UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

LUKA SUHADOLNIK

Analiza posledic žleda februarja 2014 in napada podlubnikov na primeru
katastrske občine Zaplana

Zaključna seminarska naloga

Ljubljana, 2018

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

LUKA SUHADOLNIK

Analiza posledic žleda februarja 2014 in napada podlubnikov na primeru
katastrske občine Zaplana

Zaključna seminarska naloga

Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

Univerzitetni študijski program
prve stopnje: GEOGRAFIJA

Ljubljana, 2018

Zahvaljujem se mentorju, izr. prof. dr. Karlu Natku, za pomoč pri usmeritvah in predlogih v
času izdelave zaključne seminarske naloge. Zahvala gre tudi Marijani Tavčar iz Zavoda za
gozdove Slovenije za ustrezne podatke o žledolomu in napadu podlubnikov. Omeniti moram
tudi Martina Gustinčiča kot poznavalca vremenskih značilnosti Zaplane, pri katerem sem dobil
tudi nekaj koristih informacij, za kar se mu prav tako lepo zahvaljujem.

Izvleček
Analiza posledic žleda februarja 2014 in napada podlubnikov na primeru katastrske občine
Zaplana
Zadnja dekada januarja in prvi dnevi v mesecu februarju leta 2014 so minili v znamenju dokaj
obilnih padavin. Sprva je večinoma snežilo, v nadaljevanju pa je sneg prehajal v dež, ki je v
stiku s podlago in visečimi predmeti začel zmrzovati. Nastajati sta začela poledica in žled,
predvsem žled je povzročil veliko gmotno škodo, saj je poleg telekomunikacijske infrastrukture
in električnih napeljav lomil in podiral tudi drevje. Po obsežnem žledolomu leta 2014 je v letu
2015 sledilo hitro širjenje lesnih insektov, predvsem osmerozobnega smrekovega lubadarja.
Po dobljenih podatkih je bil posek zoper lesne insekte v letu 2015 za kar štirikrat višji kot leto
prej. S terenskim delom in s pomočjo pridobljenih podatkov sem ugotovil, da je lubadar najbolj
poškodoval čiste smrekove gozdove antropogenega nastanka. Trditve sem podkrepil tudi z
nastalim intervjujem s tamkajšnjim poznavalcem vremenskih značilnosti.
Ključne besede: sneg, žled, žledolom, lesni insekti, smrekovi gozdovi

Abstract
Analysis of the effect done by sleet in February 2014 and attack of the bark beetle on the
example of the Zaplana cadastral zone.
The last decade of January and first days of the month of February in the year 2014 have been
marked by quite heavy rain. In the beginning it mostly snowed but in continuation the snow
was turning into rain, which in contact with surfaces and hanging objects began to freeze.
Glazed frost and sleet began to develop, significant material damage was caused
predominantly by sleet because not only did it destroy the telecommunication infrastructure
and electrical wiring, it was also breaking and knocking down trees. After the extensive ice
storm in the year 2014 a big increase of wood-destroying insects followed in the year 2015,
among them the European spruce bark beetle is worth noting. Following the data, the tree
harvest to stop the wood-destroying insects was four times bigger than the year before. With
field work and the help of obtained data it was concluded that the bark beetle caused the most
damage to the pure spruce forests of anthropogenic origin. The claims were also substantiated
in an interview with a local weather characteristics expert.
Key words: snow, sleet, ice storm, wood-destroying insects, spruce forests
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1. UVOD
Območje Zaplane leži v vzhodnem delu Rovtarskega hribovja med Logaškim poljem na jugu in
dolino Podlipščice na severu, proti vzhodu se pobočja spuščajo v dolino potoka Bele. Zaplana
je bila v preteklosti pomembno strateško območje, kar kažejo ostanki rimskega zidu Claustra
Alpium Iuliarum na pobočju hriba Strmica, Rupnikova linija z bunkerji in sledi iz Napoleonovih
časov. V današnjem času poteka preko t. i. vrhniških vrat pomembna prometno-informacijska
in energetska infrastruktura. V družbenogeografskem vidiku je Zaplana sestavljena iz več
zaselkov, kot so: Prezid, Jerinov Grič, počitniško naselje Ograje in Ulovka, ki leži pod severnim
delom istoimenskega hriba, kjer je nekoč obratovalo manjše smučišče. V 60. letih prejšnjega
stoletja je območje postalo zanimivo za gradnjo vikendov, ki se je v 70. letih z izgradnjo
primorskega avtocestnega odseka še pospešila. Danes so nekateri deli celo stalno poseljeni,
zaradi bližine Ljubljane pa prihaja do intenzivne suburbanizacije (Gustinčič, 2017).
Sam relief Zaplane je precej razčlenjen. Severni del, imenovan Zgornja Zaplana, pripada
predalpskemu hribovju in je bolj hribovit in z 801 m visokim vrhom Ulovka tudi najvišji. Tod
prevladuje dolomitni kras s številnimi vrtačami in dolci. Njen južni del, imenovan Spodnja
Zaplana, leži na dinarskemu svetu, vzhodni in južni deli pa so bolj apnenčasti − predvsem južni
del Zaplane je tudi precej planotast. Na samem območju prevladujejo zgornje triasne kamnine
(Gustinčič, 2017).
Na Zaplani je le malo površinskih rečnih tokov, dokaj dobro je razvita rečna mreža le v
srednjem delu Zaplane, večina potokov pa se nahaja na njenem obrobnem delu, pri čemer gre
večinoma za hudourniške grape, ki se iztekajo v potok Bela in v Podlipščico ali pa poniknejo v
jamske sisteme Ferranove buže in Žirovcove jame. Dobro znan je tudi kraški izvir Lintvern, ki
izvira v obliki zaganjalke, nahaja pa se v Starem Malnu na jugovzhodnem pobočju Planine
(Gustinčič, 2009). V bližini naselja Prezid se nahaja tudi visoko barje Jezerc, imenovano tudi
Jezerc pri Logatcu, ki je naravni spomenik in je vključeno v Naturo 2000 (Natura 2000, 2016;
Gustinčič, 2017).
Rastlinstvo je zelo pestro − večinoma prevladujejo bukove združbe, na prisojnih pobočjih se
pojavljajo tudi submediteranske vrste puhastega hrasta (Quercus pubescens), malega jesena
(Fraxinus ornus) in črnega gabra (Ostrya carpinifolia). V grapah je zelo razširjen tudi gorski
javor (Acer pseudoplatanus), veliko pa je tudi antropogeno zasejane smreke (Picea abies).
Podnebje na Zaplani je celinsko s submediteranskim padavinskim viškom. Padavin je v
primerjavi z Ljubljano precej več, zime so zaradi višje nadmorske višine bolj ostre in zasnežene,
poletja nekoliko bolj sveža. Pogost pojav je tudi megla, ki se zaradi pestrega reliefnega značaja
območja in prehodne lege pojavlja v več oblikah. K temu veliko pripomore tudi večja
prevetrenost v primerjavi z Ljubljanskim barjem. Pogosti so tudi vdori toplejšega zraka z
jugozahodnim vetrom v višinah, ki pa ne dosežejo tal. Prav kombinacija jugozahodnika v
višinah, vetra vzhodnih smeri v nižjih plasteh ozračja, pobočne megle ter večja količina padavin
so pripomogli k nastanku še debelejšega žleda konec januarja in v začetku februarja leta 2014.
Žled je na nekaterih izpostavljenih vzhodnih pobočjih dosegel debelino tudi do 9 cm, v celoti
je bila uničena telekomunikacijska in energetska infrastruktura, nekateri deli so bili brez
električne energije 10 in več dni. Še hujše posledice žledoloma so bile vidne že naslednje leto,
ko se je po mili zimi ter suhi in topli pomladi začel širiti osmerozobni smrekov lubadar (Lps
typographus).
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2. NAMEN ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE
Namen končne seminarske naloge je proučevanje posledic žledoloma in napada podlubnikov
v katastrski občini Zaplana, kar je bilo doseženo z izpostavitvijo šestih ključnih ciljev, ki so bili
vodilo in dobra opora pri izdelovanju te zaključne seminarske naloge.
Prvi od teh ključnih ciljev je bil geografski oris območja katastrske občine Zaplana.
Predstavljene so osnovne fizičnogeografske značilnosti območja, kot so na primer podnebje,
prst in rastje. K splošnem orisu območja spadajo tudi geomorfološke značilnosti površja in na
kratko tudi sama hidrologija. Sledil je temeljit opis vremenske situacije med koncem januarja
in začetkom februarja leta 2014, kjer so izpostavljeni vzroki in pogoji za nastanek žledu. Med
sekundarne uničevalce gozdov spadajo lesni insekti oziroma drugače rečeno lesni podlubniki,
ki napadajo lesno biomaso po žledolomu. Opisani so nekateri najbolj zastopani in razširjeni, ki
se nahajajo v slovenskih gozdovih. Sledila je ključna analiza gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vrhnika med letoma 2007 in 2016, kjer je podan opis stanja gozdov
in analiza preteklega ravnanja z gozdovi. V gozdnogospodarski načrt gozdonogospodarske
enote Vrhnika je bila vključena tudi katastrska občina Zaplana.
2.1 HIPOTEZI
Omenjeni cilji in namen zaključne seminarske naloge so bili vodilo k potrditivi ali zavrnitvi dveh
hipotez, ki se nanašata na samo tematiko.
Hipoteza 1: Žled je bolj poškodoval listnati gozd v katastrski občini Zaplana.
Hipoteza 2: Lesni insekti (lesni podlubniki) so bolj poškodovali iglasti gozd v katastrski občini
Zaplana.
2.2 METODE DELA
Zaključno seminarsko nalogo sem zaradi njene kompleksnosti izvajanja za namen pridobivanja
čimboljših podatkov naredil na tri načine. Sprva sem čas pri pisanju zaključne seminarske
naloge posvetil kabinetnemu delu, kjer sem pregledal obstoječo literaturo. Sledilo je terensko
delo, namenjeno ugotavljanju posledic žledoloma in napadov podlubnikov ter njihovih
posledic v katastrski občini Zaplana. Opravil sem tudi intervju z Martinom Gustinčičem,
tamkajšnjim poznavalcem vremenskih značilnosti.

2.2.1 PREGLED SEZNAMA GLAVNIH VIROV IN LITERATURE
Med vire in literaturo sem tako uvrstil znanstvene članke, spletne strani, revije, knjige in
poročila o vremenskih posebnostih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).
Pri pregledu literature sem izpostavil tudi spletno stran Podnebje Zaplane z naslovom Zaplana
(Gustinčič, 2017), kjer sem izvedel več o družbeno in fizičnogeografskih značilnostih Zaplane.
Fizičnogeografske značilnosti Zaplane sem nekoliko bolj podrobno opisal in jih razdelil v več
primernih podpoglavij – geomorfološke in geološke značilnosti, hidrogeografske in
bio/pedogeografske značilnosti Zaplane. Pri geomorfoloških in hidrogeografskih značilnostih
sem uporabil spletno stran Podnebje Zaplane, same geološke značilnosti območja pa sem
našel v knjigi Geologija Slovenije (Pleničar in sod., 2009). V izvirnem znanstvenem članku z
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naslovom Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije (Repe, 2010 str. 135−166) so
podrobno opisane prsti Slovenije, ki sem jih ustrezno razvrstil po območju Zaplane glede na
njihove značilnosti. Nekaj bioloških značilnosti je bilo znova napisanih na spletni strani
Podnebje Zaplane z naslovom Zaplana (Gustinčič, 2017).
Za 4. poglavje Podnebje Zaplane sem uporabil članek z naslovom Podnebni tipi Slovenije
(Ogrin, 1996), kjer sem na podlagi umestitve Zaplane opisal podnebne značilnosti le-te.
Pomagal sem si tudi z bližnjo vremensko postajo Rovte, ki je glede na nadmorsko višino in
podnebne značilnosti precej podobna zaplanskemu območju. V podpoglavjih poglavja
Podnebje Zaplane sem si znova pomagal s spletno stranjo Podnebje Zaplane z naslovom
Podnebje (Gustinčič, 2017), kjer so predstavljene mikro/mezoregionalne posebnosti podnebja
Zaplane. Tudi tod sem nekatere podatke vzel iz Arsovega arhiva in vremenske postaje Rovte.
V četrtem podpoglavju z naslovom Žled sem podrobno opisal vremenski proces same žledne
ujme. Za samo kronologijo vremenskega procesa sem znova uporabil spletno stran Podnebje
Zaplane z naslovom Podnebje (Gustinčič, 2017) ter tudi ostale publikacije, ki so navedene na
seznamu glavnih virov in literature.
Za lažje vrednotenje žledne ujme februarja 2014 je bila na voljo publikacija Agencije republike
Slovenije za okolje (ARSO) z naslovom Sneg, žled in padavine od 30. januarja do 7. februarja
2014 (ARSO, 2014). Omenjena publikacija opisuje kronologijo žledne vremenske ujme, ki je
močno zaznamovala Slovenijo v prvi polovici leta 2014. V njej so predstavljeni predvsem vzroki
za nastanek poledice in žleda ter gibanje temperature zraka v vertikalnem prerezu, merjene z
vertikalno sondažo v Ljubljani.
Na tematiko žleda se nanašajo tudi članki iz 29. številke revije Ujma z naslovom Meteorološke
razmere ob žledenju konec januarja in v začetku februarja 2014 (Vertačnik in sod., 2014), ki
govorijo predvsem o pogojih in kronologiji ter tudi o temperaturnih in padavinskih značilnostih
v obdobju same ujme. Na kratko so opisane tudi pretekle žledne ujme po Sloveniji.
Naslednja publikacija z naslovom Ocena tveganja zaradi žleda je bila narejena s strani Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje v letu 2016 (Ocena tveganja za žled, 2016). Opisuje
predvsem pretekle žledne ujme v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja in zadnjo v letu 2014.
Poseben poudarek je bil namenjem posledicam, ki vplivajo na ljudi, gospodarstvo, kmetijstvo,
gozdove, cestno infrastrukturo, kjer je bilo treba izpostaviti scenarij tveganja 4., ki se nanaša
na prenamnožitev podlubnikov po letu 2014. Opravljene so bile tudi analize tveganja in
ovrednotenje tveganja za žled, kjer so bila narejena merila za ovrednotenje vplivov tveganja
verjetnosti za same nesreče.
Leta 2007 je začel nastajati Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vrhnika, ki je
bil zaključen v letu 2016. Narejen je bil s stani Zavoda za gozdove Slovenije – območne enote
Ljubljana (Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vrhnika, 2016). Načrt vsebuje
splošni opis gozdnogospodarske enote, opis stanja gozdov, kjer so bili narejeni popisi lesne
biomase, lesne zaloge, razvojne faze ter tipov in zgradbe sestojev. V publikaciji je bil podan
opis kakovosti in poškodovanosti drevja. Izpostaviti je treba tudi analizo preteklega
gospodarjenja z gozdovi v gozdnogospodarski enoti ter prihajajoče usmeritve in ukrepe za
dosego potrebnih ciljev v smislu usmeritev, uskladitev in krepitev funkcij gozdov, tehnologije
dela, graditev in vzdrževanja gozdnih prometnic itd. Pomembno je tudi gospodarjenje s
posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij, kar izpostavlja tudi
sam načrt gozdnogospodarske enote Vrhnika.
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V preteklosti je bilo o žlednih ujmah napisanih več člankov s strani Šifrerja (1976), Radinje
(1983), Jakše (1997) Rebule (2002), Sajeta (2014) in Mezgeca (2015), ki govorijo tudi o
posledicah v gozdovih in sadovnjakih na posameznih območjih.
Posledice žleda na elektrogospodarstvu omenja članek Žledenje in elektrogospodarstvo
avtorja Kerna in Zadnika (1987).
Ogris in Grecs (2016) v članku Prenamnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega
lubadarja v Sloveniji v letu 2016 podrobneje opisujeta širjenje tega nevarnega škodljivca.
Pri evidentiranju in tolmačenju gozdnih združb in prevodu iz latinščine v slovenščino sem si
pomagal s člankom Kutnarja (Kutnar in sod, 2012) z naslovom Tipologija gozdnih rastišč
Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov,
ki ga najdemo v Gozdarskem vestniku.

2.2.2 KABINETNO DELO
Prvi, osnovni del bo omejen na kabinetno delo, kjer sem pregledoval obstoječo literaturo −
tako znanstvene članke in publikacije kot tudi knjige. Namen kabinetnega dela je tako temeljil
na že ugotovljenih raziskavah Zavoda za gozdove Slovenije, kjer sem izpostavil glavno analizo
ugotovitev strokovnjakov, predvsem meteorologov iz Agencije Republike Slovenije za okolje
(ARSO). Tako članki kot tudi publikacije v revijah opisujejo predvsem kronologijo ledene
vremenske ujme, knjige pa namenjajo večji poudarek klasičnim predstavitvam okolja, kamor
spadajo vegetacija, tipi tal, prsti in živalstva – v tem primeru lesnih insektov.

2.2.3 TERENSKO DELO
Drugi del je vezan na terensko delo. S pomočjo ortofoto posnetkov sem identificiral gozdnate
površine med letoma 2013 in 2015 v katastrski občini Zaplana. Predvsem so me zanimale
površine posekov v letu 2014 in 2015. Osredotočil sem se na posamezna območja, kjer je prišlo
do največjega poseka. Za lažjo identifikacijo sem si pomagal s temeljnim topografskim načrtom
(TTN). Temeljito analizo sem naredil s pomočjo programa ArcGis, kjer sem izmeril površino
posekanega drevja, naklon in orientiranost površja.

2.2.4 INTERVJU
Tretji del pri izdelavi končne seminarske naloge v okviru terenskega dela je temeljil na metodi
intervjuja z lokalnim/regionalnim poznavalcem vremenskih značilnosti Zaplane in njene širše
okolice − Martinom Gustinčičem. Najin pogovor je bil osredotočen predvsem na nastanek
žledne ujme, njene značilnosti, posledice in čas trajanja.

3. DRUŽBENI IN FIZIČNO GEOGRAFSKI OPIS OBMOČJA ZAPLANE
3.1 SPLOŠNI OPIS OBMOČJA ZAPLANE
Območje Zaplane leži na Notranjskem med Vrhniko in Logatcem, kar predstavlja enega izmed
najnižjih prehodov iz višjega dinarskega sveta v nižje ležeče Ljubljansko barje. Že v preteklosti
4

je bilo območje strateško pomembno, na kar kažejo ostanki rimskega zidu Claustra Alpium
Iuliarum na pobočju hriba Strmica, Rupnikove linije z bunkerji, sledi iz Napoleonovih časov ter
prometna in energetska infrastruktura, ki poteka skozi Vrhniška vrata. Območje Zaplane v
fizičnogeografskem smislu delimo na višji severni del, imenovan Zgornja Zaplana, ki spada v
Predalpsko hribovje, in nižji južni del Spodnja Zaplana z značilnostmi dinarskega sveta. Tako je
območje Zaplane v grobem precej razdeljeno, saj čezenj poteka meja med alpskim in dinarskim
svetom in tudi upravna meja. Večji del Zaplane spada v občino Vrhnika (Občina Vrhnika, 2015),
njen južni, precej manjši del, pa v občino Logatec (Gustinčič, 2017; Občina Logatec, 2017). Sicer
pa celotno območje spada v Osrednjeslovensko statistično regijo (Plut, 1999).
Ime Zaplana se nanaša na območje v bližini cerkve ter na območje med Logaškim poljem na
jugu in Podlipsko dolino na severu. Območje Zaplane je sestavljeno iz naselij Jamnik, Jerinov
Grič, Marinčev Grič, Mizni Dol, Prezid, Strmica, Trčkov Grič, počitniškega naselja Ograje, ki leži
na južnih pobočjih hriba Strmica (Občina Vrhnika 2015; Občina Logatec, 2017). Prvotni
prebivalci se imenujejo Zaplančani ali Zaplaninci. V 70. letih prejšnjega stoletja je prišlo do
izgradnje primorskega avtocestnega odseka, kar je vplivalo na spremembo v rasti števila
prebivalstva v običinah Vrhnika in Logatec. V 60. letih se je začelo razvijati vikendaštvo.
Nenadzorovano gradnjo so občinske oblasti poskušale zaustavljati z ukrepi, vezanimi na način
pozidave, predvsem glede na mimimalno razdaljo med hišami, velikost parcel, naklon stehe
itd. Po izgradnji avtoceste je sledila intenzivna suburbanizacija iz smeri Ljubljane in nov val
grajenja vikendaških poslopij. V 90. letih je sledila gradnja stanovanjskih hiš, marsikatero
vikendaško poslopje pa je postalo stalno naseljeno. Ponekod je prišlo do prave stihijske
pozidave in tudi do okoljskih problemov (Odlok KS Zaplana, 1986; Gustinčič, 2017).

Slika 1: Območje Zaplane

Vir podatkov: Kartografija d. o. o, 2017
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3.2 GEOMORFOLOŠKE IN GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI ZAPLANE
Za Zaplano sta značilni reliefna dvojnost in zakraselost. Zgornja Zaplana je bolj hribovita, kjer
je bolj razvit dolomitni kras z vrtačami in značilnimi dolci. Zaradi dolomitne podlage površje ni
tako skalnato kot v apnenčastem vzhodnem delu Zaplane. Površinska skalovitost je le malo
zastopana, saj jo pokriva tanka plast prsti. Površje je tudi na Zgornji Zaplani v okolici Ulovke in
Planine nad Vrhniko precej zakraselo. V osrednjem delu Zaplane, jugozahodno od Ulovke je
relief nekraški z razvito površinsko rečno mrežo. Spodnja Zaplana je bolj planotasta.
Najvišji vrh Zaplane je Ulovka, visoka 801 m, višja od 700 m sta še Špica (Planina nad Vrhniko)
z razglednim stolpom (735 m) in Špik (705 m) nad zaselkom Prezid. V Spodnji Zaplani je najvišji
hrib Strmica z nadmorsko višino 625 m. Prevladujejo nadmorske višine okoli 550 m.
Za območje Zaplane so značilne tudi podzemne jame. Jamski sistemi so glede na majhnost in
omejenost krasa presenetljivo veliki. Prva je bila leta 2001 odkrita Ferranova buža. Jama je
dolga 3 km in globoka 326 m. Druga jama, imenovana Žirovcova jama, je po velikosti še
nekoliko večja. Ima zelo razgiban preplet jamskega sistema na majhnem območju. V obeh
jamah potekajo raziskave podzemeljskih vodnih tokov, ki so vezane na padavinsko postajo na
Zaplani (Gustinčič, 2017).
Večino območja Zaplane zavzemajo triasne kamnine. Na njih ležijo najstarejše
zgornjepaleozojske kamnine Trnovskega pokrova, ki so narinjene na polhograjsko-vrhniške
nize. Same kamnine iz obdobja triasa datirajo v njegov zgornji del (zgornji trias) − gre za
plitvovodne karbonatne kamnine. Cordevolska stopnja je bila razvita pretežno v dolomitnem
faciesu. Apnenec in dolomitiziran apnenec se pojavljata predvsem v obliki lečastih plasti. Na
skrajnem sevenem delu Zaplane (nad Podlipo) so nahajališča rdečkastega trdnega boksita z
velikimi količinami kremenice in železa, ki se je nekoč uporabljal za železovo rudo. V
jugovzhodnem delu Zaplane, nad Vrhniko, se nahajajo plitvovodne karbonatne kamnine jurske
starosti. To območje je spadalo pod Zunanje Dinaride, ki so obsegali dinarsko karbonatno
platformo. Svetli zgornjetriasni dolomit je neprekinjeno prehajal v temni, pretežno ploščati
bituminozni liasni dolomit in nato postopoma v liasne apnence. Na zgornjetriasnem apnencu
leži tudi svetlejši mikritni apnenec z vložki oolitnega apnenca, pripadajočega spodnjemu liasu
kot delu plitvomorskega lagunskega razvoja liasa. Temno siv do črn debelozrnati bitumizirani
dolomit močno prevladuje na lagunskem območju v zaledju Logaške planote (južni obronki
Zaplane). Nad Vrhniko najdemo tudi rdečerjavo boksitno ilovico, ki se je odlagala na dvignjene
dele sredi lagune. V južnem delu Zaplane se nahajajo plitvovodne karbonatne kamnine kredne
starosti. Valanginijske plasti so se odlagale na plitvi kontinentalni polici s prostranimi lagunami
in zatišnimi zalivi z občasnimi medplimskimi razmerami. Tod se nahaja tudi do 100 m debela
plast apnencev apatijske stopnje (Pleničar in sod., 2009; Geološka karta Slovenije, 2017).
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Slika 2: Geološka karta območja Zaplane

Vir: Geološki zavod Slovenije, 2017
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Slika 3: Velika zakraselost površja v vzhodnem delu Zaplane

Foto: Martin Gustinčič, 2017

3.3 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ZAPLANE
Zaradi velike zastopanosti kraškega površja je površinskih voda na območju Zaplane malo.
Večina vodotokov se nahaja na njenem obrobju. Proti severu se manjši potoki, med katerimi
je največji Slabetov graben, izlivajo v dolino Podlipščice z istoimenskim potokom. Proti zahodu
tečeta izpod pobočja Ulovke potoka Turkov in Majerjev graben, ki pa se pod Marinčevem
gričem združita in ponikneta v bližini Loške jame (Atlas Slovenije, 2005).
Globoko v vzhodni del Zaplane se iz vrhniške smeri zajeda ozka dolina potoka Bele. V njej je v
zgornjem delu pod Špico (Planino nad Vrhniko) intermintentni izvir Lintvern. Gre za kraško
obliko izvira, katerega pretok je cikličen. Pod zemljo se namreč nahaja sifon in ko se napolni,
izbruhne na dan. Voda je v preteklosti bolj pogosto bruhala, danes je ta sicer nenavaden
naravni pojav zaradi pogostejših posegov redkejši. V njem živijo potočni raki, ki so zelo
občutljivi na onesnaženost same vode. Z delovanjem izvira se je ukvarjal tudi Janez Vajkard
Valvazor (Habič, 1970).
V eni od stranskih grap, ki se konča v dolini potoka Bele, se nahaja Star maln, priljubljena točka
Vrhničanov predvsem v poletnih mesecih. Tam je na potoku umetni jez in od nekdanjega mlina
ohranjeno mlinsko kolo. V vrtači južno od zaselka Prezid se nahaja visoko barje Jezerc. Nastalo
je z zaraščanjem malega jezerca. Vrtača leži na nizki nadmorski višini 491 m in jo je ob visokih
vodah pogosto dosegla gladina kraške vode. Izraz visoko barje se ne nanaša na nadmorsko
višino, ampak na značilnost, da je barje zaradi šote ločeno od podtalnice. Rastline na barju se
tako napajajo le s padavinsko vodo. Barje je nastalo v obdobju subboreala pred 5000 leti, plast
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šote je debela 1,5 m, pod njo pa je še 10 m globoka voda nekdanjega jezera. Omenjeno barje
je edino plavajoče barje v Sloveniji, je naravni rezervat in z občinskim odlokom občine Logatec
razglašeno za naravni spomenik; vključeno je tudi v Naturo 2000 (Gustinčič, 2017).

Slika 4: Visoko barje Jezerc južno od Prezida na Spodnji Zaplani

Foto: Martin Gustinčič, 2017

3.4 BIO/PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ZAPLANE
Rastje na Zaplani je zelo raznoliko. Avtohtone vrste so navadna leska (Corylus avellana) in
bukev (Fagus sylvatica), močno prevladujejo tudi beli gaber (Carpinus betulus), breza (Betula
pendula), gorski javor (Acer pseudoplatanus), navadna jelka (Abies alba) in druge vrste kot del
bogastva obširnih notranjskih gozdov. Navadna smreka (Picea abies) je antropogenega izvora,
prisejana je bila zaradi vsestransko uporabnega lesa. Pravi kostanj (Castanea sativa) uspeva
na vzhodnem delu Zaplane okoli hriba Gradišče in nad zaselkom Prezid. Uspeva na toplih kislih
rastiščih. Na prisojnih pobočjih uspevajo toploljubne rastline črnega gabra (Ostrya
carpinifolia), malega jesena (Fraxinus ornus) in puhastega hrasta (Quercus pubescens), ki so
značilne za submediteransko Slovenijo. Njihova prisotnost na Zaplani nakazuje pojav
termalnega pasu. Bukev (Fagus sylvatica), beli gaber (Carpinus betulus) in navadna leska
(Corylus avellana) so vremenskim ujmam najbolj prilagojene vrste.
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V zadnjih letih se areal smreke nevzdržno povečuje, na sušnejših in toplejših območjih so bolj
podvržene podlubnikom, zaradi plitvega koreninskega sistema pa tudi na močne vetrove.
(Podnebje Zaplane, 2017). Ob grapah vodotokov, predvsem na obrobju območja Zaplane,
uspevajo tudi vlagoljubne rastline, kot so gorski javorji (Acer pseudoplatanus), gorski ali goli
bresti (Ulmus glabra) in ostrolistni jeseni (Fraxinus oxycarpa) (Repe, 2010). Od rastlinskih
združb je največ tistih, ki jih gradi bukev. Večji del katastrske občine Zaplana tako prekriva
združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum), ki je najbolj prevladujoča. Površinsko
je po odsekih zastopana med 70−100 %. Poleg združbe bukve in navadnega tevja zaplanske
gozdove sestavljajo združbe bukve in deveterolistne mlaje (Ennephylo-Fagetum), bukve in
kresničevja (Arunco-Fagetum), bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum), bukve in rebrenjače
(Blechno fagetum) in predalpsko toploljubno bukovje (Carici Albae-Fagetum) (Kutnar in sod.,
2012; Pregledovalnik podatkov o gozdovih, 2017)
Kot posebnosti je bilo potrebno navesti še nekatere združbe, ki so prostorsko zelo omejene in
redke. Mednje sodijo združba dinarskega jelovega bukovja (Abieti-Fagetum dinaricum
clematidatosum), ki se nahaja v osrednjem delu Zaplane (odsek 83C11) in na Novakovem griču
in Jankarju (odsek 83C12), podgorsko-gorsko jelovje oziroma združba jelovja s praprotmi
(Dryopterido-abietetum), ki je zastopana le v odseku Strmca − vas (odsek 83C18A), združba
jelovja s trikrpim bičnikom (Bazzanio-abietetum) v odseku Prezid (83C21) in Mivškov Grič
(83C22) (Kutnar in sod., 2012; Pregledovalnik podatkov o gozdovih, 2017).
Najpogostejši tip prsti na Zaplani je rendzina. Spada v oddelek avtomorfnih prsti, za katere je
značilen vpliv padavinske vode, ki v vseh profilih ne zastaja ne začasno niti stalno. Podtalnica
je pogosto globoko pod površjem. Po nadaljnji delitvi rendzina spada v razred
humosnoakumulativnih prsti. Za omenjen razred so značilne mlade, plitve prsti, globine do 30
cm, in pokritost tal z gozdom ali travinjo. Sama rendzina se pojavlja na strmejših pobočjih in je
zaradi plitvosti in skalovitosti manj primerna za kmetijstvo.
Drugi tip prsti, ki je dobro zastopan na Zaplani, so rjave pokarbonatne prsti, ki spadajo v razred
kambičnih prsti. Nahajajo se na razgibanem kraškem, skalovitem reliefu brez površinskih
vodnih tokov. Tekstura je težka, struktura je pogosto glinena. Reakcija prsti je kisla do slabo
kisla in je kljub sorazmerno dobrim fizikalnim in kemičnim značilnostim slabo primerna za
kmetijstvo. Raba tal je večinoma gozd, na Zaplani je zastopana predvsem bukev. Na vznožjih
grap vodotokov (stranske grape vodotoka Bele, pobočja nad Turkovim in Majerjevim
grabnom) se pojavljajo koluvialno-deluvialne prsti, ki spadajo v razred nerazvitih prsti. Za te
prsti je značilna nesortirana sestava večjih delcev, ki se po pobočjih prikotalijo, manjše pa
pogosto prinaša voda − tako se lahko voda tudi deloma akumulira. Rastiščne razmere so bolj
primerne za vlagoljubne rastline. Prsti so zelo mlade in plitve, organskega horizonta je malo,
za kmetijstvo so tako popolnoma neprimerne.
Ob vodotokih so zastopane tudi obrečne prsti, ki spadajo v oddelek hidromorfnih prsti. Zaradi
hudourniških značilnosti vodotokov prevladuje tip nerazvitih obrečnih prsti, vpliv vode na
bližnjo okolico je velik. Prevladujejo skeletni delci, prsti so mlade, slabo preperelo organsko
gradivo se pogosto meša z aluvialnim. Raba tal so večinoma travniki (Repe, 2010).
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4. PODNEBJE ZAPLANE
Območje Slovenije spada v tri podnebne tipe: zmernotoplo vlažno podnebje z vročim poletjem
(Cfa), zmernotoplo vlažno podnebje s toplim poletjem (Cfb) in gorsko podnebje (H). Območje
Zaplane ima zmernotoplo podnebje s toplim poletjem (Cfb). Kriterij za določevanje podnebja
je omejen na povprečno temperaturo najtoplejšega meseca, ki je med 15 in 20 ˚C, in
povprečno temperaturo najhladnejšega meseca z vrednostima med -3 in 0 ˚C. Pomemben
faktor za določanje podnebja je tudi primerjava med povprečno temperaturo v mesecu aprilu
in mesecu oktobru ter tudi indeks mediteranskosti padavin. Indeks mediteranskosti padavin
se izračuna na podlagi razlike v količini padavin v oktobru in novembru od tiste v maju in juniju.
Razliko se množi s sto, vrednost, ki pride od množenja, pa se deli z letno količino padavin.
Jesenska meseca oktober in november sta najbolj izrazita pri višku padavin, ki napoveduje
sredozemski padavinski režim, meseca maj in junij s svojima viškoma pa mediteranski
padavinski režim.
Zahodno od te črte je padavinski režim sredozemski, vzhodno celinski (Ogrin, 1996). Na Zaplani
se meteoroloških meritev v 70., 80. in 90. letih še ni opravljalo, zato so bili podatki zajeti iz
sosednje najbližje vremenske postaje na Rovtah, ki ima v grobem najbolj podobne vremenske
razmere, primerljive tistim na Zaplani. Po omenjenih temperaturnih vrednostih, primerjavi
povprečnih aprilskih in oktobrskih tempratur in indeksu mediteranskosti padavin spada
območje Zaplane v zmernocelinsko podnebje s podtipom zmernocelinsko podnebje zahodne
in južne Slovenije. Vrednost indeksa mediteranskosti bližnje postaje Rovte znaša +2,0,
nekoliko vzhodneje ležeča Zaplana ima indeks nekoliko manj pozitiven glede na prostorsko
interpolacijo, vendar še vedno prevladujejo primarni viški padavin v jesenskih mesecih, tako
da samo območje spada v mediteranski padavinski režim. Povprečna letna količina padavin v
Rovtah v obdobju 1961–1990 je bila 1867 mm. Povprečna temperatura zraka spomladi v
obdobju 1961−1990 je znašala 7,2 ˚C, povprečna jesenska je bila nekoliko − višja 8,5˚C. Tako
sta povprečni temperaturi meseca maja in junija nižji od tistih v mesecu oktobru in novembru
(Rovte – meteo.si, 2007).

4.1 TEMPERATURNE IN VETROVNE RAZMERE NA ZAPLANI OB SEVERNIH IN JUŽNIH VETROVIH
Zaradi razgibanega reliefa so za Zaplano značilne pestre temperaturne spremembe.
Spreminjajo se odvisno od danih vremenskih situacij in dnevnega časa. Ponoči se gostejši in
težji zrak useda v nižje dele in izpodrine toplejši, lažji zrak, tako da je temperatura zraka na
Spodnji Zaplani nižja od tiste na Zgornji Zaplani. Ob mirnem anticiklonalnem vremenu pogosto
prihaja do izrazitih temperaturnih inverzij, ki pridejo še bolj do izraza zaradi kraškega reliefa
(mrazišče Dvojček).
Pogosto se pojavlja radiacijska megla, temperaturne razlike med Spodnjo Zaplano in najvišjimi
deli Zaplane lahko presežejo 10 ˚C. Ob nastopu ciklonalnega vremena temperaturna inverzija
postopoma izginja, temperaturni gradient postane negativen, tako da temperatura z višino
pada.
Zaradi bližine Ljubljanskega barja prihaja zlasti v hladni polovici leta do specifičnih
temperaturnih razmer, saj iz zgornjega inverznega dela nad Ljubljanskim barjem na območje
Spodnje Zaplane priteka z vzhodnim vetrom precej hladnejši zrak. Pozimi tako pogosto
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nastajajo megla, ivje, ob dežnih padavinah tudi žled. Ob prevladi visokega zračnega tlaka
prevladuje lokalni veter, čez dan kot rahel vzhodni pobočni veter, ki blaži dnevno vročino,
ponoči pa piha rahel južni veter z inverznega območja Logaškega polja. Med 600 in 800 m se
pojavlja topli pas, zlasti je opazen v naselju Prezid, ki leži pod vrhom Špika (707 m), tam
uspevajo nekatere rastlinske vrste, značilne za submediteransko Slovenijo.
Ob severnih vetrovih, ko ti pihajo v višinah pod 1000 m, se na Zaplani precej bolj ohladi kot ob
vzhodnih vetrovih, ki pihajo z Ljubljanskega barja in tako preprečujejo nočno ohlajanje.
Vzhodni vetrovi takrat, verjetno tudi zaradi reliefa, precej oslabijo in lokalno zapiha veter z
inverznega območja Logatca. Relativna vlaga je ob severni cirkulaciji precej nižja in dodatno
pripomore k ohlajanju. Južni vetrovi pogosto pihajo na primorski strani dinarske gorske
pregrade (Postojna), pogosto prepihajo tudi območja na notranji strani pregrade (Bloke,
Cerknica) in sežejo vse do Logatca. Zaplano južni veter težko doseže, pogosto je močnejši
vzhodni veter iz zgornjega inverznega dela nad Ljubljanskim barjem. Posledica šibkejših južnih
vetrov so precej nižje temperature in debelejša snežna odeja kot v Logatcu. Izrazitejši je tudi
jugozahodni veter in vetrovi ob nevihtah. Ob jugozahodnih vetrovih je na Spodnji Zaplani od
1,5 do 4 ˚C topleje kot na najvišjem vrhu Zaplane – Ulovki (Podnebje Zaplane, 2017).

Slika 5: Mrazišče Dvojček

Vir: Martin Gustinčič, 2017
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4.2 POJAVLJANJE MEGLE
Megla je na Zaplani precej pogost pojav, tod se pojavljajo radiacijska, puhteča in pobočna
megla. Najbolj pogosto se megla pojavlja na območju zaselka Prezid, proti zahodno ležeči vasi
Petkovec je je precej manj. Radiacijska megla je vezana na Logaško polje in pogosto prekrije
tudi Spodnjo Zaplano. Prinaša jo veter južnih smeri iz smeri Logatca, kjer prevladuje inverzna
plast. Ko se ta odebeli, se hladnejši zrak postopoma dviga in nastane megla, ki prekrije dele
Zaplane v okolici Jerinovega Griča in Prezida. Po dolini potoka Bele pa se zrak spušča in suši.
Pobočna megla nastaja tako ob anticiklonalnem vremenu kot tudi ob ciklonalnem.
Anticiklonalni tip megle nastaja ob temperaturni inverziji in pokrovom nizke oblačnosti nad
Ljubljanskim barjem. Ob dvignjeni temperaturni inveziji ni najhladneje na dnu kotline, ampak
na njenem višjem robu, kjer se nahaja Zaplana. Megla pogosto prekrije območja v okolici
Prezida, Jerinovega Griča, dolino potoka Bele, nad 700 m pa ne seže. Občasno prekrije tudi
Logaško polje. Megla lahko tudi ne doseže Zaplane, vendar zaradi šibkih vzhodnih vetrov še
vedno doteka precej hladen zrak in poskrbi za precej nižje temperature kot v bližnji okolici,
kamor hladen zrak ne doteka. Omenjen proces se imenuje »zaplanski efekt«.
Ciklonalna megla nastaja z vzhodnim vetrom ob približevanju ciklonskega območja s pogostimi
padavinami. Megla ali orografski oblak sega običajno do 520 m, včasih višje. Tako so v oblak
zavita pobočja Ulovke in Planine nad Vrhniko. V Logatcu te vrste megle ni. Megla se premika z
vzhodnim vetrom in tako v hladni polovici leta s temperaturami pod 0 ˚C povzroči nastanek
(trdega) ivja, ob padavinah tudi žled in lokalno ojačitev padavin (Gustinčič, 2017).

Slika 6: Ivje na Zaplani kot posledica pobočne megle

Vir: Martin Gustinčič, 2007
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4.3 PADAVINE IN SNEŽNE RAZMERE
Na bližnji vremenski postaji Rovte je v obdobju 1961–1990 padlo 1867 mm padavin, kar je
precej več kot v Ljubljani (1370 mm) in Postojni (1595 mm). Značilen je submediteranski
padavinski režim z viškom novembra in sekundarnim viškom junija, najmanj padavin pade med
januarjem in marcem. Neviht je precej, večje toče zaradi razgibanega reliefa ni. Večjo
nevarnost predstavljajo vetrovi ob nevihtah, nalivi in udari strel. V zadnjih letih se letna
količina padavin v severnem delu Notranjske zmanjšuje, nevihte pa so manj pogoste (Rovte –
meteo.si, 2007). Leta 1986 je Zaplano prizadelo močno neurje − po nekaterih podatkih je
supercelično nevihto spremljal tudi tornado, ki je povzročil precej škode na infrastrukturi in
gozdovih (Meze, 1986, Gustinčič, 2017). 2. julija 2007 je ob močnih nalivih v treh urah padlo
kar 150 mm padavin, kar je povzročilo poplave na Vrhniki (Gustinčič, 2017). Nevihte običajno
prihajajo z zahoda, kjer nastanejo v Furlanski nižini, vendar do Zaplane zaradi višje dinarske
gorske pregrade precej oslabijo. Redkeje pridejo nevihte iz smeri Blok in Snežnika z
jugovzhodnim vetrom (Meze, 1986). Snega je na Zaplani v primerjavi z Ljubljansko kotlino
precej več. Daljša obdobja s snegom in mrazom pogosto prekinjajo odjuge z jugozahodnim
vetrom. Sneg se najdlje zadrži na severnih pobočjih Ulovke, do največjih razlik v snežni odeji
prihaja v spomladanskih mesecih (Gustinčič, 2017). 2. aprila 1996 je bila snežna odeja na
Zaplani debela kar 80 cm, v Logatcu 65 cm, Vrhniki 46, Ljubljani 14 cm, Postojna pa je bila
povsem zelena (Gustinčič, 2017). Velikokrat se je zgodilo, da pozimi snega sploh ni bilo,
zapadel pa je marca ali aprila. Do sredine 80. let so bila dokaj pogosta tudi majska sneženja,
snega pa je bilo na območju Logatca in Zaplane precej več kot v južnem delu Notranjske. V
zadnjih 20 letih so jesenska in spomladanska sneženja redkejša in manj obilna, precej se je
zmanjšala tudi skupna količina zapadlega snega skozi celotno zimo. Zime se med seboj lahko
precej razlikujejo: pozimi 1968/69 je bilo dni s snežno odejo nad 130, pozimi 1989/90 le nekaj
dni. Velike razlike v višini snežne odeje med Zaplano in 80 m nižje ležečim Logatcem nastajajo
tudi v primeru južnih vetrov, ki Zaplane ne dosežejo. Predvsem v spomladanskih mesecih se
pogosto pojavlja znižana meja sneženja (Saje, 2014; Gustinčič, 2017).

4.4 ŽLED
Eden od zelo značilnih vremenskih pojavov za Zaplani je žled. Katastrofalni, dalj trajajoči žled
z debelino vsaj 5 cm se v jugozahodni Sloveniji pojavlja na nadmorski višini 500–1000 m.
Območje Zaplane se nahaja znotraj žlednega pasu, ki sega od Posočja preko IdrijskoCerkljanskega hribovja, Notranjske, Brkinov v Gorski kotar na Hrvaškem. Pogosto je nad 1000
m plast toplega zraka z pozitivnimi temperaturami, pod to plastjo pa se nahaja inverzna plast
zraka z negativnimi temperaturami. Padavine, sprva v obliki snežink, ki padajo skozi toplo
plast, se nato preobrazijo v dežne kapljice in v hladni plasti postopoma zamrznejo. Severno in
vzhodno od žlednega pasu je plast toplega zraka pretanka, zato pogosto sneži ali pada leden
dež (babje pšeno), ki ne povzroča poledice in žleda. Južno od žlednega pasu je plast toplega
zraka predebela, plast hladnega pa je pretanka ali je pa sploh ni, kar pomeni, da so
temperature po vertikalnem preseku pozitivne, kar omogoča nastanek dežja (Saje, 2014;
Gustinčič, 2009). Žled na Zaplani nastaja na dva načina.
a/ Žled, ki nastaja ob koncu (daljšega) obdobja z nizkimi temperaturami, preden nastopi
odjuga, je odvisen od vzhodnih vetrov v nižjih plasteh ozračja in toplejših vetrov iz smeri
jugozahoda, ki se postopoma spuščajo. Sneg, padajoč proti tlom, se v topli plasti stali v dež, v
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hladnejših plasteh pa ne more več preiti v sneg. Sicer lahko ob primerno debeli hladni plasti
ponovno zamrzne v obliko babjega pšena oz. ledenega dežja, ki pa ne povzroča poledice in
žleda. Bistvo nastanka žleda in poledice je, da dežne kapljice zamznejo takoj ob stiku s podlago
in na tleh nastane poledica, na dvignjenih predmetih (drevesa, antene, električni daljnovodi)
pa žled (Gustinčič, 2017).
Na območju Zaplane najbolj žledi v okolici Jerinovega Griča in na severovzhodnih pobočjih
hriba Strmica nad 600 m, kjer so najmočnejši in najbolj konstantni vzhodni vetrovi. Ti vetrovi
so krivec za nastanek pobočne megle in pogostejšega rosenja ter tudi za večjo količino padavin
kot posledico izoblikovanosti površja. Žled je tod pogosto najdebelejši, medtem ko je na višji
Planini in Ulovki vse odvisno od debeline plasti hladnega zraka in jugozahodnih vetrov
(Gustinčič, 2017).
b/ Žled, ki nastane zaradi specifične geografske lege med Visokimi dinarskimi planotami in
nižjim Ljubljanskim barjem. Jugozahodni veter piha v višjih legah in na Zaplani, medtem ko se
nad Ljubljanskim barjem zadržuje inverzna plast. Jugozahodni veter Ljubljanskega barja ne
doseže in ga ne prepiha, v nadaljevanju slabi in poneha. Iz notranjosti Slovenije na območje
Zaplane in dalje proti zahodu doteka z vzhodnim vetrom posledično hladnejši zrak iz inverzne
plasti. Hladnejši zrak pogosto doseže tudi območje Logatca, dosti naprej proti zahodu pa ne
seže. Žled se tako pojavlja na Ljubljanskem barju, Zaplani in tudi v Logatcu, medtem ko je v
Postojni in Rakeku že pretoplo. Velikokrat se je tudi zgodilo, da se je žled pojavljal samo na
Zaplani in ne na Vrhniki. To je posledica dvignjene temperaturne inverzije, saj je najhladneje
ravno v zgornjem delu inverzne plasti, kjer se nahaja Zaplana (Gustinčič, 2017).
Vzroki za nastajanje debelejšega in uničujočega žleda na Zaplani so v veliki meri odvisni od
količine padavin, ki je praviloma precej večja od tiste v Ljubljanski kotlini − eden od pogojev je
tudi zahodnejša lega in bližina Visokih dinarskih planot, kjer je topla plast zraka s pozitivnimi
temperaturami debelejša in je tako manjša verjetnost, da dež zamrzne že v ozračju. K debelini
žleda na Zaplani pripomoreta zavetrna lega pred jugozahodnim vetrom in hladnejši zrak, ki
doteka s prizemnim vzhodnim vetrom iz smeri Ljubljanskega barja. Zaradi specifične lege in
predvsem orografije prihaja lokalno tudi do večje količine padavin. Na Zaplani so v primerjavi
s Postojno in Cerknico predvsem nižje dnevne temperature, pogosto se pojavljajo mrzli dnevi
s celodnevno temperaturo pod 0 ˚C, tako žled ne odpade in kaj kmalu lahko sledi novo
žledenje, kot se je zgodilo v zimi 1996/1997. Razmere za žled so neugodne predvsem, kadar
jugozahodni veter prepiha tudi Zaplano in povzroči odjugo. Topla plast je pretanka in pada le
sneg ali zmrznjen dež (babje pšeno), žled se takrat običajno pojavlja v južnem delu Notranjske
in v Gorskem kotarju (Gustinčič, 2017).
4.4.1 KRONOLOGIJA ŽLEDNIH UJM NA ZAPLANI
Z izjemo žledne ujme, ki je leta 2014 prizadela večji del Slovenije, ne pa Primorske in
Prekmurja, so bili ostali žledni dogodki površinsko precej manj obsežni in so prizadeli le
posamezne predele v jugozahodni Sloveniji. Najhujši zabeleženi dogodki, povezani z žledom,
segajo že v leto 1899, kjer je žledilo predvsem na območju Pivške kotline. Leta 1933 se je žled
pojavil v Brkinih, dvajset let pozneje v decembru na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja,
med letoma 1965–1969 na Notranjskem in delu Dolenjske. Katastrofalen žled se je pojavil tudi
leta 1975 na severni strani Visokih dinarskih planot med Trnovskim gozdom in Snežnikom na
nadmorski višini med 800 in 1200 m in ponekod v Idrijskem in Cerkljanskem hribovju. Žled je
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bil debel med 3 in 10 cm. Posledice so bile zopet katastrofalne, saj so morali posekati 342.331
m³ lesne biomase (Šifrer, 1976).
Sledil je uničujoč žled novembra leta 1980 na Idrijskem in na območju Brkinov, kjer je dosegel
debelino kar 7 cm. Po besedah Radinje je bil žledolom leta 1980 do takrat največja naravna
nesreča v slovenskih gozdovih (Radinja, 1983), uničeni so bili tudi mnogi sadovnjaki,
telekumunikacijska ter električna infrastruktura. Skupno je bilo posekanega kar 673.744 m³
lesne biomase, samo v Brkinih 490.554 m³. Žled se je pojavil tudi 16. novembra leta 1984 na
območju Cerkljanskega in Idrijskega hribovja. Posekane je bilo vsaj 100.000 m³ lesne biomase,
prizadet pa je bil tudi 110-kV daljnovod na območju Bevkovega in Cerkljanskega vrha (Kern,
Zadnik, 1987). Nov žledolom je sledil že leto pozneje (1985), najbolj je znova prizadel Idrijsko
in Cerkljansko hribovje, 110-kV daljnovod na območju Bevkovega in Cerkljanskega vrha pa se
je podrl, čeprav je bil leto prej obnovljen in okrepljen (Kern, Zadnik, 1987). Tudi v 90. letih je
prišlo do izrazitejšega žledenja v zimah 1995/1996 in 1996/1997. Vsa dotedanja žledenja je
presegel žled leta 2014, ki je po obsegu prizadel večji del Slovenije (Vertačnik in sod, 2015).
Na Zaplani so zabeleženi dogodki o nastajanju žleda po letu 1996. Beležil jih je Martin
Gustinčič. Leta 1996 je na območju Logatca in Zaplane padlo okoli 40 mm dežja. Temperature
so bile povečini pod lediščem, žled je bil po nekaterih podatkih precej debel, vendar ga je
naslednji dan prekinila odjuga. Žled takrat ni nastajal v južnem delu Notranjske in v višjih legah
zahodne Slovenije, kjer je bilo bistveno topleje (Gustinčič, 1996).
Že naslednjo zimo (1996/1997) je sledil nov žled, ki je v kombinaciji s snegom povzročil veliko
gmotno škodo. Žled je na drevesih vztrajal kar mesec dni. Prvič se je pojavil 22. in 23.
decembra, ko je padlo 40−50 mm dežja pri negativnih temperaturah, snežiti je pričelo dan
pozneje, pred tem snega sploh ni bilo. Sledilo je enotedensko obdobje zelo mrzlega vremena
s temperaturami pod −10˚C. V začetku januarja je ponovno snežilo in snežna odeja se je
odebelila na 50 cm. Po 3. januarju je snežilo in deževalo pri temperaturah tudi pod −10˚C,
zopet se je pojavljal žled. Snežna odeja je bila 10. januarja debela že 70 cm. V kombinaciji z
žledom in ob prisotnosti stalnega vzhodnega vetra, ko je nastajalo tudi trdo ivje, je prišlo do
poškodb 220-kV daljnovoda Kleče–Divača (Kern, Zadnik, 1987). Na pobočju hriba Strmica, kjer
je bilo žledenje in nastajanje ivja najizrazitejše, se je prelomil eden od nosilnih stebrov. Vrhovi
smrek so se lomili v severovzhodno smer, od koder je pihal veter. Žled naj bi po ocenah
presegel debelino 5 cm. Do večje otoplitve je prišlo šele po 20. januarju (Gustinčič, 1997).
Nov žled se je pojavil 21. februarja 2004, ko je dosegel debelino 2,5 cm. Nad 1800 m je bila
topla plast, kjer je pihal jugozahodni veter, pod to plastjo pa je dež zmrzoval. Plast toplega
zraka se je debelila in tako spuščala proti Zaplani, kjer je deževalo pri temperaturah med −4 in
−2˚C. Proti vzhodu je bila plast toplega zraka tanjša, zato je na Ljubljanskem barju padal leden
dež, v Ljubljani tudi sneg. Blaga odjuga je sledila že naslednji dan in žled je začel postopoma
odpadati (Arso, 2004; Gustinčič, 2004).
Žled se je pojavil istega leta tudi v decembru. Takrat je prišla do izraza inverzna plast v
Ljubljanski kotlini, ki jo je šibek vzhodni veter porinil tudi na Zaplano pod nadmorsko višino
700 m. Ob padavinah je na Zaplani nastajal žled, bolj proti zahodu pa ne. Takrat je bilo na
Rakeku in Črnemu vrhu nad Idrijo +3˚C (Gustinčič, 2004).
Podoben nastanek žleda je sledil tudi na novega leta dan leta 2006. 31. decembra je sprva
snežilo, v noči na 1. januar je sneg prešel v dež, v prvi polovici dneva se je pojavljal žled, ki pa
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je bil kratkotrajen. Žled se je v manjši obliki pojavil tudi 5. januarja 2008 in ob koncu novembra
istega leta (Gustinčič, 2006).
8. januarja leta 2010 je sledila zelo nepredvidljiva vremenska situacija, saj se je nad večji del
Slovenije v višjih legah prerinila plast toplega zraka. Meja med sneženjem in dežjem je bila
odvisna od lokacije in intezitete padavin. Na Zaplani je bilo le malo dežja in precej več snega
in ledenega dežja, nastal je le tanek žled. V Ljubljani je le snežilo, v južnem delu Notranjske,
Postojni in v Brkinih je ob večji količini dežja nastal debelejši žled. Tanjši žled se je pojavil tudi
februarja 2013, vendar samo na ožjem območju Zaplane. 16. marca istega leta je po skoraj
celodnevnem sneženju proti večeru sneg prešel v dež. Na Zaplani je nekaj časa nastajal žled,
je pa bilo zelo zanimivo, saj je bilo na Logaškem takrat le okoli 0 ˚C, na južnem Notranjskem
(Bloke, Babno polje) pa ob jugozahodnem vetru skoraj 10 ˚C (Gustinčič, 2013). Žled se je nad
nadmorsko višino 700 m pojavil tudi ob koncu novembra in v začetku decembra leta 2014,
takrat je bil denimo zelo izrazit na Javorniku nad Črnim Vrhom (Gustinčič, 2014).
Slika 7: Žled v zimi 1996/1997

Vir: Martin Gustinčič, 1996

4.4.2 ŽLED KONEC JANUARJA IN V ZAČETKU FEBRUARJA LETA 2014, OPIS SINOPTIČNE
SITUACIJE
Žledno ujmo na prehodu iz meseca januarja v februar so temeljito preučevali v državni
meteorološki službi Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), kjer so napisali članek
Sneg, žled in padavine od 30. januarja do 7. februarja 2014. Žledno ujmo so preučevali tudi
Martin Gustinčič iz Društva za raziskovanje vremena in podnebja, Iztok Sinjur z Gozdarskega
17

inštituta Slovenije, Gregor Vrtačnik in Mojca Dolinar iz ARSO. V reviji Ujma so leta 2015 objavili
članek z naslovom Meteorološke razumere ob žledenju konec januarja in v začetku februarja
2014.
Zadnjo dekado januarja 2014 je zaznamovalo oblačno vreme s pogostimi padavinami. Tlačne
razlike med severovzhodno Evropo (Rusijo) in Atlantikom (Britansko otočje, Severno morje) so
znašale 100 hPa. Nad našimi kraji se je vedno znova obnavljala frontalna cona, kjer sta se
srečevala hladen zrak v prizemnih plasteh in precej toplejši v višjih legah. Omenjena situacija
pomeni ponavadi obilne padavine na južni strani Alp (Sneg, žled in padavine …, 2014;
Vertačnik, Dolinar, Sinjur, 2015).
V obdobju od 26. do 30. januarja so bile temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod ali
okoli ledišča. 30. januarja je začel dotekati toplejši zrak, nad prizemno plast s temperaturo
okoli −5 ˚C, se je vrinila toplejša plast zraka, sprva nad jugozahodno, pozneje tudi čez večji del
Slovenije. Plast toplega zraka se je raztezala med 1000 in 2000 m, med 1200 in 1900 m je bila
temperatura pozitivna, nad Ljubljano se je med nadmorsko višino 1300–1500 m ogrelo na
+3˚C, proti jugu je bila inverzna plast še bolj izrazita. Prvi dan s padavinami (30. januarja) je na
Primorskem deževalo, drugod po Sloveniji v glavnem večinoma še snežilo. Zvečer in v noči na
31. januar je sneg prehajal v dež in predvsem na prehodu z Notranjske na Primorsko je začel
nastajati žled. Padavin je bilo veliko, v zahodni Sloveniji je padlo od 20 do 90 mm padavin, žled
je nastajal pod 1100 m nadmorske višine.
Padavine so se pojavljale tudi 31. januarja in do 1. februarja je v zahodni Sloveniji padlo
ponovno med 30 in 80 mm, večina padavin je ponovno zmrznila, sneg je prešel v dež tudi v
osrednji in vzhodni Sloveniji, vendar se je tam temperaturo dvignila malo nad 0 ˚C, tako da
žled ni nastajal.
V noči na 1. februar se je ponekod v vzhodni Sloveniji delno razjasnilo, jutro 1. februarja je bilo
mrzlo s temperaturami do −5 ˚C. Popoldne je znova začelo deževati, po nižinah je bilo celo
hladneje kot dan poprej, žled je nastajal povsod v notranjosti Slovenije, snežilo je le v alpskih
dolinah. Klin toplega zraka je bil ta dan najbolj izrazit, na jugozahodu se je na 1500 m ogrelo
skoraj do 10 ˚C (Vertačnik in sod, 2015). Do 2. februarja zjutraj je v zahodni Sloveniji ponovno
padlo do okoli 50 mm, na severozahodu tudi do 100 mm padavin, nekaj mm je padlo le na
severovzhodu.
Drugega februarja so se padavine spet okrepile, klin toplega zraka je popuščal in se ožil, tako
je popoldne in zvečer dež prehajal nazaj v ledeni dež in sneg. Padavine so do 3. februarja zjutraj
ponehale, ko je v zahodni polovici Slovenije padlo še med 10 in 50 mm padavin, te so zamrznile
v žled.
Tretjega februarja je bilo večinoma suho, že naslednji dan so se od zahoda znova začele
pojavljati padavine, tudi tokrat je sneg prešel v dež in nastajal je žled, vendar je bilo padavin
precej manj.
Žled je nastajal tudi 5. februarja, predvsem na zahodu v nekoliko višjih legah, pri tleh se je
temperatura že dvignila nad ledišče. Naslednji dan se je obetala odjuga, sprva je jugozahodnik
prepihal kraje zahodno od Visokih dinarskih planot (Postojna, Pivka), kjer se je žled začel
pospešeno taliti, dan pozneje tudi preostale nižine.
Nenavadno visoka je bila vsota padavin v tem poslabšanju in bolj kot na zimske padavine
spominja na oktobrska in novembrska deževja. Največ padavin je med 30. januarjem in 3.
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februarjem padlo na severozahodu in na območju Snežnika, tudi do 400 mm, drugod v zahodni
in osrednji Sloveniji pa med 100 in 300 mm. V alpskih dolinah na severozahodu (Rateče,
Bohinjska Bistrica) je padlo več kot meter snega (Sneg, žled in padavine …, 2014). Prav
nenavadno je bilo tudi to, da so meteorološki modeli spreminjali napovedi iz zagona v zagon.
Še nekaj dni pred poslabšanjem je kazalo, da bo po sneženju 30. januarja prišlo do odjuge,
sneg naj bi prešel v dež, ki bi prehodno sicer še zmrzoval, že naslednji dan 31. januarja pa bi
zapihal jugozahodni veter, ki bi prevetril doline in nižine. 31. januarja se je sicer ogrelo nad
ledišče in masikdo je pomislil, da bo »zimske pravljice« konec, vendar do tega na koncu ni
prišlo. Iz smeri Panonske nižine je v prizemnih plasteh znova pritekal hladnejši zrak, tako je
bilo 1. februarja v nasprotju z dnevom poprej celo hladneje.

Slika 8: Izrazita temperaturna inverzija v času žledne ujme nad Ljubljano

Vir: Meteo.Arso.gov.si, 2014

4.4.3 ŽLEDNA UJMA NA ZAPLANI LETA 2014
Žledno ujmo na Zaplani je kronološko dobro opisal Martin Gustinčič. Območje je konec
januarja in v začetku februarja 2014 doletelo obdobje pogostih in obilnih padavin, menjavala
sta se tako sneg kot tudi dež. Prvi dan 29. januarja je zaradi dovolj hladnega zraka v višinah ob
obilnih padavinah tudi na Logaškem in Zaplani snežilo, medtem ko je na Postojnskem, Pivškem
in južnem Notranjskem že deževalo in žledilo. Na Zaplani je padlo okoli 50 cm snega, že
naslednjo noč je sneg začel prehajati v dež in v petek zjutraj 31. januarja se je že pojavljal žled.
Padavine v obliki dežja so se pojavljale tudi 1. februarja, bile so precej obilne. Zvečer so bile
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razmere na Zaplani že katastrofalne. 2. februarja zjutraj in dopoldne je še žledilo, popoldne je
klin toplega zraka postajal vse ožji, padati je začel leden dež, ki ni več povzročal žleda, ob koncu
padavin v noči na 3. februar je ponovno padlo nekaj snega. Nove padavine so se pojavile že 4.
februarja, po začetnem rahlem sneženju je sneg znova prešel v dež, ki je ob stiku s tlemi
zmrzoval. Žled se je še odebelil. Padavine so 5. februarja ponehale, ko je bila izmerjena tudi
največja debelina žledu, in sicer med 7 in 9 cm. 6. februar je minil v orografskem oblaku oz.
megli, ki jo je prinašal vzhodni veter z Ljubljanskega barja. Žled je zaradi rahlo pozitivne
temperature deloma že odpadel, prava odjuga z jugozahodnim vetrom pa je sledila naslednji
dan (Gustinčič, 2014).

Slika 9: Žled debeline do 9 cm

Vir: Martin Gustinčič, 2014

5. POSLEDICE ŽLEDA
Žledolom je bil na slovenskem področju leta 2014 z naskokom največja naravna nesreča.
Njegove posledice so zelo neprijetne, človek je popolnoma nemočen in le v nekaterih primerih
bi se infrastrukturno bolje prilagodil dani situaciji, vendar bi to zahtevalo velike družbene,
finančne in organizacijske napore. Glavni vzrok poškodb zaradi žleda je preobtežitev stvari in
predmetov. Največja škoda se pojavi na drevju v gozdovih in na električnih daljnovodih. 70
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mm debela plast žleda z gostoto 0,9 na smreki s premerom krošnje 8 m in površino 50 m2
smreko obteži s 4 do 5 tonami ledu (Mezgec, 2015). Ob 150 mm debeli žledni prevleki na žicah
električnih daljnovodov se na 3 cm debelem vodniku na meter dolžine nabere kar 15
kilogramov ledu, kar je več kot 10-kratna masa samega vodnika. Varnostni faktor oziroma
projektna obremenitev za zimsko obremenitev električnih daljnovodov v Sloveniji naj bi znašal
med 2 in 5. Ko je omenjena obremenitev presežena, pride do trganja vodnikov in lomljenja
stebrov. Stebri daljnovodov se začnejo ob povečani horizontalni obtežitvi v obsesiščih
vodnikov lomiti in zvijati zaradi neravnovesja sil, ki nastanejo ob pretrganju vodnikov. Ko pride
do porušitve enega od stebrov, dodatne dinamične sile pritiskajo na naslednje, te se zvezno
porušijo v obeh smereh od začetka porušitve. Rušenje se zaustavi takrat, ko se sile v žicah
daljnovoda s strani, od koder prihaja rušenje, izenačijo s silami na strani neporušenega
daljnovoda. V gozdovih žled debeline več kot 50 mm povzroči že zelo izrazite posledice. Sprva
se pojavijo manjši lomi in poškodbe vej in vejic, sledijo večje veje (Kern, Zadnik, 1987).
Daljše obdobje nabiranja žledu, predvsem njegova intenzivnost žledenja, povzroča trganje žic,
električnih daljnovodov, tudi telefonskih in kabelskih sistemov in privede v obsežne in
dolgotrajne prekinitve oskrbe z električno energijo, prenosa in delovanja komunikacijskih
sistemov. Dolgo trajajoče obdobje brez oskrbe z električno energijo ima velik vpliv na življenje
ljudi, predvsem nedelovanje hladilnikov, razsvetljave, štedilnikov, ogrevalnih naprav,
zdravstvenih naprav, ki nekaterim omogočajo normalno življenje. Javne ustanove (banke,
pošte, zdravstveni domovi, šole …) so zato zaprte. Zaprtje medicinskih ustanov ali njihovo
okrnjeno delovanje povečuje potencialno ogroženost ljudi za življenje (nujni medicinski
pregledi, hude bolezni, padci na poledenelih tleh in z njimi povezane poškodbe). Zaradi
izpadov elektrike pride lahko tudi do nedelovanja črpališč pitne vode in posledično do
omejitve uporabe le-te. Mnoge ceste so zaradi padajočega drevja neprevozne, nekateri
odmaknjeni deli tako postanejo odrezani od preostalega sveta. Trganje žic, prometnih
signalizacijskih naprav zaradi žledu in drevja v železniškem prometu in neprevoznost cest v
cestnem prometu privedejo do zmanjšanja mobilnosti, zamud, slabše dostave materialnih
dobrin in slabšega izvajanja storitev ter na koncu do velikih negativnih gospodarskih in
ekonomskih učinkov (Ocena tveganja za žled, 2016).
Radinja je izdelal žledno lestvico, ki opredeljuje debelino žleda v milimetrih in njegove
posledice na drevju in infrastrukturi (Radinja, 1983). Omenjena lestvica pripomore k lažjemu
identificiranju in ugotavljanju poškodb.

STOPNJA
I

Preglednica 1: Žledna lestvica
OZNAKA
DEBELINA V
MILIMETRIH
šibek (tanek) žled
od 5

I

zmeren (zmereno)
debel žled

od 5 do 20

I

močen (debel) žled

od 21 do 50

21

POSLEDICE
poškodb skoraj ni ali pa so
redke in manjše (redki
odlomi manjših vej in vejic)
zmerne poškodbe, prelomi
srednjih in večjih drevesnih
vej, poškodbe tanjše žične
napeljave
večje in številčnejše
poškodbe, polomljeno

IV

zelo močen (debel,
katrastrofalen) žled

od 51 do 100

V

izjemno močen
(izredno debel,
katastrofalen, uničujoč)
žled

več kot 100

drevje do 30 cm premera,
potrgane napeljave
predvsem srednje in
nizkonapetostnih
daljnovodov
zelo velike in množične
poškodbe, polomljeni
gozdovi in sadovnjaki
(drevje s premerom več kot
30 cm), poškodovani strešni
žlebovi, ograje, daljnovodi
in daljnovodni stebri
stopnjevanje vseh
navedenih poškodb, uničeni
oziroma podrti električni
daljnovodi in daljnovodni
stebri, vsesplošne in
velikopovršinske poškodbe
in škoda v gozdovih

Vir: Radinja, 1983

Na posameznih območjih Notranjske, vključno z območjem Zaplane, so obtežitve električnih
vodnikov dosegale težo do 15 kilogramov na meter, premer ledenih oblog pa je presegel 150
milimetrov, kar pomeni, da je obtežitev presegla 10-kratno težo vodnika (Ocena tveganja za
žled, 2016). Po žledni lestvici (Radinja, 1983) je bil žled leta 2014 na Zaplani uvrščen pod
najvišjo V. stopnjo in je bil hkrati tudi uničujoč.
Najdebelejši žled je bil izmerjen v krajih, podvrženih vzhodnim vetrovom, manj pa v tistih v
zatišnih legah. Na 110-kV daljnovodu Kleče–Logatec pod Zaplano so izmerili težo 13 kg na
dolžinski meter vodnika. Pri tem je prišlo do hudih poškodb na električni infrastrukturi, na
Zaplani je bilo popolnoma uničeno 20-kV omrežje, na 110-kV daljnovodih je bilo do Logatca
porušenih vsaj 20 stebrov, na 220-kV daljnovodu Kleče–Logatec pa se je porušil en steber, več
jih je bilo še poškodovanih. Zaradi žledne ujme na Zaplani ni bilo električne energije dober
teden dni, ceste so bile dolgo neprevozne, prekinjene so bile tudi vse telekomunikacije.
(Gustinčič, 2014; Ocena tveganja za žled, 2014).
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Slika 10: Porušen steber 220-kV daljnovoda Kleče–Divača na Spodnji Zaplani

Vir: Martin Gustinčič, 2014
5.1 VPLIV DRUGIH DEJAVNIKOV NA POJAVLJANJE, DEBELINO, POGOSTOST IN POSLEDICE
ŽLEDA
»Na pojavljanje, debelino, pogostost in na koncu tudi posledice žleda vpliva več dejavnikov, ki
se prepletajo med seboj, tako so posledice žledenja iz kraja v kraj lahko precej različne« (Ocena
tveganja za žled, 2016. str. 16).
Eden od poglavitnih dejavnikov za nastalo škodo je debelina žleda. Gozdovi, predvsem
drevesna sestava, oblikovanost in velikost krošenj ter tudi sama vrsta dreves, pripomorejo k
večji škodi. Žled ne lomi samo manjših in večjih vej, lomi lahko tudi cela drevesa. Pri lomljenju
drevja je prisotnih več sil, ne samo v vertikalni smeri. Ko žled oblije večji del drevesa, se veje
začnejo upogibati, tako sodelujejo tudi upogibne, vlečne in natezne sile. Ob prekoračitvi meje
odpornosti se začnejo veje pospešeno lomiti. Na splošno so iglavci bolj odporni proti lomljenju
vej oziroma nastali škodi po žledolomu kot listavci, izjema je le bor. Do razlik prihaja v sami
izoblikovanosti krošenj in bolj elastičnih vejah, vendar so nekateri iglavci prav tako zelo
izpostavljeni lomljenju vejevja. Najbolj občutljiv je rdeči bor, njegova krošnja je namreč precej
široka in nesimetrična, veje so krhke in na splošno že zelo lomljive, problem predstavljajo tudi
šopi iglic, ki so obrnjeni navzgor in tako še povečujejo nabiranje žleda. Velikokrat pride celo do
lomov celotnih krošenj in zgornjih delov debel. Bori z globljim koreninskim sistemom so bolj
odporni proti lomom spodnjih delov debel. Pri smrekah je problem v plitvem koreninskem
sistemu, zato so bolj izpostavljene izruvom kot jelke, vendar imajo jelke v svojem vrhnjem delu
navzgor obrnjene veje, kar pa vodi v lomljenje vrhov ob preveliki količini nabranega žleda. Pri
iglavcih so bolj poškodovani vrhovi dreves, manj pa veje, pogosti so tudi izruvi celotnih dreves.
Ugotovljeno je bilo tudi, da je avtohtona smreka bolj odporna od neavtohtone. Neavtohtone
smreke so bile posajene predvsem v nižinskem in hribovitem svetu kot način gospodarjenja
človeka z gozdovi. Antropogeni nasadi iglavcev, predvsem smrek, so bolj gosti, sama drevesa
so bolj vitka, višja in krošnje ožje, kar privede do večjih posledic ob žledolomu. So pa iglavci od
listavcev manj odporni, ko gre za žledolom v kombinaciji z mokrim težkim snegom oziroma
snegolomom.
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Listavci imajo v primerjavi z iglavci precej večjo površino vej, na katere se žled oprime. Mladje
listavcev v boju za svetlobo hitro raste v višino. Debla so tako bolj vitka, višja tudi po rasti in
posledično bolj podvržena vertikalnim silam, rezultat je ukrivljenost in lomi vej, tudi debel.
Na poškodovanost gozdov ima velik vpliv tudi drevesna sestava gozdov. Ta sestava bolj
prevladuje od posamično rastočih dreves. Poškodbe so tako odvisne od razvojne faze gozda
oziroma tudi od horizontalne in vertikalne strukture gozdnega sestoja, vpliv ima tudi mešanost
gozdov. Poškodbe so običajno bolj izrazite v sestojih ene drevesne vrste, predvsem pri mlajših
drevesih s tanjšimi debli in vitkejšimi krošnjami.
Nadmorska višina ima velik vpliv na pojavljanje poškodb zaradi žleda. Z nadmorsko višino se
spreminajo lastnosti gozdnih sestojev. Z nadmorsko višino se zmanjšuje drevesna biomasa,
manj je drevja, tudi sama drevesa so po rasti in debelini bolj skromna od nižje ležečih
primerkov. Manjša količina drevesne biomase zmanjšuje možnost žledoloma, vendar pa so
skromnejša drevesa bolj izpostavljena žledolomu. Z naraščanjem nadmorske višine je tudi
hladneje, več je padavin in vetra, posledično je žled debelejši, poškodbe pa večje. Območje
Zaplane sega ob določenih vremenskih pogojih v zgornji del prizemne plasti s hladnim zrakom.
Prav nadmorska višina je eden od krivcev za debelejši žled na Zaplani v primerjavi z Logatcem
ali dnom Ljubljanskega barja.
Asimetričnost krošenj in nagnjenost dreves predvsem v krajih z izrazitim vetom (burja na
Primorskem) precej prispevata k poškodbam. Asimetričnost krošnje in nagnjenost bolj
pripomoreta k nesimetričnemu nabiranju žleda in obtežitve. Asimetričnost dreves je bolj
izrazita na strmejših pobočjih. Na Zaplani ni izrazitih (močnih) pogostih vetrov, razen ob
nevihtah, krošnje dreves so povečini precej simetrične. Bolj so problematična strmejša
pobočja gozdov Zaplane, ki se spuščajo proti okoliškemu nižjemu svetu in so tako bolj
podvržena izruvom in prelamljanju debel.
Veter močno vpliva na razporeditev žleda na samem drevju. Veliko več se ga nabere na
privetrni strani dreves in drugih objektov. Veter premika tudi veje in pripomore k še večjemu
lomu vejevja. Najbolj so izpostavljena tista drevesa, kjer krošnja raste v smeri, od koder piha
veter. Iglavci so proti žledolomu bolj odporni od listavcev, kar pa v primeru žledenja, ki ga
spremlja tudi veter, ni tako. Ob zadostni količini žleda se pri iglavcih veje precej upognejo,
samo drevo izgleda kot valj, ki ga spremljajoč veter ziblje sem in tja. Nekatere vrste (smreka)
se hitreje lomijo ali izrujejo. Veter lahko dodatno škodo naredi tudi na žicah daljnovoda. Prav
veter je bil na posameznih območjih Zaplane krivec za nastanek še debelejšega žleda,
problematične so bile lege, ki so bile na privetrni strani. Žled se je na daljnovode in drevesa
nabiral nesimetrično, prav nesimetričnost nabiranja žledu je privedla do neenakomerne
razporeditve obtežnih sil in večje škode na drevju samem.
Vlažnost in globina tal prispevata k večjim poškodbam drevja ob žledenju. Vodno slabo
prepustna, stalno vlažna oziroma mokrotna tla so bolj podvržena nagibanju in ruvanju z
žledom obloženimi drevesi. Večja kot je mokrotnost tal, večja je možnost izruva drevesa, pri
bolj suhih tleh je pa večja možnost lomljenja in prelamljanja debel. Pomembna je tudi debelina
prsti oziroma prepereline. Manjša kot je, večje so posledice žleda. Na kraškem območju
Zaplane je debelina prsti in preperline sorazmeroma majhna, zato so bile poškodbe drevja še
večje, kot bi bile sicer.
Vpliv mikroreliefa in mikrolokacije je eden od poglavitnih vzrokov nastajanja debelejšega žleda
in večjih posledic, kar je razvidno tudi na Zaplani. Ugotovljeno je bilo, da so najbolj
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izpostavljena območja ob infrastrukturnih objektih, sestoji ob pobočnih jarkih in na gozdnih
robovih (Jakša, 1997). Intenzivnost žledenja je navadno močnejša v dnu dolin, kotanj in kraških
reliefnih oblik, kjer se nahaja več hladnega zraka (Šifrer, 1976). Bolj izpostavljena so tudi
pobočja na privetrni strani, v času žledenja predvsem severovzhodna, na Zaplani tudi vzhodna,
od koder piha šibek vzhodnik iz smeri Ljubljanskega barja. Ob odjugah so pogostoma bolj
izpostavljena zahodna do jugozahodna pobočja. Po žledni ujmi februarja 2014 je zapihal izrazit
jugozadodnik, ki je na Zaplani še dodatno lomil in podiral drevesa.
Naklon površja je tudi eden od dejavnikov, ki glede na večji naklon povečuje možnost poškodb
drevja. Na strmejših pobočjih je tako večja možnost izruva celotnega drevesa, veliko škode je
tudi na prehodu s strmejših pobočij v položnejše terase in v osojnih legah.
Tudi kamninska sestava je eden od dejavnikov, ki pripomorejo k različnim posledicam žleda.
Rebula je na primeru Nanosa in Hrušice ugotovil, da so večje posledice v gozdovih (izruvi) na
območjih z belosivimi in sivimi oolitskimi zgornjejurskimi apnenci, ki predstavljajo nekoliko
mehkejšo matično podlago kot trši spodnjejurski apnenci (Rebula, 2002). Veliko podrtega in
prevrnjenega drevja je bilo tudi na dolomitiziranemu apnencu in na premokarbonskih
skrilavcih, peščenjakih ter na dolomitnemu in periglacialnemu drobirju, ki je nastal kot
posledica razpadanja žive skale. Na splošno so bile manjše poškodbe dreves (tudi sami izruvi
dreves) na debelejših in čistejših skladih apnencev s prevladujočimi globokimi razpokami.
Posledično drevesa globlje koreninijo in imajo boljšo oporo ter prenesejo večje obremenitve
(Šifrer, 1976). Šifrer je leta 1975 ob žledolomu na Nanosu in v Idrijskem hribovju to tudi potrdil.
Vloga človeka lahko bistveno doprinese k naraščanju posledic žledoloma, predvsem
neustrezno gospodarjenje z drevesno biomaso. Na splošno so na žledne ujme bolj odporni
naravni gozdovi z različnimi drevesnimi vrstami, ki enakomerno preraščajo tla, kot pa tisti
gozdovi po meri njihovih upravljalcev, torej tisti, kjer človek vanje posega s krčevinami,
infrastrukturnimi objekti, izkoriščanjem in sajenjem enovitih sestojev. Na nekaterih rastiščih s
podobnimi razmerami so poškodbe v sestojih večje, kadar gozdovi niso oskrbovani, negovani,
so pregosti ali pa imajo previsoko dimenzijsko razmerje med višino drevesa in prsnim
premerom. Taki sestoji so manj odporni na žledne ujme, pogosto pride tudi do domino efekta
oziroma zaporednega podiranja dreves (Ocena tveganja za žled, 2016).
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Slika 11: Z žledom obremenjena drevesa na Notranjskem, februar 2014

Vir: Slovenske novice, 2014

5.2 VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA NASTAJANJE ŽLEDA
Iz meteoroloških podatkov in nekaterih zapisov, ki so na voljo že od konca 19. stoletja, je
razvidno, da se je žled pred letom 1984 pojavljal večinoma v t. i žlednem pasu v zahodni in
jugozahodni Sloveniji, po tem letu pa je vse več žlednih ujm prizadelo tudi nekatera druga
območja (Gorenjska, osrednja Slovenija …), kjer je žled precej redkejši pojav. Prav tako je bilo
ugotovljeno, da so žledni dogodki po letu 1984 (žledne ujme v letih 1995/1996, 1996/1997,
2014) povzročili precejšnjo škodo v slovenskih gozdovih tudi izven žlednega pasu. Res je, da so
nekateri podatki s konca 19. stoletja in iz prve polovice 20. stoletja precej pomanjkljivi, kar se
tiče popisa škode v gozdovih in infrastrukture. Po drugi strani žledne ujme povzročijo precej
večjo škodo tudi zaradi večje količine materialnih dobrin same družbe (poškodbe hiš, objektov,
avtomobilov ...) in infrastrukture (električni daljnovodi, telefonska, televizijska omrežja …)
(Vertačnik in sod., 2015).
Pravo merilo ugotovljanja posledic žlednih ujm nam ponazarjajo posledice v našem največjem
bogastvu – gozdovih. Omenjeni so bili največji žledolomi v 20. stoletju in posledice v različnih
delih Slovenije, ne samo v žlednem pasu. V zadnjih treh desetletjih se je žled pojavljal tudi
drugod po Sloveniji, dober primer je bila žledna ujma leta 2014, ki je prizadela večji del države
z izjemo nižinskih delov Primorske in Goričkega (Sneg, žled in padavine, 2014; Vertačnik in
sod., 2015). A nadaljnje analize, kako bodo podnebne spremembe vplivale na nastanek žleda,
so še dokaj nezanesljive. Ob nadaljnjem segrevanju ozračja lahko sklepamo, da bo žled vse
redkejši in manj pogost, pojavljal naj bi se le v višjih legah med 1200 in 1500 m in povzročal
škodo v naših najbolj gozdnatih predelih z največjo drevesno biomaso (Visoke dinarske
planote, Mežakla, Pokljuka, Jelovica, manj na Pohorju). Po podatkih Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO) žled namreč nastaja ob manj ekstremnih padavinah in
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temperaturah, kar precej otežuje vpliv podnebnih sprememb na sam pojav (Vertačnik in sod.,
2015).
Po drugi strani je možen tudi drug scenarij, ki pa je manj verjeten. Temperaturne razlike med
spodnjim in zgornjim delom atmosfere se bodo povečevale, tako bo prišlo do močnejšega
vertikalnega gibanja zraka, samo ozračje bo sprejelo več vlage in posledično bodo močnejše
tudi padavine. Ob večji količini padavin in zadostni zalogi hladnega zraka po nižinah bi lahko
prišlo do močnejšega žledenja.

5.3 PRENAMNOŽITEV PODLUBNIKOV PO LETU 2014
Po žledolomu konec januarja in v začetku februarja leta 2014 je v slovenskih gozdovih sledila
nova katastrofa, ki je bila za drevesno biomaso še bolj uničevalna. V gozdovih so se
prekomerno namnožili podlubniki, zlasti osmerozobi smrekov lubadar ali knaver (Ips
typographus), ki se lahko prenamnožuje še nekaj let po žledolomu.
Pri nas poznamo 90 vrst podlubnikov, ki naseljujejo večinoma iglavce (Varstvo gozdov pred
podlubniki, 2017). To so majhni hrošči valjaste oblike, veliki do pol centimetra. V lubje dreves
izvrtajo majhno luknjico, od koder naprej izdolbejo majhne rove v notranjost. Rove izdelujejo
predvsem ličinke in odrasli osebki. Delijo se na ličarje, beljavarje in lubadarje. Večina njih se
prehranjuje z odmrlim lesom, nekateri v rove naselijo tudi glivo, s katero se prehranjujejo in
drevesu povzročajo dodatno škodo. V sanitarnem poseku gozdov napadi žuželk na lesno
biomaso predstavljajo vsaj tretjino poseka, od tega kar 99 odstotkov zaradi podlubnikov, daleč
največjo škodo povzroča osmerozobi smrekov lubadar, veliko manjšo po obsegu pa
šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus) (Ogris, Grecs, 2016).
Pri napadu podlubnikov moramo razumeti in zaznavati sam pojav napada. Pogosto se ne
zavedamo učinka tega težko opaznega in skritega škodljivca, saj ob našem prepočasnem in
nezadostnem ukrepanju lahko privede do vse hujših in očesu vidnih posledic. Podlubniki so
del naravnega (gozdnega) ekosistema. Kadar niso prenamnoženi, predstavljajo sekundarne
škodljivce v okolju ter niso škodljivi. Tako napadejo predvsem zaradi bolezni, suš, naravnih
nesreč in v gozdu predstavljajo nekakšno biotsko ravnotežje.
Podlubniki se prenamnožijo, ko pride do naravnih nesreč večjega obsega. Takrat postanejo
primarni škodljivci. Žledna ujma leta 2014 je tako po obsegu kot posledicah že sama
napovedovala uvod v novo katastrofo, ki ji je sledila. Osmerozobi smrekov lubadar je najbolj
napadal in ogrožal predvsem gozdove starejših iglavcev na prisojnih pobočjih južnih,
jugozahodnih in zahodnih leg. Napadal je tudi antopogeno zasajene smrekove sestoje in
iglavce na zanje neznačilnih rastiščih (Varstvo gozdov pred podlubniki, 2017).
Podlubniki pogosto napadajo tudi sveže posekano drevje (hlode, debelejše vejevje …) in
zdrave smreke. Tudi po zadnji žledni ujmi ni bilo nič drugače. Napadenim drevesom pogosto
rečemo lubadarke. Prvi vidni znaki na drevesih so drobne luknjice in črvina, kjer se začne drevo
smoliti. Lubadarji z vrtanjem v notranjost prekinejo ksileme, to so cevčice za prenos hranljivih
snovi in vode po drevesu navzgor in navzdol. Ob napadu, zlasti spomladi in zgodaj poleti, začne
propadati krošnja, ki spremeni barvo v rjavo, sčasoma začnejo odpadati iglice in v zadnji fazi
se drevo začne sušiti, začne se luščiti tudi skorja in drevo propade (Ocena tveganja za žled,
2016; str. 36). Prvi znaki napadov podlubnikov so bili vidni že pozno spomladi in zgodaj poleti
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leta 2014. Napadi podlubnikov so se nadaljevali tudi čez poletje. Znaki napada v
poznopoletnem času so vidni šele naslednje leto ob koncu zime (Ocena tveganja za žled, 2016).
Razvojni cikel ene generacije osmerozobnega smrekovega lubadarja traja od osem do deset
tednov (Podlubniki ogrožajo slovenske gozdove tudi v letu 2016, 2017). V nižinskih delih razvije
dve do tri generaciji na leto, v višjih nadmorskih višinah pogosto le eno (Gozd in gozdarstvo,
2017). Odrasli lubadarji prezimujejo nekaj centimetrov pod zemljo v bližini lubadarke, v kratkih
hodnikih v skorji na območju korenovca (deblo pri korenu), pogosto tudi pod lubjem
lubadarke, v sečnih ostankih in panjih. Ličinke in bube prezimujejo tudi v še stoječih
lubadarkah ali v sečnih ostankih. Ličinke in bube prenesejo mraz do −17 ˚C, odrasli lubadarji
pa vse do −30 ˚C. Smrtnost med prezimovanjem je le 50-odstotna. Širjenje oziroma izletanje
lubadarjev iz lubadark na sosednja (zdrava) drevesa onemogočajo dež in maksimalne dnevne
temperature pod 15 ˚C (Osmerozobi smrekov lubadar, 2017).

Slika 12: Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus)

Vir: Ocena tveganja za žled, 2016)

Podnebne spremembe v zadnjih nekaj desetletjih omogočajo hitrejše in učinkovitejše širjenje
lubadarjev. Zimska obdobja so vse toplejša, poletja bolj vroča in suha, prav pogostost sušnih
obdobij pa je največji krivec (Jurc in drugi, 2003). Osmerozobni smrekov lubadar se zaradi
maksimalnih dnevnih temperatur nad 25 ˚C, še zlasti poleti, intenzivneje širi, njegov razvojni
cikel se zato skrajša za polovico (Podlubniki ogrožajo slovenske gozdove tudi v letu 2016,
2017). Iz tega je razvidno, da se v poletnem času razvije še več generacij, kot bi se jih ob bolj
svežih poletjih pred desetletji. Smrtnost lubadarjev se pozimi zmanjšuje ob vse bolj milih
zimah, dolgo trajajoča mrzla zimska obdobja v sedanjosti in v prihodnosti bodo tako rekoč le
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še redkost. Prav podnebne spremembe z izjemnimi vremenskimi dogodki so in bodo eden
glavnih krivcev za vse večjo prenamnožitev podlubnikov (Jurc in sod, 2003).
Prenamnožitve podlubnikov navadno sledijo po velikih vremenskih ujmah, ko je prizadeta
precejšna količina lesne biomase. Največja prenamnožitev podlubnikov se ponavadi zgodi dve
do tri leta po ujmi. V Sloveniji velja vsesplošen problem preteklega zasajevnja smreke na
neustrezna rastišča (Ogris, Grecs, 2016). Smreko so antropogeno sadili predvsem zaradi
ekonomske privlačnosti. Smreka namreč hitro raste in daje kvaliteten les, ki se ga lahko
uporabi pri izdelovanju sedežnih garnitur, balkonov, lesenih ograj. Les je mehak in trden s
precej nizko gostoto. Smreko so v preteklosti sadili tudi v nižinskih območjih tudi pod 500
metrov nadmorske višine. Smreke so bolj ogrožene tudi na karbonatnih tleh in na talnih
podlagah, ki slabše zadržujejo vodo. Ob nadaljnjem segrevanju ozračja se bo osmerozobni
smrekov lubadar širil tudi v višje lege, zlasti nad 1000 metrov nadmorske višine. Tako bodo
lahko obsežni smrekovi gozdovi na Visokih dinarskih planotah, Pokljuki, Jelovici in na Pohorju
postali vse bolj ogroženi (Podlubniki ogrožajo slovenske gozdove tudi v letu 2016, 2017).
Prenamnožitev podlubnikov po letu 2014 je do sedaj po obsegu in količini napadenega drevja
največja in presega tisto iz vročega in sušnega poletja 2003. Po žledolomu februarja 2014 so
bili izpolnjeni vsi pogoji za prekomerno prenamnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja.
Poškodovanih je bilo veliko smrekovih gozdov, predvsem v nižinskem svetu, odpravljanje
posledic žledoloma je bilo prepočasno in premalo učinkovito. V prid niso bile niti vremenske
razmere.
Poletje 2014 je bilo neobičajno mokro, pogosto deževno vreme je oviralo izletanje
osmerozobega smrekovega lubadarja iz lubadark na še nenapadena drevesa. Leta 2014 tako
še ni prišlo do obsežnega napada.
Zaradi zelo ugodnih vremenskih razmer se je lubadar leta 2015 pospešeno širil po slovenskih
gozdovih. Zima je bila nadpovprečno topla, mrzla obdobja z zmrzaljo in snegom so bila redka
in kratka. Zimi sta sledila topla pomlad in vroče poletje z manjšo količino padavin od sicer
običajne vrednosti. Najbolj so bili napadeni smrekovi gozdovi v zahodnem, osrednjem in
jugovzhodnem delu države − to so območja, kjer je prišlo tudi do najbolj izrazitega žledoloma.
Leta 2015 je bilo posekanih za kar 747.132 mᶾ skupne lesne mase.
Tudi v letu 2016 je bila posekana rekordna količina lesa, vremenske razmere pa niso bile tako
ugodne, kakor so bile leto poprej. Poletje je bilo manj toplo in suho, tako je bilo širjenje
osmerozobnega smrekovega lubadarja nekoliko počasnejše. Pojavila pa se je nova težava,
namreč lubadar se je razširil tudi na območje Prekmurja, kjer ga do sedaj ni bilo in je bila škoda
po žledu zanemarljivo majhna. Prekomerno prenamnožitev smrekovega lubadarja naj bi ob
ustreznem izvajanju ukrepov omejili šele okrog leta 2020, ob pogoju da pri tem ne sme priti
do novih vremenskih ujm (Ocena tveganja za žled, 2016). V obdobju 2014–2020 je bilo
posekanih in še bo posekanih vsaj 19 mio mᶾ skupne lesne biomase, kar je bilo do sedaj povsem
nepredstavljivo.
Za preprečevanje širjenja osmerozobega smrekovega lubadarja v gozdovih je treba skrbno
izvajati ustrezne preventivne ukrepe. Poskrbeti je potrebno za heterogenost gozdnih sestojev,
izvajati sanitetne ukrepe, redno odstranjevati napadeno drevje in les po sečnji čimprej
odpeljati. Podlubnike se da s preprečevalnimi in zatiralnimi deli aktivno zatirati predvsem z
lovljenjem v pasti in uporabo lovnih dreves in lovnih debel (Gozd in gozdarstvo, 2016).
Ustrezno ukrepanje zavirajo nizke odkupne cene poškodovanega lesa, te so zaradi lubadarja
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še nižje. Problem tiči tudi v majhnem številu usposobljenih ljudi za sečnjo (sekačev),
nezainteresiranosti in neodzivnosti lastnikov gozdov ter predvsem v veliki razdrobljenosti
lastništva gozdov (Delo, 2015).

6. KATASTRSKA OBČINA ZAPLANA
Katastrska občina Zaplana (k. o. Zaplana) leži na skrajnem zahodnem robu gozdnogospodarske
enote Vrhnika (GGE Vrhnika) v območni enoti Ljubljana in meri dobrih 1115,5 ha. Ozemeljsko
je katastrska občina omejena na nekoliko manjše območje od območja same Zaplane.
Izključeni so vzhodna pobočja Planine nad Vrhniko, dolina potoka Bele in del zaselka Jerinov
Grič.
Območje katastrske občine Zaplana je razdeljeno v manjše enote, tako imenovane odseke.
Razdelitev k. o. Zaplana na odseke je tako bila bolj primerna za evidentiranje in proučevanje
dejavnikov, kot so (mikrolokacijska) lega, asimetričnost krošenj, debelina žleda, veter,
kamninska zgradba, naklon površja in tudi vloga človeka. Vseh odsekov je 23 in v njih je 693,04
ha gozdov. V letu 2014 je bilo v katastrski občini Zaplana podatkovno zastopanih 16 odsekov,
kjer je površina gozdov znašala 503,75 ha.
Odseki so si po površini med seboj precej različni. Največji del zavzemata odseka Osrednji del
Zaplane in Strmca – vas v jugovzhodnem delu katastrske občine. Skupaj zavzemata skoraj 100
ha površine. Najmanjše območje pripada odseku Križev Grič z slabimi 17. ha. Ostali odseki so
si površinsko dokaj homogeni in večinoma dosegajo površinski razpon med 23 in 39 ha.
Nekateri odseki so bili v pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije že poimenovani, tisti, ki
še niso bili, sem jih poimenoval po naseljih/zaselkih, morebiti tudi hribih in manjših reliefnih
oblikah. Podatki, ki sem jih pridobil, se nanašajo na leti 2014 in 2015, novejši podatki za leti
2016 in 2017 niso bili javno dostopni in so še v pripravi.
V večini odsekov v katastrski občini prevladujejo različne združbe bukovja. Večji del katastrske
občine Zaplana tako prekriva združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio - Fagetum). Poleg
slednje zaplanske gozdove sestavljajo še združbe bukve in deveterolistne mlaje (Ennephylo Fagetum), bukve in kresničevja (Arunco - Fagetum), bukve in črnega gabra (Ostryo - Fagetum),
bukve in rebrenjače (Blechno fagetum) in združba predalpskega toploljubnega bukovja (Carici
Albae - Fagetum). Precej redkeje so zastopane združbe s prevladujočo drevesno vrsto
(navadno) jelko (Abies alba). Mednje sodijo združba dinarskega jelovega bukovja (Abieti fagetum dinaricum clematidatosum), podgorsko-gorsko jelovje oziroma združba jelovja s
praprotmi (Dryopterido - abietetum) in združba jelovja s trikrpim bičnikom (Bazzanio abietetum).
Zaplana je območje, ki je zelo podvrženo naravnim nesrečam. Mednje sodi tudi žled, ki je po
letu 2014 obravnavan tudi kot ena izmed naravnih nesreč. Zaradi stika in mešanja celinskih in
submediteranskih vplivov je Zaplana zelo podvržena nastajanju žleda, ki pa je zaradi precejšnje
reliefne razgibanosti, lege tik nad Ljubljanskim barjem in nekaterih mikrolokacijskih značilnosti
lahko še debelejši in bolj uničujoč, kot bi sicer bil. Sam žled je tako bolj poškodoval listavce −
predvsem zaradi manj simetrične in bolj razvejane krošnje ter plitkejšega koreninskega
sistema. Prepočasno spravilo lesa in njegovo kopičenje ob gozdnih poteh in vlakah je
omogočilo hitrejše širjenje osmerozobnega smrekovega lubadarja, ki je prizadel tudi še
nepoškodovana drevesa. To je bil uvod v novo katastrofo v slovenskih gozdovih in tudi na
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območju Zaplane. Moramo vedeti, da se lubadar prvo leto po naravnih ujmah še ne širi v
tolikšni meri kot po dveh, treh in več letih. Območje Zaplane je bilo leta 2014 in 2015 šele v
fazi širjenja osmerozobnega smrekovega lubadarja in z njim povezanih posledic, končni posek
in posledice lubadarja bodo znane šele po desetletju od žledne ujme.
6.1. OPIS STANJA GOZDOV GLEDE NA NJIHOVO FUNKCIJO, KATEGORIJO IN NJIHOVO
LOCIRANJE V PROSTOR KATASTRSKE OBČINE ZAPLANA
V katastrski občini Zaplana je pokrovnost tal precej heterogena (karta 3), saj so zastopane vse
tri vrste gozdov glede na vrsto prevladujočih dreves. Te vrste so listnati, mešani in iglasti gozd
(Vrste gozdov, 2017). V vzpetem svetu z večjimi nakloninami in na območju grap večinoma
prevladujejo mešani in listnati gozdovi (svetlo zelena barva), čistih iglastih gozdov (temno
zelena barva) je malo − nahajajo se na skrajnem severozahodu katastrske občine v odseku
Rajna peč in Mizendol. Kmetijske površine (rjava in oker barva) prevladujejo na območjih
zaselkov Prezid, Jerinov Grič, Jamnik in Trčkov Hrib.
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Slika 13: Karta pokrovnosti tal v katastrski občini Zaplana

Vir: ARSO, Atlas okolja, 2017
Več kot 90 % gozdov je večnamenskih, le manjši delež gozdov je državnih in občinskih. Prav
posebno vrsto predstavljajo varovalni gozdovi. Določeni so bili z Uredbo o varovalnih gozdovih
in gozdovih s posebnim namenom (Uredba o var. gozd, 2005). Varovalni gozdovi so namreč
tisti gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja. Locirani so na strmih pobočjih
in ob bregovih voda, kjer urejujejo vodno bilanco in zmanjšujejo pretok ob hudourniških
poplavah. Namenjeni so tudi zaščiti zemljišč pred plazovi in erozijo. Danes so zaradi pogostega
poseganja v naravo še posebej ogroženi. V katastrski občini Zaplana je kar nekaj območij z
varovalnimi gozdovi. Največja se nahaja na skrajnem severnem delu katastrske občine v okolici
Skele, Rajne peči in Zlovše. Manjši območji se nahajata tudi blizu hriba Jelovec in Špik nad
zaselkom Prezid. Na omenjenih območjih varovalni gozdovi opravljajo predvsem funcijo
varovanja pred plazovi in usadi na strmejših pobočjih (Pregledovalnik podatkov o gozdovih,
2017).
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Osrednji del katastrske občine je zaščiten kot območje Nature 2000. Cilj Nature 2000 je
ohranjevati živalske in rastlinske habitate, ki so redki in ogroženi. Znotraj Nature 2000 se
izvajata direktiva o habitatih in direktiva o pticah. Namenjeni sta trajnostnemu razvoju, ki bo
zadovoljeval potrebe sedanjih in prihodnjih rodov, pri tem človeške dejavnosti niso izključene,
temveč bodo naravne danosti ohranjevale v prihodnje (O Naturi 2000, 2017). Območje Nature
2000 tako obsega največji zaselek, imenovan Dolinar, po vrhom Ulovke, ledinska imena
Kovač,Travt severno in Križev grič na jugu (Atlas okolja, 2017).
V katastrski občini Zaplana se nahajajo gozdovi, katerih funcija je ekološka. Med ekološke
funkcije gozdov sodijo tiste, ki varujejo gozdna zemljišča in sestoje, opravljajo hidrološko in
klimatsko funkcijo in ohranjajo biotsko raznovrstnost. Tisti s funcijo varovanja gozdnih zemljišč
in sestojev so v katastrski občini najbolj zastopani. Nahajajo se med hribom Rajna peč in dolino
Podlipščice, med Križevim gričem, Bukovcem in hribom Jelovec, manjše območje se nahaja
tudi pod hribom Špik. Hidrološko funkcijo opravljajo gozdovi med Bukovcem in Dolinarjem,
manjši območji sta tudi pod hribom Jelovec in v Marinčevi grapi. Še manjšo zastopanost pa
imajo gozdovi, katerih funkcija je ohranjanje biotske raznovrstnosti. Najdeni sta bili le dve
manjši območji pri zaselku Jamnik in v Marinčevi grapi (Pregledovalnik podatkov o gozdovih,
2017). Ekološkim vlogam gozdov se v preteklosti ni veliko posvečalo, danes pa imajo ti gozdovi
velik pomen, ne samo na lokalni, temveč tudi na globalni ravni. Njihova vloga je predvsem
blaženje posledic klimatskih sprememb.
Gozdovi, ki opravljajo socialno funkcijo, imajo velik vpliv na naše vsakdanje življenje. Ena izmed
socialnih funkcij gozdov med Bukovcem in zaselkom Dolinar je obrambna vloga oziroma
funkcija. Ti gozdovi so namenjeni strateškemu in taktičnemu bojevanju, zagotavljajo tudi vir
hrane, vode in surovin. Skoraj celotna površina gozdov v katastrski občini je namenjena
rekreacijski in turistični funkciji, manjši del pa estetski funkciji. To so gozdovi ali gozdni robovi,
ki olepšujejo videz pokrajine in zakrivajo objekte in druge moteče elemente (peskokopi,
odlagališča …) v pokrajini. Nahajajo se pod hribom Jelovec v neposredni bližini nekdanjega
smučišča Ulovka in na južnem pobočju istoimenskega hriba. Ostale socialne funkcije gozdov
(zaščitna, higiensko-zdravstvena, poučna, raziskovalna, varovanje kulturne dediščine in
naravnih vrednot) niso bile zastopane (Pregledovalnik podatkov o gozdovih, 2017).
Tretja vloga gozda je proizvodna. To so gozdovi, ki jih lastniki izkoriščajo s sečnjo in prodajo
lesa, lovske družine pa skrbijo za številčno homogeno populacijo divjih živali. V katastrski
občini Zaplana so zastopani gozdovi z lesno proizvodno funkcijo na območju Novakovega griča
in Marinčeve grape in gozdovi z lovnogospodarsko funkcijo na območju Marinčeve grape
(Pregledovalnik podatkov o gozdovih, 2017). Funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin v
katastrski občini ni bila zastopana (Pregledovalnik podatkov o gozdovih, 2017).
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Slika 14: Katastrska občina Zaplana z odseki

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2017

Preglednica 2: Ime odsekov v k. o. Zaplana in njihova površina, merjena v hektarjih
odsek
ime odseka
Površina (ha)
83C01
Mizendol
28,96
83C02
Rajna peč
30,68
83C06
Trčkov hrib
38,70
83C08
Ulovka
26,71
83C09
Zaplana
25,57
83C10
Logar
23,38
83C11
Osrednji del Zaplane
54,75
34

83C12
83C14
83C15
83C16
83C17
83C18A
83C19
83C20
83C22

Novakov grič in Jankar
Šuštar
Bukovec
Križev grič
Špikelj
Strmca – vas
Jerinov grič
Osredek
Mivškov grič

35,59
24,14
37,88
16,82
27,34
44,18
27,22
38,94
22,89

6.2. POSEK GOZDOV ZARADI ŽLEDA IN INSEKTOV LETA 2014 V KATASTRSKI OBČINI ZAPLANA
Podatke o posekih gozdov po posameznih odsekih v katastrski občini Zaplana zaradi žledu in
napada lesnih podlubnikov za leti 2014 in 2015 sem pridobil od Marijane Tavčar z Zavoda za
gozdove Slovenije.
V preglednici 2 in 3 so predstavljeni podatki o posekani količini lesne biomase zaradi žleda in
napada lesnih insektov v letu 2014 po odsekih v katastrski občini. Podatki zajemajo tako
skupen posek iglavcev kot tudi listavcev, in sicer v kubičnih metrih. Predstavljeni so tudi
podatki o odstotkih iglavcev ali listavcev, ki so bili posekani zaradi žleda in lesnih insektov od
skupnega poseka lesne biomase, razdeljene na iglavce in listavce.
Leta 2014 je bilo skupno posekanega 5875,28 m³, od tega 1445,83 m³ iglavcev in 4429,45 m³
listavcev. Sam vpogled v količino posekanega drevja, predvsem tistega, ki je v prid listavcem,
nam poda neko okvirno sliko o sestojih drevesnih združb, med katerimi prevladujejo bukove
združbe. V vzhodnih pobočjih, kjer je bila posekana količina predvsem listnatega gozda
največja, prevladuje drevesni tip bukve, ki ponekod porašča tudi do 70 % območja (odsek
83C20 – Osredek).
Kot pomembnost je bilo treba izpostaviti tudi, da ni bilo mogoče dobiti vseh podatkov po
odsekih. Tako so manjkali podatki iz petih odsekov 83C03 – Skrajni severni del k. o. Zaplana,
83C07 – Jamnik, 83C13 – Majer , 83C21 – Prezid, 83C23 – Marinčev dol, sicer bi bila skupna
količina posekanega drevja tako še večja.
Glede na skupen posek po drevesnih vrstah lahko sklepamo na precejšno nehomogeno
zastopanost listavcev in iglavcev znotraj katastrske občine. Listavci se v grobem bolj nahajajo
v vzhodnem delu katastrske občine na pobočjih hribov Planina in Špik, nad dolino potoka Bele,
na zahodnem do jugozahodnem pobočju hriba Ulovke in na zahodu katastrske občine. Ti
odseki so: 83C08, 83C15, 83C16, 83C17, 83C20, 83C21, 83C23, imenovani Ulovka, Bukovec,
Križev grič, Špikelj, Osredek, Prezid in Marinčev dol. Listnate drevene vrste tako predstavljajo
deleže med 65 in 90 %. Najbolj prevladujoča drevesna vrsta je bukev, ki v odsekih Ulovka,
Bukovec, Križev grič, Osredek in Marinčev dol prerašča več kot 50 % površja, v odseku 83C20
– Osredek pa skoraj 70 % območja. Pogoste drevesne vrste, ki se nahajajo v vseh ali večini
odsekov, so še gorski javor (Acer pseudoplatanus), navadni gaber (Carpinus betulus), črni
gaber (Ostrya carpinifolia), v vsaj polovici odsekov tudi veliki in mali jesen (Fraxinus excelsiur,
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Fraxinus ornus). V severnem in deloma zahodnem delu katastrske občine je zastopan kostanj
(Castanea sativa), bolj v osrednjem (odseka Zaplana in Šuštar) delu tudi lipa (Tilia platyphyllos)
(povezava: dr.vrste.xlsx ).
Več iglastega gozda raste v osrednjem in severnem delu katastrske občine na nadmorskih
višinah nad 600 m in na območjih s temperaturnim obratom. Z razliko od listnatih drevesnih
vrst (predvsem bukve) iglavci s prevladujočo drevesno vrsto smreko le redko poraščajo več kot
50 % gozdnih tal (Mivškov grič 52 %, Novakov grič in Jankar 51 %), sicer pa je med smreko
pogosto zastopana tudi bukev in gorski javor. Med odseke s prevladujočo drevesno vrsto
smreko spadajo 83C01 – Mizendol, 83CO2 – Rajna peč 83C10 − Logar, 83C11 − Osrednji del
Zaplane, 83C12 − Novakov grič in Jankar ter odsek 83C22 – Mivškov grič. Navadne jelke (Abies
alba) je zelo malo, nahaja se le v petih odsekih 83C11 – Osrednji del Zaplane, 83C12 – Novakov
grič in Jankar, 83C18A – Strmca − vas, 83C21 – Prezid in v odseku 83C22 – Mivškov dol. Še manj
je rdečega bora, ki je zastopan le v štirih odsekih. Najpogosteje je zastopan v odseku 83C17 –
Špikelj, kjer porašča 6 % površine gozdnih tal (povezava: dr.vrste.xlsx ).
Po posameznih odsekih je prišlo do precejšnjih sprememb v posekani količini lesne biomase
zaradi žleda ali lesnih insektov od skupne količine posekane biomase. V splošnem so bili v
žledolomu bolj ogroženi listnati gozdovi, kar kažejo tudi posekane količine, merjene v
odstotkih od skupne količine posekanega drevja za posamezno leto (2014). Kar v štirinajstih
odsekih podatki iz preglednice 2 to tudi potrjujejo.
Obstajata pa le dve izjemi, in sicer v odseku 83C18A – Strmca – vas in v odseku 83C20 –
Osredek, kjer je delež zaradi ujme posekane količine od skupnega poseka iglavcev za 1,66 %
oz. 4,68 % večji od deleža zaradi ujme posekane količine od skupnega poseka listavcev.
V kar enajstih odsekih je bila skupna količina posekane lesne biomase listavcev posekana
izključno zaradi žleda. Ti odseki so Mizendol, Trčkov hrib, Ulovka, Zaplana, Novakov grič in
Jankar, Šuštar, Bukovec in Križev grič.
V nasprotnem primeru je bila količina lesne biomase iglavcev, ki je bila posekana zaradi žleda,
enaka skupni masi v le šestih odsekih. Med slednje se uvrščajo Mizendol, Novakov grič in
Jankar, Šuštar, Bukovec, Križev grič in Osredek.
Kar sedem odsekov je, kjer je bila količina zaradi žleda posekanega drevja tako iglastega kot
listnatega gozda enaka skupni količini posekanega drevja (100 %). Ti odseki so Mizendol,
Novakov grič in Jankar, Šuštar, Bukovec, Križev grič, Jerinov grič in Mivškov grič.
Pri desetih odsekih delež posekane lesne biomase iglavcev ne dosega količine skupne, v petih
odsekih ne doseže niti 40 %. Iglavci so bili manj poškodovani v odsekih 83C10 − Logar, 83C11
– Osrednji del Zaplane, 83C19 – Jerinov grič, 83C22 – Mivškov grič, najmanjši delež posekane
lesne biomase pa je dosegel v odseku 83C17 – Špikelj »le« 22,69 %. Samo v dveh odsekih, in
sicer v 83C15 – Bukovec in 83C20 – Osredek, je bilo posekanih skoraj 2000 m³ (1996,47 m³)
lesa. Tod sicer močno prevladujejo bukovi sestoji, samo območje pa je eno izmed najbolj
izpostavljenih vzhodnim vetrovom in tako nastajanju še debelejšega žleda. Tudi nadaljnja
možnost širjenja lesnih podlubnikov je omenjenim odsekom prizanesla, saj je bilo v topli
polovici leta precej deževno. Spet pa se je pojavila izjema, in sicer v odseku 83C22 – Mivškov
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grič, kjer je osmerozobni (smrekov) lubadar (Ips typographus) dodobra zdesetkal smrekov
gozd.
Preglednica 3: Posekana količina lesne biomase po žledolomu leta 2014
leto
odsek
m3_igl zled_igl odsto_igl m3_lst zled_lst odsto_lst
2014
83C01
57,76
57,76
100
110,37 110,37
100
2014
83C02
208,55 144,45
69,26
276,09 267,79
96,99
2014
83C06
131,53 94,53
71,87
221,35 221,35
100
2014
83C08
31,6
23,25
73,58
45,66
45,66
100
2014
83C09
77,41
74,95
96,82
203,46 203,46
100
2014
83C10
187,51 61,95
33,04
32,75
26,79
81,8
2014
83C11
122,42 27,97
22,85
49,73
16,16
32,5
2014
83C12
34,23
34,23
100
26,23
26,23
100
2014
83C14
29,63
29,63
100
49,79
49,79
100
2014
83C15
131,89 131,89
100
930,28 930,28
100
2014
83C16
102,37 102,37
100
541,79 541,79
100
2014
83C17
33,28
7,55
22,69
163,07 163,07
100
2014
83C18A
441,3 246,43
55,84
344,89 186,85
54,18
2014
83C19
271,16 91,36
33,69
392,34 392,34
100
2014
83C20
223,17 223,17
100
1118,53 1066,19
95,32
2014
83C22
124,84 42,23
33,83
184,33 184,33
100
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2017
Legenda:
m3_igl = skupen posek iglavcev v letu
zled_igl = posek iglavcev zaradi posledic ujme
odsto_igl = delež zaradi ujme posekane količine od skupnega poseka iglavcev
m3_lst = skupen posek listavcev v letu
zled_lst = posek listavcev zaradi posledic ujme
odsto_lst = delež zaradi ujme posekane količine od skupnega poseka listavcev
Leto 2014 za razvoj in širjenje predvsem osmerozobnega smrekovega lubadarja ni bilo najbolj
naklonjeno, kar kažejo tudi podatki iz preglednice 2 o posekani količini lesne biomase. V
enajstih odsekih ni bilo poseka zaradi napada lesnih insektov.
Najbolj so jo skupili iglasti gozdovi v petih odsekih 83C02 – Rajna peč, 83C06 − Trčkov hrib,
83C08 – Ulovka, 83C18A – Strmca – vas in 83C22 – Mivškov grič. Prav slednji odsek je bil zelo
izpostavljen, saj je bilo posekanih kar 82,61 m³ lesne biomase iglavcev ali kar 66,17 % skupnega
poseka iglavcev. Slaba tretjina skupne lesne biomase iglavcev ali 64,1 m³ je bilo posekanih tudi
v odseku, imenovanem Rajna peč. Podobna količina, skoraj 64 m³, je bila posekana tudi v
odseku Strmca – vas, vendar je zaradi precej velike površine odseka in količine iglastega gozda
(m³) delež poseka od skupnega poseka znašal le 14,5 %. Območje napada lesnih insektov se je
nahajalo na vzhodnih pobočjih hriba Špik in Planina, kjer je tudi zaselek Strmca, v dolini potoka
Bele in v osrednjemu delu katastrske občine v okolici Ulovke. Lubadar pa je prizadel tudi
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pobočju Rajne peči nad dolino Podlipščice. Listnati gozdovi so glede lesnih insektov ostali
praktično nedotaknjeni.
Lesni insekti listavcev niso prizadeli, njihov posek je bil tako ničen, medtem ko je bil skupni
posek iglastih gozdov skoraj 240 m³.
Preglednica 4: Posekana količina lesne biomase zaradi insektov leta 2014
leto
odsek m3_igl insekt_igl odsto_igl m3_lst insekt_lst odsto_lst
2014
83C01
57,76
0
0
110,37
0
0
2014
83C02 208,55
64,1
30,74
276,09
0
0
2014
83C06 131,53
25,79
19,61
221,35
0
0
2014
83C08
31,6
3,5
11,08
45,66
0
0
2014
83C09
77,41
0
0
203,46
0
0
2014
83C10 187,51
0
0
32,75
0
0
2014
83C11 122,42
0
0
49,73
0
0
2014
83C12
34,23
0
0
26,23
0
0
2014
83C14
29,63
0
0
49,79
0
0
2014
83C15 131,89
0
0
930,28
0
0
2014
83C16 102,37
0
0
541,79
0
0
2014
83C17
33,28
0
0
163,07
0
0
2014
83C18A 441,3
63,97
14,5
344,89
0
0
2014
83C19 271,16
0
0
392,34
0
0
2014
83C20 223,17
0
0
1118,53
0
0
2014
83C22 124,84
82,61
66,17
184,33
0
0
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2017
Legenda:
m3_igl = skupen posek iglavcev v letu
insekt_igl = posek iglavcev zaradi posledic insektov
odsto_igl = delež zaradi insektov posekane količine od skupnega poseka iglavcev
m3_lst = skupen posek listavcev v letu
insekt_lst = posek listavcev zaradi posledic insektov
odsto_lst = delež zaradi insektov posekane količine od skupnega poseka listavcev

6.3. POSEK GOZDOV ZARADI ŽLEDA IN INSEKTOV LETA 2015 V KATASTRSKI OBČINI ZAPLANA
V letu 2015 je v obravnavanem območju katastrske občine prišlo do nekaterih razlik v popisu
odsekov, kjer so prikazani podatki. Nekateri odseki, ki so bili leta 2014 zastopani v katastrski
občini, so leta 2015 manjkali ali so bili izpuščeni, mednje sodijo odseki 83C14 – Šuštar, 83C16
− Križev grič, 83C18A – Strmca – vas.
Leta 2015 so bili razpoložljivi podatki petih novih odsekov (v preglednici označeni z rdečo
barvo). Mednje spadajo 83C03 − skrajni severni del k. o. Zaplana, 83C07 – Jamnik, 83C13 –
Majer, 83C21 – Prezid in odsek 83C23 − Marinčev dol. Skupno število novih odsekov vključno
s tistimi iz leta 2014 je znašalo 18 (leta 2014 jih je bilo 16). Površina odsekov, za katere so bili
razpoložljivi podatki, se je povečala s 503,75 na 559,97 ha, kar je za 56,22 ha več.
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Sama primerjava podatkov med letoma 2014 in 2015 je bila dokaj homogena, prišlo pa je do
nekaj manjših sprememb, namreč izpuščen je bil oz. manjkal je podatek odseka 83C18A, kjer
je veliko lesne biomase listavcev in predvsem iglavcev, za katere bi bilo zanimivo videti količino
posekanega drevja zaradi napada podlubnikov oz. lesnih insektov.

Preglednica 5: Ime odsekov v k. o. Zaplana in njihova površina, merjena v hektarjih
površina
odsek
ime odseka
(ha)
83C01
Mizendol
28,96
83C02
Rajna peč
30,68
83C03
Skrajni severni del k. o. Zaplana
22,38
83C06
Trčkov hrib
38,70
83C07
Jamnik
16,97
83C08
Ulovka
26,71
83C09
Zaplana
25,57
83C10
Logar
23,38
83C11
Osrednji del Zaplane
54,75
83C12
Novakov grič in Jankar
35,59
83C13
Majer
45,76
83C15
Bukovec
37,88
83C17
Špikelj
27,34
83C19
Jerinov grič
27,22
83C20
Osredek
38,94
83C21
Prezid
33,95
83C22
Mivškov grič
22,89
83C23
Marinčev dol
22,26
Leto 2015 je bilo za slovenske gozdove katastrofalno leto. Bolj kot po sečnji gozda zaradi
žledoloma ga je zaznamovalo izletavanje in množično širjenje lesnih insektov. Najbolj
občutljiva so bila območj, porasla z iglastim gozdom v čistih sestojih, predvsem tista, ki so bila
antropogeno zasejana. Tudi v katastrski občini Zaplana ni bilo kaj dosti drugače. Spravilo po
žledolomu, predvsem lesne biomase, je potekalo že leto prej, sledila je sečnja predvsem z
lubadarjem okuženih iglastih gozdov – lubadark. Gozdna pokrajina se je na nekaterih delih
precej spremenila, nekatera območja so postala precej ogolela, nastalo je tudi veliko novih
gozdnih poti in vlak.
V sedmih odsekih v katastrski občini v letu 2015 ni prišlo več do sečnje iglastih gozdov zaradi
žledne ujme, med te odseke spadajo 83C02 − Rajna peč, 83C06 − Trčkov hrib, 83C07 − Jamnik,
83C08 − Ulovka, 83C09 − Zaplana, 83C10 – Logar, 83C11 − Osrednji del Zaplane, 83C12 −
Novakov grič in Jankar, 83C13 − Majer, 83C15 – Bukovec, 83C17 – Špikelj.
Je pa bilo kar nekaj odsekov, kjer je prišlo do intenzivne sečnje tako iglastih kot tudi listnatih
dreves. Kar v šestih odsekih je bil letni posek listnatega gozda enak deležu končne količine
posekanega listnatega gozda. Teh odsekov je sicer šest, ampak je potrebno poudariti, da so
med njimi tudi tisti, za katere leta 2014 še ni bilo podatkov in so bili vključeni šele leta 2015.
39

Med omenjenimi odseki, ko je bila količina posekanega lesa iz leta 2014 javljena za leto 2015,
so bili 83C03 – Skrajni severni del k. o. Zaplana, 83C21 − Prezid, in 83C23 – Marinčev dol, pri
slednji do sečnje gozda v letu 2015 sploh ni prišlo. Skupna količina lesne biomase teh treh
odsekov je znašala 945,52 m³, od tega 514,79 m³ iglavcev in 430,73 m³ listavcev. V ostalih dveh
odsekih se je sečnja odvijala že leto prej (2014) in podatki so bili tako tudi že objavljeni. Te dva
odseka sta 83C01 – Mizendol in 83C19 – Jerinov grič. V Mizendolu je bilo posekanih skupno le
28,13 m³ gozda, pri tem je bila količina iglavcev in listavcev skoraj indentična. V odsekih 83C03
– Skrajni severni del k. o. Zaplana in 83C21 – Prezid je bila količina posekanega drevja tako
iglavcev kot tudi listavcev enak deležu končne količine (delež 100 %). Prav v odseku Prezid je
bilo posekanega daleč največ drevja tako listavcev kot tudi iglavcev, in sicer 752,65 m³.
Leta 2015 je bilo zaradi žledne ujme ponovno posekanih 1884,58 m³ lesne biomase, od tega
759,44 m³ iglavcev in 1125,14 m³ listavcev. Končne številke povedo, da so listavci tako bolj
podvrženi pojavu žleda kot iglavci.

Preglednica 6: Posekana količina lesne biomase po žledolomu leta 2015
leto
odsek
m3_igl zled_igl odsto_igl m3_lst zled_lst odsto_lst
2015
83C01
27,78
14,1
50,76
14,03
14,03
100
2015
83C02
72,73
0
0
44,23
0
0
2015
83C03
130,71 130,71
100
62,18
62,18
100
2015
83C06
51,2
0
0
0,84
0
0
2015
83C07
94,6
0
0
0
0
0
2015
83C08
216,62
0
0
0
0
0
2015
83C09
75,42
0
0
0
0
0
2015
83C10
52,37
0
0
0
0
0
2015
83C11
60,77
0
0
0
0
0
2015
83C12
273,34
0
0
0
0
0
2015
83C13
47,59
0
0
0
0
0
2015
83C15
47,44
0
0
0
0
0
2015
83C17
25,84
0
0
0
0
0
2015
83C19
152,26 149,23
98,01
273,38 273,38
100
2015
83C20
101,81 38,95
38,26
247
247
100
2015
83C21
384,08 384,08
100
368,55 368,55
100
2015
83C22
63,44
56,47
89,01
160
160
100
2015
83C23
28,91
0
0
0
0
0
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2017
Legenda:
m3_igl = skupen posek iglavcev v letu
zled_igl = posek iglavcev zaradi posledic ujme
odsto_igl= delež zaradi ujme posekane količine od skupnega poseka iglavcev
m3_lst = skupen posek listavcev v letu
zled_lst = posek listavcev zaradi posledic ujme
odsto_lst = delež zaradi ujme posekane količine od skupnega poseka listavcev
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Sledilo je leto 2015. Meteorološko je bilo nadpovprečno toplo s precej podpovprečno količino
padavin. Zima je bila precej mila in obdobje zimskega mraza je bilo kratko. Sledila je precej
sušna in topla pomlad, že meseca marca so se temperature kar nekajkrat predvsem po nižinah
že približale 20 °C. To je bil povod za novo katastrofo, ki je sledila slovenskim gozdovom. Sečnja
dreves in spravilo lesa sta se odvijala prepočasi, lesni insekti so se razmnoževali tudi v že
posekanih drevesih, vremenske razmere pa so bile zelo ugodne za izletavanje in širjenje lesnih
insektov tudi na zdrave iglavce.
Količina posekanega drevja je leta 2015 močno presegla tisto iz leta 2014. Nekateri odseki so
imeli posek iglavcev celo enak deležu letne količine skupnega poseka iglavcev. Med te odseke
spadajo 83C07 – Jamnik, 83C08 – Ulovka, 83C09 – Zaplana, 83C11 – Osrednji del Zaplane,
83C15 – Bukovec, 83C17 – Špikelj in odsek 83C23 – Marinčev dol. Sicer pa je bila največja
količina iglastega gozda posekana v odseku 83C12 – Novakov grič in Jankar, kar pa je zanimivo,
je to, da ni bila po skupnem deležu na najvišjem mestu, ampak je dosegla zelo visoko vrednost
− dobrih 99 %.
Podlubniki niso bili dejavni v tolikšni meri v odseku 83C10 – Logar in 83C19 − Jerinov grič, kjer
je bilo posekanih le 5,31 m³ gozda oziroma 2,28 m³ v odseku Logar in 3,03 v Jerinovem griču.
Tudi deleža v obeh odsekih sta bila zelo majhna in nista presegla 5 % (4,35 % Logar in 1,99 %
Jerinov grič) deleža mase celotnega letne poseka iglastega gozda.
V treh odsekih pa ni prišlo do sečnje dreves zaradi lesnih podlubnikov in to so 83C03 – Skrajni
severni del k. o. Zaplana, 83C06 – Trčkov hrib in 83C21 – Prezid. Tamkajšnji gozd je bil posekan
predvsem zaradi posledic žledoloma in deleža posekanega gozda tako sovpada s količino
skupnega poseka iglavcev.
V letu 2015 je bilo zaradi napada lesnih podlubnikov posekanih skupno 974,46 m³ lesa
iglavcev, kar je štirikrat več kot leto prej.
Preglednica 7: Posekana količina lesne biomase zaradi insektov leta 2015
leto
odsek m3_igl insekt_igl insekt_lst m3_lst odsto_igl odsto_lst
2015
83C01 27,78
13,68
0
14,03
49,24
0
2015
83C02 72,73
20,84
0
44,23
28,65
0
2015
83C03 130,71
0
0
62,18
0
0
2015
83C06
51,2
0
0
0,84
0
0
2015
83C07
94,6
94,6
0
0
100
0
2015
83C08 216,62
216,62
0
0
100
0
2015
83C09 75,42
75,42
0
0
100
0
2015
83C10 52,37
2,28
0
0
4,35
0
2015
83C11 60,77
60,77
0
0
100
0
2015
83C12 273,34
271,11
0
0
99,18
0
2015
83C13 47,59
44,09
0
0
92,65
0
2015
83C15 47,44
47,44
0
0
100
0
2015
83C17 25,84
25,84
0
0
100
0
2015
83C19 152,26
3,03
0
273,38
1,99
0
2015
83C20 101,81
62,86
0
247
61,74
0
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2015
83C21 384,08
0
2015
83C22 63,44
6,97
2015
83C23 28,91
28,91
Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2017

0
0
0

368,55
160
0

0
10,99
100

0
0
0

Legenda:
m3_igl = skupen posek iglavcev v letu
insekt_igl = posek iglavcev zaradi posledic insektov
odsto_igl = delež zaradi insektov posekane količine od skupnega poseka iglavcev
m3_lst = skupen posek listavcev v letu
insekt_lst = posek listavcev zaradi posledic insektov
odsto_lst = delež zaradi insektov posekane količine od skupnega poseka listavcev

7. SKLEP
Hipoteza 1: Žled je bolj poškodoval listnati gozd v katastrski občini Zaplana.
Hipoteza 2: Lesni insekti (lesni podlubniki) so bolj poškodovali iglasti gozd v katastrski občini
Zaplana.
Žled je skoraj vsakoletni vremenski pojav, ki se najbolj pogosto pojavlja na Visokih dinarskih
planotah, Idrijskem in Cerkljanskem in na Brkinih na nadmorskih višinah med 500 in 1000 m.
Zadnji debelejši žled v zimi 2014 pa je prostorsko precej iztopal od minulih, saj je zajel tudi
območja, kot sta Štajeska in Prekmurje, kjer je ta vremenski pojav malo znan. Žled in pozneje
tudi napadi lesnih podlubnikov so v katastrski občini Zaplana povzročili precejšno škodo v
gozdovih in tudi na infrastrukturi. Vpliv na debelino in posledice žleda so imeli tudi nekateri
dejavniki.
Eden od glavnih dejavnikov za precejšno škodo je bila sama debelina žleda, ki je nastajal z
vzhodnim vetrom na vzhodnih pobočjih hribov Planina nad Vrhniko (Špica) in Špik nad
zaselkom Prezid in Strmca. Na teh območjih se je žled odebelil vse do 9 cm, drugje na Zaplani,
predvsem v zahodnem in višjem severnem delu v okolici hriba Ulovke, pa »le« do 5 cm, kjer
se je prehodno pojavil tudi temperaturni obrat s celo pozitivno temperaturo.
Prav vpliv mikrolokacij sicer razgibanega reliefa na Zaplani je bil dober pokazatelj moči
žledenja, ki se je spreminjala že na kratke razdalje. Največ škode na drevju je bilo v
jugovzhodnem delu katastrske občine v okolici zaselkov Strmca in Prezid, ki ležita na vzhodnih
pobočjih Planine in Špika, v grapah nad potokom Bela in nad Turkovo grapo na zahodnem robu
katastrske občine. Na omenjenih območjih je prišlo do lomljenja večjih in debelejših vej in do
izruvov celih dreves. V odsekih Mizen dol, Trčkov hrib, Ulovka, Zaplana, Novakov grič in Jankar,
Šuštar, Bukovec, Križev grič, Špikelj, Jerinov grič in Mivškov grič so bili poseki listavcev, ki so
bolj podvrženi žledolomu, enaki skupnemu poseku listavcev v celem letu. Sama biomasa
posekanih listavcev je bila 4429,45 m³ v celotni katastrski občini za skoraj štirikrat večja kot pri
iglavcih (1445,83 m³). V odsekih 83C15 – Bukovec in 83C20 – Osredek je bilo posekanih kar
2000 m³ listnatega drevja, kjer prevladujeta drevesni vrsti bukev in gorski javor. Slednji sta
zaradi precejšnje razvejanosti in večje površine krošnje bolj dovzetni za nabiranje žleda in tako
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bolj ogroženi ob intenzivnejšemu žledenju. Sicer pa listnate drevesne vrste prekrivajo okoli 64
% površine, iglaste pa dobrih 36 %.
Velik vpliv je imel tudi naklon površja, ki je največji prav na območju potoka Bele in ostalih
pobočij, ki se vzpenjajo nad Ljubljanskim barjem in dolino potoka Podlipščice. Tudi matična
kamina je eden od dejavnikov, ki vpliva na poškodbe drevja. Večji del Zaplane prekrivajo
dolomitizirani apnenci (pravih čistih apnencev je bolj malo in se nahajajo le na Spodnji Zaplani),
ki so vodno slabše prepustni in so ob odsotnosti globljih razpok nudili manjšo oporo samemu
drevju. Z žledom obtežena drevesa so bila tako bolj podvržena izruvom.
Hipoteza 1 je bila potrjena, saj je bilo posekane lesne biomase listavcev za štirikrat več kot
drevesne biomase iglavcev kljub le dvakrat večji površini zastopanosti.
Škodo v gozdovih pa je povečeval tudi človek s svojim prepočasnim in nenačrtovanim
odstranjevanjem posledic žledoloma in zasajevanjem preveč homogenih drevesnih vrst na
določenih območjih (predvsem smreke), kar potrjujejo tudi poseki po posameznih odsekih
zaradi napadov podlubnikov. Leta 2014 je bilo nekaj posekov iglastega gozda opravljenih v
odsekih Mivškov grič, Rajna peč, Trčkov grič, Ulovka in Strmca – vas, kjer je bilo skupno
posekanih 240 m³ gozda, od tega vsi iglavci. Toliko bolj kot leto 2014 je leto 2015 zaznamovalo
širjenje lesnih insektov. Prav mila zima in pretopla ter suha pomlad sta omogočali izletavanje
osmerozobnega smrekovega lubadarja in njegovo hitro širjenje. Podlubniki so pogosto
napadali tudi posekano hlodovino ob gozdnih poteh in vlakah ter tako tudi vplivali na nižje
odkupne cene. Leta 2015 je bilo zaradi napada lesnih podlubnikov posekanih skupno 974,46
m³ lesne biomase iglavcev, kar je kar štirikrat več kot leta 2014. V kar 7 odsekih, to so bili
83C07 – Jamnik, 83C08 – Ulovka, 83C09 – Zaplana, 83C11 – Osrednji del Zaplane, 83C15 –
Bukovec, 83C17 – Špikelj in odsek 83C23 – Marinčev dol, so bili deleži posekanega iglastega
gozda enaki vsemu letnemu poseku (100 %).
Hipoteza 2 je bila potrjena − lesni podlubniki so napadali izključno iglaste drevesne vrste,
predvsem smreko. Listnatih drevesnih vrst podlubniki niso napadali, saj v nobenemu od
odsekov v katastrski občini zoper njih ni prišlo do poseka.

9. SUMMARY
Hypothesis 1: Sleet caused more damage to the deciduous forest in Zaplana Cadastral
Municipality
Hypothesis 2: Tree insects (bark beetles) caused more damage to the conifer forest in
Zaplana Cadastral Municipality

Sleet is a phenomenon that is present almost every year and is frequent in High Dinaric
Plateaus, in the regions of Idrija and Cerkno, Brkini and at the altitudes between 500m and
1000m. Compared to the previous occurrences of sleet, the last thick sleet that took place in
the winter of 2014 was exceptional in terms of where it occurred, as we could witness it, for
example, in the regions of Štajerska and Prekmurje, where this weather phenomenon is not
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well known. Sleet and later also bark beetles caused severe damage in forests and
infrastructure in Zaplana Cadastral Municipality. A variety of factors contributed to the
thickness and the effects of the sleet.
One of the main factors that caused great damage was the thickness of sleet that, together
with the East wind, flew into Zaplana from Ljubljana Marshes. Sleet was the thickest on the
Eastern hill slopes of Planina nad Vrhniko (Špica), Špik above Prezid and Strmca. At these
areas sleet was as thick as 9 cm, while at the other parts of Zaplana, especially at Western
and Northern, higher parts close to Ulovka hill, the sleet was “only” up to 5cm thick. In these
areas inversion was gradually taking place, with temperatures even above zero.
The effects of micro locations of otherwise versatile surface in Zaplana is a great indicator of
the power of sleeting, which changes on short distances. The trees that suffered from the
severest damage were those in the Southeastern part of the Cadastral Municipality, in the
surroundings of the settlements Strmca and Prezid, placed on the eastern hill slopes of
Planina and Špik, in the gorges above the streams Bela and Turkova grapa at the western
edge of the Cadastral Municipality. The mentioned areas suffered from the breakings of
larger and thicker branches and even from uprooting of whole trees. The number of
deciduous trees that were cut down because of sleet in the sections of Mizen dol, Trčkov
hrib, Ulovka, Zaplana, Novakov grič and Jankar, Šuštar, Bukovec, Križev grič, Špikelj, Jerinov
grič and Mivškov grič was equal to the number of deciduous trees cut down in one whole
year. The biomass of the cut-down deciduous trees was 4429.45m³ and was in the whole
Cadastral Municipality almost four times larger than that of the conifer trees (1445.83m³). In
sections 83C15 - Bukovec and 83C20 - Osredek, where the total harvest of deciduous trees
was as much as 2000 m³, the tree sorts that predominate are beech and sycamore trees. Due
to their large branching and a larger branches' surfaces, these two sorts are more susceptible
to sleet accumulating and, thus, more in danger in case of intensive sleeting. Otherwise,
deciduous trees cover around 64% of the area, while conifer trees cover a good 36% of the
area.
A huge effect also had the surface's incline, which is the largest around the stream Bela and
other slopes above the Ljubljana Marshes and the valley of the stream Podlipščica. The
parent rock is also one of the factors that contribute to the damages on the trees. The larges
part of Zaplana is covered in dolomitized limestones (there are only a few pure limestones
and are present in Spodnja Zaplana), which are not as water porous and, therefore, due to
the lack of deep cracks offered little support to the trees. The trees covered in sleet were,
thus, susceptible to uprooting.
Hypothesis 1 has been confirmed, as the wood biomass of the deciduous trees that were cut
down was four times as large as the tree biomass of the conifer trees, despite of the
representation of conifer trees being twice as large as that of deciduous trees.
The damage in forests was even more severe due to man's too slow and unplanned removal
of the sleet's consequences and the planting of too many homogenous tree sorts in selected
areas (especially the spruce tree), which is confirmed also by the harvest of individual
sections due to the bark beets' attacks. In 2014 some of the conifer forest was cut down in
the sections of Mivškov grič, Rajna peč, Trčkov grič, Ulovka and Strmca – the village where
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240 m³ of the conifer forest were cut down. The year of 2015 was even more than 2014
marked by the spread of tree insects. Mild winter, as well as too warm and dry spring
enabled the flying of European spruce bark beetles and their fast spreading. The bark beetles
often attacked the cut down timber by the forest roads and tracks, which had an influence
on the lower redemption price. In 2015 the amount of 974.46 m3 of conifer wood biomass
was cut down due to the attacks of bark beetles, which is four times as much as the amount
cut down in 2014. In as many as 7 sections, which are 83C07 – Jamnik, 83C08 – Ulovka,
83C09 – Zaplana, 83C11 – Middle part of Zaplana, 83C15 – Bukovec, 83C17 – Špikelj and the
section 83C23 – Marinčev dol the amount of conifer trees cut down was equal to the annual
harvest (100%).
The hypothesis 2 has been confirmed as the bark beetles attacked only conifer tree sorts,
mostly spruce trees. Deciduous tree sorts were not attacked by the bark beetles, as in none
of the sections of the Cadastral Municipality the trees were cut down.
Hypothesis 1: Sleet caused more damage to the deciduous forest in Zaplana Cadastral
Municipality
Hypothesis 2: Tree insects (bark beetles) caused more damage to the conifer forest in
Zaplana Cadastral Municipality
Sleet is a phenomenon that is present almost every year and is frequent in High Dinaric
Plateaus, in the regions of Idrija and Cerkno, Brkini and at the altitudes between 500m and
1000m. Compared to the previous occurrences of sleet, the last thick sleet that took place in
the winter of 2014 was exceptional in terms of where it occurred, as we could witness it, for
example, in the regions of Štajerska and Prekmurje, where this weather phenomenon is not
well known. Sleet and later also bark beetles caused severe damage in forests and
infrastructure in Zaplana Cadastral Municipality. A variety of factors contributed to the
thickness and the effects of the sleet.
One of the main factors that caused great damage was the thickness of sleet that, together
with the East wind, flew into Zaplana from Ljubljana Marshes. Sleet was the thickest on the
Eastern hill slopes of Planina nad Vrhniko (Špica), Špik above Prezid and Strmca. At these areas
sleet was as thick as 9 cm, while at the other parts of Zaplana, especially at Western and
Northern, higher parts close to Ulovka hill, the sleet was “only” up to 5cm thick. In these areas
inversion was gradually taking place, with temperatures even above zero.
The effects of micro locations of otherwise versatile surface in Zaplana is a great indicator of
the power of sleeting, which changes on short distances. The trees that suffered from the
severest damage were those in the Southeastern part of the Cadastral Municipality, in the
surroundings of the settlements Strmca and Prezid, placed on the eastern hill slopes of Planina
and Špik, in the gorges above the streams Bela and Turkova grapa at the western edge of the
Cadastral Municipality. The mentioned areas suffered from the breakings of larger and thicker
branches and even from uprooting of whole trees. The number of deciduous trees that were
cut down because of sleet in the sections of Mizen dol, Trčkov hrib, Ulovka, Zaplana, Novakov
grič and Jankar, Šuštar, Bukovec, Križev grič, Špikelj, Jerinov grič and Mivškov grič was equal to
the number of deciduous trees cut down in one whole year. The biomass of the cut-down
deciduous trees was 4429.45m³ and was in the whole Cadastral Municipality almost four times
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larger than that of the conifer trees (1445.83m³). In sections 83C15 - Bukovec and 83C20 Osredek, where the total harvest of deciduous trees was as much as 2000 m³, the tree sorts
that predominate are beech and sycamore trees. Due to their large branching and a larger
branches' surfaces, these two sorts are more susceptible to sleet accumulating and, thus, more
in danger in case of intensive sleeting. Otherwise, deciduous trees cover around 64% of the
area, while conifer trees cover a good 36% of the area.
A huge effect also had the surface's incline, which is the largest around the stream Bela and
other slopes above the Ljubljana Marshes and the valley of the stream Podlipščica. The parent
rock is also one of the factors that contribute to the damages on the trees. The larges part of
Zaplana is covered in dolomitized limestones (there are only a few pure limestones and are
present in Spodnja Zaplana), which are not as water porous and, therefore, due to the lack of
deep cracks offered little support to the trees. The trees covered in sleet were, thus,
susceptible to uprooting.
Hypothesis 1 has been confirmed, as the wood biomass of the deciduous trees that were cut
down was four times as large as the tree biomass of the conifer trees, despite of the
representation of conifer trees being twice as large as that of deciduous trees.
The damage in forests was even more severe due to man's too slow and unplanned removal
of the sleet's consequences and the planting of too many homogenous tree sorts in selected
areas (especially the spruce tree), which is confirmed also by the harvest of individual sections
due to the bark beets' attacks. In 2014 some of the conifer forest was cut down in the sections
of Mivškov grič, Rajna peč, Trčkov grič, Ulovka and Strmca – the village where 240 m³ of the
conifer forest were cut down. The year of 2015 was even more than 2014 marked by the
spread of tree insects. Mild winter, as well as too warm and dry spring enabled the flying of
European spruce bark beetles and their fast spreading. The bark beetles often attacked the cut
down timber by the forest roads and tracks, which had an influence on the lower redemption
price. In 2015 the amount of 974.46 m3 of conifer wood biomass was cut down due to the
attacks of bark beetles, which is four times as much as the amount cut down in 2014. In as
many as 7 sections, which are 83C07 – Jamnik, 83C08 – Ulovka, 83C09 – Zaplana, 83C11 –
Middle part of Zaplana, 83C15 – Bukovec, 83C17 – Špikelj and the section 83C23 – Marinčev
dol the amount of conifer trees cut down was equal to the annual harvest (100%).
The hypothesis 2 has been confirmed as the bark beetles attacked only conifer tree sorts,
mostly spruce trees. Deciduous tree sorts were not attacked by the bark beetles, as in none of
the sections of the Cadastral Municipality the trees were cut down.
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