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1

UVOD

Rdeči bor (Pinus sylvestris L.) je svetloljubna drevesna vrsta, ki je v gojenju vsesplošno
uporabna. Velja za pionirsko drevesno vrsto, ki uspeva tudi na skrajnostnih rastiščih. Je
ena od evropskih drevesnih vrst z največjim arealom. Med bori ima največjega.
Raste v severni in srednji Evropi, na posameznih otokih na Škotskem, v Pirenejih, v
francoskem Centralnem masivu, v Karpatih, na Balkanu. Na vzhodu je razširjen čez
Sibirijo vse do Mandžurije in Ohotskega morja (Brus, 2011).
Pionirske značilnosti so zelo dobrodošle pri odprtih sestojih in sestojih, katerih tla so bila v
preteklosti izčrpana zaradi kmetijske rabe površin. V takih sestojih se je ob koncu 18.
stoletja množično steljarilo ter tako odnašalo prepotrebne organske snovi iz gozda. Taka
raba je onemogočila razvoj plemenitih listavcev in posredno vplivala na delež posameznih
drevesnih vrst.
Rdeči bor je izredno trdoživa vrsta, ki je sposobna preživeti v zelo težkih okoliščinah. Tako
lahko rdeči bor prevladuje v sestoju, dokler se razmere v tleh s pomočjo organske snovi iz
humusa iglic ter listov ostalih dreves in grmovnic ne izboljšajo do te mere, da rdeči bor
tudi zaradi hitre kulminacije prirastka začne nazadovati pri razvoju (Kotar in Brus, 1999).
Z vse manjšim prirastkom in izboljšavo rastišča postaja bor vse manj konkurenčen ostalim
drevesnim vrstam, ki se naselijo v sestoj. Z redkimi krošnjami, ki se lomijo in redčijo z
vsako zimo, pride vse več svetlobe do tal. S tem se izboljšajo razmere pri tleh, ki so pogoj
za sekundarni razvoj sestojev.
Razvoj rastišč ima tudi pomembno vlogo pri požarni varnosti, ki jo dostikrat
zapostavljamo. Z razvojem mladja in gošče je zastrtost tal večja. Z večjo zastrtostjo tal
preprečimo večje izhlapevanje vode, tako gozd deluje kot zadrževalnik in filter vode, kar
pripomore k manjši požarni ogroženosti in boljši kvaliteti vode (Fajon in sod., 2007).
Gozdni sestoji rdečega bora v Senožetih so v fazi debeljaka in tako primerni za svetlitveno
redčenje, v delu sestojev se mora izvesti sanitarni posek. Podatki o rastiščih iz
pregledovalnika za gozdove Slovenije nam povedo, da so se množično začeli pojavljati
smreka (Picea abies L.), bukev (Fagus sylvatica L.), kostanj (Castanea sativa L.), hrast
(Quercus). To nam lahko služi kot indikator, da je bor svojo vlogo uspešno opravil.
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Najbolj uspešno uspevata vrsti bukev in smreka. Svetloba pomembno vpliva na
pomlajevanje sestojev, kar želimo v raziskavi tudi prikazati.
Cilj magistrskega dela je raziskati zgradbo, razvojne tendence sestojev in rastne značilnosti
rastišč rdečega bora. Z raziskavo želimo ugotoviti, katere drevesne vrste bodo uspešno
nasledile rdeči bor kot dominantno drevesno vrsto v sestoju in kakšen bo prihodnji razvoj
sestojev, ki jih obravnavamo. Z izmero in popisom bomo ugotovili trenutno stanje v
sestojih in predlagali smernice za negovalno ukrepanje. Na ta način lahko tovrstna rastišča
postanejo bolj zanimiva za gospodarjenje in trajnostno izkoriščanje.
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2

DOSEDANJE RAZISKAVE

Raziskave s podobno tematiko, ki so bile izvedene do danes, so napisane v obliki
diplomskih del in znanstvenih člankov, objavljenih v strokovnih publikacijah. Pri pregledu
dosedanjih raziskav smo se osredotočali predvsem na naloge in članke raziskav, ki so bili
izvedeni v okolju s čim bolj podobnim območjem in primerjalno problematiko. Le tako
lahko čim lažje pojasnimo naše razmere. Rezultat analize naših razmer naj bi predstavljal
del celote raziskav, namenjenih podobni tematiki, to je sestojem rdečega bora in vplivom
svetlobe na zgradbo in gojenje le-teh.
Mihelčič (2008) je v svoji diplomski nalogi analiziral stanje sekundarnega borovja na
območju Suhadola pri Komendi. Na ploskvah so za posamezno drevo popisovali različne
sestojne parametre, tudi vrsto in število pomladka v sestoju. Na podlagi rezultatov
raziskave so podali okvirne ocene trenda razvoja gozdnih sestojev ter usmeritve in
možnosti razvoja tamkajšnjih gozdov. Ocenili so, da se kljub morebitni opustitvi
gospodarjenja s temi gozdovi in prenehanjem steljarjenja razmere izboljšujejo. S
pojavljanjem večjega števila listavcev v sestojih se izboljša tudi rodovitnost tal z odpadom
listavcev. Posledično se je predlagal ukrep, pri katerem se razvoj prepusti naravi.
Willewaldt (2012) je v raziskavi, ki so jo izvajali v Zgornjesavski dolini, preučeval
zgradbo in rast sestojev rdečega bora. Raziskavo so opravljali s pomočjo zakoličevanja
ploskev, na katerih so izvajali analizo zgradbe sestojev. Podatke so pridobivali preko
destruktivnih metod, tako da so požagali drevesa in izvedli debelno analizo. Ostale podatke
so pridobivali s pomočjo meritev debel in jemanjem izvrtkov. S pridobljenimi podatki so
lahko analizirali produkcijsko sposobnost rastišč. Ugotovili so precejšen razpon le-te, gibal
se je med 2,1 in 6,3 m3ha-1leto-1. Ugotovili so tudi, da se rast branik statistično značilno
odziva na klimatske spremembe, kot so sezonske in letne padavine. Branike so se na
spremembe odzivale pozitivno, kar pomeni, da se je rast povečala ob zadostnih padavinah.
Galhidy (2005) v študiji preučuje medsebojno odvisnost velikosti vrzeli in spremembo
vegetacije v sestojih. Z opravljenimi meritvami so dodatno preučevali tudi spremembo
vlažnosti tal. Namen študije je bil preučiti učinke velikosti vrzeli na prerazporeditev
abiotskih dejavnikov, kot sta svetloba in vlažnost tal. V študiji so se posvetili tudi temu,
kako svetloba in vlažnost tal vplivata na abundanco in razporeditev zelišč v vrzelih.
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Ugotovljeno je bilo, da dejavnika pomembno vplivata na vegetacijo v vrzelih, vendar so
vplivi različni. Zastrtost tal in vrstna pestrost sta se v vrzelih povečali. Pokazalo se je, da se
nasemenitev v vrzelih ni povečala, temveč se je povečala hitrost razvoja že obstoječih
osebkov na ploskvi. Na razvoj je vplivala tudi velikost vrzeli, npr. bukev se je v manjših
vrzelih razvijala drugače kot v večjih. V manjših vrzelih je bila gostota osebkov bukve
večja.
Martinčič (2008) je v diplomski nalogi opisovala odrasle nenegovane sestoje bora na
strmih, prisojnih dolomitnih območjih Kumskega pogorja. Preučevala je produkcijsko
sposobnost rastišč, gostoto drevja in starostno strukturo sestojev.
S postavitvijo ploskev so pridobili podatke, ki so jih potrebovali. Zaradi destruktivne
metode pridobitve podatkov so na ploskvah sekali drevesa ter tako z debelno analizo
obdelali sortimente. Cilj naloge je bil ugotoviti razpon produkcijske sposobnosti rastišča;
pokazalo se je, da je le-ta zelo širok. Ugotovitve so bile pomembne za ocenjevanje ponora
CO2. Ugotovili so tudi, da gostota sestojev s primerljivo starostjo zelo variira. Koeficient
variacije je znašal 39,6 %. Na gostoto so vplivali le naravni dejavniki, predvsem zaradi
izpostavljenosti abiotskim motnjam. Analizirali so tudi donose borovih sestojev. Izkazalo
se je, da bi v primernih pogojih lahko dosegli pozitiven donos. Zelo pomembno je torej
premišljeno gospodarjenje na takih območjih.
Gajšek in sod. (2014) so opravili študijo, v kateri so primerjali potencialne naslednike
črnega bora. S premeno črnega bora bi ustvarili bolj stabilno populacijo listnatih sestojev.
V okolici Divače so postavili šest raziskovalnih ploskev. Na vsaki so zasadili sadike
drevesnih vrst: češnjo (Prunus avium L.), hrast graden (Quercus petraea regia L.),
koprivovec (Celtis australis L.), navadni oreh (Juglans regia L.), bukev (Fagus sylvatica
L.) in gorski javor (Acer pseudoplatanus L.). S preživetjem posajenih sadik se je izkazalo,
da imajo vse vrste razen bukve dober potencial kot naslednice oziroma gradniki sestoja.
Potrdilo se je tudi, da je za preživetje sadik pomembnih kar nekaj dejavnikov: dostopnost
hranil pri sadikah, kakovost sadik, globina tal, vlaga, temperatura in sončno obsevanje. Po
eni rastni sezoni so ugotovili, da je potrebno še naprej spremljati rast sadik, posledično
povečati verodostojnost raziskave. Prišli so do zaključka, da vnos listavcev v borove
sestoje ne sme biti prezgoden, vse dokler se talne razmere ne izboljšajo. Faza iglavcev se
kaže kot neizogibna in nujno potrebna.
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3

NAMEN IN HIPOTEZE

Namen magistrskega dela je bil analizirati trenutni pomladek drevesnih vrst v vrzelih in
vpliv svetlobe na pomlajevanje na območju Senožeti in Volnjaka. Želeli smo ugotoviti,
katere drevesne vrste bodo zamenjale rdeči bor, ki je trenutno gradnik sestojev. Z
ugotovitvijo deleža drevesnih vrst in vpliva svetlobe na le-ta smo predvideli razvoj sestoja,
opisali smernice ter možno negovalno ukrepanje za večji donos in korist gozda.

Delovne hipoteze, ki smo jih raziskali, so:

1.

Vrzeli v sestojih omogočajo uspešno pomlajevanje gospodarsko zanimivih
drevesnih vrst.

2.

Gostote mladja so večje v boljših svetlobnih razmerah.

3.

V vrzelih se drevesna sestava razlikuje od drevesne sestave pod zastorom.
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4

OPIS RAZISKOVALNEGA OBMOČJA
4.1

LEGA

Tri lokacije od petih, na katerih smo izvajali raziskave, se nahajajo v okolici naselja
Senožeti v katastrski občini Senožeti. V gozdno ureditvenem pogledu spadajo lokacije pri
Senožetih v gozdnogospodarsko območje Ljubljana ter v gozdnogospodarsko enoto (GGE)
Dol-Moravče. GGE Dol-Moravče na vzhodu meji na Ljubljansko kotlino.
Ostali dve lokaciji se nahajata ob vznožju hriba Volnjak, zahodno od naselja Vinje v
katastrski občini Brdo. Nahajata se ob severozahodni meji GGE Dol-Moravče v GGE
Domžale. Severno od lokacij je manjši zaselek Goropeče.
Za obe GGE je značilen visok delež zasebne gozdne posesti. Tudi naše raziskovalne
ploskve se nahajajo na zasebnih posestih.
4.2

OPREDELITEV PROSTORA

4.2.1 Opis območne enote Ljubljana
Organizacijsko je OE Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije razdeljena na 8 krajevnih
enot s 47 revirji.

Slika 1: Relativna gozdnatost v GGO Ljubljana po katastrskih občinah, 2016
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Karta gozdnatosti (Slika 1) nam pomaga pri orientaciji gozdnega prostora in nam nazorno
prikaže, v katerem delu gozdnogospodarske enote Ljubljana je gozda najmanj in največ.
Tam, kjer je gozda največ, so navadno bolj nedostopni tereni (hribovje Janče) in manjša
poseljenost. Mesto Ljubljana je prikazano tam, kjer so stopnje gozdnatosti manjše. Manjšo
gozdnatost opazimo po dolinah (Moravška dolina) ter ob reki Savi, kar nam lahko nakazuje
na pionirske gozdove ali pa gozdove, ki v preteklosti to niso bili.

4.2.2 Opis gozdnogospodarske enote
Gozdnogospodarska enota Dol-Moravče (Slika 2) se nahaja vzhodno od Ljubljane. Obsega
9.763 ha površine. Zajema del občine Domžale, vso občino Dol pri Ljubljani ter tudi
celotno ozemlje občine Moravče.
Površina vseh gozdov znaša 4926 ha in se povečuje, gozdnatost je 51 %. Večinoma so to
zasebni gozdovi (96 %), ostalo je državni gozd (4 %). Prevladujejo rastišča bukve z
rebrenjačo, predgorski bukov gozd, termofilni bukov gozd ter rastišča rdečega bora in
borovnice, na katerih smo izvajali raziskave. Povprečna lesna zaloga v GGE znaša 293
m3/ha (Gozdnogospodarski načrt …, 2009).

Slika 2: Izbrano območje (Pregledovalnik podatkov …, 2018)
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Območje je reliefno zelo razgibano. Izpostavljeno je priseljevanju ljudi iz mestnih središč,
saj zaradi bližine mest, modernizacije podeželja z visoko tehnološkimi povezavami in
izboljšanjem prometnih povezav omogoča kvalitetno bivanje. S pomanjkanjem
gospodarjenja v gozdovih se delno soočamo tudi zato, ker se opušča in razprodaja male
kmetije, na katerih so večinoma ostareli gospodarji delno gospodarili z gozdom. Zazidljive
nepremičnine se prodajo, nezazidljive pa zaraščajo. Dokaz je Slika 11, ki prikazuje nekoč
obdelovane površine, ki so bile sredi gozda.

Slika 3: Legi katastrskih občin Senožeti (desno) in Brdo (levo) v gozdnogospodarski enoti Dol-Moravče in
Domžale (Pregledovalnik podatkov …, 2018)

Izbrani legi nista naključni, saj predstavljata medsebojno podobna borova rastišča, na
katerih smo izvajali meritve.
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4.2.3 Opis gospodarskega razreda
Spodaj so prikazani podatki gospodarskega razreda v Senožetih.

Slika 4: Podatki gospodarskega razreda v Senožetih (Pregledovalnik podatkov …, 2018)

Po podatkih pregledovalnika (Slika 4) podatkov o gozdovih je razvidno, da smo meritve
izvajali v sestojih, kjer po podatkih prevladuje izključno rdeči bor.

Podatki gospodarskega razreda v Volnjaku.

Slika 5: Podatki gospodarskega razreda v Volnjaku (Pregledovalnik podatkov …, 2018)

Na Volnjaku (Slika 5) se nahajajo podobni sestoji kot v Senožetih, kar nam povedo
podobne številke lesne zaloge. Sestoja se nekoliko razlikujeta v zastavljenih smernicah.
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Slika 6: Lokaciji meritev (Pregledovalnik podatkov …, 2018)

Lokaciji meritev (Slika 6) sta oddaljeni nekaj kilometrov; iskanje medsebojno podobnih
sestojev je bilo težavno, ker so sestoji rdečega bora večinoma nenegovani, posledično je
malo pomlajenih vrzeli.
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4.3

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

V klimatskem pogledu se lokaciji nahajata v preddinarskem območju z vplivom
predalpskega tipa. Značilna je dokaj velika količina padavin, okoli 1300 mm letno
(meteorološka padavinska postaja Moravče), ki so porazdeljene čez leto. Poprečna letna
temperatura se giblje med 8,4 °C in 9,6 °C. Klimatski tip se odlikuje po znatnem vplivu
celinske klime. Odraz tega so izrazitejši temperaturni ekstremi, toplejša poletja, hladne
zime. Mirno ozračje pogojujejo dolinske lege in razgiban relief; v reliefnih depresijah se
pojavi hladnejši zrak. V nižinah se pojavlja temperaturna inverzija, ki pogojuje, zlasti v
zimskih mesecih, izredno nizke temperature. V Senožetih z 275 m nadmorske višine so
temperaturne inverzije pogost pojav. Senožeti z južno lego so, za razliko od Volnjaka, bolj
izpostavljene sončnemu sevanju, zato je tudi izhlapevanje močnejše. Ne gre zanemariti
vpliva Save, ki pomembno prispeva k stabilizaciji temperatur in manjši lokalni
temperaturni amplitudi (Gozdnogospodarski načrt …, 2007; Gozdnogospodarski načrt …,
2009).
4.4

HIDROLOŠKE LASTNOSTI

Južni del GGE Dol-Moravče, v katerem se nahajajo merjene ploskve v Senožetih (Slika 6),
obsega proti jugu izlivajoče se vodotoke, ki spadajo v porečje Save. Meja porečja poteka
po orografski pregradi Reber, ki poteka vzporedno z reko Savo od Ihanskega polja do
Slivne in se kasneje nadaljuje v Litijsko hribovje. Južna stran spada v porečje Save,
severna pa v Kamniško Bistrico.
Vodotoki pri Volnjaku se izlivajo v potok Žabnica, ki pri Ihanu ponikne in se deloma izliva
v Mlinščico, deloma v Kamniško Bistrico.
4.5

GEOLOŠKE IN PEDOLOŠKE LASTNOSTI

Po kameninskem sestavu je območje GGE Dol-Moravče izredno raznoliko: od izrazito
kislih do bazičnih karbonatnih kamnin in prehodov, ki kažejo na mešanje kislih in bazičnih
kamnin na večjih površinah in v različnem medsebojnem razmerju. Od najstarejših kamnin
zasledimo karbonske glinaste skrilavce, peščenjake in konglomerate, pretežno kremenove.
Pobočja, na katerih smo imeli meritvene ploskve, imajo matično podlago iz karbonskih
glinastih skrilavcev. V zgornjem delu profila so nanosi rendzine. Ta nastaja na karbonatnih
matičnih osnovah. To so lahko apnenci ali dolomiti, laporji in tudi nekateri preneseni
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substrati, kot so pobočni grušč, ledonodobne prodnate nasutine rek in morene. Organski
humusni horizont in humusno akumulativni horizont sta lahko zelo kisla, saj se bazični
kationi sproti izpirajo. Na takih tleh smo našli rastočo borovnico (Vaccinium myrtillus),
včasih tudi brusnico (Vaccinium vitis-idaea), obe značilni za kislo reakcijo tal (Prus, 2000).
V GGE Dol-Moravče je največ bazičnih kamnin srednjega zemeljskega veka. Na velikih
površinah so zgornjetriadni apnenci in dolomiti, školjkasti apnenci in mendolski dolomit.
Dolomit in dolomitiziran apnenec tvorita ozko strmo pobočje, imenovano Reber, ki se
vleče do vzhodne meje GGE Dol-Moravče.
V odvisnosti od razmerja kisle in bazične komponente ter od reliefa se na teh substratih
razvijejo različne vrste rastišč (Gozdnogospodarski načrt …, 2007).
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4.6

ZNAČILNOSTI GOZDNE VEGETACIJE

Območje GGE Dol-Moravče je vegetacijsko izredno pestro. Reliefne in talne razmere v
okviru določenega klimata pogojujejo nizanje vegetacije, v odvisnosti od nadmorskih
višin, v vegetacijske pasove. Zaradi različnih reliefnih in pedoloških dejavnikov, kot so
večji nagibi, različni matični substrati, siromašne talne razmere, ter specifičnih
mezoklimatskih razmer so vegetacijski pasovi zelo nejasno izraženi.
Prevladujejo bukove združbe (Blechno-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Ostryo-Fagetum),
ki obsegajo 79 % gozdov. Glede na reakcijo tal je na Moravškem več gozdnih združb na
karbonatni podlagi, ob Savi prevladujejo združbe na kisli matični podlagi. Dobro je
zastopana združba rdečega bora in borovnice (Vaccini myrtillio-Pinetum var geogr.
Castanea sativa (Robič, 2001)), v kateri smo izvajali naše raziskave v Senožetih ter na
Volnjaku (Slika 7). Združba zavzema razpon od 300 do 500 nmv, vse ekspozicije in
valovit gričevnat relief. Združbo rdečega bora in borovnice najdemo po celi Sloveniji,
samoniklo na južnih toplih legah ob povzpenjajočih se hribih na robu Ljubljanske kotline
vse do Zasavja. Poraščajo tla različnih globin, vendar zelo pusta in siromašna s hranili,
primarno kisla ali sekundarno zakisana na silikatnih kamninah. Geološko so sestavljena iz
diluvialne in starejše gline, ilovice, konglomeratov, proda ter permokarbonskih skrilavcev
in peščenjakov.
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Zaradi ugodnega časovnega poteka izvedbe magistrskega dela so sestoji slikani v zimski in
vegetacijski sezoni.

Slika 7: Rastiščne razmere (Senožeti), pozimi 2017 in spomladi 2018

Acidofilni borov gozd (Slika 7) je relikt iz ledene dobe. Ohranja se zaradi skromnih zahtev
do rastišča. Je združba, katere progresivni razvoj vodi v acidofilni bukov gozd z rebrenjačo
(Blechno-Fagetum) (Gozdnogospodarski načrt …, 2007).
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4.7

OPIS LOKACIJE RAZISKOVALNIH PLOSKEV

Tri meritvene lokacije (Preglednica 1) v Senožetih ležijo na pobočnih legah, okoli 280
mnv. Nahajajo se v gozdni združbi rdečega bora in borovnice (Vaccini myrtillio-Pinetum
var geogr. Castanea sativa (Robič, 2001)), enako kot meritveni lokaciji na Volnjaku. Obe
se nahajata na okoli 375 mnv tako na prisojni kot osojni legi. Na vsaki lokaciji so bile
postavljene tri meritvene ploskve.
Preglednica 1: Podatki lokacij

LOKACIJA
SENOŽETI1

SENOŽETI2

SENOŽETI3

VOLNJAK 1

VOLNJAK 2

STOPNJA
NAKLON
ZASTRTOSTI
(%)
SVETLOBA EKSPOZICIJA
NAJMANJŠA
15
23,9 %
JV
SREDNJA
18
9,4 %
SV
NAJVEČJA
20
0,52 %
V
NAJMANJŠA
25
50,4 %
SV
SREDNJA
38
24 %
SV
NAJVEČJA
28
14 %
V
NAJMANJŠA
41
41 %
SV
SREDNJA
38
26 %
S
NAJVEČJA
33
10 %
SV
NAJMANJŠA
17
32 %
Z
SREDNJA
28
14 %
Z
NAJVEČJA
22
6%
Z
NAJMANJŠA
17
55 %
SZ
SREDNJA
21
35 %
SZ
NAJVEČJA
24
5%
SZ

Vseh ploskev je bilo 15 v velikosti 9 m2 (3 x 3 m).
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5

METODE RAZISKOVALNEGA DELA
5.1

POSTAVITEV IN OPIS RAZISKOVALNIH PLOSKEV

Raziskavo smo izvajali na ploskvah, ki smo jih postavili na dveh različnih območjih
podobno zgrajenih sestojev. Za postavitev mikro lokacij ploskev smo izbrali vrzeli v
sestoju (Slika 8), ki so nastale bodisi s pomočjo narave bodisi so antropogenega nastanka.
Ploskve so bile mikro lokacijsko postavljene na različne načine, in sicer po različnih
stopnjah zastrtosti. Ploskev z najmanjšo zastrtostjo je bila na sredini vrzeli. Ploskev s
srednjo stopnjo zastrtosti se je nahajala delno v vrzeli, delno pod zastorom. Ploskev z
največjo zastrtostjo (Slika 9) se je v celoti nahajala pod zastorom nadstojnih dreves. S
stopnjami zastrtosti smo želeli izvedeti, kako so različne razmere vplivale na različnih
mestih v vrzelih in pod zastorom. Ugotavljali smo, če vplivajo na razvoj ter gostoto mladja
in gošče na ploskvah.

Slika 8: Pogled proti nebu pri najmanjši stopnji zastrtosti
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Ploskve so bile velike 9 m2, odmerili smo jih z metrom in oglišča zakoličili, da so bile
naknadne meritve bolj pregledne ter da se je zmanjšala možnost napačne odmere. Pri vsaki
ploskvi smo izmerili tudi parametre, ki se nanašajo na širše območje, ki ga ploskev zajema.
Pri tem smo izmerili nagib ploskve in njeno ekspozicijo. Meritve smo izvedli na 15
ploskvah.

Slika 9: Največja stopnja zastrtosti

Svetlobne razmere smo ocenjevali z densiometrom, ki nam je pomagal pri izbiri primerne
mikro lokacije ploskev. Oceno svetlobe smo opravljali po navodilih, in sicer na način
večkratnih meritev na istem mestu, vendar vsakič v drugi smeri neba. Tako smo ponovili
štiri ocenjevanja svetlobe za eno ploskev. Iz vseh štirih vrednosti smo izračunali povprečje,
dobili smo odstotek svetlobe, ki je prišel do ploskve.
Meritve skupnega zastiranja na ploskvi smo opravili z oceno površine mladja, zelišč in
ostalega na vsaki ploskvi. Opravili smo tudi meritev zastiranja pomladka.
Meritev temeljnice smo opravili po Bitterlichovi kotnoštevni metodi. Zajem ostalih dreves
s pomočjo te metode je pomemben pri prikazovanju širših razmer na območju. Prikaz
temeljnice nam je pomagal pri odločanju nadaljnjega ukrepanja v sestoju. S to metodo smo
v vzorec zajeli uravnoteženo število dreves po vseh debelinskih ploskvah.
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Izvajali smo okularno s pomočjo ploščice, pri čemer smo uporabljali kotnoštevni faktor 1.
Če je bil prsni premer drevesa širši od ploščice, ki je bila vizirana na drevo, smo drevo
zajeli v vzorec.
Glavna meritev od vseh naštetih je bila meritev višinske strukture mladja, kjer smo prešteli
vse osebke na ploskvi. Pri popisovanju smo osebke razvrstili po drevesni vrsti,
poškodovanosti oziroma objedenosti ter do višine 2 metrov oziroma do 10 cm prsnega
premera.

Slika 10: Makro razmere v Senožetih spomladi 2018 in pozimi 2017

Na vsaki ploskvi smo poskušali popisati 5 dominantnih dreves. Pri popisu dreves smo
izmerili 3-letni prirastek, ki posredno kaže mikro razmere na ploskvi, ki so odvisne od več
dejavnikov. Merili smo višinsko priraščanje 5 dominantnih dreves na vsaki merjeni
ploskvi, čeprav jih ni bilo povsod možno izmeriti. Izmerili smo 73 dreves. Določili smo
tudi drevesno vrsto in izmerili premer drevesa 10 cm nad tlemi.
Izbor mikro lokacije ploskev je potekal na podlagi različnih kazalcev:


rastišča: rastišče borovnice in rdečega bora (Slika 10) (Vaccini myrtillio-Pinetum
var geogr. Castanea sativa (Robič, 2001)) oziroma rastišče acidofilnega bukovja z
rebrenjačo (Blechno-Fagetum) s stadijem rdečega bora,



vrzeli, povzročene zaradi odstranitve rdečega bora s strehe sestoja,



razvojne faze na ploskvi (mladje, gošča, mlajši letvenjak).
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5.2

ZNAČILNOSTI, EKOLOGIJA IN LASTNOSTI RASTIŠČA V
SENOŽETIH IN NA VOLNJAKU

Rdeči bor je svetloljubna drevesna vrsta s hitro višinsko rastjo v mladosti. Odporen je proti
temperaturnim ekstremom, poleg tega ga divjad redko objeda. Ima izrazito pionirske
značilnosti in je nezahtevna drevesna vrsta, kar se tiče poraščanja golih in degradiranih
območij. V Senožetih se rastišče rdečega bora in borovnice postopoma spreminja, in sicer
v smeri izboljšanja rodovitnosti humusne plasti, kar se odraža na prisotnosti bukve in
smreke v podrasti. V preteklosti se je na območju ploskev v Senožetih intenzivno
gospodarilo. Bodisi so ljudje napravili njive bodisi se je redno steljarilo (Slika 11).
Steljarjenje je pomembno vplivalo na razvoj dreves v sestoju in je pomemben dejavnik pri
opisu današnjega izgleda in zgradbe sestoja. V Senožetih so, za razliko od Volnjaka, sestoji
rdečega bora še vedno v fazi debeljaka in so dosegli fizično zrelost.

Slika 11:Karta katastrske občine Senožeti iz leta 1825 (Mapire …, 2016)
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To se kaže z odmiranjem in s sušenjem dreves rdečega bora (Slika 12). Sestoji rdečega
bora Volnjaka so bili deloma negovani. Sodeč po panjih je bil izveden ukrep, ki je izboljšal
svetlobne razmere in pripomogel k negi.

Slika 12: Presvetljeni sestoji rdečega bora

S podrtjem in z odstranitvijo dreves rdečega bora so nastale vrzeli, ki so za nas zanimive in
jih preučujemo. Služijo kot pogled v prihodnost sestoja, ki nam pove, kaj lahko iz le-tega
pričakujemo.
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6

REZULTATI Z RAZPRAVO
6.1

ZGRADBA SESTOJEV

6.1.1 Temeljnica
Na obeh makrolokacijah (Senožeti, Volnjak) oziroma na vseh ploskvah smo izvedli
meritve temeljnice z Bitterlichovo kotnoštevno metodo (Slika 13).
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Slika 13: Delež temeljnice posameznih drevesnih vrst

Z grafa (Slika 13) je razvidno, da pri deležu temeljnice prevladujeta smreka in rdeči bor.
Po temeljnici sodeč bi lahko rekli, da se nahajamo v smrekovem sestoju, vendar temu ni
tako, ker je veliko rdečega bora propadlo ali pa je bil posekan. Kostanj je na tretjem mestu
z 22 %. Zaznana sta bila hrast dob in beli gaber. Bukev ima 10 % v deležu izmerjene
temeljnice. Najnižji delež med drevesnimi vrstami imata hrast dob in beli gaber.

21

Kovač P. Razvoj in gojenje sestojev rdečega bora (Pinus Sylvestris L.) na območju Senožeti in Volnjaka.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

6.1.2 Svetlobne razmere
S programom SPSS za statistične obdelave podatkov smo prišli do naslednjega grafa in
rezultatov:

Legenda:
= Aritmetična
sredina
=
Standardna napaka

Svetloba (0,1 = 10 %)

= Standardni
odklon
CE = Najmanjša
stopnja zastrtosti
RO = srednja stopnja
zastrtosti
ZA = največja
stopnja zastrtosti
št. vzorcev = 60
Stopnje zastrtosti

Slika 14: Razporeditev svetlobe po stopnjah zastrtosti

Graf (Slika 14) prikazuje aritmetično sredino, standardno napako in standardni odklon
merjenih vrednosti svetlobe. Prikazuje svetlobne razmere, merjene z densiometrom. Na
najmanjši stopnji zastrtosti je bistveno več dostopa svetlobe do tal kot pri srednji ali
največji stopnji zastrtosti. Pri slednji svetloba doseže manj kot 10 % vrednosti.
Z neparametričnim Kruskal-Wallis testom smo preverili naslednjo domnevo: razporeditev
svetlobe je enaka po vseh stopnjah zastrtosti. Prišli smo do ugotovitve, da ni enake
razporeditve svetlobe po vseh stopnjah zastrtosti. Razlike so bile statistično značilne, saj je
bila stopnja značilnosti 0,009 %.
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6.1.3 Rastiščne razmere
Na spodnjem grafu prikazujemo povprečje glavnih elementov zastiranja tal na vseh
ploskvah skupaj (Slika 15).
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Zastiranje vegetacije, lesa in opada
Slika 15: Graf zastiranja tal

V povprečju je največ tal prekril pomladek, in sicer dobro polovico. Na drugem mestu (30
%) so bila zelišča, največ je bilo borovnice. Na tretjem mestu je bil mah, ki se je najbolj
pojavljal v največji stopnji zastrtosti. Vključili smo les, pod katerega spadajo drevesni
ostanki, štori, sečni ostanki in opad, ki je ležal na ploskvah; zajeli smo jih takrat, ko so
vplivali na rast ostalih rastlin.
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Slika 16: Povprečje elementov zastiranja tal po stopnjah zastrtosti

Z grafa (Slika 16), ki prikazuje elemente zastrtosti po položajih v vrzeli, razberemo, da je
bil najmanjši delež zelišč na najmanjši stopnji zastrtosti, torej v sredini vrzeli. Hkrati velja
omeniti, da je bilo na sredini vrzeli največ zastiranja tal zaradi pomladka. Maha je bilo 12
%.
Na srednji stopnji zastiranja smo zasledili skoraj 2-krat toliko zelišč kot na najmanjši
stopnji zastrtosti, dobrih 35 %. Pomladek je na srednji stopnji zastiral okoli 45 % tal.
Zanimivo je, da smo zasledili največje zastiranje maha na srednji stopnji zastrtosti − okoli
18 %.
Na največji stopnji zastiranja je bil delež zastiranja zelišč okoli 32 %. Delež pomladka je
bil od vseh stopenj najmanjši, dobrih 35 %. Maha je bilo okoli 15 %. Zaznali smo tudi
večje površine odmrlih drevesnih ostankov (6 %), zato smo jih tudi zajeli. Popisali smo še
opad, ki je zastiral povprečno 10 % površin na srednjih stopnjah zastrtosti.
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Slika 17: Delež nadstojnih drevesnih vrst, srednje in višje plasti v neposredni okolici ploskev

Zgornji graf (Slika 17) prikazuje deleže zastiranja ploskev okoliških nadstojnih dreves po
drevesnih vrstah. Razmere smo ocenili okularno in z densiometrom. Dokazali smo, da so
60 % ploskev zastirale odrasle smreke, okoli 25 % jih je zastiral drogovnjak bukve, malo
pod 20 % kostanj, rdeči bor pa najmanj, pod 3 %.
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6.1.4 Sestava pomladka

Na vseh ploskvah smo izvedli polno premerbo pomladka.
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Slika 18: Statistična razlika v gostotah mladja

Pri gostoti pomladka (Slika 18) so zajete vse drevesne vrste. Vrednosti so preračunane v
gostoto na hektar. Na najmanjši stopnji zastrtosti smo zabeležili preko 64000 osebkov na
hektar. Na srednji in največji ploskvi so bile vrednosti okoli 21500 osebkov na hektar.
Iz pPreglednica 2 je razvidno, da se je največ vsega pomladka nahajalo na najmanjši
stopnji zastrtosti (60 %). Izstopa smreka, ki ima drugi največji delež (17 %) v največji
stopnji zastrtosti. Delež smreke je bil v primerjavi z drugimi vrstami razporejen dokaj
enakovredno. Delež bukve je bil največji.
Preglednica 2: Delež pomladka drevesnih vrst

Zastrtost
NAJMANJŠA
SREDNJA
NAJVEČJA
SKUPAJ

kostanj
4%
2%
1%
6%

smreka
22 %
14 %
17 %
53 %
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Število osebkov na hektar, je dejavnik, preko katerega lahko ocenimo tendenco sestoja.
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Število osebkov na hektar

35000
30000
25000
kostanj

20000

smreka

15000

bukev

10000
5000
0
Najmanjša

Srednja

Največja

Stopnje zastrtosti
Slika 19: Gostota drevesnih vrst po stopnjah zastrtosti

Graf gostote (Slika 19) predstavlja število osebkov zaznanih drevesnih vrst po stopnjah
zastrtosti. Največje razlike so se pojavile pri gostoti bukve, ki je imela na najmanjši stopnji
zastrtosti največ osebkov na hektar, na največji je imela okoli 2000 osebkov.
Smreka je imela pri najmanjši zastrtosti okoli 24000, srednji 14667 in pri največji zastrtosti
preko 18000 osebkov. Kostanju se je gostota enakomerno zmanjševala iz najmanjše do
največje stopnje. Na najmanjši stopnji zastrtosti je imel okoli 4000 osebkov, na srednji
okoli 2200 in na največji okoli 650 osebkov.
Z neparametričnim Kruskall-Wallis testom smo preverili statistično razliko v gostotah
mladja (Slika 18) med različnimi stopnjami zastrtosti za posamezne drevesne vrste, pa tudi
za skupno gostoto mladja. V nobenem primeru nismo ugotovili statistično značilnih razlik,
kar je tudi posledica velike variabilnosti gostot na ploskvah v centralnem delu vrzeli.
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6.1.5 Priraščanje

Pri meritvi iglavcev smo upoštevali razdalje med venci in vrhom.

Slika 20: Primer brazgotine

Pri listavcih smo si pri merjenju prirastka pomagali z brazgotinami (Slika 20), ki nastanejo
zaradi vsakoletnega priraščanja, barve in videza lubja.
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Prirastek si lahko pojasnimo tudi z naslednjim grafom, ki prikazuje skupen prirastek vseh
vrst na merjenih ploskvah.
7,0
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5,0
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2,0
1,0
0,0
Najmanjša

Srednja

Največja

Stopnja zastrotsti
Slika 21: Preračunan skupni povprečni višinski prirastek v letih 2015, 2016, 2017

Po izmerjenih višinskih prirastkih (Slika 21) v letih 2015, 2016 in 2017 vidimo, da je
največji povprečni prirastek vseh drevesnih vrst na najmanjši stopnji zastrtosti, to je okoli 6
cm v treh letih. Na srednji stopnji zastrtosti je povprečni prirastek okoli 5,5 cm, na največji
zastrtosti pa okoli 2,3 cm.
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Graf (Slika 22) nam prikaže vsoto višinskega prirastka 5 dominantnih dreves na vsaki
ploskvi. Zajeli smo 72 osebkov. Izpad meritev 3 osebkov je bil posledica prevelike višine
drevesa ali pa dominantnega osebka ni bilo.
Vsote so izračunane po posameznem letu in posamezni drevesni vrsti. Tako smo pridobili
povprečne vrednosti na osebek. Ugotovili smo, da bukev dominira pred smreko in

Priraščanje (cm)

kostanjem.

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Smreka
Bukev
Kostanj

2015

2016

2017

Leto

Slika 22: Skupni prirastek drevesnih vrst po letih

Na grafu (Slika 22) vidimo, da je imel osebek bukve skoraj 35 cm prirastka na leto, kostanj
nad 15 cm, smreka pa okoli 10 cm na leto.
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6.1.6 Višinska struktura

Meritev višinske strukture je pokazala deleže posameznih višinskih razredov na vseh
ploskvah. Zajeli smo 7 višinskih razredov, vse od klic pa do 10 cm premera na višini 10
cm.
40,0

36,1

35,0
30,0

26,2

Delež (%)

25,0

19,2

20,0
15,0
10,0
5,0

6,8

4,7

6,2
0,8

0,0
KLICA

<20cm

21-50cm

51-130cm

131-200cm 201-5D cm 5D- 10D cm

Višinski razredi
Slika 23: Deleži višinske strukture po vseh stopnjah zastrtosti

Največ osebkov (Slika 23) smo zabeležili v višinskem razredu 21−50 cm, kar 36,1 % vseh
izmerjenih. Sledil je delež višinskega razreda od 51−131 cm s 26 %. Slaba petina osebkov
je bila manjših od 20 cm. Odraslih dreves in dreves od 131 cm višine do 10 cm premera je
bilo okoli 14 %. Klic je bilo pod 5 %.
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Krivulje višinskih struktur pomladka bukve, smreke in kostanja.
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Slika 24: Višinska struktura pomladka drevesnih vrst

Na grafu (Slika 24) se je višinska struktura pomladka drevesnih vrst precej razlikovala.
Razvidno je, da je bukev množično prehajala v višje višinske razrede. Smreka je imela
največ osebkov v višinskem razredu od 21 do 50 cm, potem se je krivulja naglo spuščala.
Kostanj je prevladoval pri starejših osebkih, ki so verjetno izvirali iz prvotne vegetacijske
sukcesije. Zaradi rasti v šopih pod zastorom je tendenca kostanja slaba, kot tudi vitalnost.
Znano je, da kostanj v mladosti raste hitro, vendar je v našem primeru zaradi starosti
iztrošen.
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Krivulje drevesnih vrst pri višinski strukturi na ploskvi najmanjše zastrtosti.
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Slika 25: Višinska struktura najmanjše stopnje zastrtosti

Zgornji graf (Slika 25) nam pokaže, da je bukev na najmanjši stopnji zastrtosti dominirala
pred smreko in kostanjem. Največ osebkov bukve je bilo v višinskem razredu od 51−130
cm. Smreka je imela največ osebkov v višinskem razredu od 21−50 cm. Kostanja je bilo
bistveno manj. Prevladuje kostanj v višinskem razredu od 201−5 cm premera, merjenega
na višini 10 cm od tal.

33

Kovač P. Razvoj in gojenje sestojev rdečega bora (Pinus Sylvestris L.) na območju Senožeti in Volnjaka.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

Krivulje drevesnih vrst pri srednji stopnji zastrtosti.
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Slika 26: Višinska struktura srednje stopnje zastrtosti

Višinska struktura pri robu vrzeli (Slika 26) je bila bistveno drugačna od višinske strukture
pri najmanjši stopnji. Dominirala je smreka. Bukev in kostanj sta bila v podrejenemu
položaju. Smreka je imela skoraj 10000 osebkov na hektar v razredu od 21−50 cm. Bukev
in kostanj sta bila pod 1000 osebki na hektar.
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Krivulje drevesnih vrst pri največji stopnji zastrtosti.
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Slika 27: Višinska struktura največje stopnje zastrtosti

Pod zastorom (Slika 27) je smreka popolnoma prevzela vlogo dominantne vrste, saj je
krepko prevladovala v skoraj vseh višinskih razredih. Največ je bilo majhnih osebkov
(< 20 cm), ki so bili slabe vitalnosti. Zaznali smo bukev, ki je imela v višinskem razredu od
21−50 cm okoli 1000 osebkov na hektar. Kostanj je bil prisoten, vendar v nizkem deležu.
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7

RAZPRAVA

Borovi sestoji in bor kot primešana drevesna vrsta so danes razširjeni po celi Sloveniji.
Rdeči bor ima enega največjih arealov med drevesnimi vrstami na svetu (Brus, 2005).
Najraje porašča revna in degradirana tla. Velikokrat se je naselil na rastišča, ki bi jih v
primeru ohranjenosti poraščale druge vrste. Razširitev je boru omogočila odpornost na
ekstremne vremenske razmere in poudarjene pionirske značilnosti (Canellas, 2000). Tako
se je rdeči bor uveljavil tam, kjer se druga drevesa niso mogla. S sekundarno sukcesijo se
na degradiranih rastiščih pojavljajo tudi listavci in iglavci, ki niso pionirji in so
gospodarsko zanimivi.
Rdeči bor je nepogrešljiva vrsta pri obnavljanju prizadetih rastišč, bodisi zaradi ujm in
požarov bodisi zaradi človeka, ki je s svojim ravnanjem (steljarjenjem) osiromašil območja
(Mihelčič, 2008).
Na območju Senožeti in Volnjaka so sestoji medsebojno podobni. V strehi sestoja
prevladuje rdeči bor ali pa je počasi v umikanju drugim vrstam. V podrastju so vrste, kot so
borovnica (Vaccinium-myrtillus), ostala zelišča in pomladek. Na obeh lokacijah so sestoji
fizično zreli in so podvrženi propadanju, kar je bil naš povod za raziskovalno nalogo.
Želeli smo namreč ugotoviti, kaj se bo s sestoji dogajalo v prihodnosti, kako se bodo
razvili in kakšni bi lahko bili naši ukrepi za izboljšanje razmer.
Lahko bi rekli, da nam pogled v prihodnost dajejo vrzeli, ki so nastale bodisi z ukrepi
bodisi z naravnim podrtjem dreves − v vrzelih so se namreč razmere spremenile.
Pri raziskavi rasti mešanih sestojev rdečega bora in bukve se je izkazalo, da imata drevesni
vrsti pozitiven vzajemni učinek na skupen donos v sestoju (Pretzsch in sod., 2015). Ta
ugotovitev je lahko povod za bodoče gospodarjenje v naših sestojih rdečega bora. S
povečanjem donosa v sestojih, ki imajo ekonomsko in lesnopridelovalno funkcijo, bi
pomembno prispevali k ohranitvi in zaščiti rastišča.
Izmera temeljnice je pokazala, da je primat v sestojih prevzela smreka, kar nam nakazuje,
da v sestoju rdeči bor že dalj časa nazaduje in ga bodo nadvladale druge drevesne vrste.
Smreka ima tudi pionirske lastnosti, zato bi lahko upravičeno domnevali, da jih je na
rastiščih na Volnjaku in v Senožetih izkoristila v svoj prid in pridobila večjo prednost pred
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ostalimi drevesnimi vrstami. Zaradi nižinske lege obeh rastišč moramo obstoječi smreki, ki
je v podstojnem ali sovladajočem položaju, pomagati in jo pospeševati, da čim prej doseže
ciljne dimenzije, in sicer zaradi ogrožajoče izpostavljenosti podlubnikom in raznim ujmam
na obeh rastiščih. Pospeševati bi jo morali v smislu sobivanja z bukvijo in postopnim
povečanjem listavcev v sestojih. Rdeči bor je pri izmeri temeljnice dosegel 28 %, to nam
nakazuje velike prsne premere, ter da je skoraj ves v fazi starejšega debeljaka in dosega
lepe dimenzije furnirske kvalitete.
Pri popisu razmer smo merili tudi svetlobo, ki predstavlja pomemben pogoj za rast in
uspešno izvedene ukrepe v gozdu. S statističnimi analizami smo potrdili neenakomerno
razporeditev svetlobe glede na stopnje zastrtosti. V vrzelih je bilo zaznane bistveno več
svetlobe kot v zastoru sestoja. Omeniti je potrebno, da je sklep krošenj pod zastorom rahel.
Posledično pride nekaj svetlobe tudi pod zastor; ta bi lahko vplivala na razvoj podrasti.
Zato bi morali sprejeti ukrepe, ki bi postopoma povečali dostop svetlobe pod zastor.
Na podlagi meritev podrasti smo ugotovili, da je pomladka na skoraj vseh stopnjah
zastrtosti dovolj. Razlikovali smo tudi vitalnost določenih drevesnih vrst po stopnjah
zastrtosti, npr. bukev je najbolje uspevala na najmanjši stopnji zastrtosti, medtem ko smo
jo na največji stopnji zastrtosti komaj zaznali. Zaznani osebki bukve so bili v povprečju
zelo vitalni. Razlog v vitalnosti bukve lahko iščemo v dostopu svetlobe, ki jo ima.
Smreka je dobro uspevala na vseh stopnjah zastrtosti. Zanimivo je tudi, da je podmladka
smreke več na največji stopnji zastrtosti kot na srednji stopnji. Pod zastorom smreka
številčno močno preseže bukev. To si lahko razlagamo tudi zaradi obilice semenskih
dreves v okolici ali vloge pionirja, ki jo opravlja smreka in ustvarja prehodno obdobje v
sekundarno sukcesijo. Vitalnost pomladka smreke je bistveno slabša od bukve, kar je
značilno za nižinsko smreko, ki je hkrati bolj pogosto na udaru podlubnikov, onesnaženega
zraka in ostalih škodljivih dejavnikov.
Pri meritvi odraslih dreves, ki zastirajo merilne ploskve, smo ugotovili, da močno
prevladuje smreka s 60 %. Odstotek zastiranja tal, ki ga je povzročal rdeči bor (Slika 17),
je bil samo 2,7 %, kljub temu da je bil pri merjenju temeljnice na drugem mestu. Razlog v
majhnem zastiranju rdečega bora je v fizični zrelosti le-tega. To pomeni, da se krošnje
rdečega bora lomijo in sušijo zaradi starosti, deloma tudi zaradi snegoloma, zaradi česar
ima rdeči bor redke in presvetljene krošnje. Zaradi nesimetričnih krošenj rdeči bor izjemno
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slabo prenaša sneg. V nižinskem svetu, kjer sta obe lokaciji, je sneg pogosto moker, kar še
poveča obremenitve krošenj. Kot primes se pojavlja kostanj, ki je slabše kvalitete in
nastopa kot podstojna vrsta ter je produkt nekdaj močno razsvetljenih sestojev.
Gostota pomladka je največja na najmanjši stopnji zastrtosti, in sicer 3-kratnik srednje ali
gostote pod zastorom, ki sta bili zelo izenačeni. Največjo gostoto na najmanjši stopnji
zastrtosti, ki se nahaja v sredini vrzeli, si lahko razlagamo z najboljšimi pogoji svetlobe in
s pravo količino vlage, ki jo ostala drevesa s krošnjami preusmerjajo v vrzel. Na srednji in
največji stopnji zastrtosti smreka dominira z večkratnikom gostote ostalih dreves. Gostote
smreke si lahko razlagamo tudi z že omenjeno pionirsko vlogo in s prilagodljivostjo na
kisla in bolj suha tla.
Priraščanje dominantnih dreves je najboljše na največji stopnji zastrtosti, kjer so po
meritvah sodeč najboljše razmere. Povprečni prirastek, ne glede na vrsto dominantnega
drevesa, je v 3 letih je znašal okoli 6 cm, na srednji malo manj (5,4 cm), na ploskvah pod
zastorom pa skoraj dve tretjini manj (2,3 cm). Po podatkih sodeč bi v sestojih morali
ukrepati na način, da bi vanje spustili več svetlobe, ki odločilno vpliva na zgradbo sestoja.
Z boljšimi svetlobnimi razmerami bi z večjim prirastkom povečali produktivno sposobnost
sestoja in vitalnost osebkov v njem, kar je ključno za dobro gospodarjenje in izboljšanje
tendence sestoja. Pri meritvah prirastka močno izstopa bukev, kar jo nedvomno postavlja
na prvo mesto po konkurenčnosti. Bukev odlično prirašča in je primerna za umestitev tudi
v ostale dele sestoja.
Z analizo višinske strukture smo prišli do ugotovitev, da prevladuje faza gošče, kar je za
vrzeli, ki so se pomladile, tudi značilno. V fazi gošče je nega zelo priporočljiva, saj bi tako
vzpostavili osnovne skupinice, v katerih bi razvijali bodoče gradnike sestoja. Graf nam
prikazuje, da je preko 80 % osebkov v višinskem razredu od <20 cm do 131−200 cm. Ta
podatek nam pove, da je sposobnost pomlajevanja v sestojih dovolj dobra in da so
propadajoči sestoji rdečega bora primerni za takojšnje ukrepanje in načrtovano pomladitev.
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7.1

PRIPOROČENI UKREPI IN GOSPODARJENJE

V Senožetih in na Volnjaku so sestoji fizično zreli in več kot primerni za takojšnje
ukrepanje. Potrebno je izboljšati svetlobne razmere v gozdu, ustaviti propadanje gradnikov
sestoja oziroma jih je potrebno v najkrajšem času nadomestiti. Sestoji so enodobni in
enomerni z nekaj vrzelmi, ki smo jih zaradi redkosti s težavo našli. Sestoji so večinoma
nenegovani, kar daje vtis nizke rastiščne sposobnosti. Vendar smo z meritvami v vrzelih
dokazali, da je potrebno take sestoje razvijati in jim pomagati skozi sekundarno sukcesijo.
Sestoji na obeh makrolokacijah imajo dober potencial za razvoj plemenitih listavcev in
delno tudi smreke. Na gozdnih robovih se pojavljajo tudi sadne vrste, kot so češnja, v
notranjosti najdemo jerebiko. Vrste, kot sta češnja in jerebika, bi morali pospeševati, saj
dodajajo estetsko in posredno vrednost gozdu ter omogočajo razvoj ptic in drugih živali.
Dobro uspevajo tudi v težavnih razmerah, to je dokazal Gajšek (2014) s saditvijo
avtohtonih listavcev. Rdeči bor trenutno s težavo vzdržuje stabilnost sestoja, saj vidno
propada (lomljenje krošenj, sušenje, napadi podlubnikov). Stabilnost sestoja je pomembna
predvsem pri vzgoji mladih osebkov, saj jim starejša drevesa dajejo potrebno zavetje pred
neugodnimi vplivi okolja. Zato moramo pri ukrepanju upoštevati krhko stabilnost sestoja
in paziti pri pomlajevanju in odpiranju gozdnih robov, da ne pride do vetroloma in drugih
nezaželenih vplivov. Kot so ugotovili pri raziskavi mikro klimatskih razmer (Vilhar, 2006),
da imajo nanje, poleg zgradbe sestoja, velik vpliv tudi razgiban mikro relief, naklon terena,
ekspozicija, oblikovanost terena ter oblikovanost roba vrzeli.
Osnovanje vrzeli neprimerne velikosti lahko v skrajnem primeru povzroči nastanek
ekstremnih mikroklimatskih razmer (višje maksimalne in nižje minimalne temperature
zraka in tal, nižja relativna zračna vlaga) in upočasni naravno obnovo sestojev.
Ukrepanje predvidevamo v okviru dveh zvrsti gojenja gozdov:


skupinsko postopno gospodarjenje (SPG)



sproščena tehnika gozdov (STG)
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7.1.1 Skupinsko postopno gospodarjenje
Za tehniko skupinskega postopnega gospodarjenja (Slika 28) je značilno, da so posegi
koordinirani in ne odpirajo velikih površin naenkrat, kar je odločilnega pomena pri našem
posegu v sestoje rdečega bora. S to tehniko bi sestoje postopoma pomlajevali. Začeli bi s
skupinami znotraj sestoja ter tako izkoristili dano statiko sestoja in zavetje ostalih dreves. S
takim začetkom bi se tudi izognili poškodovanju pomladka. Površina ukrepanja naj ne bi
bila večja od 0,5 ha. Na ukrepani površini bi izsekali debeljak rdečega bora ter tako
ustvarili vrzeli. Slednje bi tekom let postopoma širili ter ustvarjali nove. Začetek ukrepanja
naj bo na transportni meji. Skozi leta (15−20 let) bi pomladili celoten sestoj. Pri
pomlajevanju je pomembna določitev smernice, ki prilagaja ukrepe po odzivu mladja.
Tako bi se izognili dejavnikom, ki povečujejo verjetnost neuspešne pomladitve. V vrzelih
bi morali že pred zaključenim obhodom pomladitve sestoja izvajati nego mladja in gošče.
Pospeševati bi morali predvsem bukev in toploljubne listavce, ker sta obe makro lokaciji
na nizki nadmorski višini (270−350 mnv), kar ustreza toploljubnim drevesnim vrstam in
delno tudi bukvi, čeprav ni izrazito toploljubna drevesna vrsta.
Enodobne sestoje je težavno in dolgotrajno uvesti v drugačne tehnike gojitve. Ponekod
zunaj Slovenije take sestoje pomlajujejo z goloseki, kar je ekonomsko in praktično
najlažje. V našem primeru to ne pride v poštev, ker bi bilo rastišče preveč izpostavljeno
vremenskim vplivom in bi lahko prišlo do degradacije. Ravno tako je gospodarjenje z
golosekom v Sloveniji zakonsko prepovedano.

Slika 28: Primer SPG (Diaci, 2018: 291)
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7.1.2 Sproščena tehnika gozdov (STG)
Sproščena tehnika gozdov je primerna za enomerne sestoje rdečega bora. S to tehniko
kombiniramo ostale tehnike gospodarjenja in ukrepov, ki so primerni za naš razgiban teren.
Ob izvajanju takega gospodarjenja s sestoji se sproti prilagajamo razmeram na terenu in
poskušamo čim bolj učinkovito doseči pomladitev naših sestojev. S kombinacijo robne
sečnje SPG in prebiralnega gospodarjenja bi najbolj učinkovito in sonaravno posegli v
sestoj. Tako bi ohranili rodovitnost tal, ki so jo sestoji rdečega bora ustvarili skozi leta.
Ohranjanje tal je prvotnega namena našega gospodarjenja, saj nam tla omogočajo dovolj
veliko produkcijsko sposobnost tal in zadrževanje vlage.
S tehniko STG ne favoriziramo nobene drevesne vrste, ampak se prilagajamo mikro
razmeram in drevesnim vrstam, ki jim ustreza določen tip nege. Razmere so v našem
primeru lahko precej raznolike.
Ker imamo na našem območju ploskev blizu tudi gozdni rob, smo se odločili, da bi v
okviru STG v poštev prišla tudi robna sečnja. Pri slednji bi se osredotočili na gozdni rob, ki
bi ga postopoma odpirali z zunanje strani proti notranjosti sestoja, kombinirano s
pomladitvenimi jedri znotraj sestoja. Pospeševali bi sadne vrste (češnja, jerebika), tako da
bi jih pri pomladitveni sečnji izpustili, da bi se v čim večjem številu nasemenila v
pomladku.
V sestojih Volnjaka in Senožeti je delež smreke relativno velik. Smreka je ekonomsko in
za stabilnost sestoja zelo pomembna. Pri skupinicah smreke bi upoštevali načela prebiralne
nege. Tako bi tudi v bodoče vzgajali smreko, vendar v manjšem deležu. Upoštevati je
potrebno napade lubadarja in sušenje smreke zaradi neprimernih razmer. S pomočjo
primesi bukve in plemenitih listavcev v skupinice smrek bi dosegli boljše obvejevanje
smreke ter zmanjšali možnost prehajanja lubadarja.
Z navedenimi ukrepi stremimo k postopni odstranitvi rdečega bora in uveljavitvi
plemenitih listavcev in iglavcev, primernih za taka rastišča.
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8

SKLEPI

Cilj naloge je bil preveriti 3 hipoteze:
1.

Vrzeli v sestojih omogočajo uspešno pomlajevanje gospodarsko zanimivih
drevesnih vrst.

Hipotezo potrdimo. Na najmanjši stopnji zastrtosti, ki se je nahajala na sredini vrzeli, smo
izmerili največji prirastek in največjo gostoto bukve in smreke kot gospodarsko zanimivih
drevesnih vrst.

2.

Gostote mladja so večje v boljših svetlobnih razmerah.

Hipotezo potrdimo. Gostote mladja so bile največje na sredini vrzeli, kjer smo na
najmanjši stopnji zastrtosti izmerili najboljše svetlobne pogoje, skupna gostota na ploskvi v
sredini vrzeli je bila preko 64000 osebkov/ha. Na najmanjši stopnji zastrtosti smo
izračunali aritmetično sredino 40 % dostopa svetlobe, medtem ko je na največji stopnji
zastrtosti aritmetična sredina pod 10 % dostopne svetlobe in 21000 osebkov skupne gostote
na hektar.

3.

V vrzelih se drevesna sestava razlikuje od drevesne sestave pod zastorom.

Hipotezo potrdimo. V vrzeli se drevesna sestava razlikuje od drevesne sestave pod
zastorom, predvsem v deležu bukve, ki v vrzeli znaša 57 %, smreke z deležem 37 % ter
kostanja s 6 %.
Pod zastorom je delež bukve obsegal 9 %, smreke 88 % in kostanja 3 %.
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9

POVZETEK

V magistrskem delu smo analizirali trenutne razmere v vrzelih, ki smo jih poiskali na
medsebojno podobnih rastiščih. To so rastišča rdečega bora, ki v sestojih dosega fizično
zrelost, s primesjo ostalih drevesnih vrst kot kazalcev pričetka sekundarne sukcesije. Vrzeli
smo našli na območjih Senožeti in Volnjaka pri Ihanu. Z vrzelmi naravnega ali
antropogenega nastanka lahko preko pomladka v vrzelih ocenimo, kakšna je tendenca
sestoja, in okularno oceno produkcijske sposobnosti rastišča. Oceno rastišč in kakovost
pomladka, sestavo in višinsko strukturo pomladka smo merili na ploskvah, velikih 9 m2.
Merilne ploskve so bile postavljene v vsako vrzel, v vsaki so bile ploskve postavljene na 3
stopnje zastrtosti, in sicer na najmanjšo, srednjo in največjo. Tako smo lahko medsebojno
primerjali

ustreznost

merilnih

območij

in

podatke,

merjene

na

ploskvah.

Prišli smo do ugotovitev, da so sestoji rdečega bora več kot primerni za pomladitev z
vrstami, ki so bolj uspešne v ustvarjenih vrzelih kot rdeči bor. To sta bukev (Fagus
sylvatica L.) in smreka (Picea abies L.). Obe vrsti dobro uspevata v vrzelih in sta kot taki
tudi primerni za bodoče gradnike sestoja.
Pomemben merjen dejavnik je tudi svetloba. Z njo se spreminjajo tudi sestave pomladka na
merjenih ploskvah. Več kot je dostopne svetlobe, boljši je prirastek in večje so gostote. Že
podatek povprečnega višinskega prirastka, da je bil na najmanjši stopnji višinski prirastek
(6 cm v treh letih) za več kot 100 % večji od višinskega prirastka v zastoru (3 cm v treh
letih), indicira na boljše rastne pogoje.
Dokazali smo, da so gostote pomladka v vrzelih visoke, skoraj 65000 osebkov/ha, tako da
se je smiselno opredeliti glede gospodarjenja, ki bi ga bilo potrebno uvesti v enomerne
sestoje rdečega bora. Izpostavili smo dve obliki gospodarjenja, ki sta se že izkazali na
degradiranih rastiščih in rastiščih, potrebnih prehoda v sekundarno sukcesijo. S skupinskim
postopnim gospodarjenjem in sproščeno tehniko gojenja gozdov bi delež rdečega bora
postopoma zmanjšali in uvedli druge drevesne vrste. Take ukrepe smo predhodno ustrezno
utemeljili s hipotezo, da je v vrzelih drugačna drevesna sestava kot pod zastorom. Slednjo
smo potrdili in dokazali, da so v vrzelih velike gostote smreke in bukve, ki sta ekonomsko
in lesnopridelovalno opravičljivi drevesni vrsti. To je pomemben dejavnik, ker smo
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meritve izvajali v privatnih gozdovih, v katerih ta funkcija igra eno glavnih pridobitvenih
dejavnosti.
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