja
(Tolmač …, 1982, str. 41).

7.3.7 Gozd jelke in mahu zaveščka (Neckero-Abietetum)
Gozdna združba jelke in mahu zaveščka je reliefno in edafsko pogojena. Porašča zelo
skalovita pobočja, vrhove, grebene. Veliki ali manjši apnenčasti bloki so pogosto razvrščeni v
obliki polic in stopnic, ločenih s strmimi navpičnim ali celo previsnim stenami. Združba se
pojavlja v srednjih in višjih gorskih legah (600/700 do 1100/1200 m) v pasu bukve in
spomladanske torilnice ne glede na ekspozicijo. Bogata mahovna plast pokriva skale v obliki
prevlek in visečih zaves. Jelka gradi drevesno plast in vedno prevladuje. Korenini v globljih
tleh med skalnimi bloki in skalami, kjer se v ugodnejši mikroklimi tudi zadovoljivo obnavlja.
Specifične reliefne, talne in vegetacijske razmere ustvarjajo tudi specifično mikroklimo, ki je
potrebna za razvoj in obstoj fitocenoze, zlasti še jelke kot njene glavne graditeljice. Zaradi
ekstremnih rastiščnih razmer ima združba bolj ali manj izrazito varovalno vlogo (Tolmač …,
1982, str. 56).

7.3.8 Podgorski bukov gozd–gozd bukve in navadnega tevja (HacquetioFagetum)
Podgorski bukovi gozdovi se širijo na nadmorski višini od 200 do 700 m. Poraščajo rendzine
in rjave prsti na apnencu in dolomitu. Pojavljajo se na zmerno strmih pobočjih, ki se dvigajo
iz dolin proti kraškim planotam. Največ jih je v Cerkniški in Loški dolini.
Z bukvijo se mešajo drevesne vrste, ki dobro uspevajo v nižjih legah, v gozdu belega gabra:
beli gaber, graden … (Lovrenčak, 1998, str. 192).
Zaradi neposredne bližine kmečkih naselij so jih v glavnem izkoriščali za kuhanje oglja, za
drva in za pridobivanje gozdne stelje.
Razen naštetih bolj ali manj naravnih vegetacijskih enot poraščajo še nekatere večje ali
manjše strnjene površine vegetacijske oblike, ki so nastale pod močnim človekovim vplivom.
Predstavljajo različne razvojne stadije in vegetacijske komplekse. Sem uvrščamo velik
strnjeni kompleks zabukovljenega jelovo-bukovega gozda na jugozahodnih pobočjih
Snežnika, leskova grmišča, prehode v bolj ali manj sklenjene gozdove, smrekove kulture v
različnih razvojnih fazah, travišča, ki jih zraščajo elementi gozda itd. (Zupančič, 1980, str.
39).
Klemenčič ugotavlja, da je bilo nekdaj travnih kompleksov na Snežniku več, da so bili večji
in so zavzemali domala vsa ugodna površja. V obstoječih lazih je povsod vidno napredovanje
gozda od obrobja proti sredini. Skoraj povsod prekriva vsa travna površja v bolj plitvih in
odprtih kotanjah leskovo grmičevje, po travnih površjih globokih dolin pa se vrstijo skupine
nizkih košatih smrek, to pa so znamenja postopnega preraščanja travnih površin z gozdom.
Vse to je posledica prenehanja poletne paše (Klemenčič, 1959, str. 44).
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Gozdovi v višjih nadmorskih višinah imajo predvsem varovalno vlogo. Le v zelo dobrih legah
zrasejo drevesa, primerna za gospodarsko rabo. Tam načrtujejo sestavo s polovico javorovih
in polovico bukovih dreves (Slovenija Pokrajine in …, str. 339).

7.4 DREVESNE VRSTE ZDRUŽBE BUKVE S SPOMLADANSKO
TORILNICO
Bukev
Bukev je razširjena predvsem v zahodni, srednji in južni Evropi. Na severu sega še do južnih
predelov Skandinavskega polotoka. V Sloveniji se je bukev pojavila proti koncu zadnje,
würmske poledenitve (Kordiš, 1993, str. 59).
Bukev je drevesna vrsta, ki se razprostira skoraj po vsem ozemlju Slovenije. Izjemoma je ni le
v nižinah ob velikih vodotokih, na izrazito sušnih področjih, na izjemno hladnih legah,
polmraziščih ter obmorskih in gričevnatih predelih notranjosti submediteranskega dela
Slovenije. Njena razširjenost sovpada z vplivnim območjem submediteranske, atlantske in
delno tudi celinske klime ter klime, ki se oblikuje na stičiščih teh klimatskih tokov na
območju pretežnega dela dinarskih planot Slovenije. Glede na relief oziroma nadmorsko
višino, je razširjena v gričevnatem, gorskem in visokogorskem svetu od približno 300 metrov
do 1600 metrov nadmorske višine. V dinarskem, predalpskem in alpskem svetu tvori bukev
gozdno mejo, v Alpah pa v družbi s smreko in macesnom (Kordiš, 1993, str. 60).
Slovenija je za razvoj bukve klimatsko skorajda idealna, saj to drevo zahteva dosti vlage,
ugaja pa mu tudi zmerna toplota. Prilagodljivi bukvi ugaja tudi zelo razgiban relief ter
izjemno pestre razmere glede vlage in toplote. Pri tem ima prednost blažje atlantsko podnebje,
bogato s padavinami, razširjena je tudi na obrobjih s celinskim podnebjem z manj padavinami
ter na višjih predelih znotraj submediteranskega podnebja (Kordiš, 1993, str. 60).
Bukev v naših razmerah ni posebno občutljiva na geološko podlago. Bolj ji ugaja apnena
podlaga, nekoliko manj pa silikatna, na kateri se oblikujejo bolj kisle prsti.
Glede prsti pa je precej zahtevna. Rabi globljo, razvito prst z dobro prehranjevalno plastjo
humusa. Slabši razkroj organske snovi ji manj ustreza. S poslabšanjem razkroja organskih
snovi njena moč uveljavljanja v drevesnem sloju postopno pada. Uspevanje bukve torej
sovpada s stopnjo kemične reakcije v prsti. Tako se optimalna kislost prsti zanjo giblje med 5
in 8 pH (Kordiš, 1993, str. 60).
Predvsem na visokih dinarskih kraških planotah je spremljevalka bukve in soustvarjalka
mešanih gozdov jelka. Na spodnjem robu življenjskega prostora se bukev druži z gradnom.
Na hladnih legah, kjer so razmere v prsti nekoliko bolj kisle, tako na karbonatnih kakor na
nekarbonatnih kamninah, se bukvi in jelki pridruži še smreka. Pogost spremljevalec bukve je
tudi gorski javor. Na sušnih in toplih legah se bukvi pridruži črni gaber (Kordiš, 1993, str.
61).
Bukev je zaradi svoje plastičnosti in prilagodljivosti okolju zelo nesomerna v krošnji, zlasti v
strminah. Zaradi tega je bolj podvržena žledu, ki jo zlasti pri nezmrznjenih tleh jeseni zelo rad
izruje. To se dogaja zlasti na položajih s severno ali severozahodno lego, kjer se smer
asimetrije krošnje ujema s smerjo ledenega vetra in dežja. Pogosto se zgodi, da eno samo
drevo, ki klone pritisku, sproži plaz podiranja drevja po strmini navzdol (Kordiš, 1993, str.
62).
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Jelka
Jelka je v primerjavi z bukvijo razprostranjena na precej manjšem delu Evrope. Gradi gozdne
sestoje zlasti v srednji Evropi in v delu južne Evrope.
Jelka se je v slovenski prostor naselila v začetku würmske poledenitve in je pri nas razširjena
prav v vseh goratih predelih. Razprostira se skoraj po vsem gorskem in visokogorskem svetu
Slovenije. Njena vertikalna razprostranjenost je približno med 600 oziroma 700 in 1200 m
nadmorske višine. Le v hladnih in vlažnih dolinah sega tudi niže (do 300 m).
Jelki najbolj ustrezajo klimatski prehodi iz atlantske v submediteransko ter prehodi iz
atlantske v kontinentalno klimo. Rada ima vlažne prsti in visoko zračno vlago. Tako mora na
področjih njene razprostranjenosti znašati količina letnih padavin najmanj od 1000 do 2500
mm. Glede padavin je manj zahtevna na vlažnih in hladnih prsteh. Območje njene
razprostranjenosti se ujema z letnimi izotermami v razponu od 5 do 8 ºC. Ne prenese visokih
poletnih in nizkih zimskih temperatur.
Vlaga je zelo pomemben ekološki dejavnik, ki odločilno vpliva na ohranitev jelke v sestojih
(Kordiš, 1993, str. 62).
Jelka nima posebnih zahtev glede prsti, zlasti pa ne glede njene mineralne sestave. Uspeva na
najrazličnejših prsteh od rendzin do globokih, razvitih prsti. Nujno pa je, da so prsti dovolj
vlažne, nekoliko hladnejše, dobro prezračene in biološko aktivne. Dobro prenaša kemično
reakcijo prsti med 7,5 in 4,5 pH. Na prsteh z nevtralno reakcijo ter z dobrimi fizikalnimi
lastnostmi in bogatimi s prehrano pa je manj konkurenčna bukvi. Njena moč uveljavljanja v
drevesnem sloju v konkurenčnem boju z bukvijo narašča obratno sorazmerno z vrednostjo pH
(Kordiš, 1993, str. 63).
Jelka se največkrat druži z bukvijo in skupaj z njo tvori združbe na karbonatnih in
nekarbonatnih kamninah. Na hladnih legah in na prsteh s karbonatno podlago, kjer je
upočasnjen razkroj organske snovi, se jima pridruži še smreka.
Pomembno škodo ji v mladosti dela srnjad in jelenjad z objedanjem vršičkov in drgnjenjem
debelc z rogovjem ter s pašo.
Zadnjih sto let se v gospodarskih sestojih jelka suši. Vzrok temu je največkrat v neustreznem
gospodarjenju s sestoji, ki jih navadno jelka gradi skupaj z bukvijo (Kordiš, 1993, str. 64).
Jelka kot izredno favorizirana drevesna vrsta deluje zaradi načina gospodarjenja v preteklosti
z množično udeležbo v zgornjem sloju izredno zaviralno na svoje naravno pomlajevanje
(Gašperšič, 1974, str. 87).
Sedanje naravno pomlajevanje jelke je v primerjavi z nekdanjim pomlajevanjem jelke, ki jo
predstavlja sedanja stara jelova populacija v zgornjem drevesnem sloju, očitno v povsem
drugačnih razmerah. Na nevtralnih rjavih prsteh ter rendzini, kjer ima sedaj v zgornjem
drevesnem sloju izredno visok delež, se jelka praktično ne pomlajuje. Spremenjeni talni
pogoji delujejo sedaj izrazito zaviralno na njeno naravno pomlajevanje zlasti na nevtralnih
tipih prsti (rjava pokarbonatna prst, rendzina), nastalih antropogeno z oblikovanjem pretežno
čistih jelovih sestojev (Gašperšič, 1974, str. 56).
Za naravno pomladitev v čistih jelovih sestojih je pogoj sečnja jelovih lesnih zalog ter
poživitev celotnega biološkega kompleksa z določeno stopnjo mešanosti z bukvijo in smreko,
kar bi postopoma v daljšem obdobju ustvarilo ustrezne možnosti za naravno pomlajevanje
jelke (Gašperšič, 1974, str. 103).

31

Smreka
Smreka je zaradi sposobnosti dobrega prilagajanja rastiščnim razmeram v Evropi
razprostranjena na obširnem območju. Zavzema gorovje Balkanskega polotoka in vso
osrednjo, vzhodno in severno Evropo do boralne gozdne meje.
V Sloveniji je smreka ena najbolj razširjenih drevesnih vrst, kljub temu pa še vedno močno
zaostaja za bukvijo. Razširjena je tako na zgornjem robu gozdnatega dela Alp, na hladnejših
rastiščih jelovo-bukovih gozdov in jelovja z nekarbonatno podlago tal, kjer gradi mešane
gozdove, kakor tudi v mraziščih visokih kraških planot, kjer gradi bodisi čiste sestoje bodisi
mešane z drugimi drevesnimi vrstami. Danes se smreka nahaja skoraj povsod po Sloveniji,
celo na območju bukovih in gradnovih gozdov predvsem zaradi pretiranega vnašanja smreke s
pogozdovanji, delno pa zaradi njene pionirske vloge pri zaraščanju opuščenih pašnikov v
nekaterih gozdnih predelih (Kordiš, 1993, str. 64).
Vendar pa umetno razširjena smreka nima reproduktivne sposobnosti predvsem na nekoliko
toplejših bukovih rastiščih, kjer je smreka torej enkratna, saj se ne pomlaja (Kordiš, 1993, str.
66).
Smreka zahteva manj toplote, zato ji ugaja kontinentalna klima. Prenaša precej krajšo
vegetacijsko dobo kot jelka ali bukev. Ne prenaša atlantske ali mediteranske klime prav zaradi
toplih zim in dolge vegetacijske dobe. Pozne spomladanske slane ji lahko napravijo
precejšnjo škodo, ker ji pozebejo skoraj vsi mladi poganjki. V mraziščih uspevajo le osebki,
ki so v neposrednem okolju dovolj zaščiteni.
Ne zahteva posebno mineralno bogatih prsti. Dobro uspeva na rendzinah, podzolih in na
podzoliranih rjavih prsteh (Kordiš, 1993, str. 66).
V bukovih gozdovih s spomladansko torilnico, na hladnejših legah in z večjo kislostjo prsti se
smreka druži z jelko in bukvijo. V mraziščih, nad ruševjem, ki pokriva dna vrtač, tvori čiste
sestoje. Nekoliko više, na pobočju vrtač pa se v prehodnem pasu druži z jelko in tudi z
bukvijo (Kordiš, 1993, str. 67).
Dinarski svet je izrazito kraško območje, kjer se zelo rodovitna rastišča mozaično prepletajo z
rastišči, ki imajo bolj ali manj varovalno vlogo. Zato po mnenju Marinčka (1987) smreke ne
bi kazalo pospeševati v večjem obsegu. Na kraškem ozemlju, ki je dobro preskrbljeno z
vlago, se smreka zelo plitvo zakorenini in je slab utrjevalec sestoja, posebno v primerjavi z
bukvijo in jelko, ki imata zelo razvejen vertikalni koreninski sistem. Na dobrih rastiščih raste
smreka zelo hitro in jo zlahka polomi sneg. Na kraškem apnenem reliefu lahko prst obstane le
pod stalnim neprekinjenim pokrovom gozda, ki se je prilagodil obstoječim ekološkim
razmeram. Le gozd v naravni sestavi lahko najbolj ščiti kraška območja. Po prevladi smreke
jo lahko veter izruje na velikih površinah. Preostalo prst, kjer ne bi bilo primerne zaščite, bi
odnesla voda in nastal bi goli kras (Marinček, 1987, str. 89).
Gorski javor
Razširjen je skoraj po vsej kontinentalni Evropi, razen na severu, kjer je klima hladnejša.
Gorski javor v Sloveniji najpogosteje raste v gorskih in visokogorskih gozdnih predelih. Sam
ne gradi gozdnih sestojev, razen na rastiščih, ki so izrazito primerna za plemenite listavce. To
so navadno skalnate vrtače in njihova obrobja, vznožja gorskih strmin, kjer se kopičijo skale
in groblja. V sestojih, ki jih gradijo druge drevesne vrste, je največkrat udeležen posamično
ali pa v majhnih skupinah.
Gorski javor najbolje uspeva na koluvialnih prsteh z inicialno humusno plastjo, ki nastaja z
izpiranjem s strmih pobočij in kopičenjem v podnožju le-teh. Nahaja se tudi na globokih
rjavih prsteh in na rendzinah. Pomembno je le, da je prst dovolj vlažna in dobro preskrbljena z
minerali (Kordiš, 1993, str. 67).
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Tam kjer gradi sestoje, se pogosto druži z velikim jesenom in gorskim brestom, ponekod tudi
z bukvijo. S temi drevesnimi vrstami na teh rastiščih gradi tudi združbe. Drugače pa se
pojavlja posamično v sestojih bukve, bukve z jelko, ki jim je ponekod primešana še smreka,
ali pa v sestojih jelke in smreke (Kordiš, 1993, str. 68).
Glede na to, da mrazišča predstavljajo neko posebnost v vegetacijskem smislu, sem se
odločila, da jih bom podrobneje predstavila. S smrekovimi gozdovi v mraziščih se je ukvarjal
precej M. Zupančič (1980), zato sem to poglavje povzemala po njegovi knjigi.

7.5 RASTLINSTVO V MRAZIŠČIH
Razvoj naravnih smrekovih rastišč onemogočajo milejše toplotne razmere na dinarskem svetu
in karbonatna podlaga, ki je za vodo zelo prepustna in zmanjšuje možnost zakisovanja prsti,
zlasti zaradi direktnega stika z njo. Na tem območju se smreka umika v kontinentalnejše
predele kotanj, kjer se zadržuje hladen zrak in kjer je hladnejša, globlja in zakisana prst, ki jim
pravimo mrazišča. Vpliv mediteransko-atlantskega podnebnega režima zmanjšuje možnost
oziroma onemogoča višinski pas smrekovega gozda v dinarskem svetu (Zupančič, 1980, str.
22).
Ugodna rastišča za smreko so hladna, bolj sveža, skratka kontinentalna, kjer je možnost, da se
na karbonatni podlagi razvije pod vplivom velike namočenosti in večje hladnosti kisel surov
humus (Zupančič, 1980, str. 22).
Zupančič je pri preučevanju gozdov v mraziščih na Trnovskem gozdu in Snežniku ugotovil tri
nove smrekove združbe: dinarski subalpski smrekov gozd (Piceetum subalpinum dinaricum),
gozd smreke in bele bekice (Luzulo albidae – Piceetum) in dinarski gorski smrekov gozd
(Piceetum montanum dinaricum).
Dinarski subalpski smrekov gozd je na krednih, jurskih in triadnih apnencih, v manjši meri
tudi dolomitih. Dinarski gorski smrekov gozd naseljuje pleistocenske usedline, ledeniške
sedimente, ledeniške morene, sestavljene iz apnenčastih skal, grušča, peska in ilovice.
V zvezi z različno geološko-litološko podlago so se v posamezni asociaciji razvile različne
prsti. Dinarski subalpski smrekov gozd je v glavnem razširjen na kompleksu plitvih rjavih
pokarbonatnih in humusno-karbonatnih prsteh s površinsko zakisanim surovim humusom.
Dinarski gorski smrekov gozd naseljuje v največji meri zmerno sprano, plitvo pokarbonato
prst s kislim do zmerno kislim humusom (Zupančič, 1980, str. 207). Gozd smreke in belkaste
bekice pa na Snežniško-javorniški planoti ni prisoten.
Glede na različno geomorfološko in reliefno oblikovana mrazišča ter njihovo različno
geološko sestavo in s tem v zvezi z različnimi prstmi se pojavljajo različni mikroklimatski
učinki. V dinarskem subalpskem smrekovem gozdu je talna inverzija močneje izražena kot
zračna. To pripisujemo grohotnemu reliefu, ki ga preveva hladen zrak in kopičenje snega, ki
ostaja tod dolgo v vegetacijsko dobo in povzroča hlajenje tal ter prizemne zračne plasti. V
dinarskem gorskem smrekovem gozdu se pojavlja toplotni obrat zračnih temperatur le ob
lepem, jasnem vremenu. Ob deževnem ali popolnoma oblačnem vremenu se temperature
izenačujejo oziroma se pravilno razporedijo glede na nadmorsko višino. Inverzija talnih
temperatur je stalna.
Asociacije se ločijo med seboj po floristični sestavi. To se zrcali v lokalnih značilnicah in
razlikovalnicah ter po zastopanosti posameznih sinsistematskih skupin ali rastlinskih vrst, ki
istočasno izražajo ekološko grupacijo in nakazujejo celotno ekologijo združbe. Nekoliko
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floristično bogatejša, a revnejša od dinarskega subalpskega smrekovega gozda je asociacija
dinarskega gorskega smrekovega gozda. Poleg njene lokalne značilnice in razlikovanic
diferencira združbo bogatejša pokrovnost in stalnost rastlinskih vrst iz skupine visokih steblik,
bukovih gozdov in ilirske flore (Zupančič, 1980, str. 208).
Asociacija dinarskega subalpskega smrekovega gozda je strogo omejena na mraziščne kotanje
dinarskega sveta Slovenije. Nahaja se na Trnovskem gozdu, Snežniku, v manjši meri v
konkavah na Notranjskem.
Na Snežniku se pojavlja v naslednjih kraških kotanjah:
• Sežanje je sestavljeno iz več vrtač med nadmorsko višino 1260 in 1360 m, različnih
globin 50–100 m. Največja vrtača je dolga okoli 450 in široka 350 m, druge imajo
nekaj manjše premere;
• Grčovec, 1240–1320 m nad morjem, 80 m globoka vrtača, ca. 400 m dolga in 300 m
široka;
• Gregorjev dolc;
• Stanišče 1225–1310 m nad morjem, 55 m globoka vrtača, približno 300 m dolga in
250 m široka;
• Kosmate doline, vodne doline, Peklo, Jelenove doline, Mrzle doline, Krtine, Vrtači ob
Črni dragi, Vrtača ob Grdi dragi, 1129–1160 m nad morjem, 30 m globoka, s
premerom ca. 200 m (Zupančič, 1980, str. 54).
Mraziščna smrekova združba dinarskega gorskega smrekovega gozda je pogojena tako
mikroklimatsko kot edafsko. Porašča velike do srednje velike doli med kraškimi vrhovi in
grebeni na apnenčasti moreni. Ta mrazišča so znana v Sloveniji le na masivu Snežnika, kjer
so kvartarni sedimenti oziroma pleistocenske usedline. Zato so te vrste mrazišč razporejene na
južnem delu Snežnika v treh večjih gozdnogospodarskih enotah (Gomance, Okroglina in Črni
dol).
Gomance
• Velika Padežnica, 1123–1200 m nad morjem, okoli 1900 m dolg in 900 m širok dol, ki
z manj izrazitim grebenom v nadmorski višini 1150 m prehaja v drug velik dol
• Medvedja draga, ki je 1100–1200 m nad morjem, približno 900–1100 m dolga in 1000
m široka
• Mala Padežnica, 1175–1200 m nad morjem, okrog 900 m dolga in 200 m široka
dolinica
• Male dolčice, 1190–1250 m nad morjem, približno 700 m dolg in 200–300 m širok dol
Okroglina
• Grda draga, 1092–1200 m nad morjem, trikotno oblikovan kraški dol s krakoma,
dolgima okoli 1400 in 1200 m, povprečno široka 300 do 500 m
• Črna draga, 1141–1200 m, okoli 1400 m dolga in 150 do 450 m široka
Črni dol
• Črni dol, 1060–1100 m nad morjem, približno 1600 m dolg in 400 do 800 m širok.
Stanišče na Snežniku
Martinčič (1977) je z botaničnega vidika preučeval mrazišča v Sloveniji in jih razdelil v tri
skupine:
• mrazišča z naravno smreko,
• mrazišča z velelistno vrbo,
• mrazišča z rušjem.
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Vrtača Stanišče, mrazišče z naravno smreko leži na jugozahodnem pobočju Snežnika na
nadmorski višini 1200 m v območju klimatozonalne združbe bukve in spomladanske torilnice,
ki v teh predelih pokriva obširne površine, porašča pa tudi zgornje robove same vrtače.
Večji del vrtače pokriva smreka. Meja med bukvijo in smreko ni ostra. Bukev se v smeri
navzdol polagoma izgublja, postaja vse manjša in končno preneha v grmasti obliki (glej skico
3), podobno kot na gozdni meji na bližnjem Snežniku. Pojemanje bukve in nastopanje smreke
na profilu vrtače se lepo ujema s temperaturami tal, ki enakomerno padajo proti dnu. Vendar
pas smreke nikakor ni enoten na celotnem profilu. Večidel uspeva smreka v drevesni obliki in
doseže višino 15 do 20 m. Izstopajo pa manjše površine, kjer je smreka pritlikava in
skrivenčena. Take površine so predvsem dno vrtače ter del severnega in zahodnega pobočja,
torej povsod tam, kjer so tla izrazito gruščnata ali grohasta. Pritlikavost in skrivenčenost
smreke je pogojena z zelo nizko temperaturo tal, saj so to najhladnejši predeli. Temperatura
tal je večji del leta le malo nad 0 °C. Junijske temperature tal, merjene na globini 15 cm, so v
najhladnejših grohastih delih blizu 0 ˚C, saj so v tej globini tla ponekod še vedno ves dan
zmrznjena. Razlika v temperaturi tal najhladnejših delov vrtače in zgornjim robom je bila v
tem času okrog 10 ˚C (Martinčič, 1977, str. 17).
Skica 3: Vegetacijski tipi v Stanišču

Vir: Martinčič, 1977, str. 234
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Javorniška koliševka
V mrazišča z velelistno vrbo sodi tudi Javorniška koliševka. To je srednje velika vrtača v
Javornikih nad Postojno na višini okrog 900 m. Leži v območju združbe bukve in
spomladanske torilnice, ki pokriva tudi del pobočij. Na dnu in na spodnjem delu vzhodnega
pobočja, kjer so tla grohasta, pa uspeva združba velelistne vrbe. Manjkajo izrazitejše
hladoljubne vrste, kar pomeni, da je mraziščni značaj v poletnih mesecih šibkeje izražen.
Skica 4: Javorniška koliševka

Vir: Martinčič, 1977, str. 271
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8 DIVJE ZVERI IN RASTLINOJEDA (PARKLJASTA)
DIVJAD
Za naravni gozd je značilno, da rastlinske in živalske skupnosti živijo dokaj usklajeno, brez
posebnih motenj v eni ali v drugi skupnosti. V teh gozdovih je živalski svet povsem
prilagojen prehrambenim razmeram, ki ne motijo razvojnih tokov rastlinstva. Zato lahko
rečemo, da so v naravnih gozdovih življenjski tokovi usklajeni (Kordiš, 1993, str. 93).
V dinarskih gozdovih v Sloveniji se je gospodarilo najprej z izbirno sečnjo. Konec 19.
stoletja, ko so vpeljali urejen način gospodarjenja, so v tem prostoru gospodarili v gozdovih s
prebiralno sečnjo, z oplodno sečnjo in sečnjo na golo (Kordiš, 1993, str. 93). Tedaj je bilo
stanje divjadi v loviščih katastrofalno. Pomanjkanje zakonodaje na področju lovstva, ki je
vladalo od leta 1848 do 1852, je pripeljalo do iztrebitve jelenjadi in zdesetkanja srnjadi
(Bolčina, 2000, str. 38). Po letu 1960 so marsikje na visokih kraških planotah vpeljali
skupinsko postopno gospodarjenje, zagate v naravnem pomlajevanju pa so reševali s sadnjo
smreke. Različni načini gospodarjenja in s tem tudi različne sečnje so za seboj pustile močne
sledove. Večji del se jih je preoblikoval v enodobne ali enomerne sestoje z eno prevladujočo
drevesno vrsto. Pri obnovi sestojev so nastajale velike pomladitvene površine (Kordiš, 1993,
str. 93).
Tako so za rastlinojedo divjad sčasoma nastajale posebno ugodne pašne razmere. Izredna
dolžina gozdnih robov in velik delež pomlajenih površin so povzročili, da se je povečala
biomasa rastlin v zeliščnem in grmovnem sloju, ki je rastlinojedim živalim ponujala bistveno
večje količine različne kakovostne hrane, kot pa so je živali imele v pragozdovih. K
povečanju kakovostne hrane v obstoječih gozdovih je treba prišteti še ugodne pogoje za
divjad na obsežnih opuščenih zaraščajočih se kmetijskih zemljiščih. Zaradi zelo ugodnih
razmer v prehrani je prišlo do naraščanja gostote v obstoječih populacijah jelenjadi in srnjadi
(Kordiš, 1993, str. 93).
V strnjenih gozdnih kompleksih Snežniško-javorniške planote so se zaradi posebnih pogojev,
kot so toplotni in s tem povezani vegetacijski obrati in ohranjeni bukovi gozdovi s
spomladansko torilnico, ohranile tudi pomembne živalske vrste, ki so drugje že v veliki meri
izginile (medved, volk, divja mačka); ohranila se je tudi prvotna dinarska jelenjad, ki se je od
tod (po dodatnih naselitvah po prelomu stoletja) razširila po znatnem delu Slovenije in
sosednje Hrvaške. Tu si je svoje domovanje ponovno našel ris (Perko, 1987, str. 197). V
preteklosti je veljal za škodljivo zver, zato so ga proti koncu 19. stoletja iztrebili. Po letu
1973, ko so ga lovci naselili na Kočevskem, se je po naravni poti razširil tudi na območje
Snežnika in Javornikov (Grabljevec, 1998, str. 49).
Prav tako je tudi volk v preteklosti veljal za zelo škodljivo vrsto, zato so ga intenzivno
preganjali in lovili. Danes bolje poznamo njegovo vlogo v gozdnem ekosistemu, zato ga
varujemo. S plenjenjem predvsem oslabelih osebkov jelenjadi in srnjadi vpliva na številčnost
in vitalnost obeh populacij. Kljub popolni prepovedi lova v letu 1993 je populacija volkov še
vedno veliko manjša, kot dopuščajo prehranitvene zmogljivosti gozdov (Grabljevec, 1998, str.
49).
Medved je že v 2. polovici 19. st. na območju Snežnika užival posebno zaščito.
Zaščita je omogočila ohranitev te vrste, čeprav se življenjsko območje medvedov nenehno
krči s posegi v prostor. K zmanjšanju medvedje populacije so prispevali tudi lovci
(Grabljevec, 1998, str. 49).
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Za divjad so najugodnejši podgorski bukovi gozdovi, ki so jim primešane druge vrste drevja,
med njimi tudi iglavci, z bogato grmovno podrastjo.
V pretežnem delu teh gozdov je rast številčnosti jelenjadi in srnjadi močno prestopila mejo
ravnotežja med živalskim in rastlinskim svetom. Zaradi tega je prišlo do velikega in celo
pretiranega objedanja predvsem naravnega mladja, kar zelo zavira razvoj mladega naraščaja
gozda (Kordiš, 1993, str. 93).
Nesporno je ugotovljeno, da ob naraščanju populacije jelenjadi in srnjadi, rastlinojeda divjad
negativno vpliva na naravno obnovo sestojev. Jelenjad in srnjad je s pretiranim objedanjem
naravnega pomladka iz mladja popolnoma izločila jelko, javor in brest, bukev pa zadrževala v
višin gobca, tako da se ni mogla prebiti v drevesni sloj. Razmeroma malo je poškodovala le
naravno smrekovo mladje. Divjad je tudi močno razredčila grmovni sloj, z intenzivno pašo
trav in zelišč izločila za prehrano najpomembnejše vrste ter si na ta način naglo poslabšala
lastne življenjske pogoje. Tako je v teh gozdovih nenadoma nastal problem obnove gozdov z
naravnim pomlajevanjem, ki mu pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi gozdarstvo daje
velik pomen. Z naravnim pomlajevanjem pride namreč pri obilnem pomladku do selekcije, s
čimer je omogočen razvoj le najvitalnejših osebkov. Z bogato naravno pomladitvijo se doseže
tudi večja raznolikost drevesnih vrst, kar je v bistvu prispevek k bogatenju diverznosti
gozdnih sestojev (Kordiš, 1993, str. 93).
V pretežno smrekovih sestojih, ob izginjanju grmovnih vrst in siromašni zastopanosti trav in
zelišč, ne bodo dosežene osnovne vloge, ki jih postavljamo pred gozd, tako okolje pa prav
gotovo ni ustrezno tudi za razvoj divjadi same. Stalna in kontinuirana obnova z ustreznim
naravnim mladjem do določene mere lahko ublaži posledice naravnih katastrof, ki stalno
prizadevajo naše gozdove (Perko, 1987, str. 424).
Za trajno gospodarjenje z divjadjo in gozdom je potrebna uskladitev številčnosti divjadi s
prehranskimi zmožnostmi okolja. Zaradi različnih interesov je pot za uskladitev odnosov med
gozdom in divjadjo lahko zelo nepredvidljiva. Da bi zmanjšali škodo, ki nastane zaradi
divjadi, lovci postavljajo jasli za seno in solnice. Prav tako pomembno je vzdrževanje lazov
(Česnik, 2000, str. 44).
Samo vsestranski pristop z ustreznejšim načinom gojenja in zaščite gozdov in s primernejšim
gospodarjenjem s populacijami parkljaste divjadi bi na naših visokih kraških planotah
ustvarili skladnejše življenjske razmere (Kordiš, 1993, str. 96).
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9 ZGODOVINSKI ORIS GOSPODARJENJA S SNEŽNIŠKOJAVORNIŠKIMI JELOVO-BUKOVIMI GOZDOVI
Jedro Snežniško-javorniške planote predstavljajo nekdanji veleposestniški gozdovi (25.430 ha
ali 36 % površine Gozdnega gospodarstva Postojna). Za te gozdove je značilno več kot
stoletno načrtno gospodarjenje. Prvi načrt za gospodarjenje s temi gozdovi je bil narejen že
leta 1864, sledilo pa mu je še osem ureditvenih načrtov. Za racionalno gospodarjenje z
gozdom kot ekosistemom je nujno potrebna uporaba sodobne kontrolne metode za dinamično
spremljanje in postavljanje ciljev gospodarjenja, ki jo omogoča prav ohranjeno arhivsko
gradivo. Gozdni ekosistemi so namreč tipični predstavniki velikih, odprtih in zapletenih
dinamičnih ekosistemov. Izredna zapletenost in obsežnost vseh mogočih vplivov, povezav in
povratnega delovanja preprečujejo, da bi do podrobnosti spoznali notranjo strukturo in s tem
način delovanja številnih gozdnih ekosistemov. Preostane spoznavanje »obnašanja«
ekosistemov – kako se ti s svojimi izhodi (outputi) odzivajo na vhode (inpute, ukrepe). Do teh
zaključkov pa je možno priti le z dolgotrajnim in dovolj obsežnim registriranjem in vzročnim
analiziranjem vhodno-izhodnih velikosti. Snežniško-javorniški bukovi gozdovi s
spomladansko torilnico zaradi dolgoletnih in bogatih podatkov omogočajo zanimive možnosti
presoje obnašanja gozdnih ekosistemov (Perko, 1987, str. 205).
V dokumentirani zgodovini gospodarjenja z gozdovi ločimo štiri glavna obdobja:

9.1 DOBA NEUREJENEGA GOSPODARJENJA
Od leta 1707 do 1853 lahko ugotavljamo dobo neurejenega gospodarjenja.
Na Snežniško-javorniški planoti so pragozdovi izginili že zelo zgodaj. Vzrok temu je
sorazmerna bližina morja in velikih mest, saj so že v rimskih časih prek Snežnika vodile poti,
ki so povezovale Trst in Reko z naselji v Loški dolini in na Bloški planoti (Marinček, 1987,
str. 91).
Gre za dobo brezobzirnega izkoriščanja ter zelo slabega odnosa do gozda. Ta slab odnos se je
kazal zlasti s pašo, s požiganjem ter pridobivanjem pepelike in zlasti oglja. Gozdovi so bili
tedaj pretežno bukovi (Marinček, 1987, str. 91; Habič, 1998, str. 16).

9.2 OBDOBJE POSTOPNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
Dobi neurejenega gospodarjenja je sledilo obdobje postopnega gospodarjenja z gozdovi od
leta 1853, ko so gozdovi prešli v roke plemiške rodbine Schönburg, do leta 1912. Odpravili so
služnostne pravice kmetov ter izdelali prvi gozdnogospodarski načrt (1864), katerega cilj so
bili pretežno čisti jelovi gozdovi (Marinček, 1987, str. 91; Bolčina, 1998, str. 16).
V 19. stoletju in kasneje so nastajali in se pod človekovim vplivom razvijali enodobni
oziroma enomerni gozdni sestoji s prevladujočim deležem jelke. Pragozd z bogatim sestavom
različno starih osebkov ali skupin, s primernim medsebojnim razmerjem drevesnih vrst in
bogato lesno zalogo, se je vedno bolj umikal strukturno hudo osiromašenemu gospodarskemu
gozdu, ki bo kasneje v naravi dinarskega prostora pomenil pravo vrzel zaradi njegove
ohromljene reproduktivne in varovalne moči (Kordiš, 1993, str. 16).
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9.3 OBDOBJE PREBIRALNEGA GOSPODARJENJA
To obdobje je trajalo od leta 1912 do 1962. Reviziji gozdnogospodarskih načrtov v letih 1924
in 1936 sta pokazali hitro naraščanje lesne zaloge, ki je od 140 m3 narasla leta 1936 že na 215
m3/ha. Takšna rast lesne zaloge v snežniško-javorniških gozdovih ni bila le posledica bolj
umirjenih sečenj, marveč predvsem premene sestojev v jelove, z visoko močjo priraščanja.
Gozdarji so pod vplivom vodilnega kočevskega gozdarja Hufnagla in Schollmayerja odpravili
goloseke in uvedli prebiralni način gospodarjenja, ki je narekoval posek le tistega drevja, ki je
že doseglo določeno zrelostno debelino. Z dolgoletnimi sečnjami po enakem načelu zrelega
drevja nad debelino 45 cm, ki hkrati predstavlja najvitalnejši del jelove populacije, se je le-ta
zelo osiromašila. Togo gospodarjenje, ki ni upoštevalo rastiščnih razmer, naravnih zakonitosti
in sestojnih razmer, je povzročilo, da so kljub enotnemu gospodarjenju razvojni tokovi na
različnih rastiščih različno potekali. Posledica tega so danes:
- pestre sestojne razmere – od čistih bukovih do čistih jelovih sestojev;
- siromaši se jelova populacija, jelka se ne pomlajuje, vitalnost se zmanjšuje, uspešno pa se
pomlaja bukev (Marinček, 1987, str. 93; Kordiš, 1993, str. 16; Bolčina, 1998, str. 17).

9.4 OBDOBJE SODOBNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
Po letu 1962 se je pričela doba novih pogledov na gospodarjenje z gozdovi. Namesto togega
prebiralnega gospodarjenja so se odločali za nego gozda, ki je ustrezala rastišču in sestojnim
razmeram (Marinček, 1987, str. 93).
Danes je izrednega pomena spoštovanje pestrosti rastišč in razvoja gozdnih združb ter
zapletenosti življenjskih procesov v gozdu. Sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji
omogoča ohranitev, varstvo in kakovostni razvoj naših gozdov. Ob trajnem pridobivanju lesa
in drugih gozdnih dobrin pa hkrati pospešuje tudi kakovost vseh drugih funkcij gozda
(Bolčina, 1998, str. 17).
Močne in povsem šablonske sečnje so hudo siromašile strukturo gozdov, tako v pogledu
razmerja drevesnih vrst in pestrosti zgradbe različno starih skupin drevja kot tudi v pogledu
lesnih zalog, in tako povzročile drastične spremembe v celotnem biološkem kompleksu te
biocenoze (Kordiš, 1993, str. 18).

9.4.1 Sonaravno gojenje gozdov
Nobena uporabljena tehnika sečnje ni uspela izoblikovati sestojnih zgradb, ki bi bile dovolj
podobne naravnim in bi kot takšne ohranjale v tem gozdnem okolju številne naravne
življenjske tokove. Niso bile torej uspešne ne neregularne – stihijske sečnje in ne regularne, ki
so bile za tise čase znanstveno dognana tehnika.
Prav zato bi morali spremeniti celotno gozdnogojitveno strategijo in sicer tako, da bi jo čim
bolj prilagodili načelom sonaravnega gojenja gozdov. To pomeni, da bi uporabljali takšne
gojitvene posege, s katerimi bi v zgradbe teh gozdov ponovno vgradili varovalne mehanizme
in zagotovili potek samodejnih naravnih življenjskih procesov, med katere zlasti štejemo
naravno pomlajevanje.
Sonaravno gojiti gozd in pri tem doseči uspehe je mogoče le, če celotna gojitvena
prizadevanja usmerja dobro opredeljen dolgoročni cilj (Kordiš, 1993, str. 118).
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10 VAROVANJE GOZDOV
Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo in imajo večnamensko vlogo (lesnoproizvodno,
varovalno, hidrološko, klimatološko, higiensko-zdravstveno in obrambno). Posebnost
obnovljivih naravnih virov je, da jih ob smotrnem izkoriščanju lahko trajno rabimo. Zato je
treba gozdove uporabljati in z njimi gospodariti pod pogoji, ki zagotavljajo njihovo smotrno
izkoriščanje ter ohranitev in krepitev splošno koristnih funkcij. Ti pogoji so:
- trajnost gozdov in njihovih funkcij,
- medsebojna usklajenost gojenja in izkoriščanja,
- trajna in racionalna regeneracija gozdov,
- najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč v okviru naravnega
razvoja gozdnih združb (Perko, 1987, str. 421).

10.1 FUNKCIJE GOZDOV
Funkcije gozdov so: ekološke, socialne in proizvodne.
Ekološke funkcije: Gozdovi na krasu preprečujejo izpiranje prsti, deloma pa tudi zaustavljajo
in upočasnjujejo odtok padavinskih voda. Velik delež gozdov vpliva tudi na podnebje, saj
povečuje vlažnost zraka, zmanjšuje onesnaženost, umirja vetrove in blaži temperaturne
ekstreme. Predstavljajo tudi habitat mnogim ogroženim živalskim vrstam. Strnjeno,
nenaseljeno območje gozdov Snežnika in Javornikov obsega 40 000 ha. Naravno dobro
ohranjeni gozdovi s pestro sestavo rastlinskih vrst in prepletenimi različnimi ekosistemi so
izrednega pomena za ohranjanje biološke raznovrstnosti in prisotnost številnih organizmov.
Varovalna funkcija je posebej poudarjena povsod, kjer so naravne razmere ekstremne. To
velja predvsem za strma južna pobočja Snežnika. Varovalno funkcijo imajo tudi gozdovi v
skalovju Javornikov in Snežnika, kjer so tla skalovita in plitva (Regijski park…, 1999, str.
62).
Hidrološka funkcija gozdov je posebej poudarjena v varstvenih območjih vodnih virov ob
vznožju Snežniško-javorniške planote.
Poudarjeno biotopsko funkcijo imajo gozdovi, za katere je značilna redkost. Taki so gozdovi
v mraziščih na Snežniško-javorniški planoti, lazi v strnjenih gozdovih. Predvsem zaradi
zagotavljanja miru imajo to funkcijo posebej poudarjeno gozdovi v okolici medvedjih
brlogov, na območju rastišč divjega petelina in gnezdišč ogroženih ptičjih vrst.
Klimatska funkcija je posebej poudarjena v gozdovih in pasovih gozdnega drevja, ki varujejo
kmetijske površine in naselja (okrog Mašuna in Sviščakov) (Regijski park …, 1999, str. 62).
Socialne funkcije
Rekreacijsko turistično funkcijo imajo glavne izletniške, turistične točke Mašun, Sviščaki in
Snežnik.
Poučno funkcijo imajo gozdovi, po katerih so speljane učne poti (gozdna učna pot Mašun,
Sviščaki) (Regijski park …, 1999, str. 63).
Proizvodne funkcije se v naših družbenih razmerah kažejo v proizvodnji lesa čimboljše
kakovosti in v največji možni količini ob hkratni zagotovitvi ostalih vlog gozdov. Gre torej za
medsebojno usklajeno večnamensko vlogo gozda (Perko, 1987, str. 422).
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10.2 STANJE GOZDOV
Gozdovi v okviru Gozdnega gospodarstva Postojna so bili v osemdesetih letih daleč od
optimalnega stanja, ki bi lahko zagotavljalo trajnost gozda. Pogoji za izboljšanje razmer, ki pa
niso odvisni le od gozdnega gospodarstva, so:
- uskladitev odnosov med gozdom in divjadjo in stalno vzdrževanje ravnotežja,
- zagotovitev sredstev za vlaganje v gozdove,
- zmanjšanje onesnaženosti ozračja (Perko, 1987, str. 423).
Gozdovi listavcev in mešani gozdovi, kjer delež listavcev presega 30 %, imajo normalno
sposobnost naravne obnove. V biološko oslabljenih sestojih, kjer je zastopana jelka z okrog
80 %, pa je sposobnost naravne obnove neustrezna. Tu se naravno slabo oziroma zelo počasi
obnavljajo tako jelka kot tudi listavci in število mladja na enoto je mnogo nižje kot v
normalnem gospodarskem gozdu ali pragozdu (Perko, 1987, str. 424).
Pogoj za trajne optimalne učinke pri gospodarjenju v snežniško-javorniških bukovih gozdovih
s spomladansko torilnico je ustrezna struktura po drevesnih vrstah. Uravnavanje zmesi po
drevesnih vrstah v različnih rastiščih je najodločilnejše, vendar pa tudi najzahtevnejše delovno
področje. S pretiranim favoriziranjem določene gospodarsko bolj zanimive drevesne vrste se
ruši ravnotežje, na katerem sloni njena kontinuirana naravna regeneracija (Gašperšič, 1974,
str. 87).

10.3 SNEŽNIŠKI PARK
Prvi predlogi za zavarovanje območja Snežnika in Javornikov so se pojavili v šestdesetih letih
20. stoletja (1967); tako imenovani Vzhodni kraški park naj bi obsegal Planinsko polje,
Postojno in Cerkniško jezero (Černigoj et al., 2003, str. 45).
Leta 1964 je bil Snežnik razglašen za naravno znamenitost. Zavarovano območje meri skupaj
159,59 ha in zavzema predel nad zgornjo gozdno mejo. Leta 1991 so gozdarji zavarovali ves
gozdni prostor na pobočjih Snežnika nad nadmorsko višino 1400 m. Vključili so že obstoječe
gozdne rezervate Ždrocle, Gomance in Trije kaliči. Sedaj celotno zavarovano območje, ki
tvori rezervat Snežnik-Ždrocle meri okrog 900 ha (Česnik, 2000, str. 41).
Prvenstveni cilj ustanavljanja regijskih parkov je ohranjati naravne vrednote oziroma naravno
dediščino na območju Slovenije ter s tem obdržati v naravi ravnovesje raznovrstnih živih
organizmov, obenem pa omogočiti trajnostni razvoj kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva.
Strokovna priprava podlag za ustanovitev Snežniškega parka se je pričela že 1996. leta.
Prvotni delovni naslov tega regijskega parka je bil Notranjski park. Ker področje bodočega
regijskega parka sega v precejšnji meri na Primorsko, je bila pobuda in predlog Ilirske
Bistrice, da je smiselno ime bodočemu parku Snežniški park. Snežnik je najdominantnejša in
najvišja gora v tem predelu Slovenije in to ime pokrije s svojo vsebino in težo tako notranjski
kot primorski del. Snežniški park bo predvidoma obsegal področje 1000 km2 s 120 naselji, v
njem pa bo živelo 12000 ljudi. Segal bo v posamezne dele osmih občin: Bloke, Cerknica,
Ilirska Bistrica, Logatec, Loški Potok, Pivka in Postojna. To območje je v pretežni meri
poraščeno z gozdovi in neobljudeno ter kot tako predstavlja največji strnjeni gozdni kompleks
v Evropi in pomeni v veliki meri področje še neokrnjene narave (Čeligoj, 2000, str. 53).
Sestavni del regijskega parka Snežnik bodo znameniti kraški pojavi, kot so presihajoča jezera
(Cerkniško, Palško, Petelinjsko), kraška polja (Planinsko, Babno, Loško), številne kraške
jame, od katerih je najbolj znana Postojnska jama, ponikalnice (Pivka, Obrh, Trbuhovica,
Rak, Unica, Stržen) (Čeligoj, 2000, str. 53).
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Meje parka še niso dokončno definirane, kajti pojavljajo se nekateri novi predlogi glede
obsega (Čeligoj, 2000, str. 53).
Strokovne predloge za ustanovitev regijskega park Snežnik so najprej potekale v okviru
programa Life (program Evropske skupnosti) pozneje pa v okviru programa Matra, ki ga v
celoti financira nizozemska vlada. Pričel se je maja 1996. Za slovensko stran ga je vodil
Notranjski ekološki center iz Cerknice, od julija 1998 pa delo koordinira Ministrstvo za okolje
in prostor – Uprava RS za varstvo narave (Čeligoj, 2000, str. 53).
Plan upravljanja in razvoja naj bi usmerjal razvoj v cilju varstva narave, obenem pa prispeval
h kakovosti življenja lokalnih prebivalcev ter omogočal obiskovalcem spoznavanje in oglede
naravnih značilnosti in posebnosti v tem parku. V planu bodo tudi podrobneje obravnavane
razvojne usmeritve gozdarstva, kmetijstva, turizma, rekreacije, športa–lov, ribolov in
planinstvo (Čeligoj, 2000, str. 53).
V pregledu omejitev pa projekt ustanovitve parka predvideva, da se na njegovem območju ne
bo gradilo hotelov, ne bo se dovoljevalo hrupnih športov in drugih hrupnih oblik rekreacije,
ne bodo se izvajale hidromelioracije, ne bodo se spreminjale struge vodotokov, ne bo delovala
industrija in obrt, ki onesnažuje okolje, ne bodo se locirala skladišča z nevarnimi snovmi,
promet z zemljišči bo uravnan v okviru »zaščitne zakonodaje« (Čeligoj, 2000, str. 55).
Park bo razdeljen na posamezne cone varstva. Predvideno je, da bo le 5 % površin celotnega
parka rezervatno varstvo. To je tisto območje, kjer bodo vsakršni posegi strogo omejeni. Tu
gre predvsem za posamezne dele gozdnih rezervatov, posameznih kraških jam in drugih
kraških pojavov (Čeligoj, 2000, str. 53).
Gozdarstvo, glavna dejavnost v gozdovih, se bo ohranila tudi v prihodnje. To velja tudi za lov
in ribolov. Te dejavnosti bodo z vidika varstva narave programsko naravnane (Čeligoj, 2000,
str. 55).
Cilji, ki so v okviru plana upravljanja in razvoja regijskega parka Snežnik zapisani za
področje gozdarstva, se zelo dobro ujemajo s cilji razvoja gozdov, zapisanimi v Programu
razvoja gozdov v Sloveniji. Zato je razumljivo, da se tu načrtovani ukrepi približujejo
splošnemu usmerjanju razvoja gozdov.
Ukrepi za področje upravljanja z gozdovi in gozdnim prostorom
• Načrtno, celovito, sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi
in gozdnim prostorom
• Ohranjanje raznolikosti ekosistemov v gozdnem prostoru
• Vzdrževanje trajne pokritosti z gozdom
• Ohranjanje naravne sestave drevesnih vrst
• Varovanje ogroženih in endemičnih vrst
• Krepitev vloge varovalnih gozdov
• Izboljšanje sestave gozdnih združb
• Krepitev naravne zgradbe in mešanosti gozdnih sestojev
• Razvijanje vseh funkcij in vlog gozdov
• Ohranjanje stabilne proizvodnje kvalitetnega lesa
• Vključevanje varstva naravne in kulturne dediščine v upravljanje z gozdovi
• Postopno dograjevanje mreže gozdnih prometnic (Regijski park …, 1999, str. 120)
Od sprejetja pravnega akta pa do pravega zaživetja in delovanja parka bo preteklo nekaj let.
Od animacije z državnimi podporami ter od naklonjenosti in zavesti ljudi, ki bodo v njem
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prebivali in bodo sestavni del parka, pa je odvisno, kdaj bo park zaživel v svoji polnosti ter s
tem dosegel cilje, ki si jih zastavljamo (Čeligoj, 2000, str. 55).
Karta 2: Regijski park Snežnik UVN (uprava za varstvo narave), 1998

Vir: Čeligoj, 2000, str. 54
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11 POPIS GOZDA
Od več metod preučevanja rastlinskih združb se pogosto uporablja metoda po utemeljitelju
Braun-Blanquetu. Po tej metodi je najprej treba izbrati popisno ploskev, kjer se popiše njena
floristična sestava. Na mestu popisa mora biti vegetacija homogena (Lovrenčak, 2003, str.
152).
Po Braun-Blanquetovi metodi sem popisala dve popisni ploskvi velikosti 30 x 30 m in sicer
na pobočju na Sviščakih in v bližini kamnoloma (glej karto 3). Območji se razlikujeta tako po
nadmorski višini kot po naklonu.
Tabela 1: Popis rastja
Popisna ploskev
Nadmorska višina (m)
Ekspozicija
Naklon (%)
Kamen pokriva (%)
Max višina (m)
Pokrovnost (%)
Drevesni sloj
Grmovni sloj
Zeliščni sloj
Mahovni sloj
Bukev
Črni bor
Ciklama
Svečnik
Velecvetna mrtva
kopriva
Oskorica
Navadno tevje
Spomladanska torilnica
Mnogolistna konopnica
Širokolistna grašica
Trislistna vetrnica
Neckera crispa

1.

2.
1280

SV

5.4.

760
S

25 -30
80
15

5
40
20

90
0
80
30

90
5
40
10
4.5.
3.5.
2.3.
3.4.
1.2.

3.2.
3.3.
3.2
4.2
3.3
4.4
3.4
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Karta 3: Območje popisa gozda

Vir: Planinska karta Snežnik, 1: 50 000
PRVA POPISNA PLOSKEV
Fotografija 9: Čisti bukov gozd na prvi popisni ploskvi

avtor: A. Potepan
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Nahaja se na nadmorski višini 1280 m, v neposredni bližini Sviščakov.
Na raziskovalni površini, ki je precej kamnita (apnenec), orientirana proti SV in dokaj strma,
izrazito prevladuje bukov gozd. Pokrovnost krošenj je 90 %, zato tu praktično ni grmovnega
sloja, zeliščni sloj pa je številčno in vrstno bogatejši, saj njegova pokrovnost znaša 80 %.
DRUGA POPISNA PLOSKEV
Fotografija 10: Mešani gozd bukve in črnega bora na drugi popisni ploskvi

avtor: A. Bembič
Na drugi popisni ploskvi, ki se nahaja v bližini kamnoloma, je geološka podlaga prav tako
apnenec. Na nadmorski višini 760 m, na dokaj uravnanem površju, orientiranem proti severu,
prevladuje mešani gozd črnega bora in bukve. Borovih dreves je manj kot bukovih. Razmerje
je približno 1: 5 v korist bukve, ki je zelo mlada v primerjavi s tisto iz prve popisne ploskve.
Ta gozd je gost in zato tudi bolj senčen. Grmovni sloj je siromašen, prav tako zeliščni.
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11.1 UGOTOVITVE
Na prvi popisni ploskvi v celoti prevlada dokaj svetel bukov gozd. Iz fotografije 9 je
razvidno, da je območje precej kamnito, strmo, orientirano proti severovzhodu. Zeliščna plast
je številčno zelo bogata (90 % pokrovnost). Prevladujejo ilirski floristični elementi, kot so:
navadno tevje, spomladanska torilnica, oskorica, trilistna konopnica … Zaradi pretežno
kamnitega površja je mahovni sloj dokaj dobro zastopan in pokriva približno 30 %
raziskovalne ploskve. Kot sem že navajala, se na nadmorski višini od 1000 do 1400 m
pojavlja gozd bukve in spomladanske torilnice, vendar na prvi popisni ploskvi gozd ni mešan.
Vzrok lahko morda tiči v že omenjenih preteklih načinih gospodarjenja. Posledice napačno
načrtovanega prebiralnega gospodarjenja so tako čisti jelovi kot čisti bukovi sestoji, kamor bi
lahko šteli tudi gozd na prvi popisni ploskvi. Razgiban relief, apnena podlaga, pestre razmere
glede vlage in toplote in osojna lega povsem ugajajo prilagodljivi bukvi.
Na drugi popisni ploskvi, ki se nahaja na 760 m nadmorske višine, pa se razprostrira mešani
gozd črnega bora in bukve. Po teoriji naj bi se na nadmorski višini 600/700 do 1000/1200 m
pojavljal primorski gozd bukve in jesenske vilovine. Menim, da gre za pogozdovanje s črnim
borom, ki je potekalo v preteklosti. Bukev je zelo majhnega prsnega obsega in nižja v
primerjavi s tisto na prvi popisni ploskvi, kar je najverjetneje posledica počasnega vrivanja
bukve v prej čisti borov gozd. Predvidevam, da bo v prihodnosti tu ponovno zavladala
združba bukve in jesenske vilovine. Črni bor je dokaj visok in številčno zaostaja za bukvijo.
Zeliščni sloj je precej skromen (ciklama, svečnik, velecvetna mrtva kopriva, kovačnik …),
prav tako grmovni. V primerjavi z gozdom na prvi popisni ploskvi je ta bolj senčen.
Območje se od prvega razlikuje tudi po nižjem naklonu in manjši kamnitosti. Oba pa sta na
osojni strani (severovzhodni oziroma severni).
Na razlike v gozdovih na popisnih ploskvah v mojem primeru ima največji vpliv podnebje in
človek, ki je sprožil zasaditev črnega bora in uvajal prebiralni način gospodarjenja.

48

12 ZAKLJUČEK
Bukovi gozdovi s spomladansko torilnico, kakršni prevladujejo na obravnavanem območju,
so posledica predvsem naravnogeografskih dejavnikov.
Specifičen kraški relief skupaj s pedogenetskimi procesi, klimo in vegetacijo, pogojujejo
specifičnost in raznolikost rastišča in floristične sestave v okviru osnovne združbe bukve s
spomladansko torilnico na območju dinarskih visokih kraških planot. Tako npr. podnebje
vpliva na to, da na zahodu Snežniško-javorniške planote na nižji nadmorski višini
prevladujejo topoljubni primorski gozdovi bukve in primorski gozdovi črnega gabra in
jesenske vilovine. Na vzhodu pa prehaja gozd bukve in spomladanske torilnice v predogorski
bukov gozd (gozd bukve in navadnega tevja), ki pa ne potrebuje toliko toplote za uspevanje
kot gozd na zahodnem pobočju planote.
Prevladujejo rjave pokarbonatne prsti na apnencu in dolomitu različne golobine. Na majhni
površini se pojavljajo rendzina in rjava pokarbonatna prst, kar je pogojeno z izredno
razgibanostjo visokokraškega reliefa in skalami ter kamenjem, ki pogosto prekinja talni profil.
Jelka in bukev dobro izkoriščata takšno rastišče, koreninita pogosto v globokih razpokah in
žepih med skalami, kjer je dobra, rodovitna, rjava pokarbonatna prst (Tolmač, 1982, str. 38).
Relief s konkavnimi reliefnimi oblikami je prispeval k razvoju naravnih smrekovih sestojev v
tako imenovanih mraziščih, katerih posebnost je temperaturni in s tem vegetacijski obrat.
Tako sta se v mraziščih razvili dve smrekovi gozdni združbi: dinarski subalpski smrekov gozd
(Piceetum subalpinum dinaricum) in dinarski gorski smrekov gozd (Piceetum montanum
dinaricum), ki sta posebej značilni za Snežnik in Javornike.
Obsežni strnjeni kompleksi visokih kraških planot, ki jih porašča klimatozonalna združba
bukve s spomladansko torilnico, so iz ekološkega, splošno gospodarskega in
gozdnogospodarskega vidika izredno pomembni. Kljub relativno ostrim ekološkim razmeram
so produkcijske lastnosti rastišča te združbe dobre (Tolmač, 1982, str. 38).
Snežniško-javnorniški gozdovi pa so pomembni tudi za ljudi, saj ponujajo odlične možnosti
za sprostitev in rekreacijo. Prav tako so pomembno zatočišče za ogrožene živalske vrste, kot
so rjavi medved, ris, volk idr.
V prihodnosti, ko bo tudi v Sloveniji voda postala strateška dobrina, bo najbrž prišlo do
večjih, obsežnejših raziskav raztekanja kraške vode, ki je zagotovo pod snežniškojavorniškim masivom zelo kakovostna.
Na sestavo gozda, kakršna je danes, je poleg naravnih dejavnikov vplival tudi človek,
predvsem z različnimi, žal tudi zgrešenimi načini gospodarjenja. To se je odražalo tudi v
povečanju števila divjadi, ki je s pretiranim objedanjem vplivala na sestavo gozda. Velja torej,
da vsak človekov poseg v nek naravni ekosistem, kot je npr. gozd, sproži številne verižne
reakcije, ki jih je težko predvideti. Ponekod so zaradi paše posekali gozd in tam nato zasadili
črni bor, kar sem tudi sama opazila na drugi popisni ploskvi.
Med gozdovi, ki po sestavi drevesnih vrst preveč odstopajo od naravnosti, da bi jih lahko šteli
k ohranjenim, imajo pomembno mesto gozdovi na jelovo-bukovih rastiščih, ki jih je zavestno
pospeševanje jelke v preteklem gospodarjenju pripeljalo do skoraj čistih jelovih sestojev. V
tej skupini so še gozdovi v nastajanju, ki ponovno zaraščajo opuščene kmetijske površine
(Perko, 1987, str. 198).
Sicer pa je v drugi polovici 19. stoletja zelo zmanjšalo število divjadi v gozdovih, hkrati pa je
prihajalo do postopnega opuščanja paše, kar je bilo za pomlajevanje gozda zelo ugodno.
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Mojo hipotezo, da so se na Snežniško-javorniški planoti razvili gozdovi predvsem pod
vplivom naravnih dejavnikov in niso toliko posledica človekovih posegov, lahko deloma
obdržim. Gozdovi so se sicer res razvili pod vplivom naravnih dejavnikov, vendar pa vpliv
človeka ni tako zanemarljiv. Kot sem že omenila, so tu v preteklosti, predvsem ob vznožju
planote, pasli. Poleg tega pa so nastajali, predvsem na južnem in jugozahodnem pobočju
Snežnika, enomerni jelovi in enomerni bukovi sestoji. Lahko torej sklenem, da je vpliv
človeka tu sicer prisoten, vendar v manjši meri.
Že omenjene ekološke razmere narekujejo pravilno, ustrezno gospodarjenje, sicer
degradacijski ukrepi hitro in večkrat katastrofalno napredujejo.
Osnovno načelo so sečnje na majhnih površinah, skupinsko prebiralno ali postopno skupinsko
gospodarjenje. To ohranja večplastno zgradbo in mešanost sestoja (Tolmač, 1982, str. 38).
Preučevanje vegetacijskih združb in ekoloških dejavnikov je najpomembnejše za spoznavanje
gozda, njegovega razvoja in možnosti njegovega nadaljnjega izkoriščanja v mejah določenih
rastiščnih pogojev. Ti pogoji postavljajo naravno mejo. Če jih ne upoštevamo, se izčrpajo oz.
poslabšajo prsti, kar je za kraško območje posebej nevarno (Kržič, 2000, str. 17).
Snežniško-javorniški gozdovi bodo v zelo kratkem času zavarovani v okviru regijskega parka
Snežnik, kar pomeni, da se z njimi ustrezno ravna oz. gospodari, zato menim, da bodo še
stoletja v ponos visokim dinarskim kraškim planotam.

50

13 SUMMARY
The community of Omphalodo-Fagetum, which dominates on the area that has been
discussed in the thesis, is a consequence mainly of the natural-geographic factors. The
specific Karst relief together with the pedogenesis, climate and vegetation determine the
speciality and variety of the growth site and flora structure of the primary OmphalodoFagetum community on the territory of the Dinar high-Karst plateaus. For example, the
climate helps the warmth-seeking maritime beech, the maritime hop hornbeam forests
dominate in the west of the Snežnik-Javorniki Plateau at the low sea-level altitude. In the east
the Omphalodo-Fagetum community gradually becomes the pre-mountainous beech forest,
which does not need as much warmth to flourish as the forest on the western slope of the
plateau. There is a dominance of brown pre-carbon soil on limestone and dolomite of
different depths. On the small area rendzina and brown pre-carbon soil are found, which is
conditioned by the remarkable diversity of the high-Karst relief, rocks and stones often
combined with the soil profile. Fir and beech make a great use of this type of growth site, and
they often root in deep rifts and pockets among the rocks where the fertile brown pre-carbon
soil is located (Tolmač,... 1982, p 38). The concave shaped relief contributed to the
development of the natural spruce formations in the so-called cold resistant depressions, the
particularity of which is the temperature and vegetation inversion. Consequently two spruce
communities have evolved at the cold resistant depressions: the Dinar sub-Alpine spruce
forest (Piceetum subalpinum dinaricum) and the Dinar mountainous spruce forest (Piceetum
montanum dinaricum), both particularly characteristic of Snežnik and Javorniki.
The extensive and compact complexes of the high-Karst plateaus grown with the climatedependent Omphalado Fagetum community are of high importance from the ecological,
economical and forest management standpoints. Despite the relatively sharp ecological
conditions the productive characteristic of the growth sites of this community are fairly good
(Tolmač, ... 1982, p 38). The Snežnik-Javorniki forests are important for the people as well,
since they offer a lot of opportunities for relaxation and recreation. Furthermore, they are
equally important as a kind of refuge for the endangered animal species, like brown bear, lynx
and wolf. In the future, when water becomes a strategic resource in Slovenia as well, more
extensive and thorough research on the flow of the water on Karst will be carried out. The
water under the Snežnik-Javorniki Plateau must be of high quality.
The structure of the forest, the way it is today, was influenced not only by the natural factors
but also by the human interference, mainly by diverse, unfortunately also wrong, management
techniques. This reflected itself in the increased number of wild animals, which has altered
the structure of the forest by the excessive eating off. It is worth remembering that every
human interference with a natural ecosystem like forest triggers numerous chain reactions,
which are difficult to foresee. In some areas the forest has been cut down due to the grazing
and on those sites black pine has been planted. Among the forests that cannot be classified as
preserved due to their unnaturalness the forests on the fir-beech growth sites are of significant
importance. The past management of the conscious enhancement of the fir has led to almost
pure fir formations. This group of forests also consists of forests still in growth, which are regrowing the present non-cultivated agricultural land (Perko, 1987, p 198).
In the second half of the 19th century the number of wild animals in the forests decreased
considerably, which combined with the simultaneous gradual abandonment of grazing had a
very favourable effect on the rejuvenation of the forest.
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My initial hypothesis that the main reasons for the forests to have developed on the SnežnikJavorniki Plateau were natural factors and not human interference can partially be supported.
In fact the forests developed due to natural factors, however, the human interference is not all
that discernible. As already mentioned grazing was done here in the past, especially at the
bottom of the plateau. Besides, fir and beech formations of equal height and age emerged,
mainly in the south and southwest slopes of Snežnik. It can be concluded therefore that the
human work, though to a lesser degree, can be seen here.
The already described ecological conditions demand suitable management. If not, degradation
sets in quickly and often to disastrous effects. The basic principle of deforestation is to be
done on small areas. In this way the multilevel structure and its diversity are preserved
(Tolmač, ... 1982, p 38).
The study of vegetation communities and ecological factors is most important when learning
about a forest, its development and the possibility of further exploitation within the limits of
certain conditions of growth. These conditions set the natural limit. If these conditions are not
followed the soil weakens, which can be dangerous, especially for the Karst area (Križič,
2000, p 17).
The Snežnik-Javorniki forests will shortly become protected within the Snežnik Regional
Park, which as a consequence conditions a proper management. This gives grounds to the
belief that in the centuries to come the forests will be a pride of the high Dinar-Karst plateaus.
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