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IZVLEČEK
Naseljevanje invazivnih vrst na pogorišča na primeru Komenskega Krasa
Invazivne tujerodne rastlinske vrste so danes prisotne že praktično povsod. Širijo se na
različne načine, v kar je namerno ali nenamerno vpleten človek. Njihova glavna značilnost je,
da so nezahtevne in se v novem okolju dobro znajdejo ter razmnožujejo, s čimer prehitijo ali
zatrejo avtohtone rastline. Še toliko bolj pride njihova prilagodljivost do izraza pri sukcesiji
degradiranih površin, kjer so rasne razmere precej skromne. En tip degradiranih površin so
pogorišča in teh je na Komenskem Krasu, ki je bil v zadnjih dveh desetletjih večkrat prizadet
od velikih požarov, veliko. Ob opuščanju kmetijstva in hkratnem zaraščanju ter različnimi
posegi v naravno okolje, je možnost za naselitev invazivnih vrst povsod velika. Z raziskavo
smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med invazivnimi rastlinskimi vrstami ter od požarov
degradiranimi površinami. Izkazalo se je, da so te rastline na pogoriščih dejansko številčnejše
kot v okolici. S terenskim delom je bilo najdenih pet različnih vrst, ki so v Sloveniji uvrščene
na seznam invazivnih rastlin: robinija, veliki pajesen, enoletna suholetnica, pelinolistna
ambrozija in navadna vinika. Vse rastline niso razširjene v enakem obsegu in na istem
območju, se je pa s kartiranjem pojavilo več ugotovitev o njihovem vzorcu pojavljanja ter
predvidevanj o načinu vnosa. Kljub mestoma zelo visokemu deležu invazivnih rastlin nad
avtohtonimi se ponekod nakazuje naraven proces čiščenja vrstne sestave, saj skozi goste
sestoje robinije počasi le rastejo hrasti, jeseni, gabri in druge domače vrste.
Ključne besede: Kras, pogorišča, invazivne vrste, sukcesija, naravno ravnovesje
ABSTRACT
Succession of invasive plants on burned landscapes on example of Komen’s Karst
Nowadays non-native invasive plants are present almost everywhere. They spread in
different ways, but intentional or not, it’s always involvement of humanity. The basic
characteristic is it’s tolerant to growing conditions, and hyper reproduction. Their flexibility is
highly expressed of degraded areas, where growing conditions are very poor. Burnt land,
caused by forest fire is very common in Komen’s Karst area, where four big fires took place
in last two decades. At the same time the agriculture is decreasing and the overgrowth of
meadows is increases the opportunities for invasion. We wanted to establish whether there
is an indeed correlation between burnt lands and invasive plant density. Results display that
a indeed correlation exists: there is more non-native plants on degraded land as
surroundings. Through the fieldwork we have found 5 invasive plant species, which are
placed on the list of invasive plants in Slovenia: black locust, ailanthus, annual fleabane,
common ragweed and Virginia creeper. Not all of them are present in all research areas and
their growth densities differ. Cartographic analysis showed some patterns of appearance
and anticipations the introduction and colonization of invasive species. In some parts of
research area the density of that plants is very high, but fortunately the process of regrowth
of the natural species is visible: oaks, ash, hop-hornbeam and other local plant species.
Key words: Karst, burned landscape, invasive species, succession, natural balance
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Uvod
Slovensko ozemlje danes pokriva okoli 60 % gozdov. Trend povečevanja deleža gozda se
počasi umirja, saj se kljub zaraščanju povečujejo človekovi pritiski nanj. Že v preteklosti je
predstavljal neprecenljivo ekološko in gospodarsko dobrino, zato so mu včasih rekli tudi
»kmečka banka« (ustni vir). Le zdrav gozd pa lahko v celoti opravlja svojo ekološko funkcijo.
Tega se žal pogosto zavedamo šele ob nesrečah, kot so žledolomi, napadi škodljivcev in
požari. Človek lahko veliko pripomore k stanju gozdov; redno opazovanje, čiščenje in zmerni
posegi bistveno pripomorejo k ohranjanju njegove kvalitete. Pogosto človekovo delovanje
lahko povzroči prave ekološke katastrofe. Ob tem se gole površine spremenijo v nova
potencialna erozijska žarišča, odsotnost dreves povzroči hitrejši površinski odtok padavin in
manjše zadrževanje vlage v prsti, prst je povsem izpostavljena delovanju vetru. Emisije
žveplovih in drugih spojih, ki s padavinami tvorijo nevarne kisline, preko kislega dežja
nepovratno poškodujejo obsežna območja gozdov. V nalogi izpostavljamo dve nevarnosti:
požare in vnos tujerodnih vrst.
Tako ogenj kot naseljevanje novih vrst sta do neke mere tudi naravna procesa, evolucijsko
gledano celo potrebna za razvoj sveta, kakršnega poznamo danes. Ogenj je človeku
omogočal preživetje, predelavo hrane, surovin za bivališča in orožje, energijo, pridobivanje
površin za kmetovanje. Slednje je v praksi še danes. Popolnoma naraven pa je požar, prižgan
zaradi udara strele ali izbruha ognjenika. A ti primeri so v primerjavi s požari, posredno ali
neposredno povzročenimi od človeka, redki.
Druga grožnja so neavtohtone rastlinske in živalske vrste. »Tujerodna vrsta je katerokoli živo
bitje, ki je bilo namerno ali nenamerno zaneseno na območje zunaj svoje naravne
razširjenosti, ki ga brez človekove pomoči ne bi moglo doseči« (Kus Veenvliet, 2017). Pogosto
so take rastline generalisti, veliko bolj prilagodljive in učinkovite pri razmnoževanju, zato
zatirajo oz. onemogočajo rast avtohtonim rastlinam. Po definiciji je torej sukcesija tujerodnih
vrst popolnoma človeška krivda, saj so v to kategorijo uvrščene rastline, ki so naša tla
dosegle le z namernim ali nenamernim posredovanjem človeka.
V zaključni seminarski nalogi bomo obravnavali povezanost teh dveh dejavnikov oziroma
povečano dovzetnost tal, ki so bila zaradi požarov v različnih časovnih obdobjih degradirana,
za naseljevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Namen, cilj in hipoteze
Namen zaključne seminarske naloge je raziskati, ali so pogorišča kot območja s porušenim
naravnim ravnovesjem bolj dovzetna za naseljevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin.
Preučevano je bilo območje na matičnem Krasu, povečini v občini Komen, ki je bilo v
preteklih dveh desetletjih večkrat prizadeto od gozdnih požarov večjih razsežnosti. Naloga
temelji na teoretični osnovi, zbrani iz različnih virov, temu pa sledijo izsledki terenskega dela
ter njihova primerjava. Cilj raziskovalnega dela je bil seznaniti se s stanjem na terenu,
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kartografsko prikazati ugotovitve s popisa in podati morebitne predloge za reševanje te
problematike.
Pred raziskovanjem izbrane tematike so bile postavljene 3 hipoteze:




Daljši čas kot je minil od požara, bolj so invazivne vrste na območju pogorišča
številčno in vrstno razširjene.
Na območjih pogorišč je invazivnih rastlin več kot v njihovi okolici.
Invazivne rastline se najprej pojavijo na robu pogorišč ali na bolj tranzitnih delih, šele
nato se širijo v notranjost območja.

Pregled literature
O naseljevanju rastlin v geografskem oziru ni najti veliko literature, še toliko manj o sukcesiji
invazivnih rastlin ter povezavi s požarno degradiranimi območji. V nadaljevanju so povzeti
nekateri viri, ki predstavljajo Kras kot širše preučevano območje in njegove lastnosti, gozdne
požare in njihove posledice, proces sukcesije ter značilnosti tujerodnih invazivnih vrst in
nekaj izpostavljenih primerov le-teh.

Kras
Matični Kras je apnenčasta planota na jugozahodu Slovenije in delno še v sosednji Italiji. Na
jugozahodu ga omejuje Tržaški zaliv, na zahodu naplavna ravnica Soče, na severu Vipavska
dolina, na vzhodu Vremščica, na jugovzhodu, kjer je meja še najmanj ostra, pa postopno
prehaja v Brkine. Reliefna izoblikovanost in postopno zniževanje proti severozahodu naj bi
bili posledici Notranjske Reke oz. Paleotimave, ki je nekoč tekla čez ta del površja. Potoki, ki
so pritekali z okoliških flišnih gričevij, naj bi nato postopoma poniknili v podzemne jame.
Oblika antiklinale, na kateri leži Kras, leži med sinklinalama Tržaškega zaliva in Vipavske
doline, kar kaže na očitno tektonsko delovanje (Gams, 2003).
Površje brazdajo številne vrtače različnih obsegov, posamezni manjši doli ter krajše ali daljše
suhe doline, po katerih so pred tektonskim dvigom s flišnih predelov na severu tekli potoki.
Ostanki takratnega aktivnega hidrološkega dogajanja so najbolje vidni v dveh t.i. prebojnih
dolinah, ki sta nastali na prelomih: manjši prelaz Železna vrata na vzhodni strani Trstelja ter
vrata nad Branikom na nadmorski višini 298 m (Gams, 2003). Slednja, bolj izrazita, ki imajo
zaradi dogajanja v drugi svetovni vojni kulturni pomen, še danes pa so tudi pomemben
prometni kanal, lokalno nosijo ime »Dolce«. Pod skalno stopnjo v začetku doline je manjši
izvir, v katerem danes voda le stoji, po pripovedovanjih pa je svoj čas imel tudi velik pomen
za kmetijstvo v dolini. Suha dolina poteka od Dolc nad vasjo Mali Dol proti jugozahodu, južno
od vasi Volčji Grad zavije proti zahodu oziroma severozahodu in se nadaljuje v vse globlji
Brestoviški dol (n.m.v. 62 m) do italijanskega Doberdobskega jezera, katerega gladina leži
komaj kak meter nad morjem. Južno od te doline se v smeri severozahod-jugovzhod vleče
približno 60 km dolg niz gričev imenovan Volniško-Taborska brda (najvišji vrh Volnik, 546 m),
ki so s tektonskim dvigom ločila nekoč enoten ravnik na kostanjeviški, komenski in sežanski
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del na severu ter bazoviško-nabrežinski na jugu. Taborska brda pri Divači oz. Škocjanskih
jamah na vzhodu poniknejo v Vremsko dolino. Na severnem robu Kraške planote se
vzporedno prejšnjim raztezajo Trsteljska brda (najvišji vrh Trstelj, 643 m). Severna pobočja
Trstelja, Stola, Sv. Katarine, Ovčjaka, Šumke in drugih vzpetin v tem nizu v skoraj ravni liniji
prehajajo v eocenski fliš in se spuščajo v obrobna gričevja Vipavske doline (Gams, 2003).
Osrednji del ravnika, t. i. Komenski kras, je geološko najbolj enoten. Gre za razmeroma ravno
območje iz zgornjekrednih apnencev (Gams, 2003).

Slika 1: Pretrta matična podlaga in plitve prsti na njej. (Žigon, 2018)

Na karbonatni podlagi so se razvile temu primerne prsti. Rendzine so nevtralne do rahlo
bazične prsti. Fizikalne in kemične lastnosti so ugodne, a gre za plitve prsti, zato so običajno
poraščene z gozdom. K temu prispevajo tudi skeletni delci, skalovitost in večji nakloni, na
katerih ta prst nastane. Rjave pokarbonatne prsti nastanejo na kompaktni karbonatni
podlagi. Stik s podlago je zelo nepravilen, pojavljajo se v »žepih«. Reakcija je bolj kisla, tudi
na njih največkrat raste gozd ali druge neintenzivne oblike rabe tal. Pogosto se pojavljajo v
kombinaciji z rendzinami. Jerovice, ki so v primerjavi s prejšnjima dvema redkejše, a za ta del
Slovenije tipične, so reliktni podtip rjavih pokarbonatnih prsti, ki se je razvil v toplejši klimi
submediteranskega podnebja. Zaradi prisotnosti hematita v kambičnem horizontu ima
značilno rdečo barvo. Tudi ta podtip je lahko rahlo kisel, pojavlja se v žepih. Ti so mestoma
lahko precej globoki, zato so tam največkrat vinogradi, pašniki ali druge kmetijske površine,
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naravno pa jih preraščajo toploljubni gozdovi hrastov, jesena, črnega bora in jesenske
vilovine (Repe, 2010).
Indeks mediteranskosti padavin, ki je razmerje med razliko jesenskih in spomladanskih
padavin ter letno količino padavin, znaša po upoštevanih podatkih za padavinsko postajo v
Komnu v obdobju 1961-1990 kar 4,5, kar pomeni sredozemski padavinski režim. Letno na
tem območju pade okrog 1643 mm padavin, kar je v primerjavi s kraji s pravim
submediteranskim podnebjem več in so bolj enakomerno razporejene. Povprečna januarska
temperatura je za to obdobje znašala 2,5 °C, julijska pa malo čez 20 °C. To Ogrin označuje kot
»zaledni podtip submediteranskega podnebja« (Ogrin, 1996).
Rastlinsko sestavo iz preteklosti največkrat ugotavljajo z analizo peloda v usedlinah
vodotokov, ki so nekakšen arhiv dogajanja skozi tisočletja. Ker pa Krasu le-teh ni, tu ni prav
veliko dokazov o tem. Iz usedlin v Škocjanskem zatoku je bilo ugotovljeno, da so v zadnjih
7000 ali 8000 letih tu na širšem območju prevladovali hrast, bukev in gaber. Pelodni diagram
se tudi sklada oziroma v določeni meri pojasnjuje demografska dogajanja skozi čas:
pojavljanje novih rastlinskih vrst v času močnih trgovskih poti in rimske kolonizacije, prvi
znaki deforestacije po letu 1000 (začetek intenzivne paše, izraba lesa, potreba po kmetijskih
površinah. Analize oglja v arheoloških najdiščih so pokazale, da se vegetacija skozi čas ni
bistveno spreminjala: hrast, jesen, javor, beli gaber, dren in črn trn, ponekod tudi bukev. V
zgodnjem holocenu naj bi na Krasu uspevali dve ne povsem tipični gozdni združbi: bukovojelova (Abieti-Fagetum) in hrastovo-gabrova (Querco-Carpinetum). Največje spremembe so
se in se še vedno dogajajo prav zaradi delovanja človeka (Culiberg, 2008).
Že dolgo pa to ni »kamnita goličava z na gosto posejanimi vrtačami«, kot pravi Gams (Gams,
2003). Pokrajina, ki zaradi svoje kraškosti slovi po hidrološko revnih (nadzemnih) virih, je za
človeka vedno pomenila svojevrsten izziv, prav tako pa tudi za rastlinstvo. Še pred dobrim
stoletjem je bil Kras praktično gol; skromne travnike je popasla živina, ponekod celo do take
stopnje, da je obnova vegetacije trajala še desetletja. Avtohtoni hrast graden (Quercus
petraea) pa je bil v veliki meri izkoriščen v gospodarske namene – pravijo, da »na kraškem
hrastu stojijo Benetke«, saj je bil les izvožen v bližnjo Italijo tudi za nosilne pilote beneških hiš
ter za ladje. Učinki burje so na golem površju še večji, saj sunkovit veter odnaša še tisto malo
zemlje, kar je je na Krasu. Zaradi tega zavedanja so v začetku prejšnjega stoletja začeli s
pogozdovanjem, ki so ga v obliki športnih dni ali delovnih akcij izvajali mladinci s Krasa pod
nadzorom revirskih gozdarjev. Med njimi sta bila najbolj znan Jožef Ressel (1793-1857) in
Avgust Kafol (1882-1955). Prvi je že v sredini 19. stoletja izdelal načrte pogozdovanja, ki se
žal niso uresničili, drugi pa je zaslužen, da so ljudje med obema vojnama zares začeli saditi
drevesa na popasene ali izsekane površine. Ustanovil je več drevesnic, kjer so vzgajali sadike
za pogozdovanje; v njegovem času je bilo pogozdenih preko 2000 ha površin. Pri tem je
prevladoval črni bor, prav Kafol pa si je prizadeval, da so monokulture črnega bora mešali
tudi s hrastom, črnim gabrom, malim jesenom, orehom in drugimi avtohtonimi listavci. Črni
bor, ki ni doma na Krasu, pa se je takrat zaradi svojih bioloških značilnosti, prilagodljivosti in
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nezahtevnosti na kraških goličavah dobro obnesel. Poleg tega je Avgust Kafol gojil tudi sadike
sadnega drevja, čistil zaraščene »kale«, ustanovil lovsko družino in tako na različne načine
ozaveščal ljudi o pomembnosti in skrbi za gozdove (Jerman, 2014; Perko, 2018). Pri
takratnem pogozdovanju je bil nekoliko prezrt črni gaber, ki je z vidika požarne ogroženosti
bolj primeren, saj ga požari manj prizadenejo. Za razliko od črnega bora se je sposoben iz
podzemnih delov spet obrasti, četudi nadzemni del pogori (Culiberg, 2008).

Slika 2: Spreminjanje deleža gozda skozi čas: 1830, 1963 in 2014. Vir: Perko, razstava Po sledeh Avgusta Kafola.

Večino višje vegetacije na Krasu danes sestavljajo mali jesen (Fraxinus ornus), hrast graden
(Quercus petraea), črni gaber (Ostrya carpinifolia), kraški beli gaber (Carpinus orientalis)
navadni ruj (Cotinus coggygria), robinija (Robinia pseudoacacia), črni bor (Pinus nigra),
rumeni dren (Cornus mas), glog (Crataegus laevigata), navadni brin (Juniperus communis),
rešeljika (Prunus mahaleb), leska (Corylus avellana), črn trn (Prunus spinosa); mestoma pa
tudi brest (Ulmus glabra), mokovec (Sorbus aria), oreh (Juglans regia), nekatere vrste javora
(npr. Acer monspessulanum), lipa (Tilia platyphyllos), divja češnja (Prunus avium). V nižjih
plasteh združbe dopolnjujejo jesenska vilovina (Selseria autumnalis), navadni jesenček
(Dictamnus albus), divji šparglji (Asparagus acutifolius), navadna kalina (Ligustrum vulgare),
robida (Rubus fruticosus), jesenska vilovina (Selseria autumnalis), kršin (Chrysopogon
gryllus), kraški šetraj (Satureja montana) in druge (Wraber, 1989).
Gre torej za skoraj tipično submediteransko vegetacijo s prisotnostjo posameznih manj
tipičnih vrst, ki so posledica človekovega namernega ali nenamernega vnosa. Ena od
številčno pomembnih umetno naseljenih vrst je, kot je že omenjeno, črni bor. Košir tako
združbo navaja kot združbo črnega bora in malega jesena (Orno-Pinetum nigrae). Kljub temu
da je bil sem prinesen, ga bomo v tej nalogi obravnavala kot avtohtono rastlino, saj je
poudarek na iskanju tistih tujerodnih vrst, ki so invazivne ter ki so na kras povečini prišle bolj
v zadnjem času. Prve zabeležke o robiniji pri nas sicer datirajo v 16. stoletje (Rudolf, Brus,
2006), kar je precej pred uvozom črnega bora, invazivnost pa se od tujerodnosti loči
predvsem po učinkih ter učinkovitosti samostojnega razmnoževanja.

Gozdni požari
Gozd ima za življenje ljudi na Zemlji pomembno vlogo. Opravlja ekološke, ekonomske in
socialne funkcije. Sistem dobrin pa se poruši, ko je gozd prizadet zaradi pretiranih človekovih
posegov (prekomerna raba in ilegalna sečnja, paša, širjenja kmetijskih površin, gradnja cest
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in infrastrukture), biotskih dejavnikov kot so škodljivci in bolezni, abiotskih dejavnikov – na
primer onesnaženja zraka ali kislega dežja, ekstremnih vremenskih pojavov in požarov.
Slednji ne pomenijo le uničenja gozda samega, ampak degradacijo celotnega prostora, saj so
ob tem lahko onesnaženi vodni viri, povečajo se deleži škodljivih plinov v zraku, razgaljena tla
so dovzetna za erozijo in plazove. Požari vsako leto povzročijo uničenje več milijonov
hektarjev gozda, veliko gmotno škodo in stroške gašenja, zmanjšano gospodarsko in socialno
vrednost, globalno gledano ali na dolgi rok pa tudi dosti prispevajo k onesnaženju zraka in
pogostejšemu pojavljanju naravnih katastrof (Bakirci, 2010).
Kras, Primorje in Istra so požarno najbolj ogrožena območja pri nas, kar pomeni, da so
možnosti za nastanek in širjenje požara tu največje. Tovrstna ogroženost je posledica
kombinacije več dejavnikov: vrste tal, klimatskih značilnosti površja, strukture in vrste
gozdov oz. rastlinstva ter količine in vlažnosti teh goriv. Eden ključnih dejavnikov je
prisotnost oz. bližina potencialnega povzročitelja požarov; v večini primerov je to človek s
svojo nepazljivostjo ali malomarnostjo, včasih je vzrok celo nameren. Požari se največkrat
pojavljajo v sušnih mesecih, a vzorec v nobenem pogledu ni enakomeren – iz leta v leto se
spreminja tako število kot površina požarov. V analizi, ki jo je Zavod za gozdove Slovenije
izvedel leta 2009 za preteklo 15-letno obdobje, je bilo ugotovljeno, da je bilo letno
zabeleženih povprečno 90 požarov, v njih pa prizadetih 250 ha gozda. V tem času izstopata
predvsem dva požara, oba vsaj delno tudi v občini Komen: v letu 2003 je požar pri Brestovici
oz. Selih na Krasu obsegal 1050 ha, od tega 650 ha gozda, leta 2006 pa je požar na Šumki
prizadel 710 ha gozda, skupno 950 ha površja (Varstvo gozdov pred požari, 2018).
Viri vžiga so lahko različni; v naravi je to najpogosteje udar strele, še večkrat pa je krivec
človek in njegovo delovanje. Do požara lahko pride že zaradi odvrženega cigaretnega ogorka,
vžigalice ali malomarno zavrženega pepela iz domačih peči. V času aktivnosti na vrtovih in
parcelah ogenj pri kurjenju vrtnih odpadkov v veliko primerih uide izpod nadzora, še sploh če
je prisoten veter. Mogoče je tudi, da kos stekla, ležeč v lahko vnetljivem okolju, kot leča v
neki točki zbere dovolj energije sončnih žarkov, da podlaga zagori. Pogosti so požari ob
železniških progah, ker se pri zaviranju vlaka pod kolesi krešejo iskre; med novoletnimi
prazniki več gozdnih in travniških požarov zanetijo ostanki ognjemetov, včasih je kriva tudi
napaka na električnih vodih. Izkušeni gasilci zaradi podobnih vzorcev pojavljanja požarov žal
domnevajo, da so nekateri podtaknjeni tudi namerno. Tega pa se v večini primerov ne da
trditi z gotovostjo, saj v požaru zgorijo tudi morebitni dokazi o dejanju.
Za gorenje so potrebne tri sestavine: kisik (O2), gorljiva snov in vir toplote oz. energija vžiga –
te tri komponente navadno predstavimo s t.i. požarnim trikotnikom. Če mu odvzamemo eno
od oglišč, ogenj ne more goreti. Na tem tudi temelji gašenje požarov. Voda povzroči
ohlajanje (odvzem toplote), posipanje s prahom, pokrivanje in delno tudi zalivanje z vodo
preprečijo dotok kisika, strnjen vodni curek in ločevanje goreče in negoreče snovi pa jemljejo
gorljivo snov (Jakša, 2016). Med gorenjem se iz goriva (lesa) sproščajo vodna para, ogljikov
dioksid (CO2), dim z drobnimi delci goriva in gorljivi plini. Na začetku je ta proces zelo
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intenziven, v naslednji fazi pa se začne umirjati; takrat ima kisik lažji dostop do goreče
površine in ogljik (C) začne žareti (Jakša, 2016).
Na vžig vplivajo čas izpostavljenosti, vir energije, vlaga v zraku in gorivu ter prisotnost vetra.
Od vrste in vlažnosti lesa je odvisna minimalna temperatura, pri kateri se les vžge. Pri 300°C
se začne proces pirolize – to je proces kemične razgradnje lesa pod vplivom toplote. Pri taki
temperaturi lahko že pride do samovžiga lahkega goriva (Jakša, 2016).
Pri velikih požarih temperature običajno dosežejo 800-1100 °C, lesno oglje tudi do 1300 °C.
Goriva v gozdu so zelo različne. Nekatera, npr. suha trava, opad, grmičevje in manjša
drevesa, so lahko vnetljiva in gorijo hitro. Težje vnetljiva goriva, kot so debele veje, debla,
večja drevesa, štori in vlažna humusna plast, imajo razmerje med maso in površino obratno,
zato gorijo počasneje. Tudi višina, sestava in gostota goriva vplivajo na potek gorenja oz.
možnost gašenja. V nadstojni plasti, t. j. nad 1,8 m nad tlemi, so debla, debelejše veje,
krošnje – požari v tej plasti so najbolj problematični, saj so nedostopni in se hitro širijo,
zlahka prihaja do požarnih preskokov, v iglastih gozdovih veliko grožnjo predstavljajo tudi
storži. Podstojna plast, to je plast od tal do 1,8 m, je sestavljena pretežno iz grmovnic in
mladih drevesc, ki so precej lahko vnetljiv in hitro goreč material, še sploh če so to sestoji
mladih iglavcev. Pritalno plast sestavlja zgornji gozdni horizont – plast mrtve biomase.
Največ gozdnih požarov nastane prav v tej plasti, od tu pa se širijo v gornje plasti ali pod
zemljo (Jakša, 2016).
Potek širjenja požara je odvisen od več dejavnikov. Zelo pomembno vlogo igrajo naklon in
izoblikovanost površja, lokalni vetrovi in značilnosti gibanja zraka (pobočni, vzgonski vetrovi)
ter količina in horizontalna struktura goriva. Gorenje je intenzivnejše, če je gorivo bolj gosto
in sklenjeno, s tem se veča tudi količina energije. Gozdovi se razlikujejo tudi po letni
produkciji in kopičenju biomase. Na primer borealni gozdovi na severu proizvedejo le 1 t/ha,
velik del biomase je shranjen v debeli plasti surovega humusa; v tropskih gozdovih, kjer pa je
večina biomase vezana v živih rastlinah, je letna produkcija tudi do 11 t/ha. Na gorenje vpliva
tudi vlaga, ta pa je odvisna od vrste vegetacije in relativne zračne vlage (Jakša, 2016).
Možnosti za nastanek požarov so torej v različnih obdobjih različne. Pogosto je ta čas vezan
na aktivnosti človeka, ki je največkrat krivec za požar, so pa tudi v naravnem ciklu časa pogoji
kdaj ustreznejši: pozno pozimi biomasa vsebuje najmanj vlage, pogosto so prisotni tudi
močnejši vetrovi (burja); poleti so tla presušena zaradi visokih temperatur in pogoste
odsotnosti dežja. Znotraj dneva je statistično največja nevarnost popoldne, ko sovpadajo
temperaturne razmere in človekova aktivnost (Jakša, 2016).
Preplet vseh teh dejavnikov se odraža v višini oz. vrsti požara: poznamo podtalni, talni,
debelni in vršni oz. kompleksni požar. Pri podtalnem požaru gre za tlenje podzemnih delov
rastlin in organski ostanki v humusno bogatih tleh. Požar se najhitreje širi po podzemnih
živalskih rovih in odmrlih koreninskih sistemih. Po navadi je posledica slabo pogašenega
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nadtalnega požara. Gorivo lahko v tleh tli še več dni, nakar nekje, lahko tudi več metrov
stran, ogenj ponovno izbruhne (Jakša, 2016).
Pri talnem požaru – Košir ga zaradi hitrosti imenuje tudi preletni požar (Košir, 1997) – je
glavno gorivo odpadlo listje, humusni sloj, mahovi, material na tleh, travinja, pritalne rastline
in grmovnice, velike težave pa včasih povzročajo tudi smeti, odvržene v gozd. Vzrok je
največkrat človeškega izvora, naj bo to izguba kontrole nad kurjenjem, iskrenje zavornih
delov vlaka ali odmetavanje nevarnih snovi oz. predmetov v naravo. Talni požari so lahko
zaradi količine goriva intenzivni, a obvladljivi za gašenje. Hitro pa lahko preidejo v višje sloje.

Slika 3: Prehod talnega požara v vršnega. Vir: B. Rogelja, 2018, arhiv PGD Komen

To pa ne velja za vršne (tudi kompleksne) požare; pri teh ogenj zajame tudi krošnje dreves.
najpogostejši so poleti, ko je v krošnjah velika koncentracija dobro gorljivih eteričnih olj in
zaradi tega prihaja tudi do hitrih požarnih preskokov. Takšne požare je včasih mogoče
pogasiti le iz zraka in z velikimi količinami vode, povzročajo pa tudi največjo gospodarsko
škodo, saj prizadenejo velika območja, vegetacija pa je praktično uničena. Vršni požar je
največkrat naslednja stopnja talnega požara, ko ogenj po rastlinah različnih višin »spleza« v
krošnje, vzrok pa je lahko tudi stik na električnem vodu ali udar strele (Jakša, 2016)..
Vmesna oblika je še debelni požar in sicer v gozdovih, kjer so krošnje zelo visoke. Pri tem
gorijo debla, natančneje lubje, deblo pa ne zgori – razen ko je deblo ožgano od udara strele.
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V tem primeru je požar dostikrat omejen le na eno drevo. Debelni požar se lahko razširi v
talni ali vršni požar (Jakša, 2016).
Posledice gozdnih požarov
Požar povzroči v tleh biološke, kemijske in fizikalne spremembe. Med najbolj opaznimi je
izguba organske snovi, ki se v procesu gorenja razgradi na ogljikov dioksid (CO 2), vodo (H2O)
in pepel. Na učinke požara bistveno vpliva trajanje izpostavljenosti visoki temperaturi, ki na
površju doseže tudi 800 °C, medtem ko je ta že slab decimeter pod površjem nižja od vrelišča
vode. Spremenjene temperaturne razmere pa vladajo tudi potem: takoj po požaru je
pogorela površina pretežno črne barve, podnevi vpije več energije sončevega obsevanja in se
zato bolj segreje, ponoči pa odsotnost vegetacijskega pokrova povzroči večje ohlajanje. Še
posebej so dnevne amplitude izrazite v poletnem času in na južno orientiranih pobočjih. Gola
tla so še dodatno izpostavljena vetrni in vodni eroziji in s tem odnašanju hranil. Tudi
sposobnost zadrževanja vlage v tleh je manjša. Ena redkih vsaj delno pozitivnih posledic je
hitra mineralizacija organske snovi; rodovitnost tal je tako povečana, dokler so sproščene
baze dostopne rastlinam. Zaradi erozije je spremenjena celotna pedogeneza, v pepelu se
poveča topnost baz. Spremeni se kislost tal, zaradi izgube dušika [N], klora [Cl2] in fosforja [P]
se pH tal spremeni do 2-3 stopnje. Jakost spremembe je odvisna tudi od strukture prsti in
lahko traja še več let, to pa se odraža tudi v sestavi vegetacije (Jakša, 2016; Košir, 1997).
Odmrla lesna masa pa ima v krogotoku snovi in v ekološkem pogledu tudi svojo vlogo; je
zaloga hranil, organske snovi, ogljika, življenjski prostor razgrajevalcev, gliv in rastlin,
zadržuje vlago in ščiti pred erozijo. Posledično so razmere za obnovo vegetacije bolj ugodne.
V neki raziskavi se je izkazalo, da se je na območju, kjer je bil po poškodbi izveden sanitarni
poseg, gosteje razrasel zeliščni sloj, kar je omejevalo grmovne in drevesne vrste. Na
območju, kjer se v sanacijo ni vmešaval človek, so se višje rastline bolje in hitreje obnovile,
saj so jim sušice nudile zaščito pri rasti (Stritih, 2013).
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Slika 4: Zaradi mineralnih hranil travniška vegetacija v začetku požene še izraziteje. V ozadju je delno pogorel borov gozd.
(Žigon, 2018)

Ekološke posledice požarov
Ekološke posledice so odvisne od več dejavnikov; od stopnje uničenja prsti – ta je najvišja na
z organsko snovjo bogatih tleh, zato je tam tudi obnova zelo dolgotrajna; od intenzivnosti,
vrste in pogostosti požarov, najbolj pa od ekološke stabilnosti oz. sposobnosti obnove
vegetacije, saj to ustavi proces izpiranja baz (Košir, 1997).
Požarna ogroženost je rezultat sočasne prisotnosti več dejavnikov, ki so ugodni za nastanek
požarov. V tem času je prepovedano kurjenje ali odprta uporaba ognja. Po navadi je
razglašena poleti, ko je zaradi daljše odsotnosti padavin prst in vegetacija dodobra
presušena, temperature zraka in tal pa visoke. Kras je temu še bolj podvržen, saj zaradi
poroznosti apnenčaste matične podlage tu površinskih vodotokov ni, prst, ki bi zadrževala
vlago, pa je plitva. K večji ogroženosti prispeva tudi vegetacija: črni bor je še bolj kot listavci s
svojo smolo in hlapi eteričnih olj v krošnjah dobro gorljiv (Košir, 1997).
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Slika 5: Karta požarne ogroženosti gozdov Slovenije. Vir: Varstvo gozdov pred požari, 2018.

Kot navaja Košir, je »vegetacijska sestava določene združbe lahko spremenjena v tolikšni
meri, da je resno požarno ogrožena, medtem ko je požarna ogroženost v ohranjeni
vegetacijski strukturi zanemarljiva« (Košir, 1997). Vsak požar poruši biološko stabilnost
gozda, progresivni razvoj se ustavi oziroma je po tem zelo spremenjen. Zato so ponavljajoči
se požari še toliko bolj uničujoči. V teh geografskih širinah je regeneracijska sposobnost
gozda v povprečju zelo dobra, kar pa tako kot za gorska in hladna območja to ne velja za
sušna submediteranska rastišča. Prav tako so bolj občutljive tiste združbe, kjer je človek že
posegal v naravno vegetacijo, kjer je s tem v naravnem okolju pustil večje količine organskih
odpadkov ali posegal v nepravem času, kar vpliva na način sukcesije, saj »kratkotrajna
posečna faza preide v trajnejši posečni stadij« (Košir, 1997, str. 111).
Ko zaradi požara nastanejo med vegetacijskim pokrovom svetle vrzeli, se tja najprej naselijo
pionirske vrste. S tem nastane drugačna rastlinska sestava, ki je lahko še bolj dovzetna za
nastanek požara. V starejših ima drevje več semena v tleh, zato se lahko relativno hitro
obnovi, tudi če je prizadet ravno podmladek. Košir piše, da so »ekološke posledice gozdnih
požarov posebno dolgotrajne v termofilnih združbah na pokarbonatnih tleh, kadar je njihova
progresija stalno prekinjana, ker se vedno znova ponovno vključujejo močni regresijski vplivi.
Ta pojav je najobsežnejši prav na Krasu, kjer se ponavlja širjenje požarov iz opuščenih travišč
in progresijskih grmovnih stadijev v inicialne razvojne stadije gozdnih združb ali, kar je tu zelo
pogosto, v kulture črnega bora. Obsežni požari kulture uničijo in vegetacijo vrnejo v stadij
travišč in kraških kamnišč – ponavljajoči se talni preletni požari vzdržujejo kulture v
lateralnem stanju.« Požarna ogroženost torej še zdaleč ni odvisna le od vremena, ampak
igrajo tu pomembno vlogo tudi lastnosti gozda samega: drevesne vrste, starost sestoja in
(ne)stabilnost ekološkega kompleksa. S poznavanjem teh dejavnikov in procesa obnove
gozda lahko posredno veliko pripomoremo k zmanjšanju požarne ogroženosti (Košir, 1997).
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Sukcesija
Sukcesija ali ekološko zaporedje pomeni ponovno naseljevanje vrst na degradirano območje.
V procesu sukcesije se krepijo odnosi med organizmi, veča se biotska pestrost, vsaka
naslednja združba pa je na višjem nivoju organizacije. V prvih fazah so pri naseljevanju
prisotni organizmi, ki so manj zahtevni in se hitro razmnožujejo, vrstna raznolikost je majhna,
število osebkov pa veliko. Z razvojem pa se razmerje obrne, uveljavljati se začnejo močnejše
rastline v manjšem številu, Število vrst naraste. Lovrenčak (2003) navaja, da v zmernotoplem
pasu sukcesija od golih tal do stabilnega listnatega gozda traja okoli 150 let (Lovrenčak, 2003,
citirano v Geršič in sod., 2014). Hitrost in način obnove vegetacije sta v prvi vrsti odvisna od
stopnje degradiranosti površine: tu ločimo primarno in sekundarno sukcesijo. Primarna
sukcesija je proces naseljevanja živih bitij tako rekoč iz niča; v prvih fazah tu nastopijo
mahovi in lišaji, pionirske vrste in preproste rastline. Iz njih postopoma nastaja organska
snov, ki daje možnost za rast višjih organizmov. Sekundarna sukcesija je naslednja stopnja in
pomeni obnovo rastlin iz morebitnih že obstoječih delov, naseljevanje višjih rastlin ter
ustvarjanje bolj kompleksnih bioloških odnosov. Ta proces je hitrejši in pogostejši od
primarnega. V sekundarno sukcesijo sodi tudi obnova vegetacije po požaru v naravnem
okolju, saj pri tem po navadi ne gre za popolno uničenje, ampak se življenje največkrat
ohrani v posameznih podzemnih delih, morebitnih skritih semenih ali manjših otokih
neprizadetih površin (Succession, 2018; Geršič in sod., 2014).

Slika 6: Shema primarne in sekundarne sukcesije. Vir: Primary and Secondary sucession.
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Ponekod je ogenj pomemben oblikovalec gozdnih ekosistemov. Mednje sodijo nekateri
severni borealni gozdovi, hrastovo-borovi gozdovi na vzhodu Združenih držav Amerike in
submediteranski gozdovi v Sredozemlju, Avstraliji, Južni Afriki, Čilu in Kaliforniji. Pojavljanje
tovrstnih motenj je v zgodovini botrovalo evoluciji vrst in združb do te mere, da je sedaj celo
potrebna za regeneracijo in ohranjanje biotske pestrosti (Attiwill, 1994). Poznavanje
mehanizmov obnove je ključno za sanacijo in trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Pod vplivom ponavljajočih se motenj so rastline za razširjanje oz. obnovo skozi evolucijo
razvile dva tipa mehanizmov: vegetativna obnova in nasemetitev. V prvem primeru novi
poganjki rastlin poženejo iz spečih brstov na podzemnih delih rastlin, ki jih je prst zavarovala
pred toploto. Novi osebki so vezani na že obstoječ koreninski sistem, zato je ponovna rast
precej hitra. Drugi mehanizem temelji na semenih, ki so shranjena v semenski banki tal ali
krošenj. V semenih se lahko začnejo procesi kaljenja odvijati prav zaradi visokih temperatur
ali povečane koncentracije nitratov (Vallejo, 2012).
Nekatere rastline pa so svojo strategijo preživetja bolj kot v obnovo usmerile v obrambo.
Taka sta na primer rdeči in črni bor. Ker rasteta na bolj skromnih rastiščih, je talna plast
vegetacije redkejša in se ogenj težje razširi v krošnje, torej je bistvena vzdržljivost debla. Bor
je z visoko krošnjo in debelo skorjo, ki varuje kambij, bolje prilagojen na talne požare
(Vallejo, 2012). Spet tretje rastlinske vrste prilagoditev niso razvile. Take ob močni motnji
izginejo z območja oz. so odvisne od osebkov, ki rastejo v bližini in se kasneje »od zunaj«
priselijo tudi na prizadeto območje (Vallejo, 2012). Glede na način prilagoditve Grime (2001)
razvršča rastline v tri glavne skupine: kompetitorji, stres-toleratorji in ruderalne vrste (Grime,
2001; citirano v Stritih, 2013).

Invazivne tujerodne vrste
Okolje, kakršnega poznamo danes, se je oblikovalo skozi milijarde let. Vrste so se evolucijsko
spreminjale, nastajale, izumirale, se selile. Nastali so spleti odnosov, ki jim pravimo
ekosistemi – v njih so pomembne vse sestavine. Ko pa v ekosistem, v katerem je že
vzpostavljeno ravnovesje, pride nov element, ta predstavlja motnjo. To zmoti ritem drugih
organizmov, saj niso prilagojeni nanj. Če je motnja dovolj močna ali dolga, lahko za
domorodne vrste predstavlja prevelik šok, da bi se nanjo navadile, zato sčasoma izginejo
(Kus Veenvliet, 2017). Človek je z različnimi nameni, hote ali nehote prinesel že na tisoče
vrst, a se vse te vrste niso ohranile enako. Ocenjuje se, da se le desetina prinesenih vrst v
novem okolju ustali in uspešno razmnožuje – temu pravimo, da so se naturalizirale. V Evropi
je znanih že več kot 12.000 tujerodnih vrst, od tega se jih je le v zadnjih 50 letih, ko je
globalizacija vse bolj intenzivna, ustalilo kar 9.000. Če pa se te nove vrste tako dobro
znajdejo v okolju, da se začnejo pospešeno širiti in s tem omejevati ali zatirati avtohtone
vrste, jo uvrstimo na seznam tujerodnih invazivnih vrst. Takih je od vseh prinesenih le
približno 10-15%, a so kljub relativno majhnemu deležu zelo velika grožnja (Kus Veenvliet,
2017).
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Ni prav dobro znano, zakaj populacije nekaterih naturaliziranih vrst ostajajo majhne, druge
pa se močno razširijo in povzročajo škodo, zato se invazivnosti ne da dobro napovedati. Za
tovrstne napovedi so najbolj uporabni primeri iz drugih držav, zato je pri projektih
ozaveščanja in reševanja težav z invazivnimi rastlinami zelo pomembno sodelovanje preko
državnih meja, ki jih rastline tako ali tako ne poznajo. Sicer pa je v okolju preveč različnih
dejavnikov, ki vplivajo na ustalitev, rast, razmnoževanje in širjenje bitij, da bi bilo njihovo
obnašanje lahko predvidljivo (Kus Veenvliet, 2017). In preplet teh dejavnikov je za vsak
košček sveta čisto specifičen.
»Invazivna tujerodna vrsta je tista, ki škoduje domorodnim vrstam, ogroža njih, njihovo
življenjsko okolje ali ekosisteme. Mnoge negativno vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje
ljudi« (Kus Veenvliet, 2017). Invazivne tujerodne vrste so ena največjih ekoloških nevarnosti,
saj povzročajo spremembe v zgradbi ali delovanju naravnih ekosistemov (Jogan, 2012).
Deleži prisotnosti v zadnjih desetletjih kažejo na naraščajoč trend, predvsem vzdolž večjih
rek; v višjih predelih sicer še ni bilo zabeleženih veliko takih vrst, a je povečevanje deleža na
zahodni meji dinarskega sveta zaskrbljujoče (Jogan, 2007). V ožjem pomenu gre za rastlinske
in živalske vrste, ki so s posredno ali neposredno pomočjo človeka prispele na neko
neavtohtono območje ter se tam tako udomačile, da s svojo prisotnostjo in širjenjem
ogrožajo biotsko pestrost, uničujejo naravo ter povzročajo onesnaženje in fragmentacijo
naravnih ekosistemov. V tem pomenu pojma invazivk niso zajeti pleveli, saj se ti pojavljajo na
vrtovih in obdelanih tleh, česar ne štejemo pod naravne ekosisteme, ter vrst, ki so morda
podivjane ali se hitro in uspešno širijo, a niso tujerodne (Jogan, 2012). Ko se tujerodne
invazivne vrste razširijo v novem okolju, jih je zelo težko odstraniti. Kurativni ukrepi
zahtevajo ogromne finančne in tehnološke vložke, ki pogosto sploh niso učinkoviti, zato se
vse več dela na preventivi; to so projekti ozaveščanja, zakonski predpisi na področju uvoza in
drugi projekti, kot je sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na tujerodne vrste
(ZOHO), ki omogoča zaznavo v zgodnjih fazah širjenja, oceno tveganja njihove naselitve ter
hitro ukrepanje. S tem se omogoči hitrejše ukrepanje, zmanjšanje nevarnosti in blaženje
negativnih vplivov na gospodarstvo, okolje in ljudi ter njihovo zdravje (Kus Veenvliet, 2017).
Gozdovi so v primerjavi z drugimi okolji, kot so obdelovalne in urbane površine, zaradi
manjše tranzitnosti nekoliko manj izpostavljeni neposrednemu vnosu tujih vrst – seveda
dokler je z njimi vse v redu in je ekološko ravnovesje stabilno. Stanje pa se lahko hitro
spremeni. Tak primer je bil žled pozimi 2014, ki je prizadel več kot polovico slovenskih
gozdov. Po takojšnji oceni Zavoda za Gozdove Slovenije (ZGS) je bilo za posek predvidenih
9,3 milijona m3 lesne mase, gospodarska škoda pa je bila ocenjena na 214 milijonov evrov.
Posledica pa ni le neposredna gospodarska škoda zaradi polomljenih dreves in zmanjšanih
živih lesnih zalog. Na obsežna območja propadajočih dreves se je naselil in prekomerno
razmnožil lubadar, ki je nato napadal tudi zdrava drevesa. Porušeno ravnovesje je zahtevalo
velike vložke človeka v sanacijo poškodovanih gozdov – iz Programa razvoja podeželja v
obdobju 2014-2020 naj bi se za odpravo škode, obnovo gozdov in ureditev gozdnih vlak
odštelo kar 19,6 milijona evrov (Veselič, Ž., 2015). Oslabljena, polomljena ali odstranjena
15

drevesa pa ustvarjajo tudi svetle vrzeli – in med pionirskimi vrstami, ki prve naselijo
izpraznjena območja, so mnogokrat ravno invazivne tujerodne rastline ali žuželke in glive, ki
se spravijo nad propadajoči les. Spore gliv in deli (invazivnih) rastlin se na taka območja lahko
prenesejo tudi z mehanizacijo, ki je bila tja pripeljana zaradi sanacije prizadetih območij.
Invazivne rastline nato tvorijo goste sestoje; spremeni se videz pokrajine, njihova gosta rast
pa zasenči spodnje sloje ter krade svetlobo semenom avtohtonih vrst, da ta ne morejo
vzkliti. Življenjski prostor domorodnih rastlin se ob nekaterih tujerodnicah krči tudi zato, ker
le-te preko korenin v tla izločajo kemične snovi, ki zavirajo rast (Kus Veenvliet, 2017). Boji
med avtohtonimi in tujerodnimi vrstami torej potekajo na 3 načine: fizično (tekmovanje za
svetlobo, prostor, vodo, hranila), kemično (izločanje ali poraba določenih snovi) ter biološko
– s križanjem vrst.
S tujerodnimi rastlinami povezanih nevarnosti smo se začeli zavedati pozno, v zadnjih
desetletjih pa se tej problematiki posveča vse več pozornosti. Tako je bil v letih 2008-2009
izveden prvi večji ozaveščevalni projekt Thuja (Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja)
ter v letih 2012-2013 njegovo nadaljevanje Thuja 2 (Tujerodne vrste – naša skrb, moja
odgovornost), ki sta bila namenjena tako strokovni kot splošni javnosti ter vrtičkarjem.
Njegov cilj pa je bil tudi vzpostavitev metodologije za popis tujerodnih rastlin, ki bi kasneje
lahko služil za trajni monitoring. Za bolj sistematičen popis je bil narejen tudi seznam 30
pogostejših in lažje prepoznavnih vrst. Sicer je bilo v Sloveniji zaznanih približno 50 invazivk,
zaradi lažjega popisa oz. težje prepoznavnosti pa jih je na seznam uvrščenih nekoliko manj
(Jogan, 2012). Leta 2014 je bila na evropski ravni sprejeta Uredba o preprečevanju in
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. S tem za nekatere invazivne
rastline velja stroga prepoved uvažanja, posredovanja, gojenja, uporabe in izpuščanja v
okolje. V obdobju 2016-2020 Gozdarski inštitut Slovenije s partnerskimi zavodi vodi projekt
LIFE ARTEMIS, katerega glavni cilji so ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo za gozdove
predstavljajo tujerodne vrste, in vzpostavitev učinkovitega institucionalnega okvira ter
zgodnje obveščanje o najdenih primerkih v naravi (Kus Veenvliet, 2017).
Zaradi razmeroma velikega prostora preučevanja sem s prej omenjenega seznama izbrala le
nekaj rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst, ki naj bi se na širšem območju pojavljale ter za
katere glede na rastiščne zahteve in pogoje obstaja večja možnost, da so na specifičnem
preučevanem območju prisotne.
Navadna robinija (Robinia pseudoacacia)
Robinijo so prinesli iz Severne Amerike kot tehnično uporabno rastlino, saj ima čvrst les in je
zelo medonosna. Gre za do 30 m visoko drevo s sivkasto skorjo, ki je vzdolžno grobo
razpokana. Listi so dolgi in lihopernati, s 3-10 pari lističev, ki so jajčasti, dolgi 2-5 cm. Prilista
sta spremenjena v trne, pa tudi po mladem deblu in vejah so ti pogosti. Cvetovi so beli, dišeči
in rastejo v dolgih visečih grozdih. Ti se potem spremenijo v plodove v obliki 10 cm dolgih
strokov. Najbolj ji ustrezajo globoka peščena tla, sončne lege in dovolj vlage, a je zelo
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prilagodljiva in sposobna kljub plitvemu koreninskemu sistemu preživeti tudi na zbitih in
revnih tleh, kjer druge vrste ne bi uspevale (Jogan, 2012; Haler, 2013).
Veliki Pajesen (Ailanthus altissima)
Veliki pajesen je pogosto sajeno okrasno drevo, ki prihaja iz vzhodne Azije. Ima tanko in
gladko sivo deblo, sorazmerno debele veje in več 10 centimetrov dolge ter spiralasto
razporejene liste. Listi so pernato sestavljeni s kratkopecljatimi suličastimi lističi in imajo tako
kot sok v steblu neprijeten vonj. Spomladi se na ženskih rastlinah razvijejo velika gosta
socvetja, ki se čez poletje spremenijo v krilate oreščke s semenom v sredini. Drevo hitro
raste. Velja za invazivko suhih ruderalnih rastišč (cestni robovi, opuščena gradbišča, razpoke
v tleh), je pa tudi pionirska vrsta zaraščajočih se suhih travnikov (Jogan, 2012). Gosti sestoji v
svetlih gozdovih izpodrivajo druga drevesa. Z močnimi koreninami lahko v urbanih okoljih
poškoduje ceste in drugo infrastrukturo (Kus Veenvliet, 2017).
Ambrozija ali pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia)
Ambrozija je enoletna rastlina, ki se vse pogosteje pojavlja na suhih ruderalnih tleh, njivah ali
ob cestah, prinesena pa je bila iz Severne Amerike. Zraste od nekaj centimetrov do 2 m, listi
so dvakrat pernato deljeni in spiralasto razporejeni po kosmatem steblu. Moška socvetja so
dolgi pokončni klasi na vrhu poganjkov, ženska, iz katerih se kasneje razvije plod v obliki
oreškov, so posamezna, neopazna in v zalistjih. Cveti od julija do oktobra (Jogan, 2012).
Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
Je enoletna ali trajna 0,4-1,5 m visoka rastlina, ki jo pogosto najdemo na poljih, opuščenih
njivah in travnikih, ruderalnih mestih, prodiščih, v jarkih in ob cestah. Steblo je kosmato, s
svetlozelenimi listi jajčaste ali suličaste oblike. Dlakavi listi so dolgi do 9 cm, široki pa do 2
cm. Cvetovi so združeni v koške, cvetni listi pa bele do rožnate barve. Vrsta je k nam prišla iz
Severne Amerike. V novem okolju izpodriva domorodne rastline, na košenih travnikih pa
povzroča škodo, saj slabša kakovost krme (Jogan, 2012).
Navadna ali peterolistna vinika (Parthenocissus quinquefolia agg.)
Gre za olesenelo vzpenjavko, ki je k nam prišla z Japonske. Ima dlanasto sestavljene liste iz 57 lističev, ki se jeseni obarvajo živo rdeče. Listi so dolgopecljati in nameščeni na kolenih
stebla, nasproti listov so razvite vitice s 3-8 končiči z oprijemalnimi ploščicami. Cveti julija in
avgusta, socvetja so grozdaste oblike in sestavljena iz do 3 cm velikih rumeno zelenih cvetov.
Iz njih se razvijejo modre jagode s premerom približno 0,5 cm. Tudi peclji se jeseni obarvajo
značilno rožnato rdeče. Prav zaradi te izrazite barve je bila k nam prinesena z Japonske kot
okrasna rastlina, danes pa velja za podivjano in naturalizirano vzpenjavko, ki jo najdemo na
ruderalnih rastiščih, v opuščenih kamnolomih in drugih degradiranih svetlih prostorih ter
gozdnih robovih (Jogan, 2012).
Severnoameriške nebine (Aster novi-belgii agg.)
Tudi Severnoameriška nebina je, kot že ime pove, prišla iz Severne Amerike kot okrasna
rastlina. Zraste do 1,5 m visoko in je zelnata trajnica. Listi so majhni, goli, suličasti in gladki ali
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drobno nazobčani. Tudi steblo je golo. Jezičasti cvetovi so po navadi bele ali vijoličaste barve.
Za plodove, dlakaste rožke, ni znano, če pri nas sploh dozorijo, sicer pa se rastlina
razmnožuje vegetativno, z razraščanjem podzemnih živic (Jogan, 2012).
Orjaška zlata rozga (Solidago gigentea)
Orjaška zlata rozga je iz Severne Amerike prinesena okrasna rastlina. Najdemo jo ob cestah,
železniških progah, v okolici naselij, ob vodotokih, na gozdnih robovih in redko košenih
travnikih. Gosti sestoji preprečujejo rast domorodnim vrstam. Je do 2,5 m visoka zelnata
trajnica z golim steblom (po čemer se razlikuje od kanadske zlate rozge). Tudi listi so po
navadi goli, podolgovati in imajo skoraj gladek rob. Vrh rastline se razveja v bujno rumeno
socvetje in cveti od avgusta do oktobra. Plod je do 2 mm dolga rožka s šopkom dlak (Jogan,
2012).
Amerikanski javor (Acer negundo)
Drevo ima gladko lubje in 5-delne, pernato sestavljene kratkopecljate liste. Cvetovi so dolga
gosta socvetja in so dvodomni; po cvetenju se razvijeta pravokotna krilata oreška. Rastlina
prihaja iz Severne Amerike in je pogosto sajeno okrasno drevo. Danes ga pogosto najdemo
na ruderalnih tleh in v obrečnih gozdovih (Jogan, 2012).

Metode
Po predhodnem pregledu literature in določenih teoretičnih izhodiščih smo izdelali zemljevid
preučevanih območij. Razpoložljivi prostorski podatki o površinah požarov so se izkazali za
precej nenatančne, saj se stanje na terenu večkrat ni ujemalo s sledmi požarov v naravi. To je
privedlo do nekaterih zavor v raziskovanju, saj tako v resnici ni bilo točnih podatkov o robu
degradirane površine – razen tam, kjer je to bila cesta ali požarna preseka – in s tem
izhodišča za prepoznavanje razlik v vrstni sestavi rastlin med požariščem in okolico. Kljub
temu so bile razlike opažene, četudi z nekoliko manjšo prostorsko ločljivostjo.

Pogorišča
V zadnjih manj kot dveh desetletjih je v osrednjem delu Komenskega Krasa prišlo do kar
štirih velikih požarov. Leta 2001 je gorelo ob cesti pri Komnu, 2006 je ogenj zajel veliko
grebena, ki razmejuje Kras in Vipavsko dolino, 2013 je gorelo pobočje Trstelja, 2017 pa skoraj
isto območje kot 16 let prej. Na širšem območju Krasa je bilo v tem času še več večjih ali
manjših požarov, vendar smo obravnavali le posledice prej naštetih, saj so si mikroklimatski
in rastiščni pogoji tu najbolj podobni. Gre za povečini položna do zmerno nagnjena prisojna
rastišča. Celotno območje je brez površinskih vodnih virov, površje je skalnato. Prsti so
plitve, le v vrtačah je globina ugodnejša. Primerljivost razmer je ključnega pomena za
opazovanje stopnje sukcesije in razvoja vegetacije v odvisnosti od časa.
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Slika 7: Zemljevid preučevanih pogorišč

Območja požarov iz leta 2001, 2017 in delno 2006 se v veliki meri prekrivajo, kar je iz
okoljskega vidika »sreča v nesreči«, iz našega pa nekoliko manj ugodno: tako ni veliko
površin za opazovanje stanja na pogorišču po 17 letih po požaru, saj sta skoraj isto območje
prizadela požara tudi leta 2006 in 2017. Prav tako je majhna tudi površina, kjer je gorelo le
2017, prej pa ne. Hitrost sukcesije in vrstna sestava vegetacije so gotovo tudi posledica
ponavljanja požarov. Zaradi majhnega obsega površin različnih stopenj prizadetosti je težko
oceniti splošno veljavnost pridobljenih rezultatov.
Požar pri Komnu, 2001
29. avgusta 2001 popoldne sta Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Komen in Zavod za
gasilsko in reševalno službo (ZGRS) Sežana prejela obvestilo o požaru ob cesti med Komnom
in Branikom. Gre za območje zaraščanja, opuščenih travnikov in gozdov. Območje so
povečini poraščali navadni ruj, črni gaber, mali jesen in osušena trava (predvsem jesenska
vilovina), ponekod tudi sestoji črnega bora.
Zaradi močne suše, pred tem namreč ni deževalo že več kot pet tednov, se je ogenj zelo hitro
širil. K temu je pripomogel tudi zmeren jugozahodni veter. Požar se je širil talno, vršno,
mestoma pa tudi podtalno. Ob poti je ogenj, ki je že zajel borove krošnje, prek teh celo
preskočil cesto in se širil v gozd proti severovzhodu. Ponoči je okrepljena burja sunki 40 do
50 km/h so razplamteli tleče točke že skoraj pogašenega požara in ogenj se je spet naglo
razširil in zajel 17 ha strnjenega borovega gozda. Ogenj se je širil proti zaselku Jablanec in
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vasi Rubije, hitro je napredoval po suhih, zaraščajočih se travnikih. Ponekod so zublji
preskakovali tudi 200-metrske razdalje. Obilne padavine so nevarnost pogasile šele tretji dan
zjutraj. Požar je skupno zajel 122 ha površin. Pri tem sta bili resno ogroženi dve naselji, več
gospodarskih objektov in pašniki z drobnico (Požar pri Komnu, 2001).
Požar »Šumka«, 2006
21. julija 2006 popoldne je zagorelo ob cesti Komen-Branik. Na obeh straneh ceste je teren
strm, skalovit in težko dostopen, poraščen pa je bil s črnim borom in vmesnimi sestoji
listavcev. Omenjena cesta je edina prometnica na območju, kar je kasneje oviralo logistiko
pri gibanju velikega števila gasilskih enot.
Požar se je s pomočjo južnega vetra hitro širil po hribu navzgor. Ponoči je ta spremenil smer;
zapihala je burja (severovzhodnik), ogenj pa se je naglo širil po pobočju hriba Šumka.
Zadrževanje požara na čelu je bilo uspešno. Izklopili so 400 kW daljnovod, pri gašenju so se
naslednji dan pridružili še helikopterji Slovenske vojske in dve italijanski letali Canader.
Popoldne je bilo na terenu 230 gasilcev s 49 vozili. Taktika »protiognja« je bila neuspešna,
požar je ogrozil zaselek Jablanec.
3. dan je bilo na terenu že zjutraj prek 430 gasilcev, požar je bil razdeljen na pet sektorjev, žal
ni bilo prisotnih helikopterskih enot. Vetrovne razmere pa so bile spremenljive: dolnik je
sprožil, da je ogenj iz talnega prešel v vršni požar in se bliskovito širil po pobočjih hribov, kjer
ni nobene ceste ali požarne preseke. Prihajalo je do večjih požarnih preskokov tudi na daljše
razdalje. Ob cesti Lipa–Dornberk so potekale preventivne aktivnosti s pomočjo avtocistern in
zalivanjem terena, da vsaj tu ne prišlo do preskoka. Proti večeru in čez noč pa se je požar
tako razširil, da se je to upanje skoraj izničilo. Okrog 7. ure zjutraj (24. 7.) je vendarle prišlo
do preskoka, česar se prisotni gasilci najprej sploh niso zavedali. Ogenj se je za njihovimi
hrbti nenadzorovano širil po pobočju Trstelja. Do večera je bil tudi požar na Trstelju omejen.
Naslednji dan je popoldne prišlo do neviht; močan naliv je pomagal gasiti ogenj, hkrati pa so
številni udari strel zanetili požare na novih lokacijah. Stanje na požarišču se je umirilo šele
popoldne šestega dne, 26. 7. 2006, ko je pričelo ponovno deževati (Požar na Šumki, 2006).
Na prizadetem območju je več kot polovico vegetacije predstavljal borov gozd, preostanek
pa hrasti (6%) in drugi termofilni listavci (38%). Na treh četrtina površine požara je šlo za
vršni, drugod pa talni požar (Jakša, 2016). Požar je skupno zajel približno 950 ha površja, od
tega 710 ha gozda (Varstvo gozdov pred požari, 2018).. V istih dneh sta bila na širšem
območju Krasa še dva požara, večja od 70 ha, ter več manjših, kar kaže na izredno požarno
ogroženost.
Na območju opisanega požara se je nekaj mesecev po tem začela sanacija: najprej je bilo
potrebno urediti vlake, skladiščne površine in poti, ki sedaj služijo tudi kot požarne preseke.
Potem pa se je začelo strojno podiranje odmrlih dreves, priprava sekancev in okroglega lesa
ter transport. S tem se je sprostilo prostor za kasnejše sajenje dreves, hkrati pa zmanjšalo
možnost naselitve lesnih škodljivcev in nastanka novega požara, saj je bila mrtva lesna masa
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odstranjena. Temu je sledilo sejanje hrastovega želoda, nato pa še zaščita sestoja –
postavljena je bila ograja, ki naj bi mlade hraste ščitila pred objedanjem divjadi. S tako
obsežnimi posegi pa so se odprla tudi nova ekonomska in ekološka vprašanja (Košir, Jež,
2008).
Požar Trstelj, 2013
Zagorelo je v nedeljo, 11. 8. 2013, sredi noči ob cesti proti prelazu »Železna vrata« pod
Trsteljem. Pogoji za nastanek in širjenje požara so bili namreč odlični: poleg visokih
temperatur je vladala tudi izrazita suša (v zadnjem mesecu je padlo manj kot 12 mm
padavin), vegetacija je bila zato izsušena. K hitremu širjenju je pripomogel tudi rahel veter in
strm, gosto poraščen in težko dostopen relief. Poleg tega so grožnjo predstavljala
neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) – območje občine Miren-Kostanjevica je ocenjeno kot
območje z zelo veliko ogroženostjo glede na stopnjo ogroženosti z NUS; ta sredstva so
ostanki bitk s Soške fronte, ki je intenzivno potekala tudi na Goriškem Krasu. Požar se je več
ur nenadzorovano širil, šele popoldne ga je uspelo lokalizirati večjemu številu enot iz kraške
in goriške regije ob pomoči helikopterjev. Sledilo je intenzivna sanacija pogorišča ter
preventivno zalivanje roba požara. Intervencija je bila uradno zaključena naslednji dan, 12.
8., ko je spet prišlo do obilnejših padavin.
Hitrost in učinkovitost intervencije gre pripisati dobri komunikaciji ter sodelovanju številnih
(posredno) povezanih služb: vključeni so bili prostovoljni in poklicni gasilci Obalno-Kraške,
severnoprimorske in Notranjske regije, poveljniki Gasilske zveze Slovenije, Civilne zaščite RS,
predstavniki ministrstev za obrambo iz Slovenije, Italije in Hrvaške, Zavod za gozdove OE
Sežana, helikopterska enota Slovenske vojske, Državna enota za varstvo pred NUS, podjetje
ELES in številne lokalne organizacije.
Obseg požara je ocenjen na 27,8 ha in sodi med srednje velike požare. Povečini je šlo za
borove gozdove in vmesne sestoje malega jesena, črnega gabra, hrasta puhavca in drugih
toploljubnih listavcev (Požar na Trstelju, 2013).
Požar pri Komnu, 2017
V začetku avgusta je bila za Obalno-Kraško kot tudi druge regije razglašena velika požarna
ogroženost. Ob vsakodnevnih temperaturah nad 30° C in ob dolgotrajni odsotnosti padavin
(od začetka julija je padlo skupaj le 9 mm dežja) je bila vegetacija že tako izsušena, da so listi
in iglice na drevesih že porjaveli, trava pa je bila čisto suha.
6. 8. 2017je bil severno od Komna, ob cesti Komen-Branik opažen velik gost dim. V danih
pogojih se je požar zelo hitro širil – burja s sunki nad 70 km/h je jugozahodno linijo požara
nevarno pomikala proti zaselku Jablanec. Večinoma je šlo za pritalni požar, ogenj je požiral
presušeno nizko vegetacijo in napredoval tudi po več 10 m na minuto. Ponekod je prek
gostega grmičevja ogenj prehajal v vršni požar; prišlo je tudi do nevarnih požarnih preskokov
čez ceste in požarne preseke. Zaradi že mnogih tovrstnih izkušenj, pa tudi zavedajoč se
možnosti ponovitve in posledic katastrofalnega požara iz leta 2006, je bilo interveniranje
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veliko bolj hitro, organizirano, preudarno in učinkovito. Na intervenciji je s 115 vozili
sodelovalo 480 gasilcev iz 60 društev.
Kljub 410 m3 vode, ki je bila porabljena za gašenje, bi bil zaključek intervencije brez dežja
vprašljiv – k sreči pa se je zvečer nad Krasom sprostila večja nevihta, ki je z močnimi sunki
vetra sprva vzplamtela posamezne tleče točke, kasneje pa z večjo količino dežja dokončno
pogasila požgano območje. To je obsegalo 116 ha površin, od tega 38 ha gozdov; ostalo so
bili travniki in »gmajne«, tj. opuščeni pašniki in površine v zaraščanju, mnoge degradirane že
od prejšnjih požarov (Požar pri Komnu, 2017).

Slika 8: požar pri zaselku Jablanec avgusta 2017. (Žigon, 2017)

Na sliki 8, posneti med samim gašenjem požara, je videti, da je na gmajnah, kjer so drevesa
manjša in redkejša, ogenj po suhi travi napredoval hitro. Ker je bil čas izpostavljenosti visoki
temperaturi in plamenom krajši, nekatere višje rastline niso bile popolnoma uničene in so se
zato kasneje hitreje obnovile. Med omenjenimi rastlinami je velik delež prav robinije,
dopolnjujejo jo dren, mali jesen, črni gaber in nekatere druge. Razlog za to je v opuščanju
rabe in zaraščanju teh površin – še toliko bolj po velikem požaru, ki je to in širše območje
prizadel 11 let prej.
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Terensko delo
Terensko delo smo s presledki izvajali večkrat. Tako je bilo lažje opaziti sestoje ali posamezne
primerke iskanih rastlin, ki se v določenih obdobjih bolj razlikujejo od ostalega rastlinstva.
Vidne razlike se pojavljajo zaradi zgodnejšega brstenja, izrazitega cvetenja ali cvetenja sploh,
časa intenzivne rasti ali zaradi drugih vplivov, kot je na primer suša.
Seznam iskanih rastlin smo skrčili le na tiste, ki so bile na širšem območju Krasa že
zabeležene oz. za katere so tukajšnji pogoji ustrezni in je zato možnost njihovega pojavljanja
večja. To so robinija, veliki pajesen, ambrozija, enoletna suholetnica, navadna vinika,
severnoameriške nebine, orjaška zlata rozga in amerikanski javor.
Razpoložljiva območja sem glede na čas od požara razdelila na tri tipe:





Prvi – največji je (glede na čas od zadnjega požara) tudi najstarejši: »Požar Šumka« je
gorel leta 2006. V ta tip je vključeno le tisti del pogorišča, ki ni bil zajet v drugih velikih
požarih (2001 in 2017)
Drugi tip je pogorišče na pobočju Trstelja iz leta 2013; je najmanjši od teh in najbolj
strm. Pobočje je pretežno orientirano proti vzhodu.
Tretji del obsega ravnino trikotne oblike med cesto Branik-Komen in vasema Rubije
oz. Jablanec. Tu gre za območje, zajeto v zadnjem požaru (avgust 2017), je pa pred
tem v večjem delu gorelo tudi leta 2001 in 2006. Proces sukcesije je torej tu najkrajši,
verjetno pa tudi nekoliko hitrejši kot »običajno«, saj je zaradi prejšnjih požarov
sestava vegetacije bolj »pionirska«. Na podlagi fotografskega gradiva (Slika 9)
predpostavljamo, da je bila tu pred zadnjim požarom vegetacija podobna tisti na
prvem delu (»Požar Šumka 2006«), torej pionirske vrste, ki se po stresu lažje in hitreje
obnovijo oziroma naselijo nazaj.

Slika 9: Pogled proti jugu na območje "tipa 3", deset mesecev pred požarom. (Žigon, 2016)
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Slika 10: Karta pogorišč, razdeljenih na tri tipe glede na starost.

Za določanje rastlinstva na nekem območju se običajno uporablja Braun-Blanquetova
metoda popisa. To je sistematičen popis rastlinstva na določenem vzorčnem območju. Ker pa
je preučevano območje preveliko za tako metodo in ker za to raziskavo ni pomembno vse
rastlinstvo, smo se tega lotili drugače – manj sistematično, a z večjim poudarkom na izbranih
invazivnih rastlinah.

Ugotovitve
Navadna robinija
Najprej smo spomladi začeli s kartiranjem rastišč robinije. V tem času, konec marca, se da
take površine precej lahko ločiti od ostale vegetacije, saj začne robinija zeleneti prej kot
večina ostalih rastlin. Ni pa edina, zato satelitski posnetki ne zadoščajo za analizo, ampak je
potrebno pogledati tudi od bliže. Podobno je tudi v drugi polovici aprila, ko nastopi čas
cvetenja; razkošno belo cvetje je vidno že na daleč, je pa tudi to ne povsem zanesljiv
pokazatelj, saj posamezna drevesa ali sestoji v skladu z zunanjimi pogoji in ciklom rastline ne
cvetijo vsako leto. Tretji poskus kartiranja je potekal v juliju, ko se je na nekaterih rastlinskih
vrstah že poznala daljša odsotnost obilnejših padavin – ena takih je tudi robinija. Listi rastlin,
rastočih predvsem na prisojnih, skalnatih in bolj izpostavljenih predelih, so se za razliko od
drugih rastlin že začeli barvati rumeno.
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Slika 11: Robinija 12 let po požaru. Rumeni listi kažejo na prve učinke poletne suše. (Žigon, 2018)

Natančno kartiranje robinije ni prineslo smiselnih rezultatov, saj je na obravnavanem
območju, t. j. pogoriščih in njihovi ožji okolici, prisotna že skoraj povsod. Namesto
podrobnega beleženja lokacij smo raje začeli iskati vzorce pojavljanja. Izkazalo se je, da se
enotne ocene ne da narediti niti znotraj enega tipa pogorišč. Največje razlike so bile opazne
na območju požara iz leta 2006, torej največjem in po času od zadnjega požara najstarejšem
območju. Na prisojni strani niza vzpetin Šumka-Ovčjak je robinija prisotna v različnih stadijih.
Na ponovno vzdrževanih travnikih ter redkih otokih skoraj nepoškodovanega gozda je skoraj
ni, sicer pa je praktično povsod – ponekod v večinskem deležu, drugod v kombinaciji s črnim
borom, hrastom, črnim gabrom ali drugimi vrstami. Na severni strani hribov ter na vrhu
samega grebena pa je sploh ni, kar je presenetljivo, saj tu ne gre za izrazite strmine, višine ali
po čem drugem bistveno drugačne rasne razmere kot drugod. Ponekod temu morda botruje
paša drobnice, na drugem vrhu pa naravno posejani mladi bori, ki zelo na gosto preraščajo
en del površja. »Meja« poteka ravno po grebenu. Zanimive so tudi razlike, ki se pojavljajo na
z robinijo poraščenih tleh. Ponekod so rastline majhne – tu gre za zaraščanje travnikov, ki so
bili v zadnjem obdobju opuščeni. Drugod je razmerje med robinijo in avtohtonimi vrstami
zelo različno; nekje je robinija v močni prevladi, drevesa so velika tudi več kot 5 m, spet
drugje je ta delež manjši. Tam so bila pri sukcesiji dovolj uspešna tudi drevesa drugih vrst ali
pa so se že prebila skozi strnjeni pokrov robinije. Ocenjujem, da je delež robinije izven
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pogorišč med 0 in 40 %, na obravnavanih območjih pa mestoma tudi prek 80 % v grmovnem
in drevesnem sloju.
Največji deleži robinije v sestavi vegetacije so ravno tam, kjer so bili opravljeni poskusi
sanacije pogorelega gozda. Drevesa so bila zaradi nevarnosti naselitve lubadarja ali drugih
škodljivcev posekana in odpeljana, s tem pa je nastal prostor za nove rastline, med katerimi
se je poleg robide najbolj razpasla robinija. Na od ognja nepoškodovanih površinah se
robinija največkrat pojavlja v nekoč obdelanih vrtačah in manjših dolinah ter na travnikih,
kjer se opušča košnja ali paša.

Slika 12: širjenje robinije na opuščen travnik. (Žigon, 2018)

Robinija je na Krasu že zelo naturalizirana, zato se je že na začetku pojavila dilema o
smiselnosti preučevanja. Kljub temu so se ravno na primeru te rastline pojavili določeni
vzorci, iz katerih smo oblikovali teorijo o štirih fazah sukcesije pionirskih (ali invazivnih) v
odnosu do avtohtonih rastlinskih vrst.
Na podlagi terenskega preučevanja bi lahko opredelili naslednje štiri sukcesijske faze:
1. Nekaj mesecev po požaru se na pogorišče prve vrnejo zeliščne vrste. Opazni so tudi
že mladi poganjki drevesnih vrst, med katerimi prevladuje invazivna vrsta (robinija).
2. Po slabem letu predvsem v grmovnem in drevesnem sloju pionirske vrste zavzemajo
večinski delež, saj se v novem okolju bolje znajdejo.
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3. Po nekaj (deset) letih pionirske vrste izgubljajo dominanco, saj se avtohtone rastline
dolgoročno bolje obnavljajo.
4. Več desetletij po požaru: prevladujejo avtohtone rastline, združba se približuje
stopnji klimaksa.

Slika 13: Zemljevid sukcesijskih faz; stanje poleti 2018.

Na podlagi te razdelitve je nastal nov zemljevid (slika 13). Na njem je prikazano, na kakšni
stopnji sukcesije je določen del obravnavanega površja glede na zgoraj opredeljene faze.
V prvo razvojno fazo bi sodilo območje, ki je bilo prizadeto v zadnjem požaru – leta 2017. Ker
se vegetacija tukaj precej hitro obnavlja, smo ga označili kot območje na prehodu med prvo
in drugo fazo. Del območja je opredeljen kot kombinacija prve in četrte faze: tu gre za gozd,
ki ga je požar prizadel le v plasti podrasti, drevesa pa niso huje poškodovana. Pritalna
vegetacija je torej v začetnih stadijih obnove, medtem ko višje in olesenele rastline
(predvsem drevesa) rastejo naprej.
V drugo fazo smo uvrstili praktično celotno preučevano območje. Glavni predstavnik
invazivnih vrst, ki opredeljujejo to fazo, je robinija. Na posamezni območjih se krepijo tudi
nekatere avtohtone rastline. Na zemljevidu je s šrafuro označen prehod med drugo in tretjo
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fazo. Glede na mestoma relativno hitro obnovo avtohtone vegetacije ocenjujemo, da
ponekod 2. faza niti ni nastopila. Izrazita pa je druga faza na predelih, kjer je bil po požaru
(2006) opravljen sanacijski poseg.
Tretja faza je prisotna le na manjših območjih, kjer se robinija po stresu ni naselila. To je tam,
kjer vegetacija v požaru ni bila tako kritično prizadeta, zato ni popolnoma odmrla in se je
lažje in hitreje obnovila. Kot je bilo že pomenjeno, ponekod območja, ki jih je še do
nedavnega preraščala robinija, prehajajo v tretjo fazo.
Vegetacije v četrti fazi, to je klimatski združbi, v čisti obliki tu skoraj ni, saj je tudi od
najstarejšega požara minilo premalo časa, da bi se naravna ravnovesja popolnoma ustalila.
Četrta faza je bila zabeležena le na manjših nepoškodovanih zaplatah gozda ter v kombinaciji
s prvo fazo tam, kjer je zadnji požar prizadel samo podrast.

Slika 14: Kombinacija prve in četrte faze sukcesije. (Žigon, 2018)

Preučevanje robinije v odnosu do drugih rastlin je pokazalo določene vzorce, ki so prikazani
na sliki 13. Vendar pa se zavedamo, da smo preučevali le eno rastlino na sorazmerno
majhnem območju. Zato gre zaenkrat zgolj za domneve in začetne ugotovitve, ki jih ne
moremo z gotovostjo posplošiti na celotno območje.
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Veliki pajesen
Velikega pajesna je na celotnem območju preučevanja razmeroma veliko, a manj kot
robinije. Izrazito se pojavlja v skupinah, morebitni posamezni osebki so le nekoliko oddaljeni
od številčnejšega rastišča.

Slika 15: Zemljevid najdenih nahajališč velikega pajesna, ambrozije in navadne vinike na širšem preučevanem območju.

Kot je vidno z zemljevida (slika 15), se je pajesen pojavljal na določenih »otokih«, ki so bili
veliki od nekaj kvadratnih metrov do nekaj arov. Vsa nahajališča velikega pajesna se
pojavljajo ob ali v bližini cest, poti in drugih površin, ki jih je človek bistveno spremenil.
Največje najdeno rastišče pajesna je celo čisto zraven vasi Škrbina, tudi ostala večja pa so
blizu naselij ali glavne ceste. Primerki, ki so rasli (zaenkrat) posamezno ali v manjših gručah,
so bili od glavnih cest bolj oddaljeni. Iz tega sledi ugotovitev, da velikost rastišč pada
sorazmerno s kategorijo poti oziroma dostopnostjo, kar pomeni, da se je pajesen prej zasejal
blizu človeka in se kasneje širi na manj tranzitna področja.
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Slika 16: Nahajališče velikega pajesna ob kolovozu. (Žigon, 2018)

Podobo kot robinija se je tudi pajesen po požaru hitro obnovil. Spodnja fotografija (slika 17)
je bila posneta aprila 2018, prvo pomlad po požaru. Izjemna sposobnost obnove kaže, da je
pajesen res trdoživa in zelo prilagodljiva rastlina, ki je ne uniči niti ogenj. Poleg poganjkov ob
steblih požganih rastlin so majhni primerki gosto pognali tudi tik ob cesti in v okolici. Sicer pa
gre za rastišče, ki se razprostira na obeh straneh ceste. Zahodno od ceste je bil požar že leta
2001: tu je pajesna veliko več, razraščen je po živih mejah med travniki v radiju okrog 100 m.
Največja drevesa so visoka tudi več kot 7 m. Na drugi strani ceste ga je še nekoliko manj, tudi
drevesa so manjša, a se širijo in na gmajni, ki večinoma ni v aktivni uporabi, hitro
napredujejo.
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Slika 17: Pajesen ob cesti se je po požaru avgusta 2017 hitro obnovil. (Žigon, 2018)

Slika 18: Mladi poganjek pajesna ob steblu starejše rastline, zraven mlada robinija, v ozadju pa zoglenelo deblo, ki so ga
naselile glive. (Žigon, 2018)
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Enoletna suholetnica
Enoletna suholetnica je na Krasu precej pogosta ne le na pogoriščih, saj se z opuščanjem
paše, košnje in vzdrževanja travnikov vse bolj širi. Je pa bilo pri terenskem delu najdenih kar
nekaj travnikov, kjer je suholetnica dominirala dosti bolj očitno kot na travnikih, ki jih v bližnji
preteklosti ni prizadel požar. Verjetno je razlog tudi v tem, da se je po požaru v letu 2001 in
čez 5 let še večjem požaru na Šumki z izjemo paše konj in drobnice v posameznih obdobjih
koriščenje tega prostora praktično prenehalo. Poškodovani gozd ni imel več prave vrednosti,
zaradi vse manjše potrebe se tudi košnja ni več izvajala. Ob tako pogostem pojavljanju
obsežnih požarov v naravi (vmes je bil na Krasu še en velik požar: pri Brestovici poleti 2003)
je upadel tudi interes lastnikov zemljišč za intenzivnejše gospodarjenje.

Slika 19: Gosto nahajališče enoletne suholetnice na travniku, pogorišču iz leta 2017. (Žigon, 2018)

Pelinolistna ambrozija
Na Krasu za razliko od sosednje Vipavske doline ambrozije (še) ni veliko, zato ni bila ravno
pričakovana. Hkrati pa se je potrdila domneva, da so požari in kurativni posegi tudi posredna,
a uveljavljena pot pri naseljevanju tujerodnih vrst. Najdena primerka sta rasla na požarni
preseki (slika 15), t. j. makadamski poti, ki je bila obnovljena in uporabljana predvsem ob
sanaciji največjega požara. Material zanjo je bil pripeljan od drugje, s tem pa očitno tudi
seme invazivne tujerodne vrste.
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Slika 20: Pelinolistna ambrozija na navoženem tamponu. (Žigon, 2018)

Navadna vinika
Nekoliko nenavadna je bila tudi najdba vinike. Sodeč po okoliščinah tudi v tem primeru požar
ne nosi direktne krivde, saj so mladi poganjki rasli iz kupa v gozd odvrženih vrtnih organskih
odpadkov (slika 15). Je pa okolica tega odlagališča zaradi motnje (požar poleti 2017) in
posledičnega ekološkega neravnovesja, ki je šele v začetnih fazah obnove, bolj dovzetna za
naselitev tujerodnih vrst. Na to kaže tudi mlada robinija na fotografiji (slika 21) v ozadju. Zato
se zna v bližnji prihodnosti ta mali primerek navadne vinike precej razrasti in razmnožiti, kar
pa pomeni nove motnje in posledično iskanje novega, spremenjenega ravnovesja.
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Slika 21: Navadna vinika na kupu organskih odpadkov (Žigon, 2018)

Druge tujerodne invazivne vrste, za katere je bilo v literaturi navedeno, da se v širši okolici
pojavljajo, pri terenskem delu na tem območju niso bile najdene.

Čas kot dejavnik sukcesije na pogoriščih
Pogorišče »Šumka 2006«, opredeljen kot prvi tip pogorišča, je zelo pestro. Ker gre za
najstarejše od preučevanih degradiranih območij, je stopnja sukcesije na njem najbolj
napredovala, a se kljub temu mestoma zelo razlikuje. V večinskem delu smo jo zato uvrstili v
2. fazo obnove, saj so invazivne vrste, tu zelo prisotne. Močno prevladuje robinija. Ponekod
pa sukcesija sega že globoko v tretjo fazo, saj so hrast, črni bor, mali jesen, črni gaber in
nekatere druge domorodne vrste vidno okrepljene. Posamezni otoki gozda znotraj tega
pogorišča v omenjenem požaru očitno niso bili tako močno poškodovani. Tam je gozd v
razviti fazi tako kot na območjih izven pogorišč.
Na pogorišču Trstelja se stanje 5 let po požaru v primerjavi s starejšim pogoriščem razvija
precej v korist avtohtonim vrstam. Ponekod se sicer pojavlja robinija, popisan je bil tudi en
primerek pajesna, a invazivne vrste tu nikakor ne prevladujejo. Očitno v tem delu do razvoja
druge faze ni prišlo. V borovem gozdu, kjer so ponekod krošnje preživele napad ognjenih
zubljev, v podrasti povečini raste le jesenska vilovina in mestoma robida, primerki robinije so
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redki. Na poseki pod daljnovodom, ki je bila tudi zajeta v tem požaru, v obliki gostega
grmovja iz ostankov korenin poganjajo mali jesen, ruj in robida. Tudi tu robinije –
presenetljivo – skoraj ni. Nekoliko več robinije je bilo le na delu, kjer je gozd popolnoma
uničen in stojijo pokonci le zogleneli ostanki dreves; tu se potrjuje prej navedeno dejstvo, da
ta rastlina išče sončne lege.

Slika 22: Robinija v podrasti uničenega gozda na Trstelju. V ospredju avtohtona vegetacija na dobri stopnji obnove.
(Žigon, 2018)

Pri tretjem tipu območja, kjer gre za eno leto staro pogorišče, je sukcesija šele v prvi oziroma
prehaja v drugo fazo obnove. Na travnikih sicer vegetacija verjetno ni povsem enaka kot
pred požarom, a je ozelenela veliko hitreje – prvi val zaradi mineralnih hranil že po nekaj
dneh, še bolj bujno pa naslednjo pomlad. Kjer so prej rasla mlada drevesa (starost zoglenelih
debel bi se po debelini ujemala s časom od požara leta 2006), so v dobrega pol leta iz korenin
ali preživelih nadzemnih delov rastlin že pognali novi poganjki. Poleg robinije je tovrstna
obnova jasno vidna tudi pri ruju, malem jesenu in brestu, ki ga sicer v okolici in po Krasu ni
veliko. V borovem gozdu, ki ga zadnji požar na srečo ni prizadel v višjih plasteh, ampak le
zeliščnem in delno grmovnem sloju, se pozna velika razlika v sestavi vegetacije. Kjer bori niso
poškodovani do te mere, da bi odmrli, se je v nižjih slojih močno okrepila mlada podrast – z
velikim poudarkom na robiniji. Borov gozd je na območju požara gosto posejan z do meter in
pol visokimi robinijami, medtem ko je na drugi strani ceste, kjer gozd ni bil poškodovan,
podrast izrazito bolj redka. Tam rastejo robida, srobot, divji šparglji, jesenska vilovina,
navadna kalina in ponekod mali jesen ter črni bor.
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Slika 23: poganjki robinije iz preživelih nadzemnih ali podzemnih delov rastlin, maj 2018. (Žigon, 2018)

Slika 24: Zelo hitra rast robinije: junij 2018, manj kot leto po požaru. (Žigon, 2018)
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Sklep
Narava je kompleksen sistem množice živih organizmov, ki se stalno spreminja. Tako je
sukcesija in z njo prisotnost invazivnih vrst le proces v iskanju naravnega ravnovesja, ki prav
tako zajema različne in glede na območja tudi zelo pestre faze. Spreminjanje ravnovesij je bil
in bo vedno del narave, je pa človek z globalizacijo in težnjami kapitala še toliko bolj
spremenil hitrost, smeri, elemente in dejavnike sprememb.
Pogorišča niso edini prostor naseljevanja invazivnih rastlin. A ker je bila zaradi zunanjega
stresa povečana ranljivost ekosistema, se je možnost za vdor neavtohtonih vrst močno
povečala. Nova vrstna sestava pa vedno pomeni porušeno naravno ravnovesje in dolgotrajno
vzpostavljanje novega.
Zaključna seminarska naloga temelji predvsem na izsledkih terenskega dela. Po predhodnem
pregledu literature o Krasu, požarih, sukcesiji in invazivnih rastlinah smo si ogledali
preučevano območje, iskali izpostavljene invazivne rastline ter kartirali najdišča. Za
posamezne rastline je bil način beleženja rastišč različen, saj so se ta bistveno razlikovala v
številčnosti, gostoti in velikosti.
Kljub sorazmerni majhnosti preučevanega območja smo na terenskem ogledu našli kar pet
invazivnih rastlinskih vrst. Skladno s pričakovanji je bilo daleč največ robinije (Robinia
pseudoaccacia), sledilo je veliko število zaplat velikega pajesna (Ailanthus altissima) in
travnikov enoletne suholetnice (Erigeron annuus). Po enkrat sta bili zabeleženi tudi
pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in navadna vinika (Parthenocissus
quinquefolia agg.). Območja robinije in njenih razvojnih faz so na karti (slika 13) prikazana
zelo generalizirano, saj je rastlina prisotna skoraj povsod, razlikujejo se le razvojne faze
oziroma deleži drugega rastlinstva. Pri pajesnu smo beležili lokacije rastišč. Pri enoletni
suholetnici smo opazovali le značilnosti majhnega vzorca nahajališč. Karta rastišč za to
rastlino ni bila izdelana, saj natančno kartiranje tako drobne rastline na tej razmeroma veliki
površini nemogoče. Lokacija ambrozije in vinike, ki sta bili najdeni le po enkrat, sta skupaj s
pajesnom označeni na sliki 15. S kartiranjem in analizo zbranih podatkov so se pojavile
določene ugotovitve, vezane na hitrost, stopnjo in prostor kolonizacije izbranih rastlin.
Zaradi zelo ozkega okvira časovnega okvira opazovanja in majhnosti območja ostaja
marsikatero vprašanje še vedno odprto. Za konkretnejše ugotovitve bi bilo raziskavo
potrebno razširiti na večje število podobnih pogorišč, daljši čas opazovanja območij,
prizadetih od tovrstnih nesreč, bolj podroben popis rastlinstva in natančnejše preučevanje
okolice ter zunanjih dejavnikov.
Izkazalo se je, da je skoraj celotno območje pogorišč naseljeno tudi z invazivnimi vrstami.
Razvojne faze sukcesije in stopnja razširjenosti pa so zelo različne.
Prva hipoteza, »daljši čas kot je minil od požara, bolj so invazivne vrste številčno in vrstno
razširjene«, je le delno potrjena. Na voljo so bili sicer samo primeri treh različnih starosti
(pogorišča iz let 2006, 2013 in 2017), vendar so glede na dolžino procesa ponovnega
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doseganja stanja klimatske združbe, ki je ocenjena na 150 let, vsa zelo mlada. Za popolno
potrditev hipoteze bi potrebovali predvsem daljši čas opazovanja. Na celotnem območju
»Šumka 2006« so bile najdene 4 tujerodne invazivne vrste (robinija, veliki pajesen, enoletna
suholetnica in pelinolistna ambrozija), na Trstelju, kjer je bil požar leta 2013, le 2 (robinija in
pajesen), na najmlajšem območju, »požar 2017«, pa tudi 4 in sicer robinija, pajesen,
enoletna suholetnica in navadna vinika. Če pri tem izločim ambrozijo in viniko, katerih
primerki so bili najdeni samo po enkrat, ostanejo le po 2 oziroma 3 vrste, kar nam ne daje
dovolj očitnega niza, da bi lahko govorili o trendu naraščanja števila invazivnih vrst. Glede
številčnosti pa bi hipotezo za časovni razpon, ki je bil na voljo, lahko potrdili – razlika v številu
primerkov, tu upošteval predvsem robinijo, med območji požar 2006 in požar 2017 je kar
velika. Iz opažanj pri terenskem delu pa menim, da se v določeni fazi razmerje začne obračati
(prehod med 2. in 3. fazo, ki so opisane pri prejšnjem poglavju) in začnejo pionirske oziroma
invazivne vrste po številu osebkov upadati glede na druge (avtohtone) vrste, ki se krepijo. Ta
del hipoteze torej za obravnavan časovni razpon drži, za daljši čas pa je verjetno obratno, a
tega ne moremo z gotovostjo trditi. Poleg tega je trend za različne rastline verjetno različen.
Druga hipoteza, da je na pogoriščih več invazivnih rastlin kot v okolici, je potrjena. To se
najbolj izrazito vidi pri robiniji, velja pa tudi za ostale opazovane invazivne vrste. Robinija je
sicer na Krasu že precej naturalizirana, je je pa na pogoriščih še izrazito več; njeno povprečno
prisotnost ocenjujem na 0-40 %, na pogoriščih pa tudi prek 80 % delež v sestavi vegetacije
nad zeliščnim slojem. Tudi otoki pajesna so na pogoriščih pogostejši kot v bližnji okolici.
Tretja hipoteza, »Invazivne rastline se najprej pojavijo na robu pogorišč ali na bolj tranzitnih
točkah, šele nato se širijo v notranjost območja«, je bila delno potrjena. Še najbolj se je
potrditev približala na primeru velikega pajesna. Ta se je v resnici pojavljal le ob poteh,
cestah in kolovozih, svoje predstavnike pa potem precej uspešno širil po ožji okolici. Enoletna
suholetnica ne kaže tovrstnih vzorcev, robinija pa je razraščena že povsod, zato to ni opazno.
Prav tako se hipoteza dotakne tudi najdenja ambrozije in vinike – obe sta se pojavili na
oziroma ob poti, kar pomeni na dokaj tranzitnih točkah in je za njuno prisotnost skoraj
zagotovo kriv človek.
Tujerodne invazivne vrste niso več grožnja, ampak konkretno prisotna nevarnost. Raziskava
je pokazala, da imajo požari posredno vpliv tudi na naseljevanje invazivnih vrst, saj je bila
gostota le-teh na pogoriščih večja kot v okolici. Žal pa se nevarnosti, ki jih prinašajo »tujke«
še premalo zavedamo. Misleč, da v današnjem svetu od narave nismo več tako odvisni kot
nekoč, splošno poznavanje rastlin ali že vsaj osnovnih drevesnih vrst močno peša. Posledično
mnogi niti ne vedo za invazivne rastline, ki se razraščajo v njihovi neposredni okolici, kaj šele
da bi jih prepoznali. Tudi spričo tega so invazivnim vrstam v naši okolici vrata še bolj odprta.
Gotovo je to tudi eden od razlogov, da se tako hitro širijo, ukrepi na tem področju pa so
sorazmerno skromni in malo uspešni.
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Summary
The natural system of relationships between organisms is permanently changing. Succession
is just a part of this system. This is the process of ecosystem becoming balanced. And this
process has many stages which are different for every being. The process of renewing
balances was always part of nature, as a result of globalization and capitalism human
adjusted speed, directions, elements and factors of change.
Burned landscapes are not the only fertile place for growth. However, due to outside stress,
the vulnerability of ecosystem has expanded and the chance of widespread invasion of nonnative species grown. The new species-structure means broken natural balance and longstanding restoration.
This term paper mostly bases on results of fieldwork. Before it we checked up scientific
writings about Karst, forest fires, succession and non-native invasive plants. Then we made
field research: we were looking for chosen invasive plants and mapped it. Due to different
size, amount and shape, different ways of mapping have been used.
Despite smallness of researching field 5 invasive plant species were found: black locust
(Robinia pseudoacacia), ailanthus (or tree of haven; Ailanthus altissima), annual fleabane
(Erigeron annuus), common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) and Virginia creeper
(Parthenocissus quinquefolia). Because of very spread growth, on the map (picture 13) Black
locust areas are generalized; various succession stages are coloured in different shades.
Ailanthus groups were mapped only by location. Annual fleabane was not exactly mapped
because of it extent and smallness. The locations of Common ragweed and Virginia creeper
are shown on the map of ailanthus (picture 15). Mapping and analyses of results gives us
some findings about quickness, stage and place of plant colonization.
This research was short so many questions are still open. To get results more objective,
there should be included more polygons, longer observation time, more detailed plant
»census« and more detailed observation of undamaged nature on the edge and outside
factors.
The analyses showed invasive plants are spread almost everywhere inside studied area. But
the stages of succession and extent of invasive species are different.
The first hypothesis, »longest time passed since fire, more and bigger number of species and
samples of invasive plants there are«, is not completely confirmed. There were only three
different aged types of polygons – from 2006, 2013 and 2017 – what is relative young; the
process of becoming »climax vegetation« lasts about 150 years! For better results, we
should supervise it in a longer period. On the whole area of »fire 2006« four invasive species
were found (black locust, ailanthus, annual fleabane and common ragweed), two of them on
Trstelj area »fire 2013« (black locust and ailanthus) and four in the youngest area »fire
2017« (black locust, ailanthus, annual fleabane and Virginia creeper). Except common
ragweed and Virginia creeper, which was found only once and only 2 or 3 species are
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present which is not enough to show increasing trend. But results partly assent theory of
numerosity: there is an obvious difference between area of »fire 2006« and »fire 2017«. But
by the fieldwork I suppose, that on some level the ratio turn around (it is the transition
between stages II. and III., described in preview chapter) and the number of pioneer or
invasive species decrease in comparison to native species. Therefore, the hypothesis is true
for this short period, but I do not know what will happen then. Besides, probably the trend
for every species is unique.
The second hypothesis – »there are more invasive plants on burned land as well as
neighbourhood« - is confirmed. The most representative example is black locust, but that
goes even for other researched species. Black locust is on Karst pretty much naturalized, but
there is larger amount of it in the burned areas. The share of black locust in healthy forest is
0-40 %, in some damaged places over 80 %. Groups of Ailanthus are also denser inside this
area.
The third hypothesis predicts earlier colonization of non-native species on the edge of burnt
zone and posterior spreading in the middle. Annual fleabane does not show that pattern,
black locust have already grown everywhere, but it is absolutely true for Ailanthus - all the
examples were found by the roads, cart tracks and paths or very near villages. Find of
Common ragweed and Virginia creeper confirm this hypothesis: both of them were found on
or by the road – so with waste or gravel, it was brought by human and in this vulnerable
environment can cause great damage.
Non-native plant species are not a threat to Slovenia’s environment anymore – the
endangerment of the environment is already here: unfortunately, we do not pay enough
attention to the issue. Nowadays we think we are not dependent on nature so much, the
knowledge about plants and even basic trees decrease, consequently many people do not
even know invasive plants in our near environment. This is another reason why those plants
have liberty to come in our forests.
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