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Izvleček
Ocena stanja gozdov zaradi napada podlubnikov s pomočjo daljinskega
zaznavanja na izbranem območju
Slovenijo je v začetku leta 2014 prizadel najhujši zabeležen žledolom in poškodoval obsežna
gozdna območja. V letih po žledolomu so se v ogroženih gozdovih močno namnožili podlubniki
in zelo poslabšali njihovo stanje. Zaključna seminarska naloga se osredotoča na manjše
gozdnato območje med Logaškim in Planinskim poljem. S pomočjo daljinskega zaznavanja in
vegetacijskega indeksa NDVI smo identificirali območja poškodovanih gozdov. Z analizo
vročih točk smo določili območja z večjo statistično pomembnostjo gozdne škode oziroma
območja potencialnih žarišč poškodb. V nalogi smo najprej obravnavali območja z gozdno
škodo, ki je nastala ob žledu in nato zaradi napada podlubnikov. Rezultate analize vročih točk
smo preverili s terenskim delom in primerjali s podatki Zavoda za gozdove Slovenije.
Ključne besede: gozdna škoda, podlubniki, daljinsko zaznavanje, vegetacijski indeksi

Abstract
Assessment of forest damage due to the bark beetle outbreaks in the research
area using remote sensing techniques.
At the beginning of 2014 vast forest areas in Slovenia were affected by the worst recorded
occurrence of freezing rain. In the following years bark beetle populated deteriorated forests
which caused further damage in the forests. The paper focuses on a smaller wooded area
between the Logatec settlement and the Planina karst field. We identified damaged areas using
remote sensing and normalized difference vegetation index (NDVI). Hot Spot Analysis had
been used to determine areas with higher confidence levels of forest damage or focal points
with potential forest damage. First, we examined and identified the areas with glazed frost and
then the areas damaged due to bark beetle outbreaks. We compared the results of the Hot Spot
Analysis with field work and the data obtained by the Slovenia Forest Service.
Key words: forest damage, bark beetle, remote sensing, vegetation indices
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1. Uvod
Več kot polovico površine Slovenije pokrivajo gozdovi, ki tvorijo za nas in naše okolje izredno
pomemben ekosistem. Kljub temu imamo pri gospodarjenju z gozdovi velike težave z
zmanjševanjem vlaganja v gozdove, opazno je opuščanje gospodarjenja in večanje motenj.
Tako se marsikje v Sloveniji srečujemo s slabim stanjem gozdov. Če z njimi ne upravljamo
pravilno, postanejo veliko bolj občutljivi za naravne nesreče. Leta 2014 je žledolom prizadel
polovico vseh gozdnih površin v Sloveniji. Škoda v gozdovih je bila še večja zaradi pridružitve
snegoloma in vetroloma ter napada podlubnikov v naslednjih letih. Podatke o stanju gozdov se
navadno zbira na terenu, vendar je postopek dolgotrajen in drag. Z razvojem geografskih
informacijskih sistemov v prakso prihajajo novi načini zbiranja in analiziranja podatkov.
V zaključni seminarski nalogi smo podali oceno stanja gozdov na izbranem območju, ki so bili
leta 2014 poškodovani ob žledu, poudarek pa je na poškodbah, ki so jih povzročili podlubniki
v naslednjih letih. Izbrano območje obsega 13 km2 veliko gozdnato območje med Logaškim in
Planinskim poljem, za katerega se pogosto o uporablja izraz Lanski vrh. Na zahodu je območje
omejeno z regionalno cesto Kalce-Planina, na vzhodu pa s cesto Logatec-Rakek. Za namen
identificiranja poškodovanih gozdov smo uporabili metodo daljinskega zaznavanja.
Uporabljeni so bili satelitski posnetki z izračunanim indeksom NDVI, na podlagi katerega je
bila izračunana gozdna škoda med posameznimi leti. Z analizo vročih točk (ang. hot spot
analysis) so bila nato določena območja z večjo statistično pomembnosti oziroma potencialna
žarišča poškodb. Pravilnost ugotovljenih območji je bila na koncu preverjena na terenu in
primerjana s podatki Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS).
1.1. Namen in cilji
Glavni namen zaključne seminarske naloge je bil s pomočjo daljinskega zaznavanja na
izbranem območju identificirati površine poškodovanih gozdov zaradi napada podlubnikov . S
pomočjo daljinskega zaznavanja najpogosteje proučujemo pojave večjega prostorskega obsega.
V zaključni seminarski nalogi smo se kljub vsemu osredotočili na manjše območje Lanskega
vrha in tako preverili ali je z daljinskim zaznavanjem mogoče ugotavljati poškodbe na manjši
prostorskih enotah. Pravilnost rezultatov smo nato preverili s terenskim delom in s podatki ZGS
o poseku.
Cilji zaključne seminarske naloge so bili:
•

Ocena uporabnosti Landsatovih satelitskih posnetkov in posledično vegetacijskih
indeksov za manjše prostorske enote.

•

Z daljinskim zaznavanjem prepoznati spremembe v gozdovih od obdobja pred
naravnimi nesrečami (leta 2013) in stanjem danes (2018).

•

Ugotavljanje povezav med poškodovanostjo gozda in gozdno sestavo ter
(ne)primernostjo rastišč obstoječe vegetacije.

1.2. Delovne hipoteze
Naloga je zastavljena na osnovi naslednjih hipotez:
•

Uporaba Landsatovih satelitskih posnetkov in vegetacijskih indeksov je primerna tudi
za proučevanje manjših prostorskih enot.

1

•

Gozdna škoda je bila večja na območjih z iglastimi in mešanimi gozdovi kot v listnatih
gozdovih.

•

Stanje gozdov na izbranem območju, kjer sta bila prisotna žled in podlubniki, je slabo.

2. Izbrano območje
Lanski vrh je glede na Melikove regionalizacije del Notranjskega, podenote Notranjskega
podolja, kjer nato območje spada v še dve podenoti in sicer v Logaško kotlino s Hotenjsko suho
dolino in Planinsko polje (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998). Glede na Pokrajinsko
geografsko členitev Notranjske je območje del Logaškega Ravnika (Habič, 1987). Po novejših
regionalizacijah je območje del makroregije Dinarski svet in submakroregije Dinarska podolja
in ravniki ter mezoregije Notranjsko podolje (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998).
Slika 1: Zemljevid izbranega območja

Na jugu se območje zaključuje s Planinskim poljem oziroma njegovim severnim robom, z
Lanskim vrhom (582 m), ki je tudi osrednji del izbranega območja (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1998). Izbrano območje, se od Hrušice na zahodu, ločuje z ozko suho dolino ob idrijski
prelomnici. Dolina se od Grčarevca razširja proti severozahodu, kjer se nadaljuje v Hotenjsko
podolje (Gams, 2003). Na vzhodu se nahaja uravnano območje Logaškega ravnika. Površje se
blago spušča proti severozahodu, kjer se je poglobil pod Logaško polje, ki območje omejuje na
severu (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998). Za območje med Planinskim in Logaškim poljem,
Kalcami ter Logaškim ravnikom se pogosto uporablja kar izraz Lanski vrh (Stepišnik, 2017).
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Izbrano območje ima pestro geološko sestavo in je na več mestih tektonsko spremenjeno.
Severni del območja ob Logaškem polju sestavlja zgornjetriasi dolomit, ki mu sledi ožji pas
jurskih apnencev in dolomitov. Osrednji in vzhodni del območja sestavljajo zgornjekredni
apnenci in dolomiti. V okolici Kališ se pojavljajo erozijski ostanki eocenskega fliša. Južno
pobočje Lanskega vrha gradi zgornjetriasni dolomit, zaledje pa sestavljajo jurski apnenec in
dolomit. Po zahodnem robu območja v dinarski smeri poteka Idrijski prelom, na severnem delu
območja in čez Lanski vrh pa poteka še več manjših, tudi prečnih prelomov (Pleničar, 1963).
Območje je najbolj razgibano v osrednjem delu, kjer je tudi nekaj kopastih vrhov, proti robu pa
se površje uravnava. Za celotno območje je značilna drobna razčlenjenost z vrtačami. Na
jugozahodu prihaja do večje zgostitve jam in udornic (Gams, 2003; Stepišnik, 2017). Na
območju ni površinskih voda z izjemo enega izvira pri Kališah. Prisotni so podzemni vodni
tokovi na poti med Planinskim poljem in Ljubljanico (Gams, 2003, Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1998).
Po Ogrinu območje spada k zmernocelinskemu podnebju k podtipu zmernocelinsko podnebje
zahodne in južne Slovenije. Zanj velja da so povprečne temperature oktobra višje kot povprečne
temperature aprila. Značilen je submediteranski padavinski režim, povprečna količina padavin
znaša od 1300 do 2800 mm (Ogrin, 1996). V zadnjih desetletjih je bilo območje večkrat
prizadeto z žledom, najhuje leta 2014. Njegov nastanek in posledice so podrobneje opisane v
tretjem poglavju. Poleg žledu sta območje v zadnjih letih prizadela še snegolom in vetrolom
(Grecs in Kolšek, 2016).
2.1. Gozdovi
Izbrano območje spada v območno enoto Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije in v krajevno
enoto Logatec. Je tudi del treh gozdnogospodarskih območji (v nadaljevanju GGE) Logatec,
Ravnik in Rovte za katere se za 10 letna obdobja izdeluje gozdnogospodarske načrte.
Gozdnogospodarsko enoto Ravnik sestavljata dve zaokroženi območji in sicer Ravnik na
Logaškem Ravniku ter izbrano področje Lanskega vrha. Večino ostalega izbranega območja
zajema gozdnogospodarska enota Logatec z manjšim delom na severovzhodu, ki pripada
gozdnogospodarski enoti Rovte (Gozdnogospodarski načrt… Ravnik, 2011;
Gozdnogospodarski načrt… Logatec, 2008).
Upravljanje gozdov se med glavnima gozdnogospodarskima enotama precej razlikuje. Kar
99,85 % gozdov v GGE Ravnik je v državni lasti, medtem ko je 93% gozdov v GEE Logatec
je v zasebni lasti (Gozdnogospodarski načrt… Ravnik, 2011; Gozdnogospodarski načrt…
Logatec, 2008).
Izbrano območje porašča Dinarska gozdna združba jelke in bukve. Najpomembnejše so tri
subasociacije:
•

Dinarska združba jelke in bukve s srobotom (Abieti–Fagetum dinaricum
clematidetosum). Najdemo jo na reliefno razgibanem površju na višinah med 300 in 600
m na apnencu, kjer se je razvila rjava pokarbonatna prst.

•

Dinarska združba jelke in bukve s peterolistno mlajo (Abieti–Fagetum dinaricum
dentarietosum) porašča zmerno strma in skalovita pobočja ter hladnejše lege. Zaradi
velike skalovitosti so se razvile žepaste močno humozne rjave pokarbonatne prsti.

•

Dinarska združba jelke in bukve s spomladansko torilnico (Abieti–Fagetum dinaricum
omphalodetosum) svoj optimalni razvoj doseže nad 750 m. Porašča planote vseh
3

ekspozicij in blago do zmerno nagnjena pobočja z globokimi izpranimi rjavimi
pokarbonatnimi prstmi.
Poleg njih se v manjšem obsegu predvsem v udornicah pojavlja tudi združba gorskega javorja
in bresta (Gozdnogospodarski načrt… Ravnik, 2011; Gozdnogospodarski načrt… Logatec,
2008).
V splošnem velja, da na dolomitu, ki je prav tako prisoten na izbranem območju, dobro uspeva
smreka, medtem ko jelki bolj odgovarjajo močno nagnjeni apnenčasti skladi. Na dolomitni
matični podlagi sicer prevladujejo ilovnate pokarbonatne prsti na strmejših dolomitnih pobočjih
pa so se razvile rendzine (Gozdnogospodarski načrt… Ravnik, 2011).
Za opis gozdnih sestojev ali odsekov imamo več kriterijev na podlagi katerih se določajo
dodatnimi gozdno-gojitvenimi ukrepi s katerimi usmerjajmo razvoj gozda. Najbolj osnovna je
zagotovo razvojna faza sestojev. Gozdove ločujemo glede na velikost dreves in z velikostjo
povezane odnose med njimi. Prva razvojna faza je mladovje, ki obsega mlade sestoje, kjer
srednji premer dreves ne presega 10 cm. Teh je na izbranem območju 3,84 %. Sledi razvoja
faza drogovnjak, kamor spadajo drevesa s srednjim premerom od 10 do 30 cm, ki jih je na
našem območju 13,65 %. Največjo površino 35,68 % pokriva razvoja faza debeljaka, kjer ima
drevje v sestoju srednji premer 30 cm in več: Sledijo sestoji v obnavljanju, kjer podmladek
presega 35 % pokrovnosti tal, zato tu naravna obnova ni vprašljiva. Takšnih sestojev je na
izbranem območju 18,2%. Drugi največji delež, kar 28,63% območja pa sestavljajo raznomerni
sestoji. To so sestoji, kjer se na celotni površini posamično, šopasto ali v več skupinah vrašča
podmladek in srednje staro drevje (Gozdni sestoji, 2018; Šifrant za opis sestoja in odseka,
2000).
Zasnova gozdnih sestojev nam sporoča kolikšen delež površine ima ustrezno sestavo in
kakovost glede na gozdni sestoj oziroma naravne razmere. Bogato zasnovo imajo sestoji, kjer
več kot 80% površinskega deleža predstavlja ustrezno sestavo in kakovost, dobra zasnova
obsega od 60 do 80% površinskega deleža, pomanjkljiva od 40 do 60% površinskega deleža in
slaba pod 40% površinskega deleža. Na poučevanem območju je 38% površja z dobro in 28%
z bogato zasnovo. Pomanjkljiva zasnova obsega 16% površine, slaba pa le 0,16%. Potrebno je
poudariti, da za 17% površja podatka ni bilo, kar predstavlja ker velik delež (Gozdni sestoji,
2018; Šifrant za opis sestoja in odseka, 2000).
Podatki o negovanosti sestojev delimo v štiri skupine. Negovan sestoj omogoča doseganje
ciljev primernih za rastišče in zasnovo sestoja, pomanjkljivo negovan sestoj jih dosega le
deloma, nenegovan sestoj ni ogrožen vendar v njegovem nadaljnjem razvoju ne zagotavlja
optimalne pestrosti, stabilnosti in kakovosti ter nenegovani ogrožen sestoj, kjer je zaradi
njegove ogroženosti potrebno nujno ukrepanje. Na izbranem območju imamo 34,66 % površine
gozdov, kjer so sestoji negovani, 54,27 % je pomanjkljivo negovanih in 11,06 % nenegovanih
sestojev. Nenegovani ogroženi sestoji niso prisotni (Gozdni sestoji, 2018; Šifrant za opis sestoja
in odseka, 2000).
Ohranjenost gozdnih sestojev je določena glede na delež drevesnih vrst, ki so naravni sestavi
gozdnih združb tuje ali so v njej redko prisotne. Na izbranem območju je več kot polovica
površine spremenjenih to je od 31 do 70 %. Sledijo ohranjeni gozdovi z 36 % površja, kjer je
spremenjenih do 30 % vrst. Močno spremenjenih je 10 % (pogoj je sprememba od 71 do 90 %),
območji z izmenjano vegetacijo ni zaslediti. Na območji, kjer je ohranjenost gozdov slaba, v
bukovo-jelovih rastišč navadno primanjkuje predvsem jelke, namesto katere se veča delež
smreke (Gozdni sestoji, 2018; Gozdnogospodarski načrt… Ravnik, 2011; Šifrant za opis sestoja
in odseka, 2000).
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Gozdovi z več kot 50 % iglavcev pokrivajo kar 78 % površja, listavci so prisotni na 18 %, za 4
% območja pa ni bilo podatka o drevesnih vrstah (Gozdni sestoji, 2018; Šifrant za opis sestoja
in odseka, 2000). Sestoji s prevlado smreke so bili najbolj ogroženi v napadu podlubnikov,
medtem ko so bili zaradi žled najbolj ogroženi listnati gozdovi (Grecs in Kolšek, 2016).

3. Žled
3.1. Nastanek žleda
Žled je ledena obloga na vegetaciji, predmetih in zgradbah, ki nastane, ko podhlajene dežne
kapljice ob stiku z mrzlo podlago zamrznejo. Žled se pojavlja v hladnejšem delu leta v zmernih
in hladnih podnebnih pasovih na severni in južni polobli. Takrat se v nižinah in kotlinah zaradi
radiacijskega ohlajanja pogosto nabere veliko mrzlega zraka. Dotok toplejše in vlažne zračne
mase v višinah le redko izpodrine hladnejšo. Če je v zraku dovolj vlage nastajajo padavine, ki
se pri prehodu skozi spodnje hladnejše plasti pri tleh ohladijo pod 0 C, a ne zmrznejo. Ključna
dejavnika za nastanek žleda so tako součinkovanje reliefnih in vremenskih razmer
(temperaturni obrat in padavine). Takšne razmere se le redko pojavljajo dlje časa in na večjih
površinah hkrati. (Jakša in Kolšek, 2009; Radinja, 1983; Sinjur in sod., 2014).
V Sloveniji se žled pojavlja od novembra do marca. Do pojava najpogosteje prihaja ob
prepletanju mrzlih vzhodnih ali severozahodnih zračnih gmot, ki so po navadni povezane z
burjo ter vlažnih in toplejših zračnih mas, ki k nam pritekajo v nižjih slojih iz jugozahodnih
smeri (Jakša, 2007; Radinja, 1983; Sinjur in sod., 2014).
Ko govorimo o razporeditvi žleda po Sloveniji lahko govorimo kar o žlednih pokrajinah, najbolj
so značilne za jugozahod Slovenije. Pojavlja se ob reliefnih pregradah in ima zato pogosto
dinarsko usmerjenost. Pri nas je žled najbolj značilen za višine od 600 do 900 m n.m.v in se
pojavlja v nekajletnih ciklih. Zmeren žled, ki se pojavlja na 5, 8 ali 12 let, ne preseže debeline
1 ali 2 cm in povzroča škodo le na drevju. Močnejši žled, debeline 3 do 4 cm se pojavlja na 20
do 30 let in povzroča večjo škodo (Jakša, 2007; Jakša, Kolšek, 2009; Radinja, 1983). Največji
dokumentiran žledolom v Sloveniji je bil prisoten leta 2014 in je podrobneje opisan v
podpoglavju (Saje, 2014).
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Slika 2: Ogroženost zaradi žleda 1961–2014

Vir: Model za kratkoročno…, 2016.
3.2. Posledice žledoloma
Leden oklep, ki se nabira ob žledu, največjo škodo povzroča na drevju ter na električnih in
telefonskih napeljavah. Debelina in teža ledu ključno vplivata na končno obremenitev teles. Pri
stopnjevanju nastale škode sta bistvenega pomena trajanje žledenja v odnosu z intenzivnostjo
žleda (Radinja, 1983; Sinjur in sod., 2014). Posledice so hujše, če se žledu pridružita še
snegolom in vetrolom. Pri slednjem je problematičen predvsem sunkovit veter, takšen kot je pri
nas na primer burja (Bleiweis, 1983). Nastala škoda je odvisna tudi od drugih vremenskih
razmer (količine padavin, temperature zraka, jakosti in smeri vetra ...), ki se lahko spreminjajo
tudi na krajše razdalje (Grecs in Kolšek, 2016).
3.2.1. Posledice v gozdovih
Raznolikost, obseg in stopnja poškodb se v gozdovih spreminja na kratke razdalje. Posledice
so ob enaki stopnji žledenja različne glede na gostoto sestoja, starost sestoja, drevesno višino
in premer, velikost in stopnjo asimetričnosti krošenj, drevesno vrsto in tudi lastnosti površja.
Gozdni sestoji, ki rastejo na območjih, kjer sta na primer globina in vlažnost prsti neprimerni
za določeno drevesno vrsto, so hitreje dovzetni za poškodbe. Na enak način lahko opazimo
vpliv mikroreliefa ali mikrolokacije, ekspozicije, kamninske sestave ali nagiba terena. Običajno
je bolj prizadet gozdni rob ter gozd ob prometnih in drugih koridorjih. Prav tako hitreje pride
do podiranja dreves na grebenih in na večjih naklonih, sploh v kombinaciji z namočenimi tlemi
(Grecs in Kolšek 2016). V gozdu so zaradi žleda na splošno bolj prizadeti listavci kot iglavci,
saj imajo listavci večjo površino vej na katere se oprijema led. Glavni dejavniki, ki odločajo o
poškodovanosti drevja ob pojavu žleda so površina vej, oblikovanost krošenj in elastičnost vej
(Bleiweis, 1983; Jakša, Kolšek, 2009). Nepopravljiva škoda nastane predvsem pri mladem
listnatem drevju, ki se pod težo ledu upogne in kasneje nadaljuje rast v loku ter tako izgubi na
ekonomski vrednosti. Pri starejših iglavcih so najbolj prizadeti vrhovi dreves. Večjim
poškodbam se, zaradi stožčaste oblike krošenj, večje prožnosti in tanjših vej, iglavci izognejo.
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Izjema so borih, saj imajo specifično oblikovano krošnjo, na robih katere so gosto porasle z
iglicami, ki omogočajo nabiranje večje količine ledu. Poleg tega imajo tudi bolj krhke veje in
zgornji del debla (Bleiweis, 1983; Jakša, Kolšek, 2009).
Sestoji, ki so bili poškodovani v ujmah so slabo odporni in so še nekaj let po redčenju bolj
dovzetni za poškodbe. So bolj občutljivi za nadaljnja zaporedna podiranja dreves, tako
imenovan domino učinek (Saje, 2014). Hitrejši je predvsem razvoj bolezni gozdnega drevja in
na namnožitev podlubnikov. Slednjo so posebej uspešni ob povišanih temperaturah, suši oz.
manjši količini padavin in ob veliki osončenosti (Grecs in Kolšek, 2016).
Naravne ujme v gozdovih predstavljajo velike motnje pri gospodarjenju z njimi. Pogosto
končne posledice ujem, zaradi součinkovanja in prepletanja učinkov, presegajo seštevek
posamičnih dogodkov. Zato moramo pri načrtovanju gozda upoštevati različno občutljivost
drevesnih vrst na žledenje in na potencialen razvoj bolezni v gozdu. V celoti se škodam zaradi
žledu nikakor ne moremo izogniti, lahko pa bolj odgovorno upravljamo z gozdom. Izogibati se
moramo posegom z večjimi infrastrukturnimi objekti, sajenju monostrukturnih sestojev in
splošnemu izkoriščanju gozda. Gozd vzdržujemo z ustrezni gojitveni ukrepi oz. sanitarno
sečnjo, pomlajevanjem sestojev itd. (Jakša, 2007)
3.3. Katastrofalni žled februarja 2014
Žledolom, ki je zajel večino Slovenije v začetku leta 2014, je bil največji dokumentiran
žledolom pri nas. Bil je najobsežnejši, tako po obsegu, kot tudi po količini poškodovane lesne
mase in celotni škodi ter številu ljudi, ki so bili zaradi njega prizadeti (Sinjur in sod., 2014).
Celotno dogajanje se je odvilo med 30. 1. in 7. 2. 2014 (poškodbe na drevesih so nastajale vse
do 10. 2.) (Grecs in Kolšek, 2016).
Začetek leta 2014 je bil nadpovprečno topel in namočen. Konec januarja je nastopila ohladitev,
kar je v višjih legah povzročilo sneženje, nižje pa se je nadaljevalo obilno deževje (Grecs in
Kolšek, 2016). Nad Evropo sta bila konec januarja prisotna globok ciklon nad vzhodnim
Atlantikom in deloma tudi nad Sredozemljem, ter izrazit anticiklonom s središčem nad Rusijo.
Na našem območju sta se srečevala hladen polarni zrak, ki se je zadrževal pri tleh in močan
dotok toplega ter vlažnega zraka v višinah iznad območja Sredozemlja in severne Afrike. Na
območju stalno obnavljajoče fronte so nastajale padavine. Podatki poteka temperature za
Ljubljano 31. 1. kažejo na tipičen temperaturni obrat. Na višinah od 1200 do 1800 m so bile
temperature pozitivne, tako da se je na tej višini sneg stalil nižje pa je deževalo in pri negativnih
temperaturah pri tleh je nastajal žled. Pogoji za nastanek žledu so bili prisotni tako rekoč po
vsej notranjosti Slovenije, na Primorskem pa le v višjih legah. Temperaturni obrat je bil manj
izrazit na vzhodu države. Vremenska situacija se je v naslednjih dneh še stopnjevala. V spodnjih
plasteh se je zaradi dotoka vzhodnega hladnega zraku temperaturna še dodatno znižala. 2. 2. je
bila temperaturna razlika kar 9 C na smo 400 m. Četrtega februarja je anticiklon nad
jugovzhodno Evropo pričel slabeti in razlike v tlaku so se začele nižati. V naslednjih dneh se je
začel pojavljati jugozahodni veter, ki je prepihal nižine in 7. 2. je toplejši zrak večino žleda
stalil (ARSO. Sneg, žled in…, 2014).
Katastrofalnost žleda lahko pripišemo kombinaciji treh dejavnikov dolgemu trajanju in
intenzivnosti žledenja, snegolomu in predhodnemu obilnemu deževju. Prvi žled je že 30. 1.
prizadel območje na dinarski pregradi (predvsem Pivka in Postojna), kjer je leden oklep že
naslednji dan dosegel debelino 5 cm na koncu pa kar 8 cm. O 5 in več centimetrskem žledu so
poročali tudi z meteoroloških postaj na Vrhniki, v Logatcu in s Črnega Vrha nad Idrijo. Dodatno
obremenitev je, najprej v višjih lega nato pa tudi v nižinah, povzročal sneg, ki je škodo povzročil
predvsem v gozdovih. Obilno deževje v začetku leta je namočilo in zmehčalo tla, kar je
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povzročilo tudi podiranje celotnih dreves (ARSO. Sneg, žled in…, 2014; Grecs in Kolšek,
2016).
Žledolom je leta 2014 prizadel skorja celotno območje, ki ga obravnavamo kot območje
ogroženo zaradi žleda. Najbolj so bile poškodovane tako imenovane žledne pokrajine. Največjo
gozdno škodo so utrpeli gozdovi na alpsko dinarski pregradi v gozdnogospodarskem območju
(v nadaljevanju GGO) Postojna in Tolmin ter zahodni predeli GGO Ljubljana in Kranj. Skupna
površina poškodovanih gozdov je bila ocenjena na 600.000 hektarov, poškodovanega lesa pa
na 9.300.000 m3. Žledolom se je torej zgodil na polovici površine gozdov Slovenije. Škoda v
gozdovih se je stopnjevala že v naslednjem letu z napadom podlubnikov (Grecs in Kolšek,
2016; Saje, 2014). V času žledoloma februarja 2014 in zaradi neposredne škode spremljajočih
poplav in visokega snega, je bilo skupno ocenjene za 429 milijonov evrov škode. Od tega je
bilo 214 milijonov evrov škode samo v gozdovih in na gozdnih cestah (Grecs in Kolšek, 2016).
Slika 3: Zemljevid poškodovanosti gozdov po odsekih

Vir: Poškodovanost gozdov po…, 2018.
Zaradi izjemno velike poškodovanosti gozdov je bilo potrebno nekoliko prilagoditi običajne
ukrepe ob sanaciji gozdov po ujmah. ZGS je junija 2014 izdelal interna Navodila za delo na
sanaciji žledoloma. ZGS je 10. aprila 2014 izdal Načrt sanacije gozdov, ki so mu sledili še
obnovljeni gozdnogospodarski načrti. Za sanacijska dela je bilo vloženih 2,097 milijona evrov
in še dodatna sredstva za kadrovske okrepitve ter javna dela. Kljub dodatnim vloženim
sredstvom, že prvi dve leti po žledolomu, ni bilo opravljene zadostne količine sanitarne sečnje
(Grecs in Kolšek, 2016).
V letu 2014 je bilo realiziranega skoraj polovica sanitarnega poseka v državnih gozdovih (večji
delež v iglastih gozdovih). Prav tako je bilo leta 2015 realiziranega največ poseka (skupaj 77
%) v državnih gozdovih, pri tem so izvedel skoraj ves načrtovan posek v iglastih gozdovih (96
%). Najmanj predvidene sanitarne sečnje je bilo v obeh letih opravljene pri listavcih v zasebnih
gozdovih (Grecs in Kolšek, 2016).
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Preglednica 1: Delež realizacije potrebnega poseka za leti 2014 in 2015
Realizacija potrebnega
poseka konec leta 2014
Lastništvo iglavci listavci skupaj
Zasebni
44 %
22 %
29 %
gozdovi
Državni
66 %
28 %
47 %
gozdovi
SKUPAJ
49 %
23 %
32 %

Realizacija potrebnega
poseka konec leta 2015
iglavci listavci skupaj
62 %
34 %
43 %
96 %

57 %

77 %

70 %

37 %

48 %

Vir podatkov: Grecs in Kolšek, 2016.

4. Podlubniki
4.1. Opis podlubnikov
Podlubniki tudi zalubniki ali zavrtači spadajo v poddružino hroščev in v družino pravih
rilčkarjev. Večinoma so cilindrično do valjaste oblike in veliki od 0,5 do 12 mm. Kot pove že
samo ime živijo pod lubjem in v lesu ter so s svojim celotnim prehranjevalnim in razvojnim
krogom vezani na drevesne in grmovne vrste. Poznamo okoli 6000 vrst podlubnikov, pri nas
živi okrog 90 vrst. Za podlubnike je značilno, da v lubje dreves izvrtajo majhno luknjico in nato
pod lubjem dolbejo rove. Samica v rovih odlaga jajčeca iz katerih se izležejo ličinke, ki
nadaljujejo z vrtenjem tunelov pod pravim kotom glede na samičin tunel in ustvarijo za
zalubnike značilne vzorce. Primer rovnega sistema šesterozobnega smrekovega lubadarja je
prikazan na sliki 4. (Jakša in Podlesnik, 2007; Podlubniki, 2018; Varstvo gozdov…, 2018;
Zalubniki, 2018).
Podlubnike lahko razdelimo v tri večje skupine:
•

Beljavarji (Scolytinae) v Sloveniji živijo le na listavcih. Naši najbolj razširjeni vrsti sta
veliki brestov beljavar in mali brestov beljavar, ki imata ključno vlogo pri razširjanju
glivične bolezni na brestih.

•

Ličarji (Hylesininae) živijo tako v iglavcih kot tudi v listavcih. Med najbolj znanimi
vrstami sta mali borov strženar in veliki borov strženar. Prenašajo glive, ki povzročajo
modrenje lesa.

•

Lubadarji (Ipinae), med njimi sta pri nas najpogostejša osmerozobi smrekov lubadar in
šesterozobi smrekov lubadar, v slovenskih gozdovih povzročajo daleč največje škode
(Jakša, Podlesnik, 2007).

Najpogosteje jih v praksi ločimo kar glede na vrsto drevja, kjer povzročajo največ škode:
•

Smrekovi podlubniki (osmerozobi smrekov lubadar in šesterozobi smrekov lubadar),

•

jelovi podlubniki (ostrozobi jelov lubadar, krivozobi jelov lubadar in zrnati jelov
lubadar) in

•

borovi podlubniki (veliki borov strženar in mali borov strženar) (Varstvo gozdov…,
2018).
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Slika 4: Rovni sistem šesterozobnega smrekovega lubadarja

Vir: Pityogenes chalcographus Linnaeus (1761), 2010.
4.2. Posledice napada podlubnikov
Podlubniki so eni največjih škodljivcev v gozdovih in povzročajo škodo v lesni industriji.
Večina vrst se sicer prehranjuje s poškodovanim lesom in zato v zdravem gozdu večinoma ne
povzročajo težav. Podlubniki napadajo oslabela drevesa, ki so prizadeta zaradi bolezni, suše,
poškodb, ujm in smoga. Pogosteje naseljujejo iglavce, kjer lahko prepoznamo tudi značilno
propadanje. Najprej barvo spremeni krošnja, na lubju se pojavijo luknjice in drevesa se smolijo.
V končni fazi z dreves odpadejo iglice in skorja (Jakša, Podlesnik, 2007; Zalubniki, 2018).
V slovenskih gozdovih največjo škodo povzročajo podlubniki na smreki, jelkah in na borih.
Daleč največ poškodb povzročajo smrekovi podlubniki, ki najbolj ogrožajo sestoje s starejšimi
iglavci, ki rastejo na neprimernih rastiščih (na prisojnih, južnih do jugozahodnih legah, na
rečnih naplavinah in v nižinah). Takšna območja lahko v celoti propadejo, kar ima za posledico
obsežne sanitarne sečnje, ki lahko v primeru monokulturnega gozda privede do golosekov.
Podlubniki se pogosto se pojavljajo v namnožitvah (gradacijah), zlasti če poškodovana območja
v gozdu niso pravočasno sanirana. Ob večjih namnožitvah so lahko napadena tudi zdrava
drevesa kar lahko vodi v propad celotnega gozda. Takrat so gozdovi dovzetni tudi za žarišča
drugih, predvsem glivnih bolezni, posušena in odmrla drevesa lahko postanejo žarišča požarov
in so še bolj obremenjena ob snegolomih ali vetrolomih. Podlubniki se zaležejo tudi v posekan,
neolupljen les, zato je potrebna hitra odstranitev lesa iz gozda. Slednja je ključnega pomena za
uspešno sanacijo gozdov (Jakša, Podlesnik, 2007; Varstvo gozdov…, 2018; Zalubniki, 2018).
Za preprečevanje napadov s podlubniki je najboljša preventiva. Skrbeti je potrebno za ugodno
gozdno sestavo in sprotno izvajanje sanitarnih ukrepov. Ključnega pomena je redno
pregledovanje gozdov, saj lahko mine nekaj tednov preden zaznamo znake napada. Za razvoj
podlubnika od jajčeca do hrošča je potrebnih od 8 do 10 tednov oziroma še manj, ko so
temperature višje. Za optimalno upravljanje z gozdovi je najprej pomembno čim hitrejše
odkrivanje lubadarke (še živo ali sušeče se drevo, v katerem so lubadarji oziroma podlubniki)
oziroma žarišča podlubnikov. Poškodovano drevje je potrebno posekati in odpeljati z gozda.
Lubadarkam je potrebno olupiti debla, oklestiti veje in lesne ostanke uničiti. To lahko storimo
10

s sežiganjem ali z mletjem lesa. Kadar pride do pretirane namnožitve ene izmed vrst
podlubnikov je potrebno zatiranje z lovljenjem v posebne feromonske pasti, ki so namenjene
spremljanju razvoja in številčnosti podlubnikov. Poskrbimo lahko še za boljšo ekologijo gozda
in omogočimo ugodne pogoje gozdnim pticam, ki so naravne zatiralke podlubnikov
(Podlubniki, 2018; Varstvo gozdov pred podlubniki, 2018).
Ukrepi za zatiranje podlubnikov oziroma škodljivih organizmov so natančno določeni v 26.
členu Pravilnika o varstvu gozdov. Leta 2017 se je oblikoval Zakon o ukrepih za odpravo
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Cilj novega zakona je bila
splošna poenostavitev in spodbuditev sanacije zaradi podlubnikov (Pravilnik o varstvu gozdov,
2009; Zakon o dodatnih ukrepih…, 2009).
4.3. Namnožitev podlubnikov po letu 2014
Razvoj podlubnikov je bil po žledolomu leta 2014, kljub izvajanju načrtov sanacije gozdov,
pričakovan in neizogiben. Treba je poudariti, da se je porast podlubnikov začel že pred žledom
leta 2014. Leta 2013 so zaznamovali vročinski vali in suša, ki so oslabili gozdove. Na udaru so
bili predvsem smrekovi gozdovi na neugodnih legah, zato je bilo zaradi napada podlubnika leta
2013 posekanih 337.000 m3 smreke, kar predstavlja dobro desetino več od dvajsetletnega
povprečja. Leto 2014 je bilo z vremenskega vidika neugodno za razvoj podlubnika, a je bila
poškodovanost gozdov zaradi žleda toliko večja. Sanitarni posek zaradi insektov je znašal
408.000 m3 (Analiza sanitarnega poseka, 2018; Grecs in Kolšek, 2016). V letu 2015 smo spet
zabeležili sušo in nadpovprečne temperature, ki so še dodatno oslabile že poškodovane
gozdove. Topel november je še podaljšal ugodno obdobje za razvoj podlubnikov. Sanitarni
posek zaradi napada insektov se je tako občutno povečal in je znašal 1.780.000 m3 (Analiza
sanitarnega poseka, 2018; Grecs in Kolšek, 2016; cv: Naše okolje, 2015). Leta 2016 je posek
zaradi napada podlubnikov znašal 2.279.000 m3, kar je največ do sedaj. Obseg drevja za posek
zaradi podlubnikov je bil v letu 2016 tako za 27 % večji kot v letu 2015. Delež skupne sanitarne
sečnje je bil visoko nad povprečjem, kar je razvidno tudi s slike 5. Vseskozi se je nadaljevala
tudi sečnja zaradi posledic žleda (Analiza sanitarnega poseka, 2018; Poročilo zavoda za..,
2017).
Slika 5: Struktura sanitarnega poseka po vzrokih za obdobje od leta 1994 do leta 2016

Vir: Poročilo Zavoda za…, 2017, str. 34.
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Zadnji celoletni podatki Zavoda za gozdove Slovenije so na voljo za leto 2016. Napovedi za
leto 2017 so kazale na postopno upadanje števila odkritih lubadark. To potrjujejo tudi podatki
zbrani do oktobra 2017, ki na državnem nivoju kažejo na 18 % manj izbranih iglavcev za posek,
zaradi napada podlubnikov, kot v istem obdobju leta 2016. Do oktobra 2017 je bilo posekanega
1.580.000 m3 drevja zaradi podlubnikov, tako da lahko predpostavimo, da prihaja do prvega
upada v zadnjih treh letih (Aktualne informacije o…, 2017; Zavod za gozdove pričakuje…,
2017).
Glede na podatke Zavoda za gozdove Slovenije so bila leta 2015 najbolj prizadeta območja s
podlubniki tudi območja, ki so bila najbolj prizadeta v času žledoloma februarja 2014. To so
gozdnogospodarska območja Ljubljana, Postojna, Kočevje, Tolmin itd. Glede na evidentirano
količino iglavcev za posek zaradi podlubnikov je bilo naslednje leto še vedno najbolj prizadeto
območje Ljubljane, sledila sta območja Bled in Postojna (Aktualne informacije o…, 2017;
Grecs in Kolšek, 2016). Leta 2017 so se poškodbe v gozdovih območja Bled in Slovenj Gradec
še stopnjevale, drugod pa so podobne ali manjše kot leta 2016. Namnožitev podlubnikov se na
območjih najbolj prizadetih z žledom počasi umirja (Aktualne informacije o…, 2017).
Slika 6: Evidentirane količine iglavcev za posek zaradi podlubnikov v letu 2017

Vir: Aktualne informacije o…, 2017.

5. Daljinsko zaznavanje
5.1. Osnove daljinskega zaznavanja
Po Oštirju (2006, str. 13) je daljinsko zaznavanje »znanost pridobivanja informacij o površju
Zemlje, ne da bi z njo prišli v neposredni stik. Pri tem zaznavamo in zapisujemo odbito ali
sevano elektromagnetno valovanje, ga obdelujemo, analiziramo in uporabimo v različnih
aplikacijah.«
Za izvedbo daljinskega zaznavanja je potreben izvir elektromagnetnega valovanja, ki potuje
skozi atmosfero in pride v stik s površjem. Tam se odbije in potuje nazaj do senzorja, kjer se
ustvari zapis valovanja. Podatke, ki jih beleži senzor najprej obdelamo za lažjo interpretacijo in
analizo. Šele takrat so daljinsko zaznani podatki primerni za uporabo (Oštir, 2006).
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Slika 7:Postopek daljinskega zaznavanja

Vir: Oštir, 2006, str. 14.
Prvi pogoj za uspešno daljinsko zaznavanje je vir elektromagnetnega valovanja. To je
najpogosteje Sonce, lahko pa gre za umetne vire (radarske antene) ali za lastno (termično)
sevanje predmetov. Glede na obseg valovanja, ki ga določeno telo seva, odbija ali prepušča (ter
upoštevanjem njegovih lastnosti pri prehodu skozi atmosfero in načinu njegove interakcije s
predmeti na površini), lahko določimo opazovane predmete (npr. vegetacija, voda, zgradbe,
prst…). Vsako elektromagnetno valovanje lahko zapišemo z valovno dolžino, frekvenco in
amplitudo. Celoten razpon valovnih dolžin imenujemo spekter elektromagnetnega valovanja,
ki ga lahko razdelimo v različne skupine glede na različno energijo, valovno dolžino in
frekvenco. Najmanjši a najbolj poznan del spektra je vidna svetloba. Preostalega, večjega dela
ne moremo zaznati. Večji in za daljinsko zaznavanje pomembnejši del slednjega leži izven
območja, ki ga zazna človeško oko. To so radijski valovi, mikrovalovi, infrardeči valovi,
ultravijolična svetloba, rentgenski žarki in gama žarki. V tej seminarski nalogi je za potrebe
daljinskega zaznavanja poleg vidne svetlobe uporabljeno tudi območje infrardečega valovanja
(območje med 1 nm in 750 nm). Razdelimo ga lahko na tri dele, in sicer daljno, srednjo, bližnjo
infrardečo (Oštir, 2006).
Slika 8: Spekter elektromagnetnega valovanja

Vir: Oštir, 2006, str. 23.
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5.2. Viri podatkov
Za opazovanje Zemljinega površja se uporabljajo različni satelitski sistemi, ki jih lahko delimo
v skupine glede na njihov način delovanja (radarski in LiDARski sistemi) oziroma njihov
namen; (vremenski sateliti, sateliti za opazovanje morja in sateliti za opazovanje kopnih
površin) (Oštir, 2006).
V tej seminarski nalogi sta bila uporabljena dva sistema daljinskega zaznavanja, ki sta v
podpoglavjih podrobneje predstavljena. Posnetki LiDAR so bili uporabljeni za pripravo
podatkovnih slojev. Satelitski posnetki Landsat pa so predstavljali osnovo za uporabljen
vegetacijski indeks NDVI.
5.2.1. LiDAR
LiDAR (ang. light detection and ranging) ali lasersko skeniranje je aktivna metoda daljinskega
zaznavanja, ki določa razdaljo do površja z uporabo laserskih pulzov. Razdaljo med
oddajnikom in površjem določimo glede na časa potovanja laserskega pulza. LiDAR deluje v
vidnem in bližnjem infrardečem delu elektromagnetnega spektra (Oštir, 2006; Triglav Čekada,
2016). Lasersko skeniranje lahko poteka na tri načine:
•

laserski skener je lahko nepremično postavljeni na tleh (terestrično lasersko skeniranje),

•

se premika z nosilcem v zraku (aerolasersko skeniranje),

•

ali pa se premika z nosilcem na tleh (mobilni snemalni sistemi) (Triglav Čekada, 2016).

Za kartografske namene je najbolj uporabno aerolasersko skeniranje, saj omogočajo takojšnjo
kartografsko uporabo. Aerolasersko skeniranje v prvi vrsti zajame večja območja s ptičje
perspektive, bistvena prednost pred klasičnim aerofotografiranjem je v več laserskih odbojih.
En laserski žarek namreč vrne več odbojev, odbitih od različnih delov površja. Podatki po
končanem laserskem skeniranju so zapisani kot georeferenciran oblak točk, kjer je točkam
dodana dodatna informacija o redu odboja in intenziteti vrnjenega laserskega odboja.
Najpomembnejši je red odboja (prvi, drugi, ..., zadnji) na podlagi katerega se oblak točk
klasificira. Obdelani podatki takrat bolje predstavljajo tla, nizko, sredno in visoko vegetacijo,
stavbe itd. Lasersko skeniranje površja je trenutno ena najbolj natančnih tehnik s katero je
mogoče izdelati digitalni modelov višin. Uporabno je tudi v geologiji, gozdarstvu, arheologiji
itd. (Oštir, 2006; Triglav Čekada, 2016).
Lasersko skeniranje je bilo za območje Slovenije izvedeno med leti 2011 in 2015. Izdelano je
bila v 19 blokih, v razmaku nekaj mesecev. Na osnovi laserskega skeniranja, so sedaj dostopni
podatki GKOT (georeferenciran in klasificiran oblak točk), DMR1 (digitalni model reliefa 1 m
× 1 m), OTR (oblak točk reliefa) in PAS (podoba analitičnega senčenja DMR1). Zapisani so v
formati LAS, ASCII oziroma GeoTIF (Triglav Čekada in Bric, 2015).
Slika 9: Klasificiran oblak točk

Vir: Izvedba laserskega skeniranja Slovenije, 2015, str. 13.
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5.2.2. Landsat
Landsatovi satelitski sistemi delujejo na podlagi zajema elektromagnetnega valovanja, odbitega
z zemeljske površine. Vir valovanja predstavlja Sonce in ne lastno valovanje, kot pri prej
omenjenem LiDARskem sistemu. Tako delujejo pasivni sistemi daljinskega zaznavanja.
Podatki, ki jih na satelitu sprejemajo senzorji, se beležijo v več kanalih z vnaprej določenim
območjem valovne dolžine. Govorimo torej o večspektralnih podatkih zemeljskega površja.
Število kanalov se je skozi razvoj satelitov ves čas dopolnjevalo. Izboljševali so tudi prostorsko
ločljivost, čas ponovnih obhodov in zmogljivost senzorjev (Oštir, 2006).
Landsat deluje pod okriljem NASE. Od sredine 60 let 20. stoletja naprej se prizadevajo
uveljaviti na področju daljinskega zaznavanja s pomočjo uporabe satelitov. Prvi uspeh so
dosegli leta 1972, ko so izstrelili ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite), ki je bil
kasneje preimenovan v Landsat 1. Sledili so Landsat 2, Landsat 3 in Landsat 4 v letih 1975,
1978 in 1982. Leta 1993 Landast 6 ni dosegel orbite, prav tako je na Landsatu 7 leta 2003 prišlo
do okvare. Trenutno podatke zagotavlja Landsat 8, ki je bil izstreljen leta 2013 in je v
nadaljevanju tudi podrobneje opisan. Leta 2020 mu bo sledil Landast 9 (Landsat Missions:
Imaging…, 2018; Oštir, 2006).
Leta 1984 je program prevzela NOAA, ki je omogočila dostop do podatkov v različne
raziskovalne namene. Program Landast je s svojimi večspektralnimi podatki o Zemlji uspel
zaradi obsežnega 30 letnega delovanja in možnosti primerjave. Poleg tega ima odlično pokritost
površja ter časovne ponovitve (prvi trije sateliti na 18 dni, naslednji pa na 16 dni). Na splošno
imajo dobro prostorsko ločljivost in zanimivo kombinacijo senzorjev s kanali, ki so posebej
primerni za opazovanje Zemlje. Senzorji so se na nekaj let menjali (RBV, MMS, TM, ETM+,
OLI) (Landsat 8… 2018 ;Oštir, 2006).
5.3. Vegetacijski indeksi
Iz osnovnih podatkov (kot so Landsatovi satelitski posnetki) lahko z različnimi
transformacijami pridobimo tudi nove, ki nam jih satelitske slike samo po sebi ne dajo. Pri
opazovanju vegetacije je najbolj uporabno primerjanje izbranega območja v različnih časovnih
zaporedjih z večspektralnimi podatki. Ob uporabi bližnjega infrardečega sloja podatkov in
rdečega sloja lahko jasno razločimo med zdravo in poškodovano vegetacijo, saj zdravo rastlinje
močno odbija svetlobo v bližnjem infrardečem delu elektromagnetnega spektra, medtem ko
rdečo svetlobo močno absorbira. Ostale površine, npr. voda, zgradbe, gola prst itd. imajo v tem
spektralnem območju skoraj enako odbojnost, kar omogoča enostavno razločevanje vegetacije
(Oštir, 2006).
Za ugotavljanje lastnosti vegetacije s pomočjo satelitskih posnetkov so bili razviti različni
vegetacijski indeksi. Najbolj enostaven prikazuje razmerje bližnjega infrardečega in rdečega
pasu, ki ga s formulo zapišemo tako:
Enačba 1: Vegetacijski indeks
𝑉𝐼 =

𝐼𝑅
𝑅

pri čemer je VI – vegetacijski indeks, IR – infrardeči pas in R – rdeči pas.
Vrednosti indeksa okoli 1 predstavljajo vodo, zgradbe, golo prst itd., za vegetacijo pa so
vrednosti mnogo večje od 1. Na ta način lahko odkrivamo tudi poškodovano vegetacijo, saj ima
slednja vrednosti bližje 1 (Oštir, 2006).
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Poleg osnovnega vegetacijskega indeksa obstajajo še številni drugi, ki so prav tako namenjeni
opazovanju vegetacije. Eden najbolj razširjenih je normiran diferencialni vegetacijski indeks
(NDVI, ang. normalized difference vegetation index). »NDVI predstavlja razmerje med razliko
infrardečega in rdečega kanala in njuno vsoto« (Oštir, 2006, str. 165). Uporablja se ga predvsem
na večjih območjih (Oštir, 2006). Zapis enačbe se glasi:
Enačba 2: Normiran diferencialni vegetacijski indeks
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝐼𝑅 − 𝑅
𝐼𝑅 + 𝑅

pri čemer je NDVI – normiran diferencialni vegetacijski indeks, IR – infrardeči pas in R – rdeči
pas.
Indeks zavzema vrednosti med -1 in 1. Če so odbojne vrednosti v rdečem pasu nizke in visoke
v infrardečem pasu, bo končna vrednost indeksa visoka, kar predstavlja zdravo vegetacijo.
Ravno obratno velja za poškodovano vegetacijo (What is NDVI…, 2018). Vrednosti nižje od
0,1 predstavljajo območja brez vegetacije (kamenje, pesek, sneg itd.). Srednje vrednosti od 0,2
do 0,5 predstavljajo travišča in grmičevje ter nekatere kmetijske površine. Najvišje vrednosti
od 0,6 do 0,9 dosega gostejša vegetacija oziroma gozdovi zmernih in tropskih pasov (NDVI,
the Foundation…, 2018).
Slika 10: Razlaga vegetacijskega indeksa na primeru zdrave in oslabele vegetacije

Vir: What is NDVI, 2018.
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6. Metoda dela
6.1. Uporabljeni podatki
Satelitske posnetke Landsat smo pridobili preko spletnega portala USGS (U.S. Geological
Survey) oz. LSDS Science Research and Development (LSRD). USGS skrbi za generiranje in
arhiviranje podatkov (Landsat 8. Landast…, 2018).
Landastovi satelitski posnetki so zaradi dobre časovne in prostorske razpoložljivosti pogosto
uporabljeni pri daljinskem zaznavanju. Časovne ponovitve prvih treh satelitov so bile na 18 dni,
naslednji sateliti pa so zaokrožili v 16 dneh. Sistem Landsat deluje od leta 1972 naprej in
pokriva celotno Zemljino površje, zato ima dobre možnosti primerjave.
Poleg tega so brezplačno dostopni preko prej omenjenega spletnega portala. Njihova ločljivost
je primerna za obdelavo in znaša 30 m oziroma 100 m pri termalnih posnetkih ter 15m pri
pankromatskih posnetkih. Landsat 8 zajema podatke z dvema različnima senzorjema,
Operational Land Imager (OLI) in s Thermal Infrared Sensor (TIRS) in poda podatke v 9
spektralnih pasovih (Landsat 8… 2018).
Najprej smo izbrali osnovne posnetke Landasta 8, ki so zapisani v preglednici 2. Posnetke smo
izbrali v poletnem času, ko je vegetacija najbolj bujna, saj so takrat razlike v pokrovnosti najbolj
očitne. Na izbranem območju na satelitskih posnetkih ni atmosferskih motenj.
Preglednica 2: Izbrani satelitski posnetki Landsat
ID satelitskega posnetka
LC08_L1TP_191028_20130812_20170503_01_T1
LC08_L1TP_190028_20140808_20170420_01_T1
LC08_L1TP_190028_20150811_20170406_01_T1
LC08_L1TP_191028_20160804_20170322_01_T1
LC08_L1TP_190028_20170731_20170811_01_T1

Datum posnetkov
12. 8. 2013
8. 8. 2014
11. 8. 2015
4. 8. 2016
31. 7. 2017

USGS poleg osnovnih Landsatovih posnetkov ponuja še druge produkte, ki se uporabljajo pri
različnih študijah površja. Ti so dostopni preko portala USGS oziroma natančneje pri LSDS
Science Research and Development (LSRD).
Na spletni strani so preko seznama izbranih Landsatovih posnetkov dostopni dodatno obdelani
satelitski posnetki. Med drugim lahko dostopamo do več spektralnih indeksov (NDVI, EVI,
SAVI, MSAVI, NDMI, NBR, NBR2). Produkt, ki ga prejmemo je tako že obdelan primeren
pas podatkov izbranega Landsatovega posnetka (User Guide, 2018).
V zaključni seminarski nalogi so uporabljeni podatki z izračunanim indeksom NDVI, ki so
zapisano v preglednici 3. Podatki imajo tako kot osnovni Landsatovi posnetki ločljivost 30 m.
Prenešeni so bili v formatu GeoTIFF in zapisani v projekciji Universal Transverse Mercator
(UTM). Indeks je izračunan kot razmerje med rdečim (R) in infrardečim (IR) pasom oziroma
po splošni formuli (enačba 2) NDVI = (NIR – R) / (NIR + R). Osnovni podatki so bili z Landsata
8, tako da sta bila izbrana četrti in peti pas NDVI = (Band 5 – Band 4) / (Band 5 + Band 4).
Končni produkt indeks NDVI sestavlja en pas in zavzema vrednosti od -10.000 do 10.000 (User
Guide, 2018).
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Preglednica 3: Satelitski posnetki Landsat z izbranim spektralnim indeksom
ID satelitskega posnetka
LC081910282013081201T1-SC20171226084006
LC081900282014080801T1-SC20171226053117
LC081900282015081101T1-SC20171226053136
LC081910282016080401T1-SC20171226053802
LC081900282017073101T1-SC20171222081017

Datum posnetkov
12. 8. 2013
8. 8. 2014
11. 8. 2015
4. 8. 2016
31. 7. 2017

Izbrano območje smo tudi natančneje omejili, tako da so bila v analizah zajeta zgolj območja,
ki so dejansko poraščena z gozdom. To smo storili z dvema pogojema:
1. Na podlagi podatkov dejanske rabe Ministerstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP v nadaljevanju) so bila izbrana območja poraščena z gozdom in
2. območja, kjer je bila vegetacija višja od treh metrov.
Podatkovni sloj za drugi pogoj smo izdelali s pomočjo podatkov laserskega skeniranja, ki je
bilo za območje Slovenije izvedeno med leti 2011 in 2015 (Triglav Čekada in Bric, 2015). V
seminarski nalogi so uporabljeni podatki iz bloka 12-Postojna. Podatki so bili zajeti v obdobju
od 14. 2. 2014 do 21. 11. 2014. Uporabili smo georeferenciran in klasificiran oblak točk zapisan
v LAS obliki (Izvedba laserskega…, 2015).
6.2. Metodologija
Obdelava podatkov in analize smo izvedli s programskim orodjem ArcMap 10. Pri obdelavi
LiDARskih posnetkov nam je bil v pomoč še orodje ArcScene.
V prvem sklopu sheme na sliki 11 je predstavljen potek obdelave podatkov, ki so služili za
omejitev izbranega območja. Uporabili smo podatke MKGP o dejanski rabi in izbrali dele, ki
jih predstavljajo poligoni, katerih raba je opredeljena kot gozd. Na ta način smo iz obdelave
odstranili poligone znotraj izbranega območja, ki jih ni poraščal gozd. Bolj natančno omejitev
območja smo izvedli z obdelavo LiDARskih podatkov. Z oblaka točk smo izdelali digitalni
model nadmorskih višin in digitalen model površja. Pri prvem smo uporabili odbojne točke
klasificirane s številko dva, ki predstavljajo tla. Za drug model pa smo bile uporabljena točke
prvega odboja. Nato smo z orodjem Raster Calculator od digitalnega modela površja odšteli
sloj z digitalnim modelom reliefa in dobili normaliziran model površja oziroma višino
vegetacije. S klasifikacijo podatkov smo odstranili vsa območja, nižja od treh metrov in
ustvarili nov sloj. Z orodjem Clip smo tako pridobili vsa območja znotraj gozda, ki so bila
dejansko poraščena z drevjem. S tem smo vsaj delno izločili napake, ki bi nastale ob izračunu
gozdne škode. Odstranjena so bila predvsem območja, ki so bila prizadeta v žledu leta 2014,
poseke ob daljnovodih, gozdnih cest itd.
Satelitske posnetke z izračunanim indeksom NDVI smo morali najprej pretvoriti, saj so v
osnovi zajemali vrednosti od -10.000 do 10.000 (User Guide, 2018). Z ukazom z Raster
Calculator smo osnovne vrednosti podatkov NDVI zmnožili z 0,0001 in tako dobili vrednosti
indeksa med -1 in 1 oziroma njegov običajen zapis (User Guide, 2018). Satelitski posnetki so
bili v tem delu še obrezani s prej izdelanim območjem proučevanja.
Gozdno škodo med leti smo izračunali glede na enačbo 3 in dobili smo delež poškodovanega
gozda oz. v nekaterih primeri tudi gozdni prirastek.
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Enačba 3: Gozdna škoda
𝐺𝑜𝑧𝑑𝑛𝑎 š𝑘𝑜𝑑𝑎 = 1 −

𝑁𝐷𝑉𝐼2
× 100
𝑁𝐷𝑉𝐼1

pri čemer je NDVI2 – normiran diferencialni vegetacijski indeks 2 NDVI1– normiran
diferencialni vegetacijski indeks 1.
Vrednosti so izražene v procentih in se razporejajo okrog 100 %. Vrednosti nižje od 100 %
predstavljajo gozdno škodo, vrednosti višje od 100 % pa gozdni prirastek. Večji kot je odklon
od 100 %, večja je jakost nastalih sprememb.
Vrednosti gozdne škode smo klasificirali v razrede po 10 %. Klasificirane podatke smo
uporabili v analizi vročih točk.
Analiza vročih točk je bila izvedena z orodjem Optimized Hot Spot Analysis s pomočjo
programskega orodja ArcMap. Rezultat analize so območja z visokimi in nizkimi vrednostnimi
statistične pomembnosti. Ta je sestavljena z dveh komponent, izračuna standardne deviacije in
stopnje značilnosti. Analiza razvrsti območja v 3 skupine vročih in hladnih točk glede na delež
statistične pomembnosti. Torej na dele z 99 %, 95 % in 90 % ter eno enoto za ostale, ki niso
statistično pomembni (Optimized Hot…, 2018). Izvedli smo štiri analize vročih točk, ki so
temeljile na podatkih izračunane gozdne škode. Rezultat analiz so potencialna žarišča poškodb
v gozdovih oziroma območja, kjer so bili že izvedeni večji poseki gozda. Poleg podatkov o
gozdni škodi so bili v analizi upoštevani tudi deleži poškodovanosti. Rezultati tako poleg
lokacije vročih točk prikazujejo še stopnjo poškodovanosti.
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Slika 11: Shema dela

7. Analiza rezultatov
7.1. Klasificirani podatki
Na sliki 12 so prikazani klasificirani podatki v razredih po 10 % gozdne škode oziroma prirastka
za celotno obdobje proučevanja (od leta 2013 do leta 2017). Prevladuje razred z od 0 do 10 %
škode, ki pokriva 8 km2 območja, kar predstavlja 73 % površja izbranega območja. Sledi mu
razred z od 0 do 10 % gozdnim prirastkom, ki zajema 18 % površja oziroma 2 km2. Nekoliko
pomembnejši delež zavzemata še razreda od 10 do 30 % gozdne škode, ki skupaj pokrivata 8
% površja. Ostali razredi skupno pokrivajo približno 1 % izbranega območja. S slike je očitno
razvidno, da je bila večina gozdov v obdobju proučevanja poškodovanih, vendar le z zmerno
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škodo. Več kot 40 % gozdna škoda se pojavlja na zelo majhnem območju, to je v bližini Kališ
in ob severnem vznožju Desevnika.
Slika 12: Klasifikacija podatkov gozdne škode/prirastka med letoma 2013 in 2017

7.2. Analiza vročih točk
Z analizo vročih točk smo ugotavljali modelirane vrednosti z visoko verjetnosti gozdne škode
oziroma prirastka. Vroče in hladne točke smo izračunali na podlagi standardnega odklona in
verjetnosti, da je opazovan pojav razporejen naključno. Za vroče in hladne točke smo izbrali
območja, ki so na krivulji normalne razporeditve zavzemajo robna območja. Rezultate analize
vročih točk smo razvrstili v tri skupine vročih in tri skupine hladnih točk ter eno skupino brez
statistične pomembnosti. Pozitivne vrednosti standardnega odklona predstavljajo vroče točke,
negativne vrednosti pa hladne točke. Točke smo razdelili v razrede z 99 %, 95 % ali 90 %
statistične pomembnosti. Tako na primer za razred z 99 % statistične pomembnosti velja, da
ima izračunano največjo vrednosti standardnega odklona in najnižjo verjetnosti, da je opazovan
pojav razporejen naključno.
Izvedli smo štiri analize vročih točk, kjer smo uporabil podatke izračunane gozdne škode. Njene
vrednosti se razporejajo okrog 100 %. Vrednosti nižje od 100 % predstavljajo gozdno škodo,
vrednosti višje od 100 % pa gozdni prirastek. V rezultatih analize je gozdna škoda prikazana
kot vroča točka, gozdni prirastek pa kot hladna točka. Na terenu se vroče točke kažejo kot
območja s poškodovano vegetacijo oziroma posek gozda, nasprotno hladne točke predstavljajo
območja z zdravo vegetacijo. Vsaka analiza vsebuje podatke izračunane gozdno škode, ki je
nastala v enem letu. Prva analiza prikazuje prepoznane vroče in hladne točke gozdne škode, ki
smo jo izračunali na podlagi indeksa NDVI leta 2013 in nato leta 2014 po katastrofalnem žledu.
V drugi analizi smo uporabili izračunano gozdno škodo, ki se je odražala v spremembi vrednosti
indeksa NDVI od leta 2014 do leta 2015. V tretji analizi vročih točk smo prikazali vroče in
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hladne točke gozdne škode med letoma 2015 in 2016, v zadnji četrti analizi pa smo predstavili
gozdno škodo, ki je nastala med letom 2016 in zadnjim opazovanim letom, tj. leto 2017.
Analiza vročih točk gozdne škode med leti 2013 in 2014
Analiza vročih točk je površinsko največja območja poškodovanosti zaznala pri podatkih o
gozdni škodi med leti 2013 in 2014. Največji del predstavlja vroča točka z 99 % statistične
pomembnosti, ki zavzema 62,73 ha ali skoraj 6 % izbranega območja. Največja zaokrožena
vroča točka se nahaja na območju med Kališi in Lanskim vrhom. Tam prevladujejo listnati
gozdovi, ki so bolj dovzetni za žled, ki je to območje prizadel februarja leta 2014 (Grecs in
Kolšek, 2016; Gozdni sestoji, 2018). Na jugovzhodnih pobočjih Štrukljevca je analiza določila
še eno manjšo in manj zaokroženo vročo točko z visoko statistično pomembnostjo.
Vzhodno od naselja Kalce pa je bila prepoznana 26,55 ha velika hladna točka. Na tem območju
prevladujejo gozdovi z več kot 80 % deležem iglavcev. Možno je, da je to predel ob žledu ostalo
nepoškodovano in se je tako indeks NDVI povečal, kar nam kaže izračunan gozdni prirastek
(Gozdni sestoji, 2018).
Slika 13: Analiza vročih točk podatkov o gozdni škodi med leti 2013 in 2014

Analiza vročih točk gozdne škode med leti 2014 in 2015
V drugi analizi smo za prepoznavanje vročih in hladnih točk uporabili podatke gozdne škode,
ki je nastala med letoma 2014 in 2015. Rezultati te analize kažejo na najmanjše spremembe v
gozdovih. Analiza je zaznala tudi štiri manjše hladne točk. Največja izmed njih se nahaja
severozahodno od Loma. Skupno hladne točke predstavljajo manj kot 1 % površine izbranega
območja.
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Z analizo gozdne škode med letoma 2014 in 2015 smo prepoznali tri manjša območja vročih
točk. Največjo stopnjo statističnega zaupanja ima območje na gozdnem robu ob novejšem delu
naselja Grčarevec, sledi manjše območje vzhodno od zaselka Kališe in v bližini Loma. Največji
delež iglastih gozdov je prisoten na žarišču ob Grčarevcu, zato tam najlažje sklepamo, da je
dejansko prišlo do napada podlubnikov. Prav tako je delež iglavcev velik na vroči točki blizu
Kališ, kjer delež smreke v gozdnih sestojih presega 80 %. Drugačna je vroča točka v bližini
Loma, saj so tu prisotni listnati gozdovi. Površje je v tem predelu precej skalovito, zato so
spremembe ob poseku gozda hitro opazne v tudi izračunu gozdne škode (indeks NDVI je na
območjih brez vegetacije nižji od 0,1) (Gozdni sestoji, 2018). Skupna površina vročih točk
znaša 11,34 ha, kar predstavlja 1 % izbranega območja. Z daljinskim zaznavanjem smo v tem
obdobju zaznali najmanj poškodb v gozdovih, saj je ta metoda tudi manj občutljiva za manjše
spremembe. Prvo leto po žledolomu leta 2014 je bil posekan le manjši del poškodovanih
gozdov, saj je bilo prizadetih več kot 50 % gozdov Slovenije. Na nivoju Slovenije je bilo leta
2015 opravljenega le 48 % predvidenega poseka. Gozdni škodi zaradi žleda, se je v letu 2015
že pridružila škoda zaradi podlubnikov. Na izbranem območju so bili prisotni že od leta 2013
naprej vendar v manjši meri. Razlog za manjša žarišča poškodb lahko najdemo v postopni
namnožitvi podlubnikov na poškodovanem in manj odpornem drevju. Oba pojava, ki sta se v
gozdovih odvijala med leti 2014 in 2015 sta težje zaznana pri našem izračunu gozdne škode,
saj spremembe v indeksu NDVI niso velike. Razlike v indeksu NDVI pri oslabljenem drevju
zaradi napada podlubnikov so manj opazne kot pri obsežnem poseku drevja. Sanitarna sečnja
se je šele začela izvajati, tako da večji goloseki na izbranem območju še niso bili prisotni (Grecs
in Kolšek, 2016).
Slika 14 Analiza vročih točk podatkov o gozdni škodi med leti 2014 in 2015
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Analiza vročih točk gozdne škode med leti 2015 in 2016
Tudi med leti 2015 in 2016 smo z analizo vročih točk prepoznali tri vroče točke, tokrat z
nekoliko večjim obsegom (18,9 ha). Največja statistična zanesljivost je bila prepoznana za
gozdni rob severno ob zaselku Kališe in vzhodno od Velike Smrečnice. Tu so bili gozdovi zopet
večinoma iglasti, prav tako na tretji vroči točki na zahodnem pobočju Koševca. Na vseh žariščih
je bil v gozdnih sestojih vsaj 60 % delež smreke, ki je najbolj ogrožena za napad podlubnikov.
Obseg prepoznanih vročih točk se je v tretji analizi povečal, kar je v skladu s povečanjem
sanitarnega poseka gozdov. Tudi na nivoju Slovenije so se količine sanitarnega poseka, zaradi
insektov v letu 2016 povečale (Gozdni sestoji, 2018; Poročilo zavoda za.., 2017).
Z analizo gozdne škode smo med leti 2015 in 2016 prepoznali tudi eno večjo hladno točko v
bližini Gradišča. Je edino zaokroženo območje gozdnega prirastka, ki se je izoblikovalo v
obdobju namnožitve podlubnikov. Vsa druga območja gozdnega prirastka, ki so bila določena
z analizami vročih točk po letu 2014, so bila manjša in bistveno bolj razpršena.
Slika 15: Analiza vročih točk podatkov o gozdni škodi med leti 2015 in 2016

Analiza vročih točk gozdne škode med leti 2016 in 2017
Z analizo vročih točk gozdne škode med leti 2016 in 2017 smo prepoznali sedem vročih točk.
Njihova skupna površina pokriva 35,1 ha oziroma 3 % izbranega območja. Na severnem delu
izbranega območja med Ženčkom in Koševcem je bila prepoznana največja vroča točka (9,9
ha) z 99 % statistične pomembnosti na območju. Drugo žarišče se nahaja ob gozdnem robu pod
hribom Desevnik (5 ha), zadnje najmanjše in manj zaokroženo pa na zahodnem pobočju
Štrukljevca. Na vseh treh območjih je delež iglavcev večji od 80 %, na prvih dveh tudi delež
smreke. Na tretjem, ki ima nižjo statistično pomembnost, je delež smreke med 40 in 60 %
(Gozdni sestoji, 2018). Drugo zgostitveno območje vročih točk se nahaja jugozahodno od
zaselka Kališe. Najvišja stopnja statistične pomembnosti je ob travnatih površinah najbližje
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Kališam, kjer je delež smreke v gozdnem sestoju med 80 in 100%. Na območju drugih dveh
vročih točk je delež iglavcev nad 60 %. Skupna površina vročih točk pri Kališah je 15,5 ha.
Zadnja vroča točka se nahaja ob regionalni cesti Logatec-Rakek pri Hrvatih. Tudi tu rastejo
iglasti gozdovi z vsaj 80 % deležem smreke (Gozdni sestoji, 2018).
Hladne točke so po obsegu podobne tistim iz druge in tretje analize vročih točk. Nahajajo se na
treh predelih izbranega območja in pokrivajo le 1% površja. Med rezultati najbolj izstopa
lokacija hladne točke vzhodno od Velike Smrečnice, ki se sklada z lokacijo vroče točke s tretje
analize. Če predpostavimo, da je analiza pravila lahko sklepamo, da se je stanje gozdov v tem
delu že nekoliko izboljšalo. Pri izračunu gozdne škode smo zabeležili dovolj velik gozdni
prirastek, glede na stanje leta 2016, da smo točko uvrstili v razred z 99 % statistične
pomembnosti.
Slika 16: Analiza vročih točk podatkov o gozdni škodi med leti 2016 in 2017

8. Primerjava rezultatov
Rezultate izvedenih analiz vročih točk smo podrobneje preučili s terenskim delom in jih
primerjali s podatki ZGS. Vroče točke smo v tam namen razdelili v štiri skupine (slika 17) glede
na lokacijo in obdobje oziroma vzrok nastanka poškodb. Določili smo dve večji skupini, ki
vroče točke ločujeta glede na vzrok nastanka poškodb.
•

Območje obsežnejšega žledoloma (prepoznano kot vroče točke iz prve analize gozdne
škode med letoma 2013 in 2014).

•

Območja namnožitve podlubnikov (prepoznana kot vroče točke gozdne škode med leti
2014 in 2017).
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Slika 17: Zemljevid območji namnožitve podlubnikov in obsežnejšega žledoloma

Slika 18 Zemljevid odsekov in primerjanih območji

V preglednicah 4, 5 in 6 so prikazani podatki ZGS o lesni zalogi, evidenci poseka in evidenci
poseka glede na vrsto poseka po odsekih oziroma skupno po določenih skupinah. Odseki so
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najmanjša prostorska enota na kateri Zavoda za gozdove Slovenije zbira podatke o evidenci
poseka. Odseke smo izbrani tako, da se v čim večji meri skladajo z izbranimi vročimi točkami
oziroma žarišči poškodb. Primerjava odsekov in prepoznanih vročih točk je prikazana na sliki
18. Evidenca poseka oziroma njen delež v lesni zaloge tega območja predstavlja osnovi podatek
za primerjavo vročih točk s stanjem na terenu. Dodaten vpogled v dejansko stanje gozdov so
nam omogočili podatki o vrsti poseka in vzroku poseka.
V preglednici 4 sta zapisani lesna zaloga in evidenca poseka ter njen delež, ki ga predstavlja v
celotno lesni zalogi. Lesna zalogo temelji na podatkih iz leta 2008 oziroma 2011, odvisno od
tega kateri gozdnogospodarski enoti pripada določen odsek. Evidenca zajema posek izveden v
obdobju od 1.1.2013 do 29.5.2018.

vzhodno
žarišče

Kališe in
Grčarevec

severno
žarišče

območje
žleda

površina (ha)

ime odseka

ime območja

Preglednica 4: Lesna zaloge, posek in njuni deleži
lesna zaloga (m3) podatki za leto 2008
oziroma 2011

Igl.
Lis.
Sku.
A35A 17 1808 2671 4479
A35B 14 1838 2319 4157
A36A
8
786
1405 2191
Skupaj 39 4432 6395 10827
K12
21 4630 1232 5862
K20
32 8960 1104 10064
K23
49 14495 1583 16078
Skupaj 102 28085 3919 32004
J05
29 5021 4650 9672
J07
48 10176 2928 13104
J08
31 8065 1210 9275
J09
35 7355 1917 9273
Skupaj 143 30617 10705 41324
A32C
6
1087
515
1602
A34A 22 4709 1308 6017
A34B 11 2479
330
2808
Skupaj 39 8275 2153 10427

evidenca poseka
(m3) za obdobje
od 1.1.2013 do
29.5.2018
Igl. Lis. Sku.
355 375 729
431 151 583
255 147 401
1041 673 1713
2011
5
2016
1621 13 1634
5494 82 5576
9126 100 9226
671 167 838
4184 169 4354
2227 180 2407
1807 41 1848
8889 557 9447
768
75
844
2386 91 2477
2212 96 2308
5366 262 5629

delež poseka
lesne zaloge (%)
Igl.
20
23
32
23
43
18
38
32
13
41
28
25
29
71
51
89
65

Lis. Sku.
14
16
7
14
10
18
11
16
0
34
1
16
5
35
3
29
4
9
6
33
15
26
2
20
5
23
15
53
7
41
29
82
12
54

Vir podatkov: Evidenca poseka po gozdnih odsekih. Zavod za gozdove Slovenije. 2018.
Največji delež poseka lesne zaloge je bil zabeležen na območju vzhodnega žarišča (54 %).
Sledita mu območje severnega žarišča (29 %) in žarišče v okolici Kališ in Grčarevca (23 %).
Najmanjši delež poseka lesne zaloge je bil opravljen na območju žledoloma (16 %). Na vseh
štirih območjih je bilo več poseka opravljenega v iglastih gozdovih kot v listnatih. Največji
delež lesne zaloge iglavcev (65 %) je bil posekan na območju vzhodnega žarišča. Tam vsi trije
odseki beležili več kot 50 % poseka lesne zaloge iglavcev. Približno tretjino lesne zaloge
iglavcev je bila posekane tudi na ostalih dveh območjih namnožitve podlubnikov. Na območju
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obsežnejšega žledoloma je bil posekan večji delež lesne zaloge iglavcev kot listavcev, čeprav
žled navadno bolj prizadene listnato drevje.
V preglednici 5 je evidenca poseka razčlenjena glede na vrsto poseka. Za vsako določeno
območje vročih točk sta podani količina in delež znotraj celotnega poseka.
Preglednica 5: Evidenca poseka glede na vrsto poseka in deleži

Ime
območja
Območje
žleda
Severno
žarišče
Območje
Kališ in
Grčarevca
Vzhodno
žarišče

Evidenca
poseka
(m3)

Varstvenosanacijska sečnja
(m3) /
Delež evidence
poseka (%)

Posek oslabelega
drevja (m3) /
Delež evidence
poseka (%)

Negovalna
Sečnja (m3) /
Delež evidence
poseka (%)

1713

1700

99

14

1

0

0

9226

7891

86

1003

11

332

4

9447

8376

89

500

5

525

6

5417

5264

97

152

3

0

0

Vir podatkov: Evidenca poseka po gozdnih odsekih. Zavod za gozdove Slovenije. 2018.
Največji delež poseka je bil na vseh območjih izveden kot del varstveno-sanacijske sečnje (med
86% in 99% celotnega poseka), sledi pa mu posek oslabelega drevja (do 11% celotnega poseka).
V obeh primerih, sta bila glavna vzroka za posek drevja, poškodbe zaradi žledu in insektov.
Nekaj je bilo še poseka zaradi negovalne sečnje (največ 6% na območju Kališ in Grčarevca).
Deleži poseka zaradi krčitve gozdov, zaradi urbanizacije in za gozdno infrastrukturo, pa so
praktično zanemarljivi in zato v tabeli niso predstavljeni.
V zaključni seminarski nalogi so bili za interpretacijo ugotovljenih vročih točk ključnega
pomena podatki o deležu poseka zaradi posledic žledu oziroma podlubnikov. V preglednici 6
so tako predstavljeni deleži in količina poseka zaradi žledu in insektov v sklopu varstvenosanacijske sečnje. V prvih dveh stolpcih sta za referenco ponovljena podatka o evidenci poseka
in o količini ter deležu varstveno-sanacijske sečnje znotraj njega.
Na območju obsežnejšega žledoloma je žled predstavljal 88% deležja varstveno-sanacijske
sečnje, 8% pa je bila poseka zaradi insektov. Na območjih namnožitve podlubnikov je 76%
oziroma 80% varstveno-sanacijske sečnje predstavljal posek zaradi insektov in 22% oziroma
19% zaradi žledu. Deleži znotraj varstveno-sanacijske sečnje, ki v tabeli niso predstavljeni so
zajemali posek zaradi bolezni, gliv, vetra in snega.
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Preglednica 6: Vzrok varstveno-sanacijske sečnje in deleži

Ime
območja
Območje
žleda
Severno
žarišče
Območje
Kališ in
Grčarevca
Vzhodno
žarišče

Evidenca
poseka
(m3)

Varstvenosanacijska sečnja
skupaj (m3) /
Delež evidence
poseka (%)

Varstvenosanacijska sečnja
zaradi žledu (m3) /
Delež var.-san.
poseka (%)

Varstvenosanacijska sečnja
zaradi insektov
(m3) /
Delež var.-san.
poseka (%)

1713

1700

99

1488

88

143

8

9226

7890

86

1747

22

5980

76

9447

8377

89

1631

19

6664

80

5417

5265

97

1138

22

3993

76

Vir podatkov: Evidenca poseka po gozdnih odsekih. Zavod za gozdove Slovenije. 2018.
S pomočjo preglednic 5 in 6 smo lažje interpretirali stanje gozdov na izbranem območju. Na
območjih, ki so bila ugotovljena s pomočjo analize vročih točk, je bilo izvedene največ
sanitarne sečnje. Po podatkih ZGS od leta 1994 dalje sanitarna sečnja v povprečju predstavljajo
32 % celotnega poseka (Sanitarne sečnje, 2018). Na izbranih vročih točkah ta delež povsod
znaša več kot 86 % in tako bistveno odstopa od povprečja. Glede na vzrok sanitarnega poseka
je po navadi približno tretjina poseka zaradi žuželk, tretjina zaradi naravnih ujm in tretjina
zaradi drugih vzrokov poseka (Sanitarne sečnje, 2018). Na ugotovljenih vročih točkah je eden
izmed deležev močno presegajo tretjino varstveno-sanacijske sečnje. Na območju obsežnejšega
žledoloma je delež varstveno-sanacijskega poseka zaradi žledu znašal 88 %. Enako velja za
območja namnožitve podlubnikov, kjer je delež varstveno-sanacijskega poseka zaradi insektov
znašal 76 % oziroma 80 %.
8.1. Območje obsežnejšega žledoloma
Na sliki 19 je označeno območje obsežnejšega žledoloma, kjer so motnje v gozdu najbolj očitne.
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Slika 19:Zemljevid vročih točk med leti 2013 in 2014

Z analizo vročih točk gozdne škode nastale med leti 2013 in 2014 smo na izbranem območju
določili največjo, 72,54 ha veliko vročo točko. Razpršena po južnem delu izbranega območja.
Osrednji in najbolj homogen del vroče točke se nahaja med Kališi in Lanskim vrhom. Tam se
znotraj območja obsežnejšega žledoloma nahaja 53,94 ha površin vročih točk oziroma 74 %
območja obsežnejšega žledoloma. Osrednje območje je del treh gozdnih odsekov (A35A, A35B
in A36A ), kjer listnati gozdovi predstavljajo skoraj 60 % lesene zaloge. Na celotnem izbranem
območju listnati gozdovi le na nekaj delih presežejo polovico pokrovnosti ali lesne zaloge. Žled,
ki je to območje prizadel februarja 2014, je največjo škodo povzroči v listnatih gozdovih, tako
da se izračunana vroča točka ujema z dejanskim stanjem (Grecs in Kolšek, 2016; Gozdni sestoji,
2018).
Na območju odsekov A35A, A35B in A36A je bilo med 1.1.2013 in 29.5.2018 posekanih 1713
m3 lesa oziroma 16 % celotne lesne zaloge. Tudi na tem območju je bilo vseeno posekanih več
iglavcev kot listavcev. Zgolj na enem od odsekov je bilo posekanih več kubičnih metrov
listnatega gozda kot iglastega. Deleži evidentiranega poseka so znašali med 20 in 30 % celotne
lesne zaloge iglavcev in okrog 10 % celotne lesne zaloge listavcev tega območja (Gozdni
sestoji, 2018; Evidenca poseka…, 2018).
Skoraj ves posek med leti 2013 in 2018 je bil del varstveno-sanacijske sečnje. Vzrok za sečnjo
je bil večinoma žled (88 % varstveno-sanacijskega poseka), sledil pa mu je posek zaradi
insektov (8 % varstveno-sanacijskega poseka) (Evidenca poseka…, 2018).
Na terenu smo ugotovili skladnost lokacij vročih točk znotraj območja obsežnejšega želodoma.
Na sliki 20 je prikazan osrednji, najbolj homogen del vroče točke znotraj prej omenjenega
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območja. V tem delu je bil opazen posek večjega območja z nekaj vmesnimi zgostitvami
listnatih dreves.
Slika 20: Osrednji del vroče točke na območju obsežnejšega žledoloma

Avtorica: Nataša Balant, 2018.
8.2. Območja namnožitve podlubnikov
Na sliki 21 so prikazane vroče točke, ki so bile izdelane na podlagi izračunane gozdne škode za
posamezna leta v obdobju od leta 2014 do leta 2017. Vroče točke predstavljajo žarišča
podlubnikov oziroma območja intenzivnejšega poseka gozda. Glede na lokacijo vročih točk
smo oblikovali tri večje podskupine:
•

severno žarišče (s tremi večjimi in eno manjšo vročo točko),

•

žarišča v okolici Kališ in Grčarevca (štiri večje vroče točke pri Kališah ter ena manjša
pri Grčarevcu) ter

•

vzhodno žarišče (večja centralna vroča točka in dve manjši na robu območja).

Skupna površina podlubniških vročih točk znaša 65,34 ha oziroma 6 % izbranega območja.
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Slika 21: Zemljevid vročih točk med leti 2014 in 2017

Severno žarišče
Severno žarišče obsega tri večje in eno manjšo vročo točko na robu območja. Podrobneje smo
preučili tri večje vroče točke s površino 21,24 ha. Vroče točke severnega žarišča smo določili
na podlagi gozdne škode med leto 2015 in 2017. So del odsekov K12, K20 in K23, kjer je po
podatkih ZGS 88% lesne zaloge predstavlja iglasti gozd. Skupno je bilo v obdobju 1.1.2013 do
29.5.2018 v vseh treh odsekih posekanih 32 % lesne zaloge iglavcev (9126 m3) in 3 % lesne
zaloge listavcev (9226 m3) (Evidenca poseka…, 2018).
Evidentiran posek je bil na severnem žarišču v primerjavi z ostalimi žarišči najbolj razdrobljen.
Varstveno-sanacijska sečnja je predstavljala 86 %, 11 % je bilo poseka oslabljenega drevja in
4 % je bilo negovalne sečnje. Večina poseka je bila zaradi vpliva insektov (76 %), sledil mu
posek zaradi poškodb žledu (22 %). Večina oslabelega drevja je bila poškodovana zaradi
bolezni in gliv, insektov ter vetra (Evidenca poseka…, 2018).
Na sliki 22 je del žarišča na južnem pobočju Ženčka. Ugotovljena vroča točka je ena izmed
najobsežnejših (9,9 ha). Sestavljena je z dveh stopenj statistične pomembnosti (99 % in 95 %).
Ob pregledu izbranega območja na terenu smo v tem predelu opazili največje razlike. Žarišče
ni bilo tako homogeno, kot je to predvidela analiza vročih točk. Na nekaterih delih je bil gozd
še dokaj dobro ohranjen, sploh na spodnjem delu pobočja Ženčka, kjer je stopnja statistične
pomembnosti tudi sicer nižja. Z analizo nismo prepoznali posekov med prej omenjeno vročo
točko in vročo točko v bližini Koševca. Ob pregledu terena je bil ta predel, glede na obseg in
intenzivnost posekov, podoben ostalimi na severnem žarišču, a vseeno ni bil prepoznan kot
vroča točka.
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Na sliki 23 je območje pod Koševcem. To žarišče je bilo veliko bolj zaokroženo, tudi dimenzije
same vroče točke so bila skladnejše s stanjem na terenu, čeprav je bila stopnja statističnega
zaupanja tu nižja.
Slika 22: Žarišče na južnem pobočju Ženčka

Slika 23: Žarišče zahodno od Koševca

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

Med Desevnikom in travnatimi površinami na severu izbranega območja smo prepoznali tretjo
vročo točko severnega žarišča. S terenskim delom smo potrdili obseg vroče točke. Posek
gozdna je bil najintenzivnejši ob gozdnem robu kjer je izračunana gozdna škoda presegla 50%.
Žarišča v okolici Kališ in Grčarevca
V osrednjem delu izbranega območja se je oblikovalo večje žarišče v okolici Kališ in eno
manjše ob novejše delu naselja Grčarevec. Sledeči podatki o evidenci poseka zajemajo odseke
J05, J07, J08 in J09 ter so prikazani na sliki 18. Iglavci tega območja predstavljajo 74 % lesne
zaloge oziroma 30617 m3. V obdobju od 1.1.2013 do 29.5.2018 je bilo posekanih 92260 m3
lesa oziroma 23 % celotne lesne zaloge. Prav tako kot na severnem žarišču, je bil tudi tukaj
občutno večji delež poseka iglavcev (2 9% lesne zaloge iglavcev) kot listavcev (le 5 % lesne
zaloge listavcev) (Evidenca poseka…, 2018).
89% poseka je bilo opravljenega v sklopu varstveno-sanacijske sečnje, v večjem delu (80%)
zaradi poškodb insektov. Večino ostalega poseka je bila posledica žledoloma (19%) (Evidenca
poseka…, 2018).
V okolici Kališ smo z analizo vročih točk določili pet žarišč. Najbolj je bil poškodovan gozdni
sestoj južno od zaselka Kališe. Izračunana gozdna škoda (obdobje 2013 do 2017) je bila na
ožjem delu vroče točke (4 ha) povsod večja kot 20 %. Vročo točko smo določili na podlagi
izračuna gozdne škode med letoma 2016 in 2017. V neposredni bližini zaselka Kališe uspevajo
iglasti gozdovi, po podatkih ZGS je tam prisoten kar 100 % delež smreke (Gozdni sestoji,
2018). Za to vročo točko lahko z gotovostjo trdimo, da se je oblikovala kot posledica napada
podlubnika. To nam potrjujeta obdobje določitve nastale gozdne škode in sestava v gozdnem
sestoju. Dodatno potrditev smo dobili še ob pregledu terena, dne 1. 6. 2018. Takrat so bile
glavne motnje na predelu prepoznane vroče točke glavne že odpravljene. Na poseki nismo
opazili posameznih listnatih dreves kot je bilo to običajno na ostalih večjih žariščih. Na obrobju
goloseka je bilo še nekaj osušenih dreves, ki še niso bila odstranjena. Kljub temu da gre za
žarišče iz leta 2016/17 in da so v okolici še prisotne lubadarke, je bilo na manjšem delu že
opravljeno pogozdovanje. Vroča točka pri Kališah je prikazana na sliki 24 in 25.
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Slika 24 in Slika 25: Vroča točka pri Kališah

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

Na slikah 26 in 27 je vroča točka v bližini Grčarevca. Osrednji del te vroče točke je bil z analizo
vročih točk prepoznan pravilno. S terenskim delom smo ugotovili, da se posek gozdna nadaljuje
proti jugovzhodu tudi izven območja določene vroče točke. Vrednosti izračunane gozdne škode
za celotno obdobje proučevanja na tem delu niso visoke (med 0 % in 20 % gozdne škode). Tako
kot v okolici Kališ je bilo tudi tukaj na poseku že opravljeno pogozdovanje. Prisotne so tudi
lovne pasti za podlubnike.
Slika 26 in Slika 27: Vroča točka pri Grčarevcu

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

Vzhodno žarišče
Vzhodno žarišče sestavljajo tri vroče točke. Vzhodno od Velike Smrečnice se nahaja vroča
točka s površino 8 ha (slika 28). Prepoznali smo jo v tretji analizi vročih točk, kjer smo
analizirali gozdno škodo nastalo med leti 2015 in 2016. Njen obseg se najbolje ujema z odseki
A32C, A34A in A34B. Po podatkih ZGS tam 79 % lesne zaloge predstavljajo iglavci. V
obdobju od 1.1.2013 do 29.5.2018 so s teh treh odsekov odstranili 65 % prej obstoječe lesne
zaloge iglavcev in 54 % celotne lesne zaloge iz leta 2013. To je bilo največ izmed vseh štirih
proučevanih skupin vročih točk. 97 % poseka je bilo na račun varstveno-sanacijske sečnje, od
tega 76 % poseka zaradi insektov in 22 % zaradi žleda (Evidenca poseka…, 2018).
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Del vzhodnega žarišča se stika z vročimi točkami, ki so bile prepoznane pri gozdni škodi med
leti 2013 in 2014, zaradi posledic žledoloma. Vroča točka vzhodno od Velike Smrečnice tako
na primer predstavlja le manjše del posekov na območju vzhodnega žarišča. Na terenu so
poškodbe zaradi žledoloma na listnatem drevju še vedno opazne. Na območjih večjih posekov
iglavci niso več prisotni. Skupno površino posekov na vzhodnem žarišču smo ocenili na 30 ha.
Slika 28: Vroča točka vzhodno od Velike Smrečnice

Avtorica: Nataša Balant, 2018.

9. Sklepi
V zaključni seminarski nalogi smo podrobneje proučili gozdnato območje med Logaškim in
Planinskim poljem, kjer se je med leti 2013 in 2018 zvrstilo več naravnih nesreč. Gozdovi tega
območja so večinoma pomanjkljivo negovani in slabo ohranjeni. Zaradi tega so gozdovi bolj
dovzetni za vremenske ekstreme, spremembe rastiščnih pogojev itd. Naloga se v manjšem delu
posveča analiziranju poškodb, ki so nastale ob žledolomu februarja 2014, poudarek pa je na
gozdni škodi, ki je nastala v sledečih letih zaradi namnožitve podlubnikov. Za identificiranje
poškodovanih gozdov smo uporabili metodo daljinskega zaznavanja. Uporabili smo
večspektralne satelitske posnetke Landsat 8 z izračunanim vegetacijskim indeksom NDVI. Na
osnovi slednjega je bila izračunana gozdna škoda med posameznimi leti. Izračunano gozdno
škodo smo uporabili v analizi vročih točk. Z rezultati analize smo pridobili vroče in hladne
točke oziroma območja z gozdno škodo in območja z gozdnim prirastkom. Prepoznane vroče
točke smo razdelili dve večji skupini, ki smo ju oblikovali glede na obdobje oziroma vzrok
nastanka poškodb. To sta območje obsežnejšega žledoloma in območja namnožitve
podlubnikov. Skupini vročih točk smo primerjali s podatki Zavoda za gozdove Slovenije in jih
podrobneje preučili s terenskim delom.
Rezultat analize vročih točk gozdne škode med leti 2013 in 2014 so območja obsežnejšega
žledoloma (skupna površina 73 ha). Prepoznane vroče točke se že na pogled razlikujejo od
vročih točk z območja namnožitve podlubnikov. Zavzemajo večji del izbranega območja in so
bolj razpršene. Osrednji in najbolj homogen del vroče točke (54 ha) se nahaja med Kališi in
Lanskim vrhom. To območje poraščajo večinoma listnati gozdovi, ki so bili ob žledolomu
februarja 2014 bistveno bolj prizadeti kot iglasti. Na terenu smo ugotovili skladnost lokacij
vročih točk znotraj območja obsežnejšega želodoma. V tem delu je bil opazen posek večjega
območja gozda z nekaj vmesnimi zgostitvami listnatih dreves. Po podatkih ZGS je bilo na
najbolj homogenem delu vroče točke obsežnejšega žledoloma 88 % varstveno-sanacijskega
poseka opravljenega zaradi žleda (Evidenca poseka…, 2018).
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Vroče točke, ki so nastale zaradi namnožitve podlubnikov smo določili na podlagi analiz
gozdne škode med letoma 2014 in 2017. Vroče točke so manjše (skupna površina 65 ha) a
tvorijo bolj zaokrožena območja kot žledne vroče točke. Za namen lažjega opisovanja
rezultatov smo jih povezali v tri podskupine glede na njihovo lokacijo. To so severno žarišče,
žarišča na območju Kališ in Grčarevca ter vzhodno žarišče. Na območjih podlubniških vročih
točk prevladujejo iglasti gozdovi z velikim deleže smreke, ki je bila v sestoje vnesen
antropogeno. V slovenskih gozdovih največjo škodo povzročajo smrekovi podlubniki. Njihovo
število je bilo v porastu že leta 2013 pred katastrofalnim žledolomom leta 2014, ki je poslabšal
stanje gozdov. Varstveno-sanacijska sečnja zaradi insektov se je v večjem obsegu začela izjaviti
leta 2015. Skladno s tem sta se od leta 2015 naprej na izbranem območju povečevala tudi število
in obseg ugotovljenih vročih točk. Intenzivnost gozdne škode je bila na območjih namnožitve
podlubnikov večja kot na območju obsežnejšega žledoloma. Ob pregledu terena smo zasledili
tudi popolne goloseke gozdnih sestojev. Takšno stanje je bilo prisotno v gozdnih sestojih z
višjim deležem smreke npr. na vroči točki južno od zaselka Kališe (4 ha), v bližini Grčarevca
in severno od Desevnika. Na predelu vroče točke vzhodnega žarišča so v obdobju od 1. 1. 2013
do 29. 5. 2018 odstranili 65 % prej obstoječe lesne zaloge iglavcev in 54% celotne lesne zaloge
iz leta 2013 (Evidenca poseka…, 2018). Glede na podatke ZGS je bil to najbolj prizadet del
izbranega območja. Na vzhodnem žarišču smo z analizo vročih točk ugotovili prekrivanje
vročih točk z območji namnožitve podlubnikov z območjem obsežnejšega žledoloma.
Kot smo omenili v uvodnih poglavjih, so nas pri proučevanju vodile tri delovne hipoteze. Prva
hipoteza se navezuje na uporabo Landsatovih satelitskih posnetkov in vegetacijskih indeksov
na izbranem območju. Gozdna škoda, ki smo jo izračunali z njihovo pomočjo je bila prvi
pokazatelj uporabnosti izbrane metode. Z rezultati analize vročih točk smo pokazali, da je
intenzivnejše motnje (večja gozdna škoda in obseg poškodb) v gozdovih mogoče zaznati, kljub
majhnosti območja (glede na ločljivost Landsatovih posnetkov). To smo potrdili s terenskim
delom in podatki ZGS o poseku gozda. Metoda je bila manj zanesljiva pri določevanju začetnih
poškodb gozdov, na primer pri oslabelih gozdovi zaradi napada podlubnikov. Tako se na primer
izvajanje sanacijskih del izrazi kot veliko bolj intenzivna gozdna škoda kot pa le oslabelo drevje
pred sečnjo. Težave pri zaznavanju so se pojavljale tudi zaradi prepletanja različnih procesov
in same dinamike pojavov v gozdovih. Dober primer tega je vzhodno žarišče (glej stran 26 in
35), kjer smo z analizo vročih točk ugotovili prekrivanje območji namnožitve podlubnikov z
območjem obsežnejšega žledoloma. Hipotezo lahko delno potrdimo, saj je poškodbe
mogoče prepoznati tudi na manjših prostorskih enotah a je njihova natančnost omejena
z natančnostjo vhodnih podatkov. Rezultate zaključne seminarske naloge bi najenostavneje
izboljšali s pridobitvijo satelitskih posnetkov s čim boljšo ločljivostjo. Namesto enega
satelitskega posnetka, bi lahko uporabili kompozit več zaporednih satelitskih posnetkov za isto
leto in izločili morebitne atmosferske napake, sence in druge nepravilnosti posnetkov.
Drugo hipotezo, ki pravi, da je bila gozdna škoda na območjih z iglastimi in mešanimi
gozdovi večja kot v listnatih gozdovih, lahko potrdimo. Izračunana gozdna škoda je pri
gozdnih sestojih s 100 % deležem smreke v delih presegala 50 %. Primer takšne gozdne škode
je vroča točka ju južno od zaselka Kališe. Vroče točke na območju obsežnejšega žledoloma,
kjer prevladujejo listnati gozdovi, so se oblikovale na območjih z od 0 % do 20 % gozdne škode,
ki smo jo izračunali za enako obdobje (tj. gozdna škoda med letom 2013 in letom 2017).
Izračunana gozdna škoda se sklada tudi s podatki ZGS. Na območjih vročih točk je bil v
obdobju od 1. 1. 2013 do 29. 5. 2018 povsod posekan večji delež iglavcev kot listavcev
(Evidenca poseka…, 2018).
Tretja hipoteza se navezuje na stanje gozdov na izbranem območju. Gozdovi že pred letom
2013 niso bili na vseh odsekih primerno vzdrževani. Nizek je bil predvsem delež ohranjenosti
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gozdov, stanje je bilo posledično slabše. Škoda, ki jo je najprej povzročil žled nato pa še
namnožitev podlubnikov, je pomenila obsežno sanitarno sečnjo. V monokulturnih sestojih je
tako prihajalo do popolnih golosekov. Takšni gozdovi se le s težavo naravno obnovijo in so
veliko bolj izpostavljeni različnim boleznim in vremenskim situacijam. Snegolom in vetrolom
sta v tem obdobju že prizadela proučevane gozdove in dodala svoj delež k sanitarnemu poseku.
Slednji je na območju vročih točk predstavljal med 16 in 51 % lesne zaloge (Evidenca
poseka…, 2018). Zaključimo lahko, da je stanje gozdov, kjer sta bila prisotna žled in
podlubniki slabo in s tem lahko potrdimo tretjo hipotezo.
Po katastrofalnem žledu leta 2014 je bilo število podlubnikov v slovenskih gozdovih stalno v
porastu. Sanitarni posek zaradi insektov se je prvič znižal šele leta 2017, enak trend se kaže tudi
za leto 2018. Izbrano območje Lanskega vrha pri tem ne odstopa od slovenskega povprečja.
Vsa večja žarišča poškodb so bila sanirana v preteklih letih. Ob pregledu terena smo opazili, da
so nekateri predeli že pogozdeni, a bo obnova v predhodno stanje dolgotrajna.

10.Summary
In this final paper we examined a wooded area between the Logatec settlement and the Planina
karst field where multiple natural disasters occurred from 2013 to 2018. The forests in this area
are in poor condition and because of that they are more susceptible to weather extremes. In a
smaller extent the paper deals with forest disturbances that occurred after the worst recorded
occurrence of freezing rain in Slovenia, but the emphasis of our work is on the effects of the
bark beetle outbreaks that followed in the years after the event. We identified damaged areas
using remote sensing methods. The base of our research were multispectral satellite images
from Landsat 8 with calculated normalized difference vegetation index (NDVI). We calculated
the forest damage between individual study years. This data has been used in Hot Spot Analysis.
The results of the analysis are hot and cold points which represent areas with forest damage and
forest growth. The areas were divided into two larger groups by the period and by the cause of
the damage. These are the areas with extensive glazed frost damage and areas damaged due to
bark beetle outbreaks. Groups of hot spots were compared with data obtained by the Slovenia
Forest Service and were further studied with field work.
The result of Hot Spot Analysis for the forest damage between 2013 and 2014 are areas with
extensive glazed frost damage. These hot spots are bigger (they cover 73 ha in total) and more
dispersed than those that represent the damage caused by the bark beetle outbreaks. Central and
the most homogenous part of the hot spot is located between Kališe and Lanski vrh. This is
mainly a deciduous forest which was more affected than the coniferous forest after the
occurrence of freezing rain in February 2014. In the central part of hot spots, we noticed a
significant cut in the forest with only a few deciduous trees remaining. The Slovenia Forest
Service data shows that 88 % of salvage logging in this area was due to effects of glazed frost.
Hot spots of the areas damaged due to bark beetle outbreaks were determined with the forest
damage between 2014 and 2017. These hot spots are smaller (with the total surface of 65 ha)
and less dispersed than the areas affected with glazed frost. For the purposes of this study, we
divided these hot spots into three groups according to their location. These are the Northern Hot
Spots, Hot Spots Near Kališe and Grčarevec and East Hot Spots. They are mainly covered with
coniferous forest with a high percentages of spruce trees. Because of bark beetle outbreaks,
clearings were most commonly noticed in these types of the spruce associations. For example,
south of Kališe (4 ha), near Grčarevec and north of Desevnik. Form 1.1.2013 to 29.5.2018 65
% of existing timber volume of coniferous trees at the East Hot Spot was cleared and 54 % of
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the whole timber volume based on data in 2013. (Evidenca poseka…, 2018). According to
Slovenia Forest Service data this was the most affected part of the studied area.
Like we mentioned in the introduction our work was based on three hypotheses. The first one
is connected to usage of Landsat satellite imagery and vegetation indices in our research area.
Results of Hot Spot Analysis showed that intensive disturbances (bigger forest damage and
scale of damage) in the forests can be detected despite a smaller research area and usage of
Landsat imagery with low spatial resolution. We confirmed that with filed work and data
obtained by Slovenia Forest Service. The method was less reliable at detecting smaller initial
disturbances, for example weakening of the forests due to bark beetle outbreaks. Salvage
logging detected as a more intensive forest damage than just a weakened forest before logging.
Problems with detection also occurred because of interference into the natural processes and
different forest dynamics. A good example of that is the East Hot Spot (look and page 26 and
35) where we found an overlap of areas with extensive glazed frost damage and areas damaged
due to bark beetle outbreaks. We can partially confirm the first hypotheses because we can
detect disturbances in a smaller research area, but their accuracy is limited by the spatial
resolution. We could significantly improve the results of the final paper with a better spatial
resolution of the imagery. We could also use multiple satellite images and create composites.
This method also considers the atmospheric correction, shadows and other irregularities of the
data.
The second hypothesis, stating that forest damage was bigger in the areas with coniferous
or mixed forests than in the deciduous forests, can be confirmed. Calculated forest damage
in forests with 100 % spruce trees exceeds 50 % of the damage. An example of this severe
damage is south of the Kališe. Forest damage calculated for the same period in the areas with
extensive glazed frost was between 0 % and 20 %. This predominantly includes deciduous
forests. Calculated forest damage is in accordance with the Slovenia Forest Service data. Their
data shows that from 1. 1. 2013 to 29. 5. 2018 more coniferous trees than deciduous trees were
cut down.
The third hypothesis is describing the general state of the forests in the research area. Even
before 2013 forests were not properly maintained which made them more susceptible to weather
extremes and diseases. In the study area damage, that was first caused by the freezing rain and
then by bark beetle outbreaks, lead to extensive salvage logging. Areas with monocultural
forests were in many cases completely cleared. Because of that the natural process the renewal
in these severely affected areas is hindered. During the study period the research area was
impacted by snow and wind storms which added to the salvage logging. At the hot spots this
resulted in a cut down of 16 to 51 % of existing timber volume (Evidenca poseka…, 2018). We
can conclude that the state of the that affected forest of the study area are in poor condition. By
this the third hypothesis can be confirmed.
After the worst recorded occurrence of freezing rain in 2014 the number of bark beetles were
on a rise. Sanitary logging because of insects hit its peak in 2016 and the numbers of beetles
have been declining until today. The research area at Lanski vrh does not differ from the
national average. All the meager hot spots with the forest damage were restored in the past
years. During our field work we noticed some reforestation but the restoration to the previous
state will be of long.
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