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1 UVOD
Tujerodne vrste so tiste vrste, ki so bile vnesene v Evropo po letu 1500 oz. po odkritju novega
sveta. Te vrste je človek v naše okolje prinašal zaradi lastnih koristi, kot so hrana, okras, les...,
ali pa je to storil nehote (Jogan, 2000). Z razmahom svetovne trgovine v zadnjih desetletjih in
s povečano dostopnostjo različnih oblik transporta dobiva preseljevanje rastlinskih in živalskih
vrst nove razsežnosti. S prenašanjem teh vrst med državami in kontinenti, ki je danes hitrejše
in bolj množično kot kadarkoli prej, pa postajajo vse očitnejše tudi pasti tega preseljevanja (Kus
Veenvliet in Humar, 2011). Vrste, ki lahko v okolju ostanejo dalj časa zaradi dolge življenjske
dobe ali zaradi občasnega razmnoževanja, imenujemo prehodne vrste. Posamezne vrste pa se
postopoma, lahko tudi v obdobju več let ali desetletij, prilagodijo na novo okolje in se začnejo
razmnoževati. Tujerodne vrste, ki se v naravi spontano razmnožujejo in brez posredovanja
človeka vzdržujejo populacije, imenujemo naturalizirane vrste (Jogan, 2000). Veliko teh vrst
nima negativnih vplivov in so ljudem celo koristne, saj bistveno prispevajo h kakovosti
življenja, nekatere od njih pa postanejo škodljive, saj se v novem okolju ustalijo in zaradi
pomanjkanja naravnih sovražnikov oblikujejo velike populacije ter se začnejo hitro širiti, pri
čemer izrinejo domorodne vrste. Takšne vrste, ki jih imenujemo invazivne tujerodne vrste,
lahko povzročajo gospodarsko škodo (škodljivci, pleveli), imajo škodljive vplive na zdravje
ljudi (prenašalci bolezni, strupene vrste), lahko pa tudi povzročajo škodo biotski raznovrstnosti
(Kus Veenvliet in Humar, 2011). Večina tujerodnih vrst se najprej pojavi v degradiranih,
antropogenih okoljih. V ohranjenih okoljih naravno zastopane vrste sobivajo v dinamičnem
ravnovesju, v degradiranem okolju pa se zaradi porušenega ravnovesja pojavijo možnosti za
naselitev novih vrst (Jogan, 2000).
Invazivne tujerodne vrste naj bi najbolj prizadele biodiverziteto vodnih ekosistemov, zlasti
stoječih voda, na kopnem pa je najbolj ogrožena biodiverziteta mediteranskih ekosistemov.
Najbolj ogrožena so sicer območja z velikim številom endemitov (Essl in Rabitsch, 2002).
Delež invazivnih tujerodnih vrst načeloma narašča z višanjem temperature, v Sloveniji pa so
ugotovili, da se pogostost tujerodnih vrst zvišuje z višanjem povprečne letne temperature (Šilc
in sod., 2012).
Glavni razlog za vnos in sadnjo tujerodnih dreves v urbanih okoljih je njihov estetski videz. V
primeru prvih vnosov teh dreves v novo okolje je razlog povezan tudi z radovednostjo. V
Sloveniji sta najpomembnejši invazivni tujerodni drevesni vrsti robinija (Robinia pseudoacacia
Linnaeus, 1753) in visoki pajesen (Ailanthus altissima). Za obe vrsti si želijo ugotoviti
zgodovino vnosa in ključne dejavnike, ki so spodbudili njuno kasnejšo invazivnost. Robinija
prvotno izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je prišla okoli leta 1600, in sicer v Pariz.
Zapisi iz Slovenije pa poročajo o prvih sadnjah robinije iz konca 18. stoletja, ko je bila posajena
v parku v Dolu pri Ljubljani, pa tudi v veliko rastlinjakih na drugih lokacijah po Sloveniji. Leta
1872 je bilo v dveh sredozemskih drevesnicah, v Srminu in v Gorici posajenih 1,3 milijona
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sadik robinije, namenjene za pogozdovanje (Brus in Gajšek, 2016). Iz tega lahko sklepamo, da
so robinijo uvajali v novo okolje že zelo zgodaj in da je pogostost pogozdovanja v 19. stoletju
bila zelo visoka. Delež robinije v skupni lesni zalogi sicer še ni problematičen 0,6 %; (Veselič
in sod., 2016), vendar Kutnar in Kobler (2013) napovedujeta njen drastičen dvig v prihodnosti.
Robinija s preprečevanjem pomlajevanja domorodnih rastlinskih vrst spreminja gozdne
ekosisteme. Velja pa robinija za vrsto s potencialno najbolj negativnim učinkom na
biodiverziteto, sledijo ji visokorasle zelnate trajnice, ki imajo podzemne pritlike: Solidago
gigantea, Fallopia japonica in takson Fallopia × bohemica (Zelnik, 2012).
V Beli krajini je robinija že več desetletij pomembna drevesna vrsta, predvsem za ljudi, ki se
ukvarjajo z vinogradništvom. Njen les, ki je zelo trpežen in obstojen, uporabljajo predvsem za
kolje v vinogradih. Prav zaradi tega je veliko robinije skoncentrirane v vinorodnih območjih.
Zaradi njene hitre rasti in odganjanja iz panjev in korenin hitro doseže tehnično zrelost (t.j. za
kolje do 10 cm prsnega premera), zato je proizvodna doba takšnih sestojev precej kratka.
Robinijevo kolje poleg vinogradnikov uporabljajo tudi v poljedelstvu, npr. za oporo fižolu in
paradižniku, saj so za razliko od običajnih leskovih kolov robinijevi uporabni dlje časa. Poleg
njenih tehničnih vrednosti je robinija zanimiva drevesna vrsta tudi za čebelarje, saj so robinijevi
cvetovi izjemno medonosni, njen med pa sodi med najkakovostnejše slovenske vrste medu. S
pomočjo simbiotskih bakterij tudi bogati tla z dušikom, kar vodi v evtrofikacijo tal in
izboljšanje rodovitnosti tal (Zelnik, 2012). V prihodnosti pa naj bi bila pomembna tudi zaradi
odpornosti proti suši, predvsem v kolikor se uresničijo pričakovane podnebne spremembe
(Kutnar in Kobler, 2013).
Zaradi teh dejstev nas je zanimalo, kakšen je trenuten status robinije v Beli krajini. V raziskavi
smo zato zasledovali naslednje cilje: 1) analizirati razširjenost robinije v Beli krajini, 2) spoznati
njene osnovne sestojne in prirastoslovne značilnosti in 3) analizirati pomlajevanje vrste v
gozdnih sestojih, v katerih se pojavlja. Skladno s cilji smo preverjali naslednje hipoteze:
H1 - robinija se pogosteje pojavlja ob robu gozdnih kompleksov kot znotraj njih;
H2 - debelinski in volumenski prirastek robinije je višji od prirastkov ostalih drevesnih
vrst, ki se v sestojih pojavljajo ob njej;
H3 - v sestojih, kjer robinija prevladuje v lesni zalogi, prevladuje tudi v pomladku,
pomlajuje se agresivno, večinoma vegetativno s poganjki iz korenin.
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2 PREGLED LITERATURE
2.1 OPIS VRSTE
2.1.1 Morfologija in areal
Robinija (Robinia pseudoacacia L.) je do 30 m visoko listopadno drevo z redko, zračno,
okroglasto do dežnikasto krošnjo. Koreninski sistem ima široko razrasel, gost in večinoma
plitev, na ustreznih tleh globlji, v mladosti ima močno glavno korenino. Na koreninah so drobni,
gomoljčki, debeli do 1 cm, v katerih so bakterije iz rodu Rhizobium, ki presnavljajo zračni dušik
in ga vežejo v tla (Brus, 2012). Stopnje te vezave se gibljejo od 23 do 300 kg/ha/leto. Robinija
s svojim opadom bogati tla z dušikom, saj je ta na voljo drugim rastlinam zaradi hitrega razpada
z dušikom bogatih listov (Cierjacks in sod., 2013). Skorja je sprva gladka in siva, pri starejših
drevesih zlasti podolžno zelo globoko razpoka in porjavi. Mladi poganjki so goli, rjavkastordeči
in značilno vzdolžno rebrasti. Zelo drobni brsti so skriti pod nabreklim zalistjem med dvema
značilnima, do 2 cm dolgima, trdima, bodečima prilistnima trnoma. Mlade veje so cikcakasto
skrivenčene. Listi so premenjalno nameščeni in sestavljeni iz 9-21 lističev. Dolgi so 20-30 cm,
so podolgovato eliptični, topi, 3-6 cm dolgi, celorobi, kratko pecljati, svetlo zeleni in večinoma
goli. Dvospolni cvetovi so metuljasti, dišeči, beli, 2-3 cm dolgi in po 10-25 združeni v viseča,
bujna, 10-25 cm dolga grozdasta socvetja. Plodovi so 5-10 cm dolgi, gladki rjavi stroki, ki
vsebujejo 4-10 ozko ledvičastih, do 7 mm dolgih, temno rjavih trdih semen (Brus, 2012).
Robinija izvira iz Severne Amerike. V domovini je njen areal razdeljen na dva dela. Vzhodni
del je v gorovju Apalači in se razprostira od srednje Pensilvanije in južnega Ohia, do
severovzhoda Alabame, severa Georgije in severozahoda Južne Karoline, zahodni del pa
vključuje gorovje Ozark, južni Missouri, severni Arkansas, severovzhodno Oklahomo in
gorovje Ouachita v Arkansasu in Oklahomi (Huntley, 1990). V Evropo jo je leta 1600 prinesel
francoski botanik J. Robin in po njem je tudi dobila ime.
2.1.2 Rastišče
Robinija je svetloljubna drevesna vrsta, ki najbolje uspeva v čistih sestojih, zasenčenost slabo
prenaša, prav tako tudi hudo sušo (Brus, 2012). Za robinije, s katerimi se gospodari panjevsko
oziroma za tiste vegetativne potomce, ki so s koreninami povezani z matičnim drevesom, se je
izkazalo, da so bolj tolerantni na zasenčenost (Kowarik, 1995, cit. po Radtke in sod., 2012,
1996). Občutljiva je za veter, sneg in zelo nizko temperaturo, zato jo v Evropi gojijo predvsem
na vinorodnih območjih (Brus, 2012). Je pionirska vrsta, ki se pogosto pojavlja na območjih,
kjer je prišlo do motnje. V območju svoje naravne razširjenosti zelo hitro kolonizira gozdne
vrzeli, vendar jo po 15-30 letih zamenjajo druge, bolj zahtevne drevesne vrste. Pri nas, v
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sekundarnem območju robinije, pa ta proces traja bistveno dalj časa, to pa je verjetno posledica
pomanjkanja naravnih sovražnikov (Cierjacks, 2013). Robinija najbolje raste na rahlih,
globokih in rodovitnih peščenih tleh. Dobro prenaša slana tla, slabo pa uspeva na kamnitih
terenih in rastiščih z zastajajočo vodo ali visoko podtalnico (Brus, 2012).
2.1.3 Lesna produkcija in raba lesa
Letna produkcija biomase robinije narašča s starostjo sestojev. V 4 letnih sestojih znaša 3
t/ha/leto, v 9 letnih sestojih 6,9 do 7,6 t/ha/leto, v 14 letnih sestojih pa 9,5 t/ha/leto (Grūnewald
in sod., 2009). Celotna produkcija biomase pri 4, 17 in 38-letnih nasadih robinije na dobro
rodovitnih tleh je bila 33, 174 in 399 t/ha. (Boring in Swank, 1984). Les robinije ima podobno
mehansko trdnost kot bukov les in se pri obdelovanju zaradi podobne gostote podobno obnaša,
zato je primeren predvsem za izdelavo pohištva (Kamperidou, 2016). Raba robinijevega lesa je
omejena predvsem zaradi slabe oblikovanosti debel. Zaradi dimenzijske stabilnosti, trdote in
obarvanosti se uporablja za parket, če je deblo dobro oblikovano pa tudi za dekorativen rezan
furnir. Odlična je za vodne gradnje, kot rudniški les, ki s pokanjem opozarja na zrušitev, vrtno
pohištvo, pilote, kole za ograje, železniške pragove, vinogradniško kolje, ročaje za orodje, sode,
v kolarstvu za napere, pesta in platišča, športno orodje in kjer je potreben žilav les (Torelli,
2002). Na Madžarskem, kjer je 20 % vse gozdne površine pokrite z robinijo (Rédei, 2002), igra
pomembno vlogo pri zaščiti gozdov pred erozijo, uporabljajo pa jo tudi za ozelenitev urbanih
površin (Molnar 1995, cit. po Kamperidou in sod., 2016).
2.1.4 Robinija v Sloveniji
V Sloveniji robinija ni avtohtona, vendar se je tako uspešno vključila med domače rastje v
gozdnem prostoru, da je danes najpogostejša tuja drevesna vrsta pri nas. Nekoč so jo sadili
zaradi lesa, čebelje paše in utrjevanja nestabilnih rastišč, danes pa se širi (sub)spontano. Raste
po nižinah in gričevju do okrog 600 m.n.v. po skoraj vsej Sloveniji. Najbolj pogosta je v
sredozemskem in panonskem svetu, redkeje pa v toplih predelih dinarskega sveta (Brus, 2012).
Povprečna lesna zaloga robinije v Sloveniji je 1,8 m 3/ha, kar predstavlja 0,6 % celotne lesne
zaloge gozdov (preračunano po Veselič in sod., 2016).
V Sloveniji so izkušnje z robinijo v glavnem pozitivne. Ker je njen les poznan po svoji trajnosti,
si jo predvsem lastniki vinogradov želijo gojiti v svojih gozdovih. Več robinije si zaradi njene
medonosnosti želijo tudi čebelarji. Slaba lastnost robinije pa je njena invazivnost, ki zahteva
več strokovne previdnosti in dodatnih gojitvenih del, zato je stališče Strokovnega sveta ZGS,
da se robinije ne pospešuje, ampak tolerira do obsega potreb po njenem lesu in čebelji paši.
Leta 2015 je svet, poleg zelene duglazije in črnega oreha, predlagal omejeno uporabo robinije
za obnavljanje od žleda in podlubnikov poškodovanih gozdov. Za območje Natura 2000 in
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Triglavski narodni park, kjer je vnos tujih vrst prepovedan, predlog ne velja (Veselič in sod.,
2016).
Kutnar in Kobler (2013) ugotavljata, da se bosta razširjenost in delež robinije v lesni zalogi
gozdnih sestojev zaradi podnebnih sprememb postopoma povečevala, najbolj na vzhodnem in
severovzhodnem ter jugozahodnem delu Slovenije. Povečan delež lahko pričakujemo tudi v
nižinskem in gričevnatem delu osrednje Slovenije. Poleg povečanja areala robinije v Sloveniji
naj bi se do konca stoletja povečal tudi njen delež, in sicer za 97 % do 139 %. To pomeni, da
bi se povprečna lesna zaloga robinije ob uresničitvi predvidenih scenarijev podnebnih
sprememb vsaj podvojila glede na današnje stanje. Po ekstremnejšem scenariju, ki predvideva
mnogo bolj vroče in suho podnebje v prihodnosti, pa lahko pričakujemo, da bo vrsta
napredovala tudi v predele Slovenije, v katerih je danes skoraj ni ali pa je zelo redka.
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3 METODE

3.1 OPIS OBMOČJA
3.1.1 Lega in relief
Bela krajina je pretežno kraška pokrajina med Gorjanci, Kočevskim Rogom in reko Kolpo. Na
vzhodu meja poteka po nižjih obronkih zahodnih Gorjancev, severna meja pa po najvišjih
slemenih Gorjancev do orografskega kota pri Semiču. Na zahodu sega do Mirne gore in prek
najvišjih slemen Kočevskega Roga ter Poljanske gore do Kolpe (Dražumerič in sod., 1995).
Poljanska gora z vrhovi preko 800 metrov nadmorske višine (Židovec 838 m, Debeli vrh 864
m in Okrožnik 813 m) Belo krajino loči od Poljanske doline (Weiss, 2017). Poseben pečat je
pokrajini v poselitvi in gospodarstvu vtisnila reliefna zaprtost proti ostalim slovenskim
pokrajinam in odprtost proti panonskemu svetu (Rustja, 2009). Upravni obseg Bele krajine
(občine Črnomelj, Metlika in Semič) se od pokrajinskega nekoliko loči na severu in zahodu,
kjer sta med belokranjske občine vključeni še Črmošnjiška dolina in del Poljanske doline s
Starim trgom (Dražumerič in sod., 1995).
3.1.2 Podnebje in tla
Bela krajina je v območju subpanonskega podnebja. Gorjanci zadržujejo prehude učinke
vdorov mrzlega severnega zraka. Pogosti temperaturni viški so posledica močnejših vplivov s
panonske strani. Povprečna letna temperatura v Črnomlju je 10,1⁰C (Arso, 1961 – 1990, 157
m. n. v. 2018.). Nad dnom Bele krajine je izrazito topel vinogradniški pas, ki sega do nadmorske
višine 400-450 m. V mesecu aprilu je povprečna temperatura razmeroma visoka in sicer 10,4⁰C
(Arso, 2018), kar je za gojenje kmetijskih kultur ugodno, saj omogoča zgoden začetek rasti.
Vegetacijska doba, ki jo označujejo dnevi s srednjo dnevno temperaturo nad 10⁰ C, traja v
toplem pasu okoli 190 dni. Občutljivi kmetijski pridelki, so velikokrat prizadeti zaradi
razmeroma pogoste megle in slane, največji problem pa predstavljajo neurja in toča, ki
največkrat prizadenejo predvsem vinogradniška območja severnega obrobja Bele krajine.
Povprečna letna količina padavin je od 1200 do 1300 mm, prvi višek padavin pa nastopi jeseni.
Največ padavin je v območju Kočevskega roga in Poljanske gore (od 1500 do 1600 mm).
Tipi tal so odsev prevlade karbonatnih kamnin in višinskih pasov. Na apnencih in dolomitih so
nastale v višjih legah plitve rendzine, nižjo kraško ravnico pa prekrivajo rjava in rdeča tla,
katerih debelina se spreminja na zelo kratke razdalje. Na kraški glini, ki ponekod na debelo
prekriva karbonatno podlago, so nastale rdečerjave prsti, na krednem flišu okoli Drašičev pa
plitvejše in zračne sivorjave prsti. V preteklosti so v Beli krajini za potrebe krmljenja živine v

7
Bahor B. Razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje z robinijo (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini
Dipl.. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

gozdu steljarili, kar je zelo osiromašilo tla, ter povečalo njihovo kislost. Tla na holocenskih
nanosih ob vodotokih so plitva in pogosto poplavljena (Geografske značilnosti …, 2018).
3.1.3 Gozdovi Bele krajine
Bela krajina spada v gozdnogospodarsko območje Novo mesto. Območje ima skupno površino
152.540,07 ha, od tega 97.238,86 ha gozdov (Gozdnogospodarski načrt …, 2011). Obsega
jugovzhodni del Slovenije s trebanjsko in novomeško kotlino, z Gorjanci, Belo krajino, delom
Suhe krajine ter z vzhodnim delom roškega masiva. Razdeljeno je na 19 gozdnogospodarskih
enot (GGE), od tega jih je 7 vsaj delno umeščenih v Belo krajino, in sicer GGE Adlešiči, GGE
Črmošnjice, GGE Črnomelj, GGE Metlika, GGE Mirna gora, GGE Semič in GGE Stari trg
(slika 1). Površina Bele krajine je dokaj enakomerno razdeljena med omenjenih 7
gozdnogospodarskih enot, nekoliko izstopa GGE Mirna gora, katere delež predstavlja le 9 %
od skupne površine (slika 2).

Slika 1: Karta gozdnogospodarskih enot (modre črte) v gozdnogospodarskem območju Novo mesto (rdeča črta)
in Beli krajini (zelena črta).
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13%

Stari trg

19%

9%

Adlešiči
Črnomelj

18%

16%
13%

12%

Metlika
Semič
Mirna gora
Črmošnjice

Slika 2: Površinski delež posamezne gozdnogospodarske enote

GGE Adlešiči se nahaja na jugovzhodnem delu Bele krajine. Na površini 12.285,88 ha se
razprostira 7.876,06 ha gozdov, kar pomeni 64,1 % gozdnatost (Gozdnogospodarski načrt …,
2013). S takim deležem gozdov sodi med bolj gozdnate enote novomeškega območja. V enoti
močno prevladujejo rastišča gabrovij in dobrav (81,9 %), dokaj velik delež pa je tudi
gričevnatih in podgorskih rastišč bukovij na karbonatnih kamninah (16,1 %). V lesni zalogi
prevladujejo trdi listavci, hrasti (91,1 % graden, 8,6 % dob in 0,3 % rdeči hrast), bukev, smreka
in mehki listavci. V skupini trdih listavcev je 62,4 % belega gabra, 21,6 % cera, 10,0 % kostanja
in 5,4 % robinije
GGE Črmošnjice leži na severozahodnem delu Bele krajine. Razpostira se na nadmorskih
višinah od 230 do 1077 m (Gozdnogospodarski načrt …, 2007). Pretežni del enote zavzema
visokokraška planota Kopa. Gozdovi v enoti pokrivajo 89,9 % površine. V enoti prevladujejo
gozdovi združbe Omphalodo-Fagetum (51,1 %). Sestoje tvorita bukev in jelka, posamično so
primešani še gorski javor, gorski brest ter smreka. V lesni zalogi močno prevladujejo bukev,
jelka in smreka, robinija pa ni prisotna.
GGE Črnomelj se nahaja v osrednjem delu Bele krajine s središčem v Črnomlju in pokriva
8.358,11 ha površine (Gozdnogospodarski načrt …, 2010). Površina gozdov v enoti je 5.332,27
ha, kar pomeni 63,8 % gozdnatost. Prevladujejo rastišča gabrovij in dobrav (62,2 %), 26,0 % je
gričevnatih in podgorskih rastišč bukovij na karbonatnih kamninah. V lesni zalogi prevladuje
hrast, sledi smreka, bukev in trdi listavci. V skupini trdih listavcev je 48 % belega gabra, 26 %
kostanja, 7 % črnega gabra in 7 % robinije.
GGE Metlika leži na severovzhodu Bele krajine. Površina enote je 10.937,52 ha, gozdnatost v
enoti je 50,9% (Gozdnogospodarski načrt …, 2008). V enoti s 84,6 % prevladujejo rastišča
gabrovij in dobrav, 13,6 % pa je gričevnatih in podgorskih bukovij na karbonatnih kamninah.
V lesni zalogi močno prevladujejo listavci, posebno hrast, med iglavci pa izstopa smreka. V
skupini drugih trdih listavcev je 38 % belega gabra, 37 % kostanja, 18 % robinije, 3 % maklena.
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GGE Mirna gora leži na obrobju roškega masiva, na zahodu meji na GGO Kočevje. Gozdnatost
v enoti je 95,4 % (Gozdnogospodarski načrt …, 2009). V tej enoti prevladujejo gričevnata in
podgorska bukova rastišča na karbonatnih kamninah (72,9 %). 17,8 % je rastišč jelke in bukve.
Največjo lesno zalogo ima bukev (54,5 %). Bukev se pojavlja od najnižjih leg, kjer tvori sestoje
skupaj s hrastom, do najvišjih, kjer je element jelovo-bukovega gozda. Delež smreke je 19 %,
delež jelke pa 8,2 %. Robinija v lesni zalogi ni prisotna.
GGE Semič se razprostira na severnem delu Bele krajine. Večji del enote pokrivajo gozdovi na
območju Semiške gore ter gozdovi na ravninskih predelih v neposredni okolici Semiča in
bližnjih vaseh. Gozdnatost v enoti je 64,8 % (Gozdnogospodarski načrt …, 2016). V enoti s
53,0 % prevladujejo rastišča gabrovij in dobrav, 36,9 % pa je gričevnatih in podgorskih rastišč
bukovij na karbonatnih kamninah. V lesni zalogi prevladujejo bukev, hrast (89,1 % graden in
10,9 % dob) in trdi listavci (50,6 % beli gaber, kostanj 31,2 %, cer 13,9 %, črni gaber 3,5 %,
robinija 1,3 %).
GGE Stari trg se nahaja v osrednjem južnem delu Bele krajine in pokriva 11.112,62 ha površine
(Gozdnogospodarski načrt …, 2011). Gozdnatost v enoti je 76,4 %. 48,8 % zavzemajo rastišča
gabrovij in dobrav, 26,4 % pa gričevnata in podgorska rastišča bukve na karbonatnih kamninah.
V lesni zalogi prevladujejo bukev, graden, beli gaber, cer, kostanj, gorski javor in črni gaber.
Robinije je manj kot 1 %.

3.3 PRIDOBIVANJE PODATKOV IN NJIHOVA ANALIZA
Podatke smo pridobili na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Novo mesto.
Uporabili smo dve glavni podatkovni zbirki, in sicer podatkovno zbirko stalnih vzorčnih
ploskev ter podatke o sestojih v Beli krajini. Podatki so bili pridobljeni s terenskimi meritvami
ob obnovah gozdnogospodarskih načrtov, zato niso ažurni, temveč na določenih površinah stari
že več let, kar pomeni, da ni dosledno upoštevan vpliv letnega priraščanja in mortalitete zaradi
poseka in naravnega odmiranja. Starost podatkov za posamezne gozdnogospodarske enote je
razvidna iz preglednice 1.
Preglednica 1: Starost podatkov za posamezne gozdnogospodarske enote

Šifra GGE

Ime GGE

Veljavnost načrta

12
13
16
17
20
21
22

Črmošnjice
Mirna gora
Semič
Metlika
Črnomelj
Stari trg
Adlešiči

2017 - 2026
2009 - 2018
2016 - 2025
2018 - 2027
2010 - 2019
2011 - 2020
2013 - 2022

Leto terenskega
snemanja
2016
2008
2015
2017
2009
2010
2012
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Podatke o sestojih v Beli krajini smo vnesli v računalniški program ArcGIS 10.1 in jih spojili z
digitalno masko gozdov, da smo lahko izdelali sestojne karte. Naredili smo karto povprečne
lesne zaloge, karto deležev robinije v lesni zalogi ter karto deležev robinije v mladovju oziroma
pomladku. Analizirane parametre smo kategorizirali, kot je opisano v posameznih
podpoglavjih. Na prikazanih kartah smo sestoje, uvrščene v različne kategorije, upodobili s
stopnjevano barvno lestvico, kjer so najnižje vrednosti prikazane z zeleno barvo, nato se barve
stopnjujejo proti rdeči, s katero so prikazane najvišje vrednosti.

3.3.1 Površina in lesna zaloga sestojev z robinijo
V Beli krajini je izločenih 15.205 sestojev (Gozdnogospodarski načrt …, 2018), sestojev, v
katerih se v lesni zalogi pojavlja robinija, pa 853. Površinske deleže robinije v
gozdnogospodarskih enotah in v celotni Beli krajini po kategorijah deleža robinije v skupni
lesni zalogi sestojev smo izračunali s pomočjo vrtilne tabele.
Lesno zalogo smo izračunali iz podatkov o sestojih v Beli krajini s programom Microsoft Excel
2013. Po ustaljenih metodah smo izračunali skupno lesno zalogo za Belo krajino in posamezne
GGE, skupno in hektarsko lesno zalogo robinije v posameznih sestojih ter na ravni GGE in
celotne Bele krajine ter deleže robinije v lesni zalogi posameznih sestojev ter gozdov na ravni
GGE in celotne Bele krajine. Za prikaz povprečne lesne zaloge gozdov smo oblikovali 7
kategorij:
1234567-

LZ = 0-100 m3/ha,
101-200 m3/ha,
201-300 m3/ha,
301-400 m3/ha,
401-500 m3/ha,
501-600 m3/ha,
601-700 m3/ha.

Za izdelavo karte deležev robinije v lesni zalogi sestojev smo prav tako oblikovali 7 kategorij:
0123456-

sestoji brez robinije v lesni zalogi,
delež robinije do 5 %,
delež robinije med 5 in 10 %,
delež robinije med 10 in 25 %,
delež robinije med 25 in 50 %,
delež robinije med 50 in 75 %,
delež robinije med 75 in 100 % (slika 3).

Sestojev, uvrščenih v kategorijo 0 glede na delež robinije v skupni lesni zalogi, v izračune in
prikaze nismo vključili.
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Slika 3: Stalna vzorčna ploskev s 100 % deležem robinije v lesni zalogi

3.3.2 Debelinski in volumenski prirastek robinij
Prirastek robinije smo izračunali s pomočjo podatkov s stalnih vzorčnih ploskev. Na voljo smo
imeli podatke o zaporednih meritvah prsnega premera (dbh) 53263 dreves na 3240 ploskvah
(preglednica 2). Na vsaki ploskvi sta bili opravljeni dve meritvi v razmaku 10 let. Podatkov iz
GGE Črmošnjice in GGE Mirna gora v obdelavo nismo vključili. Vse skupaj je bilo izmerjenih
1005 robinij na 164 ploskvah.
Preglednica 2: Stalne vzorčne ploskve po GGE

SEMIČ
METLIKA
ČRNOMELJ
STARI TRG
ADLEŠIČI
SKUPAJ

ŠTEVILO
DREVES
8099
9985
8680
12743
13756
53263

PLOSKVE
481
556
553
841
809
3240

PLOSKVE Z
ROBINIJO
12
94
17
12
29
164

Povprečni letni volumenski in debelinski prirastek dreves smo izračunali tako, da smo
izračunali razliko prsnih premerov oziroma volumna drevesa med obema meritvama ter jo delili
z 10, saj so meritve bile opravljene v razmaku 10 let. Nato smo izračunali povprečen tehtan
volumenski in debelinski prirastek po posameznih drevesnih vrstah, pri čemer so bile uteži
faktorji, ki predstavljajo število dreves na hektar (za drevesa z dbh < 30 cm je bil faktor 50, za
drevesa z dbh ≥ 30 cm pa 20). V rezultatih smo primerjali prirastek robinije s prirastkom drugih
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drevesnih vrst, ki se pojavljajo v sestojih skupaj z robinijo, prikazali smo tudi prirastek bukve
in jelke, saj sta to pomembni vrsti v Sloveniji, ter prirastek zelenega bora zaradi njegove hitre
rasti. V analizi smo upoštevali le drevesa, katerih status se med dvema zaporednima meritvama
ni spremenil (koda 0), ostala drevesa smo iz analize izločili.

3.3.3 Pomlajevanje robinije
Pomladek robinije smo raziskovali na dva načina. Prvo smo pomladek analizirali s pomočjo
podatkov o deležu robinije v mladovju iz datoteke o sestojih v Beli krajini. Po
gozdnogospodarskih enotah smo ugotovili površino sestojev, v katerih je prisotna robinija v
lesni zalogi, površino sestojev, v katerih se robinija pomlajuje, ter površino sestojev, v katerih
se robinija pomlajuje, v lesni zalogi pa ni prisotna. Nato smo izračunali kolikšen delež zajemajo
sestoji z robinijo v lesni zalogi glede na celotno površino posamezne gozdnogospodarske enote,
in deleža sestojev, v katerih se robinija pomlajuje glede na celotno površino posamezne
gozdnogospodarske enote ter glede na površino sestojev z robinijo. Za prikaz deleža robinije v
mladovju smo oblikovali 5 kategorij:
01234-

0 %,
1-10 %,
11-25 %,
26-50 %,
51-65 %.

Drugič smo pomlajevanje robinije analizirali preko terenskega snemanja pomladka na stalnih
vzorčnih ploskvah. Stalne vzorčne ploskve, na katerih smo opravili evidentiranje pomladka,
smo izbrali naključno znotraj posameznih kategorij deleža robinije v skupni lesni zalogi (glej
poglavje o lesni zalogi). Vseh vzorčnih ploskev, na katerih se pojavlja robinija, je 164, v
raziskavi smo pomladek posneli na 48 ploskvah (preglednica 3). Na ploskvah kategorije 0
pomladka nismo snemali.
Preglednica 3: Število posnetih ploskev po kategorijah deleža robinije v lesni zalogi

KATEGORIJA ŠTEVILO
POSNETIH
PLOSKEV
6
1 (do 5%)
9
2 (5-10%)
8
3 (10-25%)
7
4 (25-50%)
9
5 (50-75%)
9
6 (75-100%)
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Stalne vzorčne ploskve smo na terenu locirali s pomočjo koordinat v podatkovnih zbirkah in
GPS aparata Garmin 64s. Ko smo locirali center ploskve, smo s štirimi lesenimi palicami,
dolgimi 2 m, omejili ploskvico kvadratne površine (v nadaljevanju ploskvica), na kateri smo
popisali pomladek. Ploskvico smo postavili tako, da je središče stalne vzorčne ploskve (slika
3) predstavljalo levi spodnji kot ploskvice, ki je bila orientirana na sever. Na ploskvici smo ves
pomladek popisali v petih višinskih razredih (preglednica 4), klic nismo popisovali. Pri
razporejanju pomladka v višinske razrede smo si pomagali z lesenim količkom, na katerega
smo vrisali meje med višinskimi razredi. Pri analizah smo se osredotočili na gostoto, drevesno
sestavo in višinsko strukturo pomladka.
Preglednica 4: Višina pomladka v višinskih razredih

VIŠINSKI
RAZRED
P1
P2
P3
P4
1DS
2DS

VIŠINA
POMLADKA (cm)
0-19
20-49
50-89
89-129
0<dbh<5cm
5≤dbh<10cm

Slika 3: Označeno središče ploskve 127 v odseku 17072, ki je predstavljalo levi spodnji kot proti severu
orientirane ploskvice za popis pomladka
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3.3.4 Kakovost robinije
S pomočjo podatkov s stalnih vzorčnih smo analizirali tudi kakovost robinije. Pridobili smo
ocene kakovosti 217 dreves robinije. Kakovost drevesa bila ocenjena le pri robinijah s prsnim
premerom nad 30cm. Kakovost je bila ocenjena z naslednjimi ocenami (Poljanec in sod. 2010):
1 - odlična, če je v prvem segmentu drevesa les kakovosti F, L ali ŽI, v drugem segmentu pa
les kakovosti vsaj ŽII;
2 - prav dobra, če je v prvem in drugem segmentu drevesa les kakovosti ŽII (oziroma je ob
boljši kakovosti prvega segmenta lahko slabši drugi segment);
3 - dobra, če je v prvem segmentu drevesa les kakovosti ŽII, v drugem segmentu pa les
kakovosti ŽIII ali P;
4 - zadovoljiva, če je v prvem in drugem segmentu drevesa les kakovosti ŽIII ali P (oziroma je
ob boljši kakovosti prvega segmenta lahko slabši drugi segment);
5 - slaba, če je v prvem segmentu drevesa les kakovosti ŽIII, P ali slabši, v drugem segmentu
pa industrijski les ali les za kurjavo.
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4 REZULTATI
4.1 RAZŠIRJENOST ROBINIJE V BELI KRAJINI
Robinija je v Beli krajini razširjena v petih gozdnogospodarskih enotah (slika 4). Vsi sestoji z
robinijo v Beli krajini obsegajo 2900 ha, kar pomeni, da se robinija pojavlja na 6,6 % celotne
gozdne površine Bele krajine.

Slika 4: Karta razširjenosti robinije v Beli krajini; prikazani so deleži robinije v lesni zalogi gozdnih sestojev

Iz karte je razvidno, da se večinsko pojavlja ob robu gozdnih kompleksov, ob stiku gozda z
urbanimi in kmetijskimi površinami. V večjem obsegu jo najdemo v bližini vinorodnih okolišev
v gozdnogospodarskih enotah Adlešiči, Črnomelj in predvsem Metlika. Najbolj izstopa
severovzhodni del gozdnogospodarske enote Metlika v širši okolici Drašičev, kjer je robinija
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prisotna na večinskem deležu gozdne površine, velik delež te površine pa predstavljajo sestoji
z deležem robinije v lesni zalogi nad 75 %. V gozdnogospodarski enoti Stari trg je robinija
prisotna v vzhodnem delu enote na gozdnih robovih ob vinogradih, prav tako se ob vinogradih
pojavlja v gozdnogospodarski enoti Semič. Veliko robinije je tudi prisotne ob belokranjski
železnici, ki pelje iz Novega mesta preko Semiča in Črnomlja v Metliko ter naprej čez reko
Kolpo na Hrvaško. V gozdnogospodarskih enotah Črmošnjice in Mirna gora, za kateri so
značilni večji kompleksi strnjenih gozdov, robinija ni zastopana.
4.2 LESNA ZALOGA ROBINIJE
Lesne zaloge gozdnih sestojev v Beli krajini so precej variabilne (slika 5), saj se gibljejo od 20
do 685 m3/ha. Povprečna lesna zaloga gozdnih sestojev v Beli krajini je 284 m 3/ha in se giblje
od 215 m3/ha v GGE Adlešiči do 385 m3/ha v GGE Črmošnjice (preglednica 5). Lesna zaloga
robinije je v primerjavi s skupno lesno zalogo zelo nizka in predstavlja 3,5 % skupne lesne
zaloge gozdov Bele krajine. Več kot dve tretjini robinije v Beli krajini najdemo v GGE Metlika
(slika 6).

Legenda
LZHA_ROB
0
1 - 50

0

5

10

20 km

51 - 100
101 - 250
251 - 469

Slika 5: Karta sestojnih lesnih zalog (levo) in lesne zaloge robinije (desno) v Beli krajini, prikazano v m3/ha
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Na karti vidimo, da se robinija v glavnem pojavlja v sestojih ob gozdnem robu, v katerih je
lesna zaloga nižja od povprečne.
Preglednica 5: Povprečna lesna zaloga, povprečna lesna zaloga robinije ter delež robinije v skupni lesni zalogi v
posameznih gozdnogospodarskih enotah

LZ(M3/HA)

GGE
STARI TRG
ADLEŠIČI
ČRNOMELJ
METLIKA
SEMIČ
MIRNA GORA
ČRMOŠNJICE
BELA KRAJINA

0%
4%

0%

252
215
267
294
296
328
385
284

3%
13%
9%

71%

LZ ROBINIJE
(M3/HA)
0,45
2,3
2,2
17,4
0,82
0
0
3,12

DELEŽ ROBINIJE V
SKUPNI LZ (%)
0,18
1,07
0,83
5,92
0,28
0
0
3,54

Stari trg
Adlešiči
Črnomelj
Metlika
Semič
Mirna gora
Črmošnjice

Slika 6: Delež lesne zaloge robinije po gozdnogospodarskih enotah glede na skupno lesno zalogo robinije v Beli
krajini

Največ gozdnih površin v Beli krajini, na katerih se pojavlja robinija, vsebuje 5-10 % robinije
v lesni zalogi sestojev (slika 7), večina (85 %) pa do 25 %. Kategorija 5-10 % v lesni zalogi
prevladuje v vseh GGE, v Črnomaljski celo z 62 %, izjema je GGE Stari trg, kjer je največ
gozdnih površin uvrščenih v kategorijo do 5 % (slika 8). Čistih robinijevih sestojev z deležem
robinije v lesni zalogi več kot 75 % je le 10 % (slika 7). Največ takih sestojev je v GGE Metlika
(16 %), nekaj manj pa v GGE Adlešiči (9 %).
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10%

8%

1 (do 5%)
2 (5 do 10%)
3 (10 do 25%)
4 (25 do 50%)
5 (50 do 75%)
6 (75 do 100%)

22%

7%
17%
36%

Slika 7: Površinski deleži gozdov v Beli krajini po kategorijah deleža robinije v skupni lesni zalogi gozdnih
sestojev

1

2

3

4

5

6

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SEMIČ

M E T L I KA

ČRNOMELJ

S T AR I T R G

AD L E Š I Č I

Slika 8: Površinski deleži gozdov v posameznih gozdnogospodarskih enotah v Beli krajini po kategorijah deleža
robinije v skupni lesni zalogi gozdnih sestojev; kategorije deleža robinije v legendi: 1 - do 5 %, 2 - 5-10 %, 3 10-25 %, 4 - 25-50 %, 5 - 50-75 %, 6 - 75-100 %.
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4.3 DEBELINSKO IN VOLUMENSKO PRIRAŠČANJE ROBINIJE
Povprečni letni debelinski prirastek robinije je znašal 0,725 cm/leto, povprečni letni periodični
volumenski prirastek pa 0,024 m3/leto. Povprečni debelinski prirastek dreves vseh drevesnih
vrst v Beli krajini je znašal 0,658 cm/leto, povprečen volumenski prirastek pa 0,021 m3/leto. V
primerjavi z ostalimi drevesnimi vrstami sodi robinija med drevesne vrste z največjimi
debelinskimi prirastki, volumenski prirastek pa ima nekoliko višji od povprečja (preglednica
6). Graden, kostanj in beli gaber, vrste, ki se v sestojih najpogostejše pojavljajo z robinijo, imajo
nižji povprečni debelinski prirastek, beli gaber in kostanj tudi nižji povprečni volumenski
prirastek, medtem ko je povprečni volumenski prirastek gradna nekoliko višji od robinijevega.
Drevesna vrsta z najvišjim debelinskim in volumenskim prirastkom je tujerodni zeleni bor, prav
tako imajo tri najpogostejše drevesne vrste v Sloveniji bukev, smreka in jelka višje povprečne
debelinske in volumenske prirastke od robinije. Prirastek robinij s prsnim premerom >/= 30 cm
je za 12 % višji od prirastka robinij s prsnim premerom < 30 cm.

Preglednica 6: Volumenski ter debelinski prirastek drevesnih vrst v Beli krajini

ROBINIJA
SMREKA
GRADEN
DOB
KOSTANJ
GORSKI JAVOR
BELI GABER
ČEŠNJA
MAKLEN
GORSKI BREST
ZELENI BOR
JELKA
BUKEV
SKUPAJ

VOLUMENSKI PRIRASTEK
(M3/LETO)
0,024
0,028
0,027
0,031
0,019
0,022
0,007
0,021
0,007
0,023
0,040
0,034
0,029
0,021

DEBELINSKI PRIRASTEK
(CM/LETO)
0,725
0,813
0,690
0,790
0,697
0,657
0,388
0,704
0,366
0,865
0,957
0,982
0,811
0,658

4.4 POMLAJEVANJE ROBINIJE V BELI KRAJINI
4.4.1 Razširjenost pomladka
Po podatkih sestojne karte Zavoda za gozdove Slovenije se robinija v Beli krajini pomlajuje
na 454 ha površine, kar pomeni 1,0 % celotne gozdne površine Bele krajine oziroma 15,7 %
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površine sestojev, v katerih se pojavlja robinija (preglednica 7: stolpca E in F). Na 242 ha
površine se robinija pomlajuje, v lesni zalogi pa ni prisotna (preglednica 7: stolpec Č). S
sestojne karte je razvidno, da je največ z robinijo pomlajene gozdne površine v GGE Črnomelj
(slika 9). Na večini teh površin je je v mladovju prisotne 1-10 %. V drugih GGE se pomlajuje
na manjših površinah. Na sliki 10 vidimo, da se robinija v glavnem pomlajuje na površinah,
kjer je tudi prisotna v lesni zalogi. To je najbolj evidentno v GGE Semič, kjer je na skoraj 80
% vse z robinijo pomlajene površine robinija prisotna tudi v lesni zalogi.

Slika 9: Sestojna karta Bele krajine s prikazanim deležem robinije v mladovju
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Preglednica 7: Površina gozdnogospodarskih enot, površina sestojev z robinijo, pomlajevanje robinije,
površinski deleži robinijevih sestojev; legenda naslovov stolpcev: A-gozdna površina (ha), B-površina sestojev z
robinijo (ha), C-površina sestojev, v katerih se robinija pomlajuje (ha), Č- površina sestojev, v katerih se robinija
pomlajuje, v lesni zalogi pa ni prisotna (ha), D-delež sestojev z robinijo glede na površino gozdnogospodarske
enote (%), E-delež sestojev, v katerih se robinija pomlajuje glede na površino gozdnogospodarskih enot (%), Fdelež sestojev, v katerih se robinija pomlajuje glede na površino sestojev z robinijo (%).

GGE

A

B

C

METLIKA

5657,5

1376,9

ČRMOŠNJICE

5944,2

MIRNA GORA

Č

D

E

F

150,2

77,7

24,34

2,66

10,91

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

3859,8

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

SEMIČ

7065,7

179,5

44,9

12,6

2,54

0,64

25,01

ČRNOMELJ

5332,3

660,6

228,9

132,2

12,39

4,29

34,66

STARI TRG

8485,4

152,4

24,0

14,3

1,80

0,28

15,73

ADLEŠIČI

7876,1

530,5

5,7

5,7

6,74

0,07

1,07

44221,0

2900,0

453,8

242,4

6,56

1,03

15,65

SKUPAJ

Slika 10: Delež gozda, kjer se robinija pomlajuje in je prisotna tudi v odraslem gozdu, (označeno z modro) in
delež gozda, kjer se robinija pomlajuje, a ni prisotna v odraslem gozdu (označeno z oranžno), po
gozdnogospodarskih enotah v Beli krajini

4.4.2 Gostota in višinska struktura pomladka
Poprečna gostota pomladka na inventarizirnih stalnih vzorčnih ploskvah je bila 45640
osebkov/ha, gostota robinije pa 1427 osebkov/ha, kar pomeni 3 % vsega pomladka. Največ
pomladka je na stalnih vzorčnih ploskvah s 5-10 % deležem robinije v lesni zalogi, in sicer 37
osebkov/ploskev oziroma 92500 osebkov/ha, najmanj pa na ploskvah s 25-50 % deležem
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robinije, in sicer 5 osebkov/ploskev oziroma 12500 osebkov/ha (preglednica 8). Delež robinije
v pomladku je najvišji na ploskvah 5. kategorije, z deležem robinije 50-75 % in znaša dobrih
24 %, na teh ploskvah v pomladku z 39 % prevladuje pravi kostanj. Na ploskvah v ostalih
kategorijah je delež robinije veliko nižji (0,4 do 6,8 %). Poleg robinije se na vseh ploskvah v
pomladku pojavljajo še beli gaber, češnja in navadna leska kot grmovna vrsta. Na največ
ploskvah v pomladku prevladuje beli gaber, na ploskvah 6. kategorije ga je celo več kot 83 %.
Delež hrasta gradna v deležu pomladka je v prvih treh kategorijah več kot tretjinski, v 4., 5. in
6. kategoriji pa ga je veliko manj.
Preglednica 8: Delež robinije in drugih drevesnih vrst v pomladku, po kategorijah deleža robinije v lesni zalogi,
na stalnih vzorčnih ploskvah; razlaga okrajšav je podana pod preglednico

KAT
1
2
3
4
5
6

ŠT.PL
6
9
8
7
9
9

ŠT.ML
21
37
31
5
6
8

RO
2,3
1,2
0,4
5,4
24,1
6,8

HR
38,3
34,7
38,0
0,0
5,6
6,8

KO
0,8
0,0
33,2
0,0
38,9
0,0

GA
43,8
53,7
16,8
35,1
7,4
83,8

ČE
1,6
3,3
0,8
13,5
3,7
1,4

SM
7,0
1,2
0,8
2,7
0,0
0,0

MA
0,0
1,2
0,4
10,8
5,6
0,0

OS
3,1
1,2
8,4
18,9
13,0
0,0

LE
3,1
4,8
1,6
24,3
7,4
1,4

KAT-kategorija deleža robinije v lesni zalogi (1 - do 5%, 2 - 5-10%, 3 - 10-25%, 4 - 25-50%, 5 - 50-75%, 6 - 75100%), ŠT.PL-število posnetih ploskev, ŠT.ML-povprečno število pomladka vseh vrst, RO-delež robinije v pomladku (%),
HR-delež hrasta gradna v pomladku (%), KO-delež pravega kostanja v pomladku (%), GA-delež belega gabra v pomladku
(%), ČE-delež češnje v pomladku (%), SM-delež smreke v pomladku (%), MA-delež maklena v pomladku (%), OS-delež
ostalih drevesnih vrst v pomladku (%), LE-delež navadne leske v pomladku (%). Ostale drevesne vrste, ki se pojavljajo v
mladovju so breza, gorski javor, lipa, mali jesen in črni topol.

Pomladek višinskih razredov P1 (0-19 cm višine), P2 (20-49 cm) in P3 (50-89 cm) je prisoten
na ploskvah vseh šestih kategorij deleža robinije v lesni zalogi (preglednica 9). Največ
pomladka v 1., 2., 3. in 6. kategoriji smo popisali v višinskem razredu P1, v 4. kategoriji v
razredih P3 in P4 (90-129 cm višine), v 5. kategoriji pa v razredu P2. Ves robinijev pomladek
na ploskvah 1. kategorije smo uvrstili v 1. debelinsko stopnjo (dbh < 5 cm), prav tako tudi na
ploskvah 5. kategorije, na katerih je največ robinijevega pomladka. Na ploskvah 3. kategorije
smo ves pomladek uvrstili v 2. debelinsko stopnjo (5≤dbh<10cm).
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Preglednica 9: Delež robinije in celotnega pomladka, v višinskih razredih, po kategorijah deleža robinije v lesni
zalogi, na stalnih vzorčnih ploskvah; razlaga okrajšav je podana pod preglednico

KAT
1
2
3
4
5
6

P1

P2

P3

P4

1ds

2ds

56,3
75,4
40,8
10,8
16,7
56,8

32,0
17,5
33,2
18,9
27,8
21,6

7,0
1,5
17,6
24,3
18,5
16,2

0,0
0,0
6,8
24,3
7,4
0,0

4,7
4,2
1,2
21,6
25,9
5,4

0,0
1,5
0,4
0,0
3,7
0,0

ROB
P1
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ROB
P2
0,0
50,0
0,0
50,0
15,4
60,0

ROB
P3
0,0
0,0
0,0
0,0
23,1
0,0

ROB
P4
0,0
0,0
0,0
50,0
15,4
0,0

ROB
1ds
100,0
0,0
0,0
0,0
38,5
40,0

ROB
2ds
0,0
25,0
100,0
0,0
7,7
0,0

KAT- kategorija deleža robinije v lesni zalogi (1 - do 5%, 2 - 5-10%, 3 - 10-25%, 4 - 25-50%, 5 - 50-75%, 6 - 75100%); P1 (0-19 cm), P2 (20-49 cm), P3 (50-89 cm), P4 (90-130 cm) - deleži pomladka vseh vrst v višinskih razredih (%);
1ds, 2ds-deleži pomladka vseh vrst v 1. in 2. debelinski stopnji (%); ROBP1 - ROBP4-deleži robinijevega pomladka v
višinskih razredih P1-P4 (%); ROB1DS, ROB2DS-deleži robinijevega pomladka v 1. in 2. debelinski stopnji (%).

4.5 KAKOVOST ROBINIJE V BELI KRAJINI
Inventarizirane robinije v Beli krajini so bile evidentirane v štirih kakovostnih razredih, robinij
odlične kakovosti ni bilo registriranih (slika 11). Najbolj kakovostne robinije v Beli krajini so
v GGE Črnomelj, kjer najdemo slabih 20 % dreves robinije prav dobrega kakovostnega razreda,
robinij najslabšega kakovostnega razreda pa je največ (> 60 %) v GGE Stari trg (slika 12).

3%
28%

22%

2
3
4
5

47%
Slika 11: Kakovost robinije v Beli krajini; 2-prav dobra, 3-dobra, 4-zadovoljiva, 5-slaba
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Slika 12: Kakovost robinije v posameznih gozdnogospodarskih enotah; 1- odlična, 2-prav dobra, 3-dobra, 4zadovoljiva, 5-slaba
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5 RAZPRAVA
Robinija je v Beli krajini prisotna v petih GGE na 2900 ha površine. Pojavlja se predvsem v
nižinskih legah ob gozdnem robu, zato ni presenetljivo, da je najbolj razširjena v GGE Metlika,
ki je z 51 % gozdnatostjo najmanj gozdnata enota v Beli krajini (Gozdnogospodarski načrt …,
2008). Da je robinija v GGE Metlika razširjena na 24 % gozdne površine in predstavlja kar 71
% vse lesne zaloge robinije v Beli krajini, je tudi rezultat gospodarjenja z gozdovi v prejšnjih
desetletjih, lahko celo stoletjih, ko so v gozdovih ob vinogradih, ki so značilni za to območje,
sekali hraste in kostanje za vinogradniške stebre. Z vnosom in s povečanim dotokom svetlobe
v gozd zaradi sečnje, se je začela širiti robinija, ki se je postopno razrasla tudi na travnike in
pašnike ob gozdu. Širjenje robinije je tudi možen rezultat načina gospodarjenja z gozdovi v
preteklosti. Na hrastovo-gabrovih rastiščih, na katerih je graden za lastnike gozdov zelo
uporabna in zaželena drevesna vrsta, so v želji po dobri kakovosti gradnovih debel čistili
polnilni sloj. Posledica tega je bila večja presvetljenost sestojev, kar je možni vzrok naselitve
robinije.
Analiza razširjenosti je nakazala, da se robinija pogosteje pojavlja ob robu gozdnih kompleksov
kot znotraj njih, kar potrjuje prvo zastavljeno hipotezo. Ob gozdnem robu so svetlobne razmere
za robinijo, ki je svetloljubna vrsta ugodnejše, zato tam njena prisotnost ni presenetljiva. Do
podobnih ugotovitev so prišli tudi v SV Sloveniji v GGO Murska sobota (Rudolf, 2004), kjer
so na podlagi sestojne karte ugotovili, da je največ robinije prisotne v obrečni vegetaciji ob reki
Muri ter v vinogradniških območjih, kjer so jo pospeševali za potrebe vinogradniškega kolja.
Te ugotovitve lahko primerjamo z našimi tudi zaradi podobnih klimatskih značilnosti teh dveh
regij, saj ima Bela krajina zaradi svoje odprtosti proti vzhodu tudi veliko značilnosti panonskega
podnebja. Robinija se obilneje pojavlja tudi v sestojih okoli belokranjske železnice, kar je
mogoče pripisati dejstvu, da v njenem sekundarnem območju razširjenosti traja zelo dolgo časa,
da jo zamenjajo klimaksne vrste (Cierjacks, 2013).
Robinija v debelino prirašča hitreje kot vrste, s katerimi se najpogosteje pojavlja v sestojih, pri
volumenskih prirastkih zaostaja le za gradnom, prirašča pa slabše kot glavne drevesne vrste. S
tem smo delno potrdili drugo zastavljeno hipotezo. Če rezultate primerjamo z raziskavo
Kadunca (2016), ki je analiziral rast robinije na tridesetih lokacijah po Sloveniji vidimo, da je
volumenska rast robinije v Beli krajini (0,024 m 3/leto) nekoliko večja kot drugod po Sloveniji
(0,022 m3/leto), pri debelinski rasti pa je razlika še večja (0,73 cm/leto v Beli krajini, 0,39
cm/leto v Sloveniji). Kadunc je v raziskavi prišel tudi do ugotovitve, da robinija na večini
analiziranih nižinskih rastišč prirašča hitreje kot naravno prevladujoče drevesne vrste.
Najhitreje v debelino prirašča predvsem v mladosti, pogosto prag za debeljak doseže že pri
starosti okoli štirideset let. V Beli krajini pa je prav nasprotno, saj smo ugotovili, da robinije s
prsnim premerom ≥ 30 cm v debelino priraščajo hitreje kot tanjše robinije (v povprečju 12 %
višji debelinski prirastek; rezultat ni prikazan).
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Kakovost robinije, ki je v Beli krajini slaba (75 % je slabe in zadovoljive kakovosti), je za
lastnike gozdov manjšega pomena, saj je pomembno le, da imajo drevesa dokaj raven prvi
sortiment, ki mora biti za stebre daljši od 2,5 m, za kolje pa zadostuje višina 2 m. Tudi Kadunc
(2016) je v svoji raziskavi ugotovil, da je sortimentna struktura robinije precej neugodna, saj je
v analiziranem vzorcu velika večina lesa spadala med drva in hlode za žago slabše kakovosti.
Z debelino se delež drv manjša, delež drugega tehničnega lesa pa je pri tanjšem drevju velik,
nato pa zanemarljiv. Od debeline je tesno odvisen povprečni vrednostni prirastek dreves.
Najvišji vrednostni prirastek dosežejo drobna drevesa, ki naglo priraščajo. Z izbiro ustrezne
provenience in z vzgojo sestojev bi bilo mogoče izboljšati kakovost debel. Dobra lastnost
robinije je tudi, da ima kljub njeni hitri rasti visoko gostoto lesa (Rédei in sod., 2011).
Robinija se sicer uspešno pomlajuje in prerašča, saj smo jo evidentirali v vseh višinskih plasteh
pomladka, vseeno pa predstavlja le 3 % skupnega števila pomladka. Glede na agresivnost vrste,
ki je označena kot invazivna tujerodna vrsta (Kus Veenvliet in Humar, 2011), smo pričakovali
(precej) višji delež. Enako je bilo pričakovano s površino, na kateri se pojavlja pomladek
robinije. Pomladek robinije je bil zabeležen na le slabih 16 % površine sestojev, v katerih se
pojavlja robinija, oziroma na le 1 % površine vseh gozdnih sestojev. Možni vzrok za slednje je
neevidentiranje pomladka v drogovnjakih in debeljakih, ki niso predvideni za obnovo, robijija
pa se vseeno pomlajuje. Dodatno se pomladek ne evidentira na zaraščajočih se površinah, kjer
pa robinija po lastnih opažanjih pogosto predstavlja pionirsko vrsto.
Ker je robinija drevo z redko in zračno krošnjo, skozi katere prodre veliko svetlobe (Brus,
2012), smo pričakovali, da bo veliko pomladka na ploskvah, kjer v lesni zalogi prevladuje
robinija, vendar smo ugotovili velike razlike med ploskvami z deležem robinije do 25 % (1., 2.
in 3. kategorija), ter med tistimi, kjer je robinije več kot 25 % (4., 5. in 6. kategorija). Na slednjih
je veliko manj pomladka vseh vrst, robinijevega pomladka pa je več, vendar ta ne prevladuje
(več je pomladka pravega kostanja in/ali belega gabra). Na podlagi te ugotovitve tretje hipoteze
ne moremo v celoti potrditi. Da se robinija pomlajuje agresivno, večinoma vegetativno s
poganjki iz korenin, z raziskavo nismo dokazali, saj je bilo pri snemanju pomladka nemogoče
ugotoviti, kakšen je izvor mladic robinije.
PRIHODNJE GOSPODARJENJE Z ROBINIJO IN NJENA RABA
Glede na analizirane podatke o pomlajevanju robinije, lahko sklepamo, da se bosta razširjenost
in delež robinije tudi v prihodnosti povečevala. Na celotnem območju Bele krajine je 453,8 ha
površin, na katerih se robinija pomlajuje, od tega 228,9 ha v GGE Črnomelj, kar je več kot
tretjina vseh sestojev z robinijo v tej enoti. Da se bo razširjenost robinije verjetno povečevala
nam pove tudi ugotovitev o pomlajevanju robinije v sestojih, v katerih robinija v odrasli
razvojni fazi ni prisotna (lesna zaloga je enaka 0). Takih sestojev je v Beli krajini 242,4 ha ali
0,55 %. Širjenje robinije lahko pričakujemo ne samo v gozdnih sestojih, kjer je že prisotna ali
je prisotna v bližini, ampak tudi na območjih, kjer prihaja do različnih motenj, saj robinija kot

27
Bahor B. Razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje z robinijo (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini
Dipl.. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

pionirska vrsta hitro kolonizira gozdne vrzeli ali razna degradirana in zaraščajoča območja
(Brus, 2012).
Če se navežemo na raziskavo Kutnarja in Koblerja (2013), lahko ob pričakovanih podnebnih
spremembah, ki za Slovenijo napovedujejo toplejše in sušnejše podnebje pričakujemo širjenje
robinije tudi v predele z višjo nadmorsko višino, tako da ni izključeno, da bo robinija v
prihodnje prisotna tudi v sestojih v GGE Črmošnjice in GGE Mirna gora, kjer je sedaj ne
najdemo. Po drugi strani pa v omenjenih enotah prevladujejo državni gozdovi, v katerih se
načrtno gospodari, kar pa zniža verjetnost širjenja robinije. V ostalih enotah v Beli krajini je
večina gozdov v zasebni lasti. Ker je robinija pri lastnikih gozdov zaradi njenih koristi precej
priljubljena, poleg tega je pri nas prisotna že dolgo časa, bi bilo v prihodnosti smotrno, da stroka
robinijo dokončno sprejme, ter jo vključi v upravljanje z gozdovi (Kadunc, 2016). Čeprav je
robinija invazivna vrsta, ki ponekod izpodriva domače vrste, zaenkrat to ne predstavlja tako
velikega problema za gozdarstvo, saj se robinija zaradi svoje slabe tolerance proti zasenčenosti
razširja predvsem izven gozdnih površin. Tudi rezultati terenskega snemanja kažejo, da se
domače drevesne vrste dobro »upirajo« robiniji, saj na analiziranih stalnih vzorčnih ploskvah
večina pomladka pripada ostalim drevesnim vrstam. Ker so pretekle izkušnje z robinijo v
Sloveniji predvsem pozitivne (čebelarstvo, estetska vloga, izboljšanje tal zaradi vezave dušika,
trajen les), napovedan višji delež te drevesne vrste v prihodnosti ni problematičen. Če napovedi
Kutnarja in Koblerja (2013) držijo, bi lahko že do konca stoletja razmeroma dobro ohranjene,
strnjene gozdove zamenjali bolj presvetljeni gozdovi in grmišča. V takih razmerah pa bi lahko
bila robinija med bolj konkurenčnimi drevesnimi vrstami. Zaradi tega se robinije ne sme slepo
zavračati kot invazivno tujerodno vrsto, temveč jo je treba ustrezno upoštevati pri
gospodarjenju z gozdovi v prihodnosti.
Gospodarjenje z robinijo v prihodnosti bo treba prilagoditi ciljem lastnikov (Kadunc, 2016).
Verjetno bo zaradi slabe kakovosti in hitrega akumuliranja biomase pri robiniji najpogostejši
cilj lastnikov čim večji količinski donos. Zaradi tega lahko pride tudi do navzkrižja interesov
med gozdarji in lastniki gozdov, saj slednji na gozd večinoma ne gledajo iz gozdnogojitvenega
vidika, temveč iz dobičkonosnega (Rudolf, 2004). Pri gospodarjenju z robinijo je eden možnih
načinov gospodarjenje s kratkimi obhodnjami. Mihelčič (2010) je ocenil, da je pri takšnem
gospodarjenju v Sloveniji prirastek robinije 13 t/ha/leto (sveža biomasa) oziroma 6,5 t/ha/leto
(suha snov). V kolikor strokovni svet ZGS v prihodnosti spremeni stališče o robiniji in jo začne
pospeševati, bi bilo tudi smiselno na zaraščajočih kmetijskih zemljiščih po madžarskem
vzgledu osnovati robinijeve nasade, za energetske namene, za katere je robinija primerna zaradi
svojih lastnosti, kot so hitra rast v juvenilni fazi, visoka gostota lesa, enostavna obdelava,
relativno hitro sušenje, ter dobra vnetljivost lesa (Redei in sod., 2008).
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6 POVZETEK
Tujerodne vrste so tiste vrste, ki so bile vnesene v Evropo po letu 1500 oz. po odkritju novega
sveta. Te vrste je človek v naše okolje prinašal zaradi lastnih koristi, kot so hrana, okras, les, ali
pa je to storil nehote. Veliko teh vrst nima negativnih vplivov in so ljudem celo koristne,
nekatere od njih pa postanejo škodljive, saj se v novem okolju ustalijo in zaradi pomanjkanja
naravnih sovražnikov oblikujejo velike populacije ter se začnejo hitro širiti, pri čemer izrinejo
domorodne vrste. Te vrste
imenujemo invazivne tujerodne vrste. V Sloveniji sta
najpomembnejši invazivni tujerodni drevesni vrsti robinija (Robinia pseudoacacia) in visoki
pajesen (Ailanthus altissima). V Beli krajini je robinija že več desetletij pomembna drevesna
vrsta, predvsem za ljudi, ki se ukvarjajo z vinogradništvom. Njen les, ki je zelo trpežen in
obstojen, uporabljajo predvsem za kolje v vinogradih. Prav zaradi tega je veliko robinije
skoncentrirane v vinorodnih območjih. V raziskavi smo zasledovali naslednje cilje: 1)
analizirati razširjenost robinije v Beli krajini, 2) spoznati njene osnovne sestojne in
prirastoslovne značilnosti in 3) analizirati pomlajevanje vrste v gozdnih sestojih, v katerih se
pojavlja.
Raziskavo smo izpeljali v Beli krajini. Analizirali smo gozdove v 7 gozdnogospodarskih enotah
(GGE), in sicer GGE Adlešiči, GGE Črmošnjice, GGE Črnomelj, GGE Metlika, GGE Mirna
gora, GGE Semič in GGE Stari trg. Podatke o robiniji smo pridobili na območni enoti Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS) Novo mesto. Uporabili smo dve glavni podatkovni zbirki, in sicer
podatkovno zbirko stalnih vzorčnih ploskev ter podatke o sestojih v Beli krajini, s pomočjo
katerih smo preučevali razširjenost in lesno zalogo sestojev z robinijo, debelinski in volumenski
prirastek robinije, pomlajevanje in kakovost robinije. Dodatno smo posneli še pomladek na
naključno izbranih stalnih vzorčnih ploskvah v sestojih za različnim deležem robinije.
Robinija je v Beli krajini razširjena v petih GGE. Vsi sestoji z robinijo v Beli krajini obsegajo
2900 ha, robinija se torej pojavlja na 6,6 % celotne gozdne površine Bele krajine. Večinsko se
pojavlja ob robu gozdnih kompleksov, ob stiku gozda z urbanimi in kmetijskimi površinami. V
večjem obsegu jo najdemo v bližini vinorodnih okolišev v GGE Adlešiči, Črnomelj in
predvsem Metlika. Lesna zaloga robinije je v primerjavi s skupno lesno zalogo nizka in
predstavlja 3,5 % skupne lesne zaloge gozdov Bele krajine. Več kot dve tretjini robinije v Beli
krajini najdemo v GGE Metlika.
Povprečni letni debelinski prirastek robinije znaša 0,725 cm/leto, povprečni letni volumenski
prirastek pa 0,024 m3/leto. V primerjavi z ostalimi drevesnimi vrstami sodi robinija med
drevesne vrste z največjimi povprečnimi letnimi debelinskimi prirastki, volumenski prirastek
pa ima nekoliko višji od povprečja.
Robinija se v Beli krajini pomlajuje na 454 ha površine, kar pomeni 1,0 % celotne gozdne
površine Bele krajine oziroma 15,7 % površine sestojev, v katerih se pojavlja robinija. Poprečna
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gostota pomladka na inventarizirnih stalnih vzorčnih ploskvah je bila 45640 osebkov/ha,
gostota robinije pa 1427 osebkov/ha (3 % vsega pomladka). Največ pomladka je na stalnih
vzorčnih ploskvah s 5-10 % deležem robinije v lesni zalogi, najmanj pa na ploskvah s 25-50 %
deležem robinije. Nasprotno pa je delež robinije v pomladku najvišji na ploskvah z deležem
robinije v lesni zalogi 50-75 %.
Kakovostno so bile robinije v Beli krajini evidentirane v štirih razredih od slabe do prav dobre,
robinij odlične kakovosti ni bilo registriranih. Najbolj kakovostne robinije v Beli krajini so v
GGE Črnomelj, kjer najdemo slabih 20 % dreves robinije prav dobrega kakovostnega razreda.
Iz analiziranih podatkov lahko sklepamo, da se bosta razširjenost in delež robinije v Beli krajini
tudi v prihodnosti povečevala. Na 242,4 ha (0,6 % vse gozdne površine) se robinija pomlajuje,
v odrasli razvojni fazi pa ni prisotna (njena lesna zaloga je enaka 0). Širjenje robinije lahko
pričakujemo ne samo v gozdnih sestojih, kjer je že prisotna ali je prisotna v bližini, ampak tudi
na območjih, kjer prihaja do različnih motenj, saj robinija kot pionirska vrsta hitro kolonizira
gozdne vrzeli ali razna degradirana ter zaraščajoča območja. Ob pričakovanih podnebnih
spremembah, ki za Slovenijo napovedujejo toplejše in sušnejše podnebje, pa lahko pričakujemo
širjenje robinije tudi v druge predele Slovenije, tudi tiste z višjo nadmorsko višino. Ker so
pretekle izkušnje z robinijo v Sloveniji in v Beli krajini predvsem pozitivne (čebelarstvo,
estetska vloga, izboljšanje tal zaradi vezave dušika, trajen les), napovedan višji delež te
drevesne vrste v prihodnosti ni zelo problematičen, zato bi bilo v prihodnosti smotrno, da stroka
robinijo dokončno sprejme ter jo ustrezno vključi v upravljanje z gozdovi.
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