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The goal of this masters thesis was to make an arboricultural assessment of natural value trees in
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their current condition pose any kind of safety threat to surrounding infrastucutre and human lives.
In total 41 natural values or 48 individual trees were examined in 11 municipalities in may 2018.
The most common assessed tree species was the largeleaved lime (Tilia platyphyllos Scop.) (67 %),
followed by cornish oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) (7 %), european oak (Quercus robur L.)
(4 %), European cornbeam (Carpinus betulus L.) (4 %), European pear (Pyrus communis L.) (4 %)
and others. The average tree height measured was 21,3 m, the average circumference 469 cm and
the average breast height diameter 149,3 cm. The results show that the trees are in bad condition.
52 % of the trees have a limited growing site. 18 % of trees had its trunk covered in moss and 11 %
of trees had either growths or mechanical wounds on the trunk or their trunk was vertically ribbed.
Only one tree had zero wounds or special features on the trunk. 29 % of the analyzed trees had
mechanical wounds in the tree crown, 28 % had dead branches in the tree crown and 17 % had an
asymmetrical tree crown. Of all the analyzed trees we detected atleast one mechanical wound, in at
least one part of the tree. The results show that because of their bad condition, the trees pose a
significant threat to surrounding infrastrucure. 5 trees were observed to be in critical condition and
require immediate attention. Each Individual tree was also given a recommended arboricultural
course of action if needed, based on the European tree pruning guide. With proper arboricultural
procedures, the health condition of the trees could be greatly improved, which would in turn also
greatly reduce the threat that they pose to surrounding infrastrucure and also human lives.
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1

UVOD

Narava je neprecenljiva in nedvomno vredna varovanja ter ohranjanja. V Sloveniji se tega
čedalje bolj zavedamo. Slovenija je izredno »zelena« dežela. Dobri dve tretjini Slovenije
pokriva gozd. Tudi v pretežno urbanih krajinah dostop do parkov in mestnih gozdov nikoli
ni daleč. Slovenci smo že od nekdaj povezani z naravo. Z namenom varovanja tega
bogastva je bil leta 1999 ustanovljen Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
(ZRSVN). Tega leta je bil tudi sprejet Zakon o ohranjanju narave - ZON (Zakon o...,
1999). Za zaščito »najvrednejših« delov naravne dediščine pri nas, je bil nekaj let kasneje,
leta 2004, sprejet še Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Pravilnik o..., 2004).
Od tedaj naprej se namesto izraza naravna dediščina uporablja izraz »naravna vrednota«.
Po definiciji iz ZON (1999) je »Naravna vrednota poleg redkega, drugačnega ali
znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali
nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava«.
V Sloveniji imamo 6.519 naravnih vrednot (14.901 če upoštevamo še jame). Poznamo več
zvrst naravnih vrednot. Te so geomorfološke, podzemske geomorfološke, geološke
naravne, hidrološke, botanične, zoološke, ekosistemske, oblikovane, krajinske in drevesne
naravne vrednote. Po samem številu, drevesne naravne vrednote predstavljajo največji
delež z kar 27 odstotki (Narave vrednote v številkah, 2007).
Na območju novomeške območne enote ZRSVN raste 122 dreves, ki so zaradi svojih
izjemnih dimenzij, habitusa, starosti ali pričevalnega pomena določene kot naravne
vrednote (Slika 1). Čeprav so ta drevesa označena kot naravne vrednote zaradi izjemnosti,
pa imajo po našem menenju tudi izredno pomembno kulturno-zgodovinsko vlogo. Večina
ljudi ima do teh dreves prav poseben odnos, saj so to drevesa, ki spremljajo ljudi preko
mnogo generacij.
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Slika 1: Primer drevesne naravne vrednote - Cvelbarjev hrast (Foto: Erjavec)

Ta drevesa rastejo na različnih lokacijah, nekatera so na zasebnih zemljiščih, druga so na
javno dostopnih mestih in na javnih površinah. Vitalnost teh dreves ni vedno najboljša.
Razlog za to je njihova visoka starost in s tem povezano odmiranje delov drevesa ter tudi
mnogi človeški vplivi kot so gradnja infrastrukture in drugih objektov. Prav tako na
splošno stanje dreves vplivajo abiotski dejevniki kot so naravne ujme – žled, sneg, veter ter
biotski dejavniki (žuželke, patogeni mikroorganizmi, parazitske cvetnice, sesalci in druge).
Zaradi omenjenih vplivov, ponekod pa tudi pomankljivo izvedene nege dreves,
predstavljajo drevesne naravne vrednote v območju novomeške enote ZRSVN določeno
varnostno tveganje, saj v posebnih okoliščinah lahko ogrožajo človeška življenja in
objekte. Z arboristično oceno dreves bi lahko lastnikom zasebnih zemljišč, kjer se nahajajo
naravne vrednote, kot tudi obiskovalcem dreves na javnih mestih, s predlaganimi
arborističnimi ukrepi zagotovili boljšo vitalnost oz. zdravstveno stanje ter mehansko
stabilnost dreves. To posredno pomeni, da bodo drevesa bistveno manj ogrožala lastnike in
njihove objekte, prav tako bi se povečala varnost obiskovalcev dreves in okoliške
infrastrukture, izboljšala pa bi se tudi preživetvena možnost dreves.
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3

NAMEN IN HIPOTEZE NALOGE

Cilj magistrske naloge je bil opraviti arboristično oceno dreves oz. naravnih vrednot na
območju novomeške območne enote ZRSVN z namenom, da pridobimo informacijo o
varnostnem stanju dreves, saj mnoga rastejo na prometno frekventnih področjih in lahko
ogrožajo ljudi in infrastrukturo. Ocena je vključevala opis stanja rastišča, rastnega prostora,
korenin, korenovca, debla in krošnje drevesa. Poleg same arboristične ocene dreves, smo
na podlagi pridobljenih podatkov, predlagali tudi možne arboristične ukrepe, s katerimi bi
lahko izboljšali nijhovo varnostno stanje dreves in mehansko stabilnost. Na ta način bi
naravnim vrednotam potencialno zagotovili daljšo življensko dobo, zmanjšali pa bi tudi
stopnjo nevarnosti, ki jih ta drevesa predstavljajo za bližnje objekte in seveda tudi za ljudi.
Glede na omenjene cilje naloge ter razloge za to raziskavo, v tej magistrski nalogi
preverjamo naslednje delovne hipoteze:
1. Drevesa oz. naravne vrednote na območju novomeške območne enote ZRSVN
ogrožajo varnost lastnikov zasebnih zemljišč in njihovih objektov ter ogrožajo
varnost obiskovalcev in okoliške infrastrukture.
2. Drevesa so poškodovana zaradi naravnih in antropogenih vplivov in imajo
posledično slabo vitalnost in mehansko stabilnost.
3. Z arborističnimi ukrepi je možno bistveno izboljšati zdravstveno stanje naravnih
vrednot.
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PREGLED LITERATURE

3.1

ARBORISTIKA

4

Arboristika je ena izmed vej hortikulture ki jo uvrščamo med znanosti, ki se ukvarjajo z
preučevanjem rastlin (Harris in sod., 2004). Je veda, ki se ukvarja z selekcijo, sajenjem in
nego dreves. Pogosto je definirana tudi kot kultivacija/gojenje drevesnih in grmovnatih
rastlin (Dunster, 1994). Preučuje kako se drevesa odzivajo na določene negovalne ukrepe
in na okolje v katerem se nahajajo (Wikipedia, 2018). Cilj arboristike je lepo, zdravo in
predvsem varno drevo (Oven in Zupančič, 2004). Na drevesa v urbanem okolju vplivajo
mnogi negativni dejavniki zaradi, katerih je njihova življenska doba praviloma krajša od
dreves, ki ne rastejo v urbanem okolju. Bolj ko ima drevo neugodno rastno okolje, krajšo
življensko dobo bo imelo (Matheny in Clark, 1994).
Največja izobraževalna in raziskovalna arboristična organizacija je Mednarodna zveza
arboristov (ISA, International Society of Arboriculture), ta je bila ustanovljena leta 1924 s
sedežem v Združenih državah Amerike. Cilj ISA zveze je profesionalna praksa arboristike
s pomočjo strokovnih raziskav, ustreznega izobraževanja in tehnologije. Prizadevajo si za
čim večjo ozaveščenost o pomembnosti dreves v našem okolju. Na evropski ravni imamo
podobno organizacijo s podobnim ciljem, ta se imenuje Evropska zveza arboristov (EAC,
European Association of Arboriculture). V Sloveniji arboristika še nima zakonske podlage,
vendar pa je bilo leta 2009 ustanovljeno Arboristično društvo Slovenije. ISA in ECA zvezi
za člane omogočata tudi pridobivanja mednarodno priznanega certifikata za arboriste (ISA
announces..., 2018).

3.2

RASTNE POSEBNOSTI DREVESA

Rastne posebnosti drevesa oz. napake drevesa so znaki, ki jih moremo okularno zaznati na
posameznem drevesu. Ključnega pomena je, da jih ustrezno identificiramo saj vplivajo na
zdravstveno in posledično tudi na varnostno stanje dreves. V svoji diplomski nalogi je
rastne napake drevesa odlično predstavil Lestan (2010). Rastne posebnosti dreves so
povzete po Baumpflege Heute (Siewniak in Kusche, 1994), delno tudi po priročniku
European tree worker (2000).
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1. Talne razpoke/dvig zemlje. Razpoke v tleh se pojavijo kot posledica nagnjenosti
celega drevesa, zaradi česar se lahko tudi dvigne zemlja okrog drevesa.
2. Napake na koreninah. Pri napakah na koreninah moramo pozorni predvsem na
naslednje znake: Sploščenost korenin (posledica zbitih in plitvih tal), vzdolžne
razpoke korenin (posledica neravne rastne podlage oz. mehanskih napetosti),
deskaste korenine (lahko so genetskega izvora pri nekaterih vrstah, lahko pa gre za
reakcijski les), krožne in kolenčaste korenine (pojavijo se pri drevesih, ki so bila
vzgojena v zelo omejenih talnih razmerah npr. loncih, kar lahko privede do
»zadušitve« drevesa zaradi omejevanja koreninskega sistema), material v
koreninskem sistemu (pomanjkanje prsti zaradi erozije ali antropogenih vplivov, kar
izpostavi korenine zunanjim dejavnikom).
3. Odebeljen korenovec. Lahko pomeni, da je v korenovcu prisotna trohnoba, kar
lahko privede do preloma celotnega drevesa.
4. Trosnjaki gliv. Nakazuje okužbo drevesa z glivami. Veliko število trosnjakov je za
drevo lahko zelo nevarno, saj to lahko pomeni, da je velik del drevesa že razkrojen.
5. Nasutje korenovca. Posledica predvsem antropogenih dejavnikov kot so gradnja.
Drevo ima pod zasuto skorjo potencialne speče poganjke, kateri se zaradi zasutja
lahko razvijejo v krožne ali kolenčaste korenine.
6. Bule. Lahko so posledica trohnobe, hipertrofije, virusne ali bakterijske okužbe.
Zmanjšujejo mehansko stabilnost vej oz. debla.
7. Vzdolžne razpoke. Lahko so posledica prirojenih napak, kot je vrasla skorja med
kodominantnimi debli, ali pa so posledica antropogoenih vplivov kot je mraz ali
udar strele.
8. Prečna razpoka. Pojavlja se redkeje kot vzdolžne razpoke. Pogosto jih opazimo na
natezni strani dreves, kar pomeni, da je tista stran debla pod veliko napetostjo.
9. Vrasla skorja. Se pojavlja pri dveh ali več kodominantnih deblih. Dve
kodominantni debli na istem drevesu, ki rasteta drug ob drugem, si na stiku
konstantno preprečujeta, da bi se deblo preraslo, tako na teh stičnih mestih pogosto
nastane greben skorje.
10. Neprerasle poškodbe. Gre za novo nastalo mehansko poškodbo, kot je npr.
obžagovanje, odlom veje, udar avtomobila, vandalizem itd. Les je tako izpostavljen
zunanjim vplivom in posledično razkrojnim procesom.
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11. Prerasle poškodbe. Se pojavi kadar drevo popolnoma preraste neko rano, s čimer se
drevo zaščiti pred nadaljnim vplivom zunanjih dejavnikov. To pa še ne pomeni, da
se je v notranjosti drevesa ustavil razkroj.
12. Duplina. Predstavlja končno stopnjo razkroja nepreraslih poškodb.
13. Rebraste odebelitve na tlačni strani. So posledica močnih tlačnih napetosti v deblu
drevesa.
14. Nekoncentrična rast. Lahko so posledica tvorbe reakcijskega lesa pri močno
asimetričnih drevesih. Se izraža tudi kot žlebatost.
15. Cepljena mesta. Če imata cepič in podlaga zaradi genetskih razlik različno
debelinsko rast, lahko pride do bulaste tvorbe na mestu cepljenja. Napaka je lahko
nevarna če je podlaga bistveno tanjša od cepiča.
16. Rakaste tvorbe. So posledica bakterij ali gliv, vplivajo predvsem na vitalnost
drevesa in ne toliko na mehansko stabilnost.
17. Ožig skorje. Je lahko posledica mraza ali vročine. Pogosto se pojavlja pri drevesih z
tanko in gladko skorjo (npr. Fagus sylvatica L.).
18. Izletne/vstopne odprtine škodljivcev. Gre predvsem za škodljivce insekte, ki v
drevesu preživijo en ali več stadijev življenskega cikla. Na drevo imajo lahko
usoden vpliv predvsem v primeru množičnih namnožitev – gradacij.
19. Izcedek. Gre za vodo z raztopljenimi snovmi, ki jo drevo transportira v poškodovani
del. Pogosto se pojavlja pri duplinah, vrasli skorji in mehanskih poškodbah.
20. Epikormski poganjki. Veliko število epikormskih ali adventivnih poganjkov
nakazujejo, da je drevo v stresu. Nenadno razrast epikormskih poganjkov lahko na
drevju povzroči močno obžagovanje, večji odlom v krošnji, gradacije žuželk itd.
21. Suhe veje, suha krošnja. Debelejše suhe veje oz. večji deli krošenj so lahko izredno
nevarni. Suha veja pomeni, da je drevo v ta del krošnje nehalo transportirati vodo,
kar pomeni, da je velika nevarnost, da se bo veja ob prvi ujmi odlomila. Pogost
razlog za sušenje krošnje so lahko poškodbe koreninskega sistema.
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7

ODZIV DREVES NA MEHANSKA POŠKODOVANJA

Za namene te naloge in za splošno razumevanje odziva dreves na poškodbe je ključnega
pomena da razumemo proces kompartmentalizacije. Princip kompartmentalizacije
predpostavlja, da lahko drevo z obstoječimi in novonastalimi tkivi ter biokemičnimi
snovmi omeji poškodovane dele oz. tkiva drevesa (Oven in sod. 2004). Ta mehanizem
omogoča drevesu, da prilagodi svojo rast s procesom omejitve diskoloracije in razkroja
(Oven, 2015). Kakršnikoli defekti v drevesu se vedno samo prerastejo in omejijo, nikoli pa
zacelijo, drevo namreč nima te sposobnosti. Po nastanku poškodbe na drevesu se pričnejo
procesi, ki tvorijo tako imenovane »stene«, ki omejujejo širjenje razkroja. Model omejitve
razkroja se imenuje CODIT (Compartmentalization od Decay in Trees) (Shigo in Marx,
1977). Model CODIT je sestavljen iz dveh delov. Prostorski del modela CODIT razdeljuje
omejitve širjenja razkroja in diskoloracije na 4 stene. Stena 1 omejuje učinke poškodb v
aksialni smeri drevesa. Sestavljena je iz okluzij osnih elementov. Stena 1 je najšibkejša
stena po sposobnosti kompartmentalizacije. Stena 2 predstavlja plast gostejšega kasnega
lesa, ki sega od konca korenin do vrha drevesa. Preprečuje širjenje posledic poškodb v
radialni smeri drevesa. Stena 3 preprečuje širjenje učinkov poškodb v tangencialni smeri
drevesa. Sestavljena je iz radialno usmerjenih trakov. Stena 4 se imenuje tudi barierna
cona. Ta nastane kot odziv kambija na mehansko poškododovanje tkiva. Vloga stene 4 je,
da razmejuje les ki je nastal pred poškodbo od lesa, ki je nastal po poškodovanju. Drugi del
modela CODIT je časovni del. Ta opredeljuje zaporedje dogodkov po mehanskem
poškodovanju. Prvi del časovnega zaporedja po poškodbi je abiotski nastanek
diskoloriranega lesa (les ki nima več mehanske funkcije). To lahko pomeni vdor kisika v
les, fiziološke, biokemične in kemične spremembe. Druga faza modela je okužba abiotsko
nastalega diskoloriranega lesa z patogenimi organizmi. Tretja faza predstavlja razkroj lesa.
V tej fazi les izgubi oporno funkcijo (Oven, 2001).
Kompartmentalizacijski potencial dreves je odvisen tudi od drevesne vrste. Med vrste, ki
imajo šibek kompartmentalizacijski potencial štejemo navadno brezo, mali jesen, beli
topol, gorski javor, vrbe in divji kostanj. Te vrste slabše omejujejo napredovanje razkroja v
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lesu. Nekatere vrste z dobrim kompartmentalizacijskim potencialom pa so navadna bukev,
javorolistna platana, navadna lipa, beli gaber in hrasti. (Dujesiefken in Liese, 2008).
3.4

PREGLED KLJUČNIH OBJAV

Oven (2000) je izvedel arboristično analizo drevja v Mestni občini Ljubljana (MOL).
Drevesa, ki rastejo v urbanem okolju imajo zelo omejene in neugodne razmere za rast. V
mestu na drevo negativno lahko vplivjo zbita tla, onesnažena tla in zrak, zelo visoka
verjetnost oz. frekvenca mehanskih poškodb, še posebej v spodnjem delu debla itd. Poleg
tega, so drevesa v mestnem okolju velikokrat v bližini objektov ali prometnic in zato je
potreben nadzor njihove rasti. Namen te raziskave ni bila samo analiza teh dreves, temveč
tudi navodila na njihovo nego. Skupno so arboristično analizo izvedli na 612 drevesih, 385
teh v parku Tivoli in 254 na ostalih mestnih lokacijah kot so Ambrožev trg, Eipprova ulica,
Prule-Grudno nabrežje in druge. Posameznim drevesom so določili vrsto, osnovne
biometrične podatke ter vizualno oceno poškodovanosti posameznih delov drevesa. Te so
poškodbe korenine, debla, začetka krošnje in same krošnje. Pri 30 divjih kostanjih so
dodatno raziskali tudi strukturo lesa in aktivnost kambijeve cone. Ugotovili so, da je od
skupno 612 dreves, pri 551 drevesih bilo potrebno poskrbeti za postopke redne nege. Od
teh je 275 dreves bilo potrebno oskrbeti po njihovih navodilih. Pri 26 drevesih so
priporočali namestitev varovalnega sistema v krošnje. 35 dreves je bilo zaradi kritičnega
zdravstvenega stanja in varnostnih razlogov potrebno takoj odstraniti. Glavni razlogi za
slabo stanje dreves so bili zasoljevanje tal ter številne mehanske poškodbe zaradi
gradbenih del, košnje, vandalizma ali nestrokovnega obžagovanja dreves.
Podobno raziskava je bila opravljena v nekoliko manjšem merilu nekaj let kasneje. Šuligoj
(2009) je opravil arboristično analizo drevja v izbranih treh drevoredih v parku Tivoli. Cilj
te diplomske naloge je bil opisati zdravstveno stanje dreves in tudi podati primerne
arboristične ukrepe za ta drevesa. Opisali so 173 dreves, večina od teh je bilo navadnih
divjih kostanjev (Aesculus hippocastanum L.). Rezultati raziskave so bili podobni Ovnovi
analizi drevja v MOL iz leta 2000. Večina dreves ima prisotne mehanske poškodbe in so v
slabem zdravstvenem stanju. Slabo stanje dreves je posledica predvsem malomarnega
opravljanja negovalnih del v preteklosti, številnih mehanskih poškodb ter zasoljevanja
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rastišča dreves. Glavni trije ukrepi, ki so bili predlagani za drevesa so bili: Odstranitev
večjih vej, razbremenitev vej in krošenj in namestitev varoval v krošnjo. Zasrkbljujoče je,
da se je delež ukrepa »redna nega« zmanjšal v vseh treh drevoredih, na račun prejšnjih treh
ukrepov, kar nakazuje slabo stanje dreves.
Štaleker (2009) je leta 2009 v parku Križanke opravil arboristično analizo na 22 drevesih.
Vendar pa tu drevesa niso samo analizirali in predlagali njihove ukrepe, predlagane ukrepe
so nato tudi izvedli. Analiza dreves je pokazala, da drevesa zaradi neustrezne nege v
preteklosti niso bila v najboljšem zdravstvenem stanju ter da ogrožajo ljudi in
infrastrukturo. Drevesa so sanirali z obžagovanjem dreves. Tehnike obžagovanje katere so
uporabili so bile redčenje in čiščenje krošnje, dvig profila in redukcija krošnje ter tudi en
posek. Predlagali so zasaditev petih novih dreves. S temi ukrepi je avtorjem diplomske
naloge uspelo bistveno izboljšati zdravstveno stanje kot tudi estetski videz dreves v parku
Križanke. Prav tako jim je uspelo bistveno zmanjšati stopnjo nevarnosti, ki jih drevesa
predstavljajo za mimoidoče in sosednje objekte.
Z raziskovanjem urbanega drevja so se ukvarjali tudi v Sežani. Tu so leta 2007 opravili
raziskavo stanja urbanega drevja na javnih površinah v Sežani. Namen raziskave je bil
opraviti popis stanja dreves in izdelati kataster urbanega drevja v Sežani. Popisali so kar
787 dreves, katera predstavljajo 48 različnih drevesnih vrst. Ugotovili so, da je skoraj
polovica dreves (48,8 %) poškodovanih. Poglavitni razlog za to je neprimerna nega drevja
v preteklosti. Glede na to dejstvo, pa je stanje drevja v Sežani še vedno relativno dobro. Za
31,4 % dreves so predvideli tudi ukrepe. Informativni stroškovni izračun teh ukrepov naj bi
stal okrog 33.000 €. Poleg popisa stanja in ukrepov za drevesa, pa so preučevali tudi odnos
ljudi do dreves v urbanem okolju. V ta namen so izvedli anketo z vprašalnikom z 17.
vprašanji. Anketirali so 87 oseb. Ugotovili so, da ljudem urbano drevje veliko pomeni.
Ljudje si drevje pogosto ogledujejo in večja drevesa jim prinašajo ugodje. Nad
poškodovanimi drevesi v mestu so bili razočarani. Nekateri so bili celo pripravljeni
pomagati pri urejanju dreves in okolice (Jazbec, 2007). Ta raziskava nam veliko pove o
pozitivnem odnosu, ki ga ljudje imajo do dreves.
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Delo je potekalo na drevesnih naravnih vrednotah, ki se nahajajo v novomeški območni
enoti Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Novomeška območna enota ZRSVN
pokriva 17 občin, od Črnomlja do Trebnjega in vse do Brežic. Skupno je na območju, ki ga
pokriva novomeška območna enota 122 drevesnih naravnih vrednot (ZRSVN, 2018).
Zaradi pomanjkanja časa in finančnih sredstev smo se za namene te raziskave omejili na 11
občin. Občine v katerih smo analizirali drevesa so: Trebnje, Žužemberk, Dolenjske
Toplice, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Šmarje, Škocjan, Novo mesto, Mirna Peč,
Šentjernej in Kostanjevica na Krki. Analizirali in opisali smo 41 drevesnih naravnih
vrednot. Ker pa drevesna naravna vrednota ni vedno le posamezno drevo, lahko je skupina
drevesa ali manjši sestoj, smo analizirali 48 posameznih dreves (Slika 2).

Slika 2: Lokacije analiziranih drevesnih naravnih vrednot (vir: Spletni portal …, 2017; ZRSVN, 2018)

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

11

Na sliki 2 vidimo lokacije drevesnih naravnih vrednot. Za popis vseh dreves smo
potrebovali 4 terenske dni. Vse drevesa so bila opisana in slikana v mesecu maju (z izjemo
dreves št. 13 – Navadna hruška v Škovcu in št. 19 – Navadna lipa v Podlipi, te naravne
vrednote smo poslikali oktobra), leta 2018. Na terenu smo za odvzem biometričnih
podatkov dreves uporabljali višinomer Suunto in dva merilna trakova. Daljši merilni trak
(30 m) je bil uporabljen za meritve razdalje od dreves, za namene izračuna višine drevesa,
krajši pa za merjenje obsega dreves. Pridobljene podatke smo obdelovali z programsko
opremo Microsft Word in Excel 2016, ter ArcMap 10.5.
Velika pomoč pri delu so nam bili tudi popisni listi posameznih naravnih vrednot. Te nam
je posredoval ZRSVN. Ker se drevesne naravne vrednote že mnogo let periodično popisuje
(nekatere že od poznih osemdesetih let), je bil to neprecenljiv pripomoček, pri proučevanju
zgodovine posameznih dreves. Naravnim vrednotam se periodično popisuje ne samo stanje
dreves, beleži se tudi arboristične ukrepe, ki so bili izvedeni na določenem drevesu in tudi
kako dolgo nazaj so določeni ukrepi bili izvedeni. Tako nismo imeli le vpogleda na
preteklo stanje dreves, imeli smo tudi edinstveno priložnost, da smo lahko ocenjevali, kako
so se posamezna drevesa odzvala na določene ukrepe. Iz popisnih listov smo pridobili tudi
točne koordinate dreves (po Gauss–Krügerjevem koordinatnem sistemu), s katerimi smo
jih na terenu lažje locirali.
4.2

ANALIZA DREVES

4.2.1 Potek dela
Vsakemu drevesu smo najprej določili drevesno vrsto ter izmerili obseg in višino. Za sam
opis dreves smo uporabili princip »od spodaj navzgor«. To pomeni, da smo naravno
vrednoto začeli opisovati pri rastišču drevesa, nadaljevali smo z koreninami in
korenovcem, sledila je analiza debla ter začetka krošnje in na koncu smo analizirali še
krošnjo dreves. Na koncu analize smo posamezno drevo in njegove poškodbe/napake
dokumentirali z digitalnim fotoaparatom.
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4.2.2 Analiza rastišča
Z oceno naravnih vrednot smo pričeli z rastiščem. Tu smo bili pozorni predvsem na tip tal
na katerem drevo raste (zelenica, pesek, asfalt, itd...) in na fizično prisotnost objektov v
bližini drevesa. Npr. če drevo raste neposredno ob betonski škarpi in hkrati še ob asfaltirani
cesti, smo to smatrali kot kritično omejeno rastišče, če pa drevo sameva oz. raste na
zelenici, brez kakršnih koli omejitev, ki bi negativno vplivale na rast drevesa pa smo
rastišče definirali kot primerno oz. neomejeno.
4.2.3 Vizualno ocenjevanje krošnje
Vizualna ocena krošnje je izredno koristen podatek za ugotavljanje zdravstvenega stanja
dreves (Oven, 2000). Pozorni smo bili predvsem na število suhih vej v krošnji oz. obseg še
živega dela krošnja napram suhemu in na presvetljenost krošnje. Za lažje ocenjevanje in
kvantitativno predstavo rezultatov smo za ocenjevanje krošnje uporabili kar lastno
numerično skalo od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo vitalno krošnjo, 5 pa popolnoma suho
krošnjo. Skala za vitalnost krošnje je sledeča:
1 zelo vitalna ter bujna krošnja, vse veje zdrave
2 vitalna krošnja z manjšim številom suhih vej, večina krošnje je zdrava
3 srednje vitalna krošnja, veliko število suhih vej, precejšna presvetljenost
4 slabo vitalna krošnja, suhih vej je bistveno več od živih
5 krošnja je popolnoma suha/presvetljena
4.2.4 Poškodovanost/napake dreves
Mehanske poškodbe dreves so najpomembnejši in najpogostejši vzrok za slabo
zdravstveno stanje drevesa in posredno tudi za varnost samega drevesa. Mehanske
poškodbe na drevju so v drevesih v naravnem okolju posledica biotskih (mikroorganizmibakterije/mikoplazme/patogene glive, žuželke, parazitske cvetnice, sesalci in drugi) in
abiotskih dejavnikov (vetrolomi, žledolomi, naravno odpadanje vej, itd.). Ko pa drevesa
rastejo v bolj urbanem okolju, velik del problema glede zdravstvenega stanja dreves
postane tudi človek. Ljudje imamo drevesa sicer radi v svojem okolju, vendar jih pogosto
nepravilno negujemo, kar je tudi izmed poglavitnih razlogov zakaj so nekatera drevesa v
slabem zdravstvenem stanju. Mehanske poškodbe najdemo na vseh delih drevesa, od
korenin in korenovca, pa vse do vrha krošnje v primeru neustrezne nege dreves.
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Poleg mehanskih poškodb smo bili pozorni tudi na tako imenovane »samopoškodovalne«
napake dreves (Oven, 2000). Tu gre za prirojene posebnosti drevesa, ki jih v arboristiki oz.
v gozdarstvu smatramo kot napake. Npr. žlebatost, asimetričnost, ekscentričnost, zavita
rast debla, vraščena skorja, bule, itd. Pri analizi drevja smo ocenjevali tudi neposredne
biotske dejavnike, kot so razni škodljivci in glive. V ta namen smo bili pozorni na
poškodbe oz. tvorbe na listih dreves, izletne odprtine insektov v skorji, ter na
trosišča/trosnjake gliv.
4.2.5 Varnostni dejavnik dreves
Varnost drevesnih naravnih vrednot je najpomebnejši razlog, zaradi katerega se naravne
vrednote periodično popisuje in tudi sanira. Vendar si drevesa po zdravstvenem stanju in
posledično stopnji ogroženosti, ki jih predstavljajo za okolje niso enaka. Preučevana
drevesa se močno razlikujejo v številu poškodb/napak, starosti, stanju rastišča, lokaciji
drevesa glede na sosednje objekte itd. Omenjeni in še mnogi drugi faktorji prispevajo k
velikim razlikam v stopnji ogroženosti, ki jo posamezno drevo predstavlja za okolico.
Nekatera drevesa npr. imajo majhno število poškodb in stojijo popolnoma na samem,
druga pa so že starejša, močno obrezana in v neposredni bližini objektov. Zaradi teh razlih
morajo pristojni organi ustrezno priotizirati svoja sredstva za sanacijo dreves, z namenom,
da se najprej poskrbi za tista drevesa, ki predstavljajo največjo stopnjo nevarnosti za ljudi
in okolje. V ta namen smo drevesu dodelili dodaten parameter – varnostni dejavnik.
Varnostni dejavnik je subjektivna ocena stopnje ogroženosti posameznega drevesa za
okolico. Varnostni dejavnik smo rangirali od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da je drevo popolnoma
varno in okolice ne ogroža, 5 pa pomeni, da je drevo v kritičnem stanju in je potreben
takojšnega ukrepa. Polega tega smo vsakemu rangu dodelili še oceno obdobja oz. interval
v letih, ki nam pove na približno koliko časa naj se drevo popisuje. Skala za varnostni
faktor je naslednja:
1 drevo je popolnoma varno, ne ogroža okolice, stanje spremljati na 8 do 10 let
2 drevo je varno, vendar stanje spremljati na 5 do 7 let
3 drevo je srednje varno, potencialno ogroža okolico, stanje spremljati na 3 do 4 leta
4 drevo je v slabem stanju, okolica je ogrožena, stanje spremljati na 1 do 2 leti
5 drevo je v kritičnem stanju, potreben je takojšen ukrep
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4.2.6 Postopek analize in ukrepov
Preden smo začeli z analizo, smo posamezno drevo, podobno kot je to storil Oven v svoji
raziskavi drevja v MOL (Oven, 2000), tlorisno razdelili na 4 enote. To smo storili zato, da
analizirane poškodbe oz. posebnosti dreves lažje vstavimo v prostor oz. da poškodbe lažje
lociramo. Da je raziskava tekla čim bolj tekoče in pregledno, smo drevesa na četrtine
razdeljevali kar glede na 4 nebesne smeri. Primer: Drevo ima na severni strani debla
vzdolžno razpoko v zaraščanju. Ko smo posamezno drevo opisali, smo po potrebi
predlagali še arborističen ukrep, pri tem smo upoštevali priporočila Evropskih navodil za
obžagovanje dreves (2008) pa tudi tista, ki jih navajajo Harris in sod. (2003).
4.2.7 Analiza podatkov
Obdelane podatke smo predstavili v dveh delih. Prvi del rezultatov so podrobni opisi
posameznih dreves. Ta vključuje opis lokacije drevesa, vse poškodbe, napake ali druge
posebnosti na drevesu in na koncu še predlagan arboristični ukrep, če je bil ta potreben.
Drugi del rezultatov predstavlja grafična analiza pridobljenih numeričnih parametrov, kot
npr. analiza drevesnih vrst, najpogostejša poškodba na deblu oz. v krošnji dreves itd. Iz teh
podatkov lahko razberemo povprečno zdravstveno stanje naših preučevanih dreves.
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Drevo št.: 1 – Navadna lipa na Gorenjem Vrhpolju (Tilia platyphyllos L.)
Obseg = 637 cm
Višina = 14 m
Drevo raste na manjši zelenici ob parkirišču. Parkirišče pokrito s peskom se nahaja na
južni strani drevesa. Okrog drevesa je nameščena varovalna ograjica. Na severni strani
drevesa je tik ob drevesu zložen kup suhih vej. Korenine so vidne in površinsko
poškodovane, najverjetneje od košnje zelenice. Korenovec je močno odebeljen še posebej
na vzhodni strani in je poln duplin ter bul. Na zahodni strani korenovca so vidne tudi
trosišča gliv. Deblo je popolnoma votlo in obraščeno z bršljanom, mahom. Na južni strani
iz debla raste črni bezeg (Sambucus nigra L.), tu smo opazili tudi duplino. Deblo je
nepravilne ovalne oblike in polno bul. Na začetku krošnje se vidi izvotlitev drevesa, tu se
drevo se razdeli na več osi. Krošnja je vizualno zelo vitalna, suhih vej nismo opazili.
Krošnja je tudi rahlo asimetrična na severno stran in skoraj popolnoma sekundarna.
Močnejši veji na severni in južni strani sta že skoraj popolnoma izvotljeni z zgornje strani.
Dva vrhova krošnje sta povezana z jekleno vrvjo. Na zahodni strani krošnje smo opazili
tudi ptičje gnezdo. V rastni prostor krošnje drevesa na jugozahodni smeri vdira jablana z
sosednjega vrta. Predlagan ukrep za drevo je razbremenitev izvotljenih močnejših vej na
severni in južni strani drevesa.
Zapisi o stanju lipe segajo v leto 1988, takrat so lipo prvič sanirali. Že takrat je bilo deblo
lipe votlo. Ponovna sanacija drevesa se je zgodila leta 2007, takrat so krošnjo razbremenili
ter jo povezali z jekleno vrvjo. Sodeč po zapisih je lipa že od nekdaj vitalna, kar lahko
potrdimo tudi za današnje stanje drevesa. Drevo se je torej dobro odzvalo na arboristične
ukrepe, katere so izvajali na približno 15 let. Od tod že lahko sklepamo, da bo v prihodnjih
nekaj letih ponovno potrebna sanacija drevesa (Slika 3, 4).
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Slika 3 (levo): Lipa na zelenici ob parkirišču z zaščitno ograjico (Foto: Erjavec)
Slika 4 (desno): Močno odebeljen korenovec lipe na vzhodni strani (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 2 – Navadna lipa pri cerkvi na Gorenjem Vrhpolju (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 737 cm
Višina = 26 m
Lipa raste na zelenici med cerkvijo sv. Urbana na Gorenjem Vrhpolju in stanovanjsko hišo.
Hiša z nadstreškom in tlakovanim dovozom, sega na južni strani do korenovca drevesa. Na
južni strani drevesa je ob korenovec drevesa tudi naložen lesen gradbeni material.
Korenine so vidne in površinsko poškodovane od košnje zelenice. Korenovec je močno
odebeljen in poln duplin na vseh straneh. Na vzhodni in zahodni strani korenovca smo
opazili trosnice gliv. Deblo je popolnoma votlo, poraščeno z mahom, bulami in
epikormskimi poganjki, slednji kažejo znak preteklega obžagovanja. Na vzhodni strani
debla je vzdolžna razpoka, za katero lastnica stanovanjske hiše, trdi da se vsako leto
povečuje. Na začetku krošnje je vidna izvotlitev debla. Drevo se razraste v 3 močnejše z
notranje strani izvotljene nastavke. Krošnja je simetrična in skoraj popolnoma sekundarna,
vendar zelo bujna in vitalna. Drevo je bilo močno obžagano oz. obglavljeno pred približno
20 leti, zato je krošnja polna preraslih mehanskih poškodb, na vseh nastavkih krošnje. V
krošnji nismo opazili suhih vej. Predlagan ukrep za drevo je pritrditev južne osi z jekleno
vrvjo, zaradi prej omenjene razpoke, kot tudi zmanjšanje celotne krošnje, katera že močno
posega čez streho stanovanjske hiše.
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Sodeč po zgodovinskih zapisih je imela omenjena lipa do leta 2001 neomejen rastni
prostor in primerno rastišče. Potem pa se je zgodil poseg v koreninski sistem lipe z gradnjo
temeljev za stanovanjski objekt. Hkrati so drevo takrat tudi neprimerno obžagali. Od leta
2001 do danes v drevo niso več posegali. Čeprav ima drevo vitalno in simetrično krošnjo
pa je ta po 20 letih nemotene rasti že prevelika in je potrebna zmanjšanja (Slika 5, 6).

Slika 5 (levo): Pozicija lipe med cerkvijo in stanovanjsko hišo (Foto: Erjavec)
Slika 6 (desno): Vzdolžna razpoka na vzhodni strani deformiranega debla (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 3 – Beli gaber v Pendirjevki (Carpinus betulus L.)
Obseg = 445 cm
višina = 15 m
Drevo se nahaja ob cesti v dolini potoka Pendirjevke. Drevo z vzhodne strani omejuje
makadamska gozdna cesta. Raste na precej strmi brežini gozdne ceste. Približno 10 m v
zahodni strani od drevesa se nahaja potok Pendirjevka. Korenine drevesa so vidne in
površinsko poškodovane. Na korenovcu je na zahodni strani oz. na spodnji strani brežine
viden razkroj lesa, na vzhodni strani pa je zasut. Deblo je močno žlebato in najverjetneje
votlo. Zaradi močne žlebatosti ima drevo na vseh 4 straneh debla veliko število manjših
duplin. Močno je tudi poraslo z bulami, mahom, praproti, telohi in mnogimi drugimi
rastlinskimi vrstami. Začetek krošnje ima duplino iz katere raste celo mlad brest (Ulmus
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glabra Huds.). Tu se krošnja, ki je večinoma sekundarna razrašča iz treh močnejših
nastavkov oz. ostankov preteklega obžagovanja. Krošnja je asimetrična na zahodno smer
proti potoku in srednje vitalna, opazili smo tudi nekaj suhih vej. Predlaganega ukrepa za
drevo trenutno ni, saj drevo ne ogroža okoliške infrastrukture (Slika 7, 8).

Slika 7: (levo): Gaber ob cesti v dolini Pendirjevke (Foto: Erjavec)
Slika 8: (desno): Drevo je poraslo z mnogimi zeliščnimi in lesnatimi vrstami (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 4 – Navadna lipa pri gradu Prežek (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 464 cm
višina = 30 m
Lipa se nahaja v bližini dvorca Prežek, ki se nahaja nedaleč stran od Cerovega Loga na
Dolenjskem. Drevo raste na strmi brežini ob gozdnem robu med dvema makadamskima
cestama. Ceste se nahajajo na zahodni in vzhodni strani drevesa. V rastni prostor lipe na
severni strani posegajo sosednja drevesa. Korenovec je močno žlebat na vseh straneh, prav
tako so na vseh straneh opazne vzdolžne razpoke na korenovcu. Deblo je lepo oblikovano,
poraslo z mahom in bršljanom, slednji je že večinoma posušen na drevesu. Krošnja se
začne na 10 m višine in se razdeli na 3 močnejše veje. Krošnja je relativno vitalna in rahlo
asimetrična na vzhodno stran. V drevesu smo opazili manjše število suhih vej. Po naši
oceni za to lipo zaenkrat še niso potrebni arboristični ukrepi, saj drevo še ne ogroža
okoliške infrastrukture (Slika 9, 10).
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Slika 9 (levo): Položaj lipe na brežini med dvema cestama (Foto: Erjavec)
Slika 10 (desno): Večinoma posušen bršljan, ki se oklepa lipe (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 5 – Navadna lipa pred gradom Gračarjev Turn (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 434 cm
Višina = 15 m
Drevo raste na dvorišču pred gradom Gračarjev Turn pri Hrastju. Nahaja se na sredini
makadamskega krožišča. Krožišče omejuje drevo z vseh strani. Korenine so rahlo
površinsko poškodovane na vzhodni strani. Korenovec je brez posebnosti. Deblo je dolgo
približno 3 m in je poraslo z mahom. Na severni strani je rahlo žlebičasto. Drevo je
enoosno in precej simetrično z izjemo mogočne stranske veje na vzhodni strani drevesa.
Na mestu kjer stranska veja izrašča iz drevesa je vidna vzdolžna razpoka. Sama krošnja je
zelo vitalna, bujna in simetrična. Suhih vej v krošnji je zelo malo, te so predvsem manjših
dimenzij. Pokriva celotno krožišče in kmalu bo tudi posegla čez robove ograje in objektov
na vzhodni strani drevesa. Predlagan ukrep za lipo je zmanjšanje krošnje, saj je že precej
obsežna in posledično težka, kot tudi pritrditev mogočne stranske veje na vzhodni strani
drevesa z jeklenico (Slika 11, 12).
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Slika 11 (levo): Lipa v sredini krožišča daje idilično sliko dvorišču pred gradom Gračarjev Turn (Foto:
Erjavec)
Slika 12 (desno): Lepo vidni glavna in stranska os na vzhodni strani drevesa (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 6 – Javorolistna platana v Dolenji Brezovici (Platanus x hispanica (Aiton)
Willd).
Obseg = 452 cm
Višina = 22 m
Javorolistna platana raste na zelenici ob asfaltirani cesti, ki poteka skozi Dolenjo
Brezovico. Drevo na južni strani omejuje cesta, na zahodni strani pa je makadamski dovoz
do hiše. Pod platano na severni strani drevesa se nahaja tudi starejši vodnjak. Korenine so
vidne na severni in vzhodni strani in so površinsko poškodovane, predvidoma od košnje.
Korenovec je prav tako kot deblo močno odebljeno in polno bul. Deblo drevesa ima do
višine približno treh metrov izrazito odebljeno in nepravilno ekscentrično obliko. Začetek
krošnje je brez večjih posebnosti. Drevo je sicer enoosno, vendar ima na približno dveh
metrih višine močno stransko vejo ki se izrašča na zahodno stran drevesa. Krošnja je
srednje vitalna in simetrična, opazili smo nekaj suhih vej manjših dimenzij. V krošnji smo
na severni strani drevesa opazili vzdolžne razpoke na vejah, za katere predvidevamo da so
posledica udara strele. Priporočen ukrep za to drevo je čiščenje krošnje oz. odstranitev
suhih vej (Slika 13, 14).
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Slika 13 (levo): Javorolistna platana na zelenici v bližini asfaltirane ceste (Foto: Erjavec)
Slika 14 (desno): Močno odebljen korenovec in deblo drevesa (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 7 – Navadna lipa v Šentjerneju (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 440 cm
Višina = 26 m
Mogočna lipa raste na vrtu stanovanjske hiše v Šentjerneju. Drevo z vseh strani obdaja
oskrbovana zelenica. Rastišče in rastni prostor drevesa sta primerna oz. ne omejujeta rasti
drevesa. Korenine so rahlo površinsko poškodovane na severni strani od košnje zelenice.
Na severni strani drevesa je trenutno skladnica manjših betonskih blokov. Korenovec je
rahlo odebeljen, na njem smo tudi opazili izletne odprtine insektov. Deblo ima na južni
strani veliko vzdolžno razpoko, ki sega tudi visoko v krošnjo drevesa. Predvidoma je šlo tu
za udar strele. Na severni strani debla se celi mehanska poškodba, prav tako je mehanska
poškodba v zaraščanju na zahodni strani drevesa. Na deblu smo opazili tudi nekaj
epikormskih poganjkov. Začetek krošnje je brez posebnosti. Drevo je sicer enoosno,
vendar je na začetku krošnje pri približno osmih metrih, nameščenih več močnejših vej v
vse smeri. V prihodnosti zna biti problematična močnejša veja na južni strani drevesa, kjer
smo tudi opazili večjo razpoko. Krošnja drevesa je zelo vitalna in relativno simetrična,
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opazili smo le nekaj manjših suhih vej. Lipa je zaenkrat v dobrem stanju, arboristični
ukrepi za to drevo trenutno niso nujno potrebni (Slika 15, 16).

Slika 15 (levo): Mogočna krošnja lipe v Šentjerneju (Foto: Erjavec)
Slika 16 (desno): Vzdolžna razpoka na južni strani, ki izhaja iz vrha krošnje in se širi navzdol do debla
(Foto: Erjavec)

Drevo št.: 8 – Navadna lipa v Gabrju (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 520 cm
Višina = 28 m
Lipa raste ob cesti, ki vodi do cerkve v Gabrju. Rastišče lipe je omejeno z vzhodne in
severne strani z betonsko škarpo nad cesto, na zahodni strani pa jo uklešča škarpa vaškega
pokopališča. Korenine drevesa niso vidne. Korenovec je odebljen, še posebej na vzhodni
strani drevesa. Deblo je poraščeno z mahom. Na vzhodni strani smo opazili vzdolžno
razpoko ob stranski veji. Začetek krošnje je brez večjih posebnosti. Veje krošnje segajo
precej nizko na deblu, krošnja se začne že pri približno treh metrih. Krošnja je relativno
vitalna in rahlo asimetrična na vzhodno stran, verjetno zaradi obžagovanja stranskih vej
leta 2012 na zahodni strani drevesa. V krošnji smo opazili tudi manjše število suhih vej.
Glede na precej omejeno rastišče lipe, je drevo še v relativno dobrem stanju. Večji
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arboristični ukrepi tu še niso nujni, potrebno bi bilo zgolj očistiti krošnjo suhih vej (Slika
17, 18).

Slika 17 (levo): Omejeno rastišče lipe med cesto in pokopališčem v Gabrju (Foto: Erjavec)
Slika 18 (desno): Pogled na lipo s pokopališča v Gabrju (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 9 – Navadna lipa v Ratežu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 478 cm
Višina = 18 m
Drevo raste na parkirišču gostilne Mrak v Ratežu. Ima zelo omejeno rastišče. Na južni
strani ga ovira glavna cesta, ki vodi v Ratež, na zahodni in severni strani pa drevo omejuje
asfaltirano parkirišče gostilne. Severovzhodni del rastišča je primeren, nekaj metrov stran
od drevesa je v tej smeri tudi Rateški potok. Korenine drevesa niso vidne. Korenovec je na
jugovzhodni strani drevesa popolnoma strohnel. Opazne so velike luknje zaradi razkroja
lesa. Prav tako smo na tej strani opazili trosišča gliv. Na severozahodni strani drevesa
korenovec izgleda bolj vitalno. Deblo drevesa ima podobno strukturo kot korenovec.
Jugovzhodna stran debla je popolnoma strohnela do te mere, da se skorja drevesa upogne
že ob lažjem pritisku roke na deblo. Severozahodna stran debla je še relativno vitalna.
Krošnja se začne na približno 2 metrih in je večinoma sekundarna. Na začetku krošnje se
vidi razkroj jugovzhodne strani debla. Krošnja drevesa je asimetrična v severozahodni
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smeri in je srednje vitalna. Krošnja je bolj vitalna na severozahodni strani drevesa, kar tudi
prispeva k njeni asimetriji. Rečemo lahko tudi, da je bolj vitalna sekundarna krošnja na
severozahodni strani drevesa, ostanki primarne krošnje drevesa (jugovzhodna stran) pa
izgledajo bistveno slabše. V tem jugovzhodnem delu krošnje smo opazili kar nekaj suhih
vej. V krošnji je že nameščena jeklenica, ki povezuje močnejšo vejo na zahodni strani z
glavno osjo drevesa. Asimetrija je pri tem drevesu najverjetneje rezultat obglavljanja
glavne osi na južni strani drevesa. Pretekli zapisi ZRSVN kažejo, da je lipa leta 2012 še
imela glavni vrh na južni strani drevesa, ta pa naj bi bil že takrat suh. Ta vrh so očitno
odstranili, rezultat tega pa je pospešen razkroj celotne jugovzhodne strani drevesa. Drevo
je zaradi asimetrije in razkroja lesa zelo nevarno, saj je v smeri, kamor drevo visi,
parkirišče gostilne. Menimo, da bi bilo takoj potrebno opraviti bolj detaljno arboristično
analizo varnostnega stanja tega drevesa in se na osnovi teh izsledkov odločiti za posek
drevesa ali kakšen drug ukrep (Slika 19, 20, 21).

Slika 19 (levo): Pozicija lipe slikane z zahodne strani drevesa (Foto: Erjavec)
Slika 20 (desno): Viden razkroj korenovca in debla na jugovzhodni strani drevesa (Foto: Erjavec)
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Slika 21: Razkroj korenovca in trosišča gliv na jugovzhodni strani drevesa (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 10 – Navadna lipa na Potovem Vrhu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 508 cm
Višina = 14 m
Drevo ima izredno omejeno rastišče med cesto in med betonsko škarpo vaškega
pokopališča na Potovem Vrhu. Korenovec je odebeljen in poln duplin z vseh smeri, poleg
tega so vidne poškodbe korenovca na južni strani od neposredne bližine ceste. Deblo je
popolnoma preraslo z epikormskimi poganjki, do te meje, da se skorje drevesa ne vidi več.
Poleg adventivnih poganjkov je deblo tudi precej poraščeno z bulami na vseh straneh.
Deblo je tudi popolnoma votlo. Začetka krošnje nismo imeli možnosti oceniti, saj je
krošnja preveč bujna in vitalna, poleg tega je preveč epikormskih poganjkov, ki omejujejo
vpogled v notranjost krošnje. Drevo je enoosno. Pred kratkim je bila odstranjena močnejša
veja na vzhodni strani drevesa, zato je tudi krošnja rahlo asimetrična v zahodno smer. Iz
preteklih zapisov ZRSVN je bila ta naravna vrednota sanirana že leta 1990 in sicer z
razbremenitvijo krošnje in skrajšanjem vrha krošnje za 1/3 višine drevesa, poleg tega naj bi
v vrhove namestili tudi jeklenice. Danes so vsaj enega od teh vrhov odstranili, saj jeklenic
v krošnji drevesa nismo opazili. Drevo je po nedavni sanaciji, kjer so odstranili močnejšo
vejo na vzhodni strani, relativno vitalno in le rahlo asimetrično. Predlagan ukrep za lipo je
zgolj redčenje krošnje, saj je ta večinoma sekundarna in zelo gosta (Slika 22, 23).
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Slika 22 (levo): Ukleščen položaj lipe med cesto in betonsko škarpo pokopališča (Foto: Erjavec)
Slika 23 (desno): Korenovec slikan z južne strani je poln duplin, vidne so tude mehanske poškodbe
(Foto: Erjavec)

Drevo št.: 11 – Navadna lipa v Orlaki (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 450 cm
Višina = 30 m
Mogočna lipa stoji ob cesti, ki vodi skozi vas Orlaka. Rastišče drevesa je neomejeno.
Korenine drevesa niso vidne. Korenovec je brez posebnosti. Deblo je ekscentrično, rahlo
žlebato ter poraščeno z mahom. Manjšo vzdolžno razpoko smo opazili na severni strani
debla. Začetek krošnje se začne že na približno 2 metrih, kjer drevo postane izrazito
dvoosno. Po preteklih zapisih sodeč bi v primeru lahko prišlo celo do zraščanja dveh
dreves. Krošnja je zelo vitalna in simetrična. Suhih vej nismo opazili. Skozi krošnjo
drevesa na severovzhodni strani poteka električni daljnovod. Drevo je trenutno v dobrem
stanju in ni potrebno večjih arborističnih ukrepov. Potrebno bi bilo zgolj zmanjašnje
krošnje na severni strani drevesa, da se sprosti električni daljnovod, ki poteka ob drevesu
(Slika 24, 25).
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Slika 24 (levo): Mogočna krošnja drevesa, ob kateri poteka električni daljnovod (Foto: Erjavec)
Slika 25 (desno): Izrazita dvoosnost drevesa (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 12 – Navadna lipa pri Baragovi domačiji (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 482 cm
Višina = 14 m
Lipa raste na dvorišču Baragove domačije v Knežji vasi pri Trebnjem. Rastišče drevesa je
sicer primerno, le na severni strani drevesa poteka makadamska cesta. Korenine drevesa
niso vidne. Korenovec je odebeljen in žlebat, na severni strani smo opazili trosnice gliv in
izletne odprtine insektov. Deblo lipe je poraščeno z bršljanom in epikormskimi poganjki,
opazili smo tudi nekaj bul in trosnic gliv na vzhodni strani drevesa. Po podatkih lastnika je
bilo drevo januarja leta 2018 sanirano. Drevo so obglavili na višini približno 14 metrov in
tudi odstranili več stranskih vej. Krošnja je polna nepreraslih mehanskih poškodb od
obžagovanja drevesa in je v celoti sekundarna. Rahlo je asimetrična na zahodno stran in
relativno vitalna. Iz preteklih ocen stanja drevesa ZRSVN, lahko razberemo zakaj so se tu
odločili za tako radikalen poseg v samo drevo. Že leta 2000 so v vrhu lipine krošnje opazili
suhe veje, do leta 2007 pa je glavni vrh drevesa odmrl in drevo se je začelo sušiti. Drevo je
bilo sanirano leta 2007, kjer so odstranili enega izmed suhih vrhov. Leta 2016 naj bi se v
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neurju odlomil osrednji suh vrh drevesa. Glede na te mehanske poškodbe in že na
dosedanjo prisotnost gob na drevesu, je bila očitno edina racionalna rešitev poleg poseka
drevesa, obglavljanje. Glede na to, da je krošnja drevesa po močnem obžagovanju še
relativno majhna in vitalna, nadaljni ukrepi za to naravno vrednoto trenutno niso potrebni
(Slika 26, 27).

Slika 26 (levo): Obglavljena lipa pred Baragovo domačijo (Foto: Erjavec)
Slika 27 (desno): Odebljen korenovec z vraslimi trosišči gliv (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 13 – Navadna hruška v Škovcu (Pyrus communis L.)
Obseg = 357 cm
Višina = 21 m
Drevo raste na dvorišču kmetije v vasi Škovec. Drevo na vzhodni strani omejuje asfaltirana
cesta, ki poteka skozi vas, na južni strani drevesa pa je manjši gospodarski objekt kmetije.
Korenine drevesa niso vidne. Korenovec je zasut na južni strani drevesa, na njem smo
opazili tudi nepreraslo mehansko poškodbo na severni strani. Deblo je rahlo žlebato, na
severni strani smo opazili mehansko poškodbo. Na vzhodni strani debla je tudi duplina.
Glavna napaka hruške je velika vzdolžna razpoka na deblu, ki poteka med dvema glavnima
osema na vzhodni in zahodni strani drevesa. Razpoka torej poteka po sredini rogovile od
severne do južne strani drevesa. Lastnik je razpoko kar sam zapolnil in to kar z propenom.
V krošnji so nameščene jeklenice, ki so verjetno glavni razlog, da se to drevo še ni razklalo
na dva dela. Razpoka naj bi bila posledica udara strele. Krošnja je sicer še relativno
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simetrična in srednje dobro vitalna. Lastnik tudi trdi, da je hruško sam saniral z
obžagovanjem krošnje nekaj let nazaj. Predlagan ukrep za to drevo je razbremenitev
vzhodne in zahodne osi drevesa oz. zmanjšanje krošnje, zaradi prej omenjene razpoke
(Slika 28, 29).

Slika 28 (levo): Hruška se nahaja med cesto in drvarnico (Foto: Erjavec)
Slika 29 (desno): Vzdolžna razpoka med dvema glavnima osema drevesa, zapolnjena z propenom
(Foto: Erjavec)

Drevo št.: 14 – Divji kostanj v Škovcu (Aesculus hippocastanum L.)
Obseg = 322 cm
Višina = 13 m
Divji kostanj raste na travniku za hišo, v vasi Škovec. Rastišče drevesa je sicer neomejeno,
vendar je v bližini drevesa kup cepljenih drv, ki jih bodo po pričevanju lastnika kmalu
pospravili. Korenine drevesa niso vidne. Korenovec drevesa je rahlo zasut, na njem smo
opazili tudi duplino, trosnice gliv ter tudi neprerasle mehanske poškodbe na južni strani.
Deblo je žlebato. Na južni strani debla je večja duplina. Deblo je tudi poraščeno z
epikormskimi poganjki ter bulami. Na vzhodni strani sta v deblo pribita dva močnejša
klina. Začetek krošnje je brez posebnosti. Drevo je na začetku krošnje enoosno, z eno
močnejšo stransko vejo na zahodni strani drevesa. Krošnja je rahlo asimetrična na južno
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stran in še zelo vitalna, opazili smo manjše število suhih vej. Po zapisih ZRSVN so nekje
okrog leta 2012 lipo obglavili in obžagali, kar se tudi danes vidi, saj je krošnja večinoma
sekundarna. Drevo danes izgleda še zdravo in stabilno, arboristični ukrepi tu zaenkrat še
niso nujni, bo pa v bližnji prihodnosti verjetno potrebno krošnjo zredčiti (Slika 30, 31).

Slika 30 (levo): Divji kostanj na travniku za hišo v vasi Škovec (Foto: Erjavec)
Slika 31 (desno): Deblo polno bul ter dva velika železna klina zabita v deblu na vzhodni strani drevesa
(Foto: Erjavec)

Drevo št.: 15 – Navadna lipa v Čatežu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 477 cm
Višina = 12 m
Lipa se nahaja na dvorišču domačije v vasi Čatež. Pod drevesom je majhen pas zelenice,
ostali del rastišča pa zavzema makadamska cesta. Rastišče je dokaj neomejeno. Rastni
prostor drevesa je neomejen razen na severni strani, kjer stoji hiša domačije. Korenine
drevesa niso vidne. Korenovec je rahlo zasut. Na severni strani korenovca smo opazili
trosnice gliv. Deblo lipe je popolnoma votlo. Na severni in zahodni strani debla sta dve
veliki vzdolžni razpoki, skozi katere se vidi v notranjost izvotljenega debla. Razpoka na
severni strani drevesa sega do dna drevesa oz. ločuje tudi korenovec drevesa na dva dela.
Začetek krošnje je brez posebnosti, drevo je enoosno, z večimi debelejšimi stranskimi
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vejami. Krošnja je relativno simetrična, večinoma sekundarna in še zelo vitalna. Suhih vej
nismo opazili. Po pričevanju lastnice so drevo z obžagovanjem sanirali pred približno 10
leti. Tudi iz preteklih ocen stanja lipe, ki jih je izvedel ZRSVN izvemo, da so to drevo pred
približno 10 leti obglavili in močno obžagali. Drevo se je na te ukrepe presenetljivo dobro
odzvalo, saj danes izgleda zelo stabilno in zdravo, navkljub popolnoma votlemu deblo.
Predlagan ukrep za to drevo je zmanjšanje krošnje, saj je ta že nekoliko prevelika in
pretežka, da bi jo za dlje časa lahko podpiralo votlo deblo (Slika 31, 33).

Slika 32 (levo): Lipa z mogočno krošnjo na dvorišču domačije (Foto: Erjavec)
Slika 33 (desno): Velika vzdolžna razpoka v procesu zaraščanja na severni strani debla (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 16 – Navadna lipa pri cerkvi sv. Duha (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 554 cm
Višina = 21 m
Drevo raste na urejeni zelenici pred cerkvijo sv. Duha na Vihru. Lipa raste na samem, tako
da ima rastišče neomejeno. Korenine so površinsko poškodovane. Korenovec ima večjo
duplino na vzhodni strani in je rahlo debeljen. Deblo lipe je votlo, kar lahko vidimo iz
velike vzdolžne razpoke na severni strani drevesa. Deblo je tudi žlebato, ekscentrično in
polno duplin, ki so nastale v nepreraslih mehanskih poškodbah. Začeteke krošnje je brez
večjih napak. Drevo je pet-osno na višini približno dveh metrov. Izjema je močnejša
stranska os na južni strani drevesa, ta izrašča kar direktno iz korenovca, brez kontakta z
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deblom drevesa. Krošnja drevesa je še vitalna in relativno simetrična. V krošnji je podobno
kot na deblu mnogo mehanskih poškodb, v katerih so nastale številne dupline. V krošnji
smo opazili nekaj suhih vej manjših dimenzij. Arboristični ukrepi pri tej naravni vrednosti
še niso nujni, lahko bi se zgolj odstranilo suhe veje v krošnji (Slika 34, 35).

Slika 34 (levo): Lipa na zelenici pred Cerkvijo sv. Duha (Foto: Erjavec)
Slika 35 (desno): Vzdolžna razpoka na deblu in stranska veja, ki raste neodvisno od debla (Foto:
Erjavec)

Drevo št.: 17 – Navadna lipa v Globočdolu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 472 cm
Višina = 19 m
Drevo stoji na dvorišču stanovanjske hiše v vasi Globočdol. Na severovzhodni strani
drevesa poteka makadamska dovozna pot do hiše, na jugozahodni strani pod lipo pa poteka
asfaltirana cesta skozi vas. Korenine drevesa niso vidne. Na korenovcu je viden razkroj
lesa na severni strani. Deblo ima zavito rast je ekscentrično in žlebato ter poraščeno z
mahom. Na deblu je na severni strani opazen razkroj lesa. Skozi številne dupline in luknje,
ki so v deblu nastale zaradi rakroja lesa je vidno, da je deblo izvotljeno na severni strani
drevesa. Na začetku krošnje so številne dupline. Lipa je enoosna. Glavna os drevesa visi na
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severovzhodno stran, na drugi strani drevesa pa je nekaj manjših sekundarnih poganjkov.
Krošnja je izrazito asimetrična na severozahodno stran, drevo visi direktno nad lokalno
cesto. Krošnja je srednje vitalna in precej presvetljena. Opazili smo tudi nekaj suhih vej.
Ker lipa visi nad cesto in ker je severna stran debla že skoraj popolnoma strohnela, je to
drevo trenutno izredno nevarno. Razlog za tako kritično stanje drevesa najdemo v popisnih
listih ZRSVN. Drevo naj bi bilo leta 2002 še zdravo, vitalno in dvovrhato. Leta 2008 so os
na severni strani drevesa odstranili, tako da je ostala samo še os na južni strani. Drevo je
tako postalo izrazito asimetrično v smeri proti cesti, deblo na severni strani pa je začelo
propadati. Tudi v primeru tega drevesa predlagamo izvedbo detaljne arboristične analize,
saj drevo močno ogroža promet na cesti nad katero raste. Arboristična analiza bi bila
ključna za odločitev o ohranitvi ali poseku drevesa (Slika 36, 37, 38, 39).

Slika 36 (levo): Pozicijska slika lipe zraven hiše (Foto: Erjavec)
Slika 37 (desno): Asimetričnost krošnje lipe nad vaško cesto (Foto: Erjavec)
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Slika 38 (levo): Asimetrično deblo lipe (Foto: Erjavec)
Slika 39 (desno): Razkroj lesa in izvotlitev debla na severni strani drevesa (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 18 – Navadna lipa v Hrastju pri Mirni peči (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 545 cm
Višina = 22 m
Lipa se nahaja v vasi Hrastje pri Mirni peči. Tu raste med številnimi gospodarskimi
objekti. Rastišče in rastni prostor drevesa je neposredno omejeno na severni in vzhodni
strani z drvarnico, na južni in zahodni strani drevesa, pa so nedaleč stran tudi drugi
gospodarski objekti. Korenine lipe niso vidne. Korenovec je močno odebljen na južni in
vzhodni strani. Iz tega mesta izraščajo številni adventivni poganjki, ki jih lastniki redno
obrezujejo. Deblo je rahlo ekscentrično, žlebato ter poraslo z bulami. Na severni strani
debla smo opazili duplino. Začetek krošnje je brez posebnosti. Drevo ima na začetku
krošnje dve močnejši osi. Krošnja je sicer simetrična in še zelo vitalna, vendar večinoma
sekundarna. Suhih vej nismo opazili. Glede na evidence ZRSVN, so lipo tekom let večkrat
močneje obžagovali, saj je krošnja posegala na bližnje gospodarske objekte. To je razvidno
tudi iz številnih preraslih mehanskih poškodb v krošnji drevesa. Deblo drevesa je po
zgodovinskih zapisih tudi od nekdaj bilo votlo, vendar sedaj lukenj v deblu nismo opazili,
drevo se je očitno lepo zaraslo. Drevo po preteklem obžagovanju zaenkrat dobro okreva,
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sodeč po današnjem stanju drevesa. Predlagan ukrep za to drevo je zmanjšanje krošnje, ko
bo ta preveč posegala v sosednje gospodarske objekte (Slika 40, 41).

Slika 40 (levo): Lipa ujeta med številne gospodarske objekte v Hrastju pri Mirni peči (Foto: Erjavec)
Slika 41 (desno): Korenovec, del katerega izrašča iz skale je poln adventivnih poganjkov (Foto:
Erjavec)

Drevo št.: 19 – Navadna lipa Podlipi (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 360 cm
Višina = 30 m
Drevo raste na manjši brežini ob makadamski cesti v vasi Podlipa. Rastišče drevesa je
omejeno na severovzhodni strani z cesto, na drugi strani ceste pa stoji starejši gospodarski
objekt. Ostali del rastišča lipe predstavlja pašnik. Korenine lipe niso vidne. Korenovec je
rahlo odebeljen. Na zahodni strani korenovca smo opazili posledice kurjenja, tu je
korenovec rahlo prismojen. Na tej strani korenovca smo opazili tudi trosišča gliv. Deblo je
poraščeno z mahom in v manjši meri z epikormskimi poganjki. Na deblu je tudi pritrjena
ograja za živino. Na severni in južni strani ima deblo dve veliki vzdolžni razpoki. Po
zapisih ZRSVN, naj bi razpoke bile posledice močnejšega viharja leta 1989, kateri naj bi
drevo razklal. Začeke krošnje je brez posebnosti, drevo se tu razdeli na dva močnejša
vrhova. Krošnja lipe je še relativno simetrična in vitalna, opazili smo manjše število suhih
vej. Drevo je kljub, močnejši poškodbi, ki jo je povzročil vihar danes še dobro vitalno.
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Predlagan ukrep za to drevo je zmanjšanje, krošnje saj ta že posega čez sosednji
gospodarski objekt (Slika 42, 43).

Slika 42 (levo): Lipa v Podlipi (slikana oktobra, ko je večjemu delu krošnje že odpadlo listje) (Foto:
Erjavec)
Slika 43 (desno): Vzdolžna razpoka na severni strani debla (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 20 – Navadna lipa pri gozdarski koči (1) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 526 cm
Višina = 28 m
Naslednjo obravnavano naravno vrednoto zajemata dve drevesi. Lipi se nahajata ob
nekdanji gozdarski koči ob cesti, ki vodi na Brezovo Reber. Najprej smo si ogledali
debelejšo lipo. Rastišče drevesa predstavlja urejena zelenica, na severni strani drevesa pod
krošnjo pa se nahaja tudi več lesenih klopi in miz. Rastni prostor si debeljša lipa deli z
tanjšo, vendar krošnja debelejše lipe vidno dominira. Korenine drevesa so površinsko
poškodovane. Korenovec je odebljen, še posebej na severni strani, na tej strani smo opazili
tudi površinske poškodbe skorje korenovca. Deblo je izredno žlebato, rahlo ekscentrično,
ima zavito rast ter je poraščeno z mahom in bršljanom. Na jugozahodni strani debla je
vzdolžna razpoka. Na jugovzhoni strani debla je večja vzdolžna odprtina, kjer je opazna
izvotlitev debla. Na začetku krošnje je viden razkroj lesa. Tu se drevo razdeli na več
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močnejših osi. Dve glavni osi so na začetku krošnje izvotljene, opazen je tudi razkroj lesa.
Za podporo teh osi, sta v krošnji trenutno že nameščeni dve jeklenici. Sodeč po
zgodovinskih zapisih ZRSVN, je bilo trohnenje debla opaziti že leta 1990. Leta 2008 je
bilo opaženo, da je deblo bilo razklano do tal, čemur danes pričajo razpoke na jugovzhodni
in jugozahodni strani. Velikost odprtine na jugovzhodni strani je bila leta 2008 približno 50
cm, danes pa je bistveno ožja, široka je približno 20 cm. Kasneje leta 2012 so opazili
sušenje celotne krošnje in na splošno slabo zdravstveno stanje drevesa. Drevo je svoje
poškodbe očitno dobro kompartmentariziralo saj danes drevo izgleda nekoliko bolje.
Krošnja je relativno vitalna in simetrična, opazili smo manjše število suhih vej.
Problematični so dve izvotljeni osi, katere pa so že pritrjene z jeklenico. Predlagan ukrep
za to drevo je razbremenitev omenjenih izvoljtenih osi (Slika 44, 45, 46).

Slika 44 (levo): Večja odprtina oz. vzdolžna razpoka na jugovzhodni strani drevesa (Foto: Erjavec)
Slika 45 (desno): Krošnja povezana z jeklenicami (Foto: Erjavec)

Slika 46: Naravne vrednote - lipi pred gozdarsko kočo (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 21 – Navadna lipa pri gozdarski koči (2) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 374 cm
Višina = 30 m
Druga tanjša lipa pri še vedno isti naravni vrednoti, se nahaja le nekaj metrov stran od prve
debelejše lipe. Lipo ima podobno kot prejšnja relativno neomejeno rastišče. Rastni prostor
pa je precej omejen, saj na tanjšo lipo z vzhodne strani močno pritiska krošnja debelejše
lipe. Korenine drevesa so površinsko poškodovane, korenovec pa je rahlo odebljen in zasut
na južni strani. Deblo lipe je rahlo žlebato in poraščeno z mahom in bršljanom. Začetek
krošnje je brez večjih posebnosti. Drevo raste izrazito enoosno, izjemi sta dve močnejši
stranski veji na severozahodni in jugozahodni strani drevesa. Ti iz drevesa izraščata skoraj
pravokotno glede na deblo. Krošnja je izrazito asimetrična zaradi omejenega rastnega
prostora, vendar še vitalna. V krošnji je prisotno zgolj manjše število suhih vej manjših
dimenzij. Predlagan ukrep je odstranitev ali podpora stranskih vej na na severozahodni in
jugozahodni strani drevesa. Te stranske veje so že precej težke, kar vzpodbuja
asimetričnost drevesa na zahodno stran (Slika 47, 48).

Slika 47 (levo): Omejen rastni prostor tanjše lipe na desni strani (Foto: Erjavec)
Slika 48 (desno): Pozicija tanjše (desno) in debelejše (levo) lipe ob nekdanji gozdarski koči (Foto:
Erjavec)
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Drevo št.: 22 – Gorski brest v soteski (Ulmus glabra Huds.)
Višina = 24 m
Naslednja naravna vrednota zajema nasad gorskih brestov (Ulmus Glabra Huds.), ki
rastejo tik ob reki Krki v soteski. V nasadu sta poleg 4 tanjših dreves, še dva debelejša.
Prvi je zaradi nevarne pozicije ob Krki nedosegljiv, na drugem pa smo izvedli arbostistično
oceno drevesa. Drevo raste neposredno na brežini ob reki Krki, zato je bilo nemogoče
izmeriti obseg te naravne vrednote. Korenine drevesa so vidne in izpostavljene na južni
strani na brežini Krke, in so brez večjih posebnosti. Korenovec ima duplino na severni
strani. Deblo, tako kot tudi celotna krošnja je popolnoma poraščeno z bršljanom in
epikormskimi poganjki do te meje, da se skorja drevesa skoraj ne vidi več. Začetek krošnje
je brez posebnosti, drevo ima dve močnejši osi, iz katerih izraščajo številne debeljše
stranske veje, prav tako poraščene z epikormskimi poganjki in bršljanom. Krošnja je rahlo
asimetrična na južno stran proti reki in je zelo slabo vitalna in precej presvetljena. Drevo je
v slabem stanju, vednar v njegovi neposredni bližini ni objektov, katere bi ogrožal. Ukrep
za to drevo je zmanjšanje krošnje, saj je drevo očitno pod stresom in z tako veliko krošnjo
nebo več dolgo zdržal (Slika 49, 50).

Slika 49 (levo): Pozicija bresta ob reki Krki, kjer je vidno slabo zdravstveno stanje krošnje (Foto:
Erjavec)
Slika 50 (desno): Popolnoma poraščeno deblo in tudi veje v krošnji z epikormskimi poganjki in
bršljanom (Foto: Erjavec)

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

40

Drevo št.: 23 – Hrast dob pri nekdanji gostilni v Škrjančah (Quecus robur L.)
Obseg = 713 cm
Višina = 27 m
Mogočni hrast raste za hišo nekdanje gostilne z imenom Hrast na hribu. Gostilna se nahaja
v Škrjančah pri Novem mestu. Rastišče hrasta je deloma urejena zelenica, deloma pa
tlakovana pot, ki vodi okrog hiše. Na jugozahodni strani drevesa, je tik ob deblu večja
skladnica strešnikov. Rastni prostor drevesa je neomejen razen v zahodni smeri proti hiši.
Korenine hrasta so rahlo površinko poškodovane. Korenovec je brez večjih posebnosti,
opazili smo duplino na severni strani. Deblo je poraščeno z mahom in bršljanom, opazili
smo tudi manjše število bul na deblu. Na severovzhodni strani debla je vidna večja
vzdolžna odprtina, ki se počasi zarašča. Na jugozahodni strani debla je manjša vzdolžna
razpoka. Začetek krošnje je brez posebnosti, drevo ima dve močnejši glavni osi. Krošnja
drevesa je še zelo vitalna, v krošnji je le manjše število suhih vej. Krošnja drevesa je tudi
asimetrična na severno stran. Skozi obe glavni osi drevesa, potekata po vzhodni strani
drevesa dve veliki vzdolžni razpoki, ki se počasi zaraščata. Razpoke potekajo od začetka
krošnje pa vse do vrha drevesa in so posledice dveh različnih udarov strele. Po podatkih
ZRSVN naj bi se prvi udar strele zgodil že pred letom 1989, ta je poškodoval glavno os na
severovzhodni strani. Istega leta so krošnjo tudi sanirali in v njej namestili jekleno vrv, ki
povezuje oba glavna vrhova drevesa. Drevo si je od teh poškodb po zapisih sodeč dobro
opomoglo do leta 2010, ko je v drevo ponovno udarila strela. Strela je tokrat zadela še
preostalo zdravo os drevesa na jugozahodni strani. Ponovno so istega leta drevo sanirali z
razbremenitvijo krošnje ter odstranitvijo suhih vej. Mogočni hrast ima pestro zgodovino in
tudi zelo dobro sposobnost kompartmentalizacije poškodovanega tkiva, saj drevo po
krošnji sodeč danes izgleda vitalno. Suhih vej v krošnji ni veliko. Krošnja je tudi polna
duplin, v eni izmed njih po pričevanju lastnika gnezi sova. Predlagan ukrep za to naravno
vrednoto je zmanjšanje krošnje na severni in severozahodni strani, saj lastnik pravi, da mu
manjše veje po močnejših neurjih že padajo na streho hiše (Slika 51, 52).
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Slika 51 (levo): Hrast raste za hišo nekdanje gostilne Hrast na hribu (Foto: Erjavec)
Slika 52 (desno): Vzdolžne razpoke v zaraščanju, na obeh glavnih oseh drevesa (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 24 – Navadna lipa pred Cerkvijo sv. Roka (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 368 cm
Višina = 25 m
Lipa se nahaja pred cerkvijo sv. Roka v vasi Gorenje Sušice. Rastišče drevesa v celoti
predstavlja makadamsko krožišče oz. parkirišče cerkve. Rastni prostor drevesa je
neomejen, drevo ima tipičen izgled osamelca. Korenine lipe niso vidne, korenovec je rahlo
zasut na severni strani. Deblo drevesa je rahlo žlebato ter poraščeno z mahom. Na zahodni
strani debla je manjša prerasla mehanska poškodba, na severni strani debla pa je manjša
vzdolžna razpoka. Na začetku krošnje je vidna duplina iz katere tudi poganja neznana
zeliščna vrsta. Od začetka krošnje dalje se drevo razdeli na 3 močnejše glavne osi. Krošnja
je simetrična in polna preraslih mehanskih poškodb od preteklega obžagovanja. Vseeno pa
je krošnja izjemno vitalna in gosta, suhih vej nismo opazili. Pri tej naravi vrednoti zna biti
problematična le električna napeljava, ki poteka skozi južno stran krošnje drevesa.
Predlagan ukrep za to drevo je zmanjšanje krošnje na južni strani, do te mere, da ne ogroža
več električne infrastrukture (Slika 53, 54).
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Slika 53 (levo): Kabel električne napeljave, poteka skozi krošnjo lipe pred Cerkvijo sv. Roka (Foto:
Erjavec)
Slika 54: (desno): Krošnja lipe je polna preraslih mehanskih poškodb, vendar še zelo vitalna (Foto:
Erjavec)

Drevo št.: 25 – Navadna lipa v Uršni Seli (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 486 cm
Višina = 5 m
Naslednja naravna vrednota se nahaja na dvorišču pred vaško cerkvijo in pokopališčem v
vasi Uršna Sela. Rastišče ima precej omejeno. Na severovzhodni strani drevo omejuje
asfaltirano parkirišče, na južni strani pa škarpa pokopališča. Rastni prostor ima neomejen.
Korenine so rahlo površinsko poškodovane, korenovec je brez večjih posebnosti. Deblo je
precej žlebato in poraščeno z mahom. Na severni strani debla smo opazili vzdolžno
razpoko. Po podatkih ZRSVN je bila Lipa leta 2017 obglavljena, saj se je zaradi neurja
odlomil velik del krošnje, ki je skoraj poškodoval sosednjo hišo. Danes ostaja samo še
deblo visoko približno 5 metrov, z štrclji močnejših vej. Začetka krošnja ni bilo mogoče
oceniti, saj je trenutna krošnja preveč gosta. Krošnja je popolnoma sekundarna in polna
mehanskih poškodb, ki so posledice močnega obžagovanja oz. obgljavljanja. Arboristični
ukrep za to naravno vrednoto ni potreben, saj drevo v trenutnem stanju ni nevarno (Slika
55, 56).
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Slika 55 (levo): Lipa v Uršni Seli na zelenici ob pokopališču (Foto: Erjavec)
Slika 56: (desno): Od nekdanje krošnje lipe sta ostala samo še dva večja štrclja (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 26 – Navadna lipa pri lovski koči Toplice (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 528 cm
Višina = 5 m
Naslednja naravna vrednota se nahaja pri gozdarski koči Toplice. Podobno kot prejšnja
naravna vrednota je tudi ta bila pred kratkim močno obglavljena. Ostaja samo še 5 m
visoko deblo z epikormskimi poganjki. Rastišče lipe je kritično omejeno. Na treh straneh
drevo omejuje škarpa in betonski tlak, na severni strani pa je zelenica. Korenine lipe niso
vidne, korenovec je brez večjih posebnosti. Deblo je precej žlebato in poraščeno z mahom.
Na južni in zahodni strani je deblo močno poraslo z epikormskimi poganjki. Krošnja
drevesa je trenutno neobstoječa. Začetek nekdanje krošnje oz. vrh drevesa predstavlja
velika mehanska poškodba z razkrojem lesa. Na tem mestu gnezi tudi sova, katera je
izletela iz debla ob mojem prihodu. Drevo je bilo obglavljeno leta 2017, saj je močnejše
neurje odbilo polovico krošnje drevesa. Drevo trenutno ni nevarno in zato nadaljni ukrepi
niso potrebni (Slika 57, 58).
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Slika 57 (levo): Obglavljena lipa pri lovski koči Toplice (Foto: Erjavec)
Slika 58 (desno): Kritično omejen rastni prostor lipe (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 27 – Navadna lipa pri cerkvi v Vinji vasi (1) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 480cm
Višina = 30 m
Naslednja naravna vrednota obsega sestoj lip, ki rastejo v bližini cerkve v Vinji Vasi.
Najprej smo si ogledali najdebelejšo lipo v sestoju. Ta se nahaja na brežini severovzhodno
od cerkve. Rastišče ima primerno in neomejeno. Korenine te lipe so površinsko
poškodovane, korenovec pa je rahlo odebeljen in poln duplin. Deblo je precej žlebato, na
zahodni strani debla je vzdolžna razpoka. Na začetku krošnje je vodni žep. Drevo se na
približno 3 metrih razraste v več manjših pokončnih vrhov. Krošnja je sicer relativno
simetrična in vitalna, vendar pa je v njej kar nekaj suhih vej. Številne odlomljene suhe veje
so ujete v rogovili na začetku krošnje. Predlagan ukrep za to drevo je čiščenje krošnje oz.
odstranitev suhih vej, saj je teh preveč v krošnji, pod drevesom se namreč nahaja pešpot za
sprehajalce (Slika 59, 60).
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Slika 59 (levo): Odebeljen korenovec in vzdolžna razpoka na zahodni strani drevesa (Foto: Erjavec)
Slika 60 (desno): Številne odlomljene suhe veje so obvisele v začetku krošnje (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 28 – Navadna lipa pri cerkvi v Vinji vasi (2) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 331 cm
Višina = 33 m
Naslednja lipa, ki spada pod isto naravno vrednoto se nahaja le nekaj metrov nižje na
brežini od prve najdebelejše. Ta raste bolj na gozdnem robu in ima prav tako neomejeno
rastišče. Korenine lipe niso vidne, korenovec je brez večjh posebnosti. Deblo lipe je rahlo
ekscentrično ter poraščeno z bršljanom. Na južni strani debla so številne dupline, ki so
nastale v številnih mehanskih poškodbah. Začetek krošnje je brez posebnosti. Drevo je
enoosno z številnimi stranskimi vejami. Večina teh se izrašča v južno smer na spodnjo
stran brežine, posledica česar je precej asimetrična krošnja. Krošnja je sicer dobro vitalna,
opazili smo le manjše število suhih vej. Tudi v krošnji, je na južni strani veliko preraslih
mehanskih poškodb. Arboristični ukrep za to lipo trenutno še ni nujen, drevo so v
preteklosti že obžagovali na južni strani, čemur pričajo prerasle mehanske poškodbe. S tem
so lipo že dobro razbremenili, tako da drevo navkljub enostranski krošnji danes izgleda
stabilno (Slika 61, 62).
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Slika 61 (levo): Krošnji prvih dveh omenjenih lip v sestoju (Foto: Erjavec)
Slika 62 (desno): Položaj prve debelejše (1) zadaj in druge (2) lipe v ospredju, na brežini pri Cerkvi v
Vinji vasi (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 29 – Navadna lipa pri cerkvi v Vinji vasi (3) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 351 cm
Višina = 25 m
Tretja debeljša lipa, ki raste v sestoju pri cerkvi v Vinji vasi se nahaja na gozdnjem robu
zahodno od cerkve. Korenine lipe niso vidne. Korenovec ima duplino na vzhodni strani.
Deblo ima zavito rast. Na vzhodni strani debla v smeri cerkve so prisotne številne bule, te
so verjetno posledica preteklega obžagovanja. Na začetku krošnje je vidna duplina, med
številnimi pokončnimi vrhovi lipe. Krošnja je sicer še dobro vitalna in simetrična, suhih
vej je zelo malo. V krošnji je opaziti tudi manjše število preraslih mehanskih poškodb.
Arboristični ukrep za to drevo trenutno še ni potreben, saj izgleda zdravo in stabilno (Slika
63, 64).
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Slika 63 (levo): Krošnja mogočne lipe nad gozdnim robom (Foto: Erjavec)
Slika 64 (desno) Začetek krošnje z duplino in bule na vzhodni strani debla (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 30 – Navadna Lipa pri cerkvi v Vinji vasi (4) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 284 cm
Višina = 21 m
Zadnja lipa, ki smo si jo ogledali v sestoju lip pri cerkvi v Vinji vasi, raste neposredno ob
asfaltirani cesti, oz. na dovozu do cerkve. Rastišče ima drevo torej precej omejeno na
vzhodni strani, kjer poteka cesta. Korenine lipe niso vidne, smo pa opazili mehanske
poškodbe na korenovcu v smeri ceste. Iz vseh strani korenovca tudi izraščajo številni
epikormski poganjki. Deblo je rahlo poraščeno z mahom, drugače je brez večjih
posebnosti. Zaradi položaja lipe ob cesti je drevo pogosto uporabljeno kot oglasni steber,
tako da je skorja polna raznih žebljičkov in sponk. Začetek krošnje je brez večjih
posebnosti, lipa se na višini 2 metrov razdeli na 3 močnejše pokončne vrhove. Sama
krošnja je simetrična in vitalna, vendar malce preveč presvetljena. Presvetljenost krošnje je
verjetno rezultat preteklega obžagovanja, saj je krošnja v spodnjem delu večinoma
sekundarna. Poleg tega so v krošnji vidne številne prerasle mehanske poškodbe. Predlagan
ukrep za to lipo je dvig krošnje, vsaj na vzhodni strani drevesa, saj sekundarna krošnja v
spodnjem delu drevesa posega že precej nizko in bo kmalu ogrožala lokalni promet (Slika
65, 66).
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Slika 65 (levo): Položaj lipe ob cesti, ki vodi skozi Vinjo vas (Foto: Erjavec)
Slika 66 (desno): Mehanska poškodba na korenovcu obraščena z epikormskimi poganjki (Foto:
Erjavec)

Drevo št.: 31 – Navadna lipa v vasi Vrhe pri Dolžu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 630 cm
Višina = 19 m
Drevo se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi vas Vrhe pri Dolžu. Ukleščeno je med
asflatirano cesto na vzhodni strani, makadamskim dovozom na južni in zahodni strani ter
gospodarskim objektom na severni strani. Rastišče drevesa je torej precej omejeno.
Korenine drevesa so površinsko poškodovane. Korenovec ima lipa izredno odebeljen. Ta
je poln duplin oz. odprtin in mehanskih poškodb. Pri tem drevesu so najverjetneje enkrat v
preteklosti izvedli poglobitev tal, za potrebe gradnje objektov ter cest ob drevesu.
Posledica tega je ta, da so nekdaj podzemne korenine postale izpostavljene in tako rekoč
prevzele vlogo korenovca drevesa. Deblo drevesa je popolnoma votlo, zelo žlebato in
popolnoma preraščeno z mahom ter bulami. Na začetku krošnje je duplina, ter mnogo
stranskih sekundarnih vrhov. Krošnja je zelo gosta ter vitalna in še relativno simetrična. V
njej je veliko peraščenih mehanskih poškodb od preteklega obžagovanja drevesa. Suhe
veje v krošnji so manjših dimenzij. Neposredno ob krošnji tako na južni kot na vzhodni
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strani drevesa poteka električni daljnovod. Krošnja tudi že precej posega nad streho
objekta na severni strani drevesa. Lastnik trdi, da se ob močnejšem neurju drevo otrese
suhih vej, kar je lahko zelo nevarno. Predlagan arboristični ukrep za to drevo je zmanjšanje
krošnje, saj ta ogroža okoliško infrastrukturo (Slika 67, 68, 69).

Slika 67 (zgoraj): Lipa je ukleščena med cesto, dovozom, objektom ter električno napeljavo (Foto:
Erjavec)
Slika 68 (levo): Slika odebljenega korenovca z zahodne strani (Foto: Erjavec)
Slika 69 (desno): Slika odebljenega korenovca z vzhodne strani (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 32 – Napoleonova vrba (Salix alba L.)
Višina = 5 m
Napoleonova vrba se nahaja na travniku med Žabjo vasjo in Cikavo v predmestju Novega
mesta. Legenda pravi, da je bil pod lipo pokopan francoski vojak nekje v začetku 19. stol.,
odtod je ta vrba dobila svoje zanimivo ime. Gre zgolj za ostanek drevesa oz. spomenik. To
naravno vrednoto predstavlja samo še polovica zunanjega dela debla preteklega drevesa.
Korenin nismo opazili, korenovec je zasut. Polovica oz. ostanek debla vrbe je popolnoma
izvotljeno na severni strani, tu je opazen obsežen razkroj lesa. Deblo na južni strani je
precej žlebato, ekscentrično, poraščeno z bulami ter mahom. Na višini 1,5 metra se razdeli
na dva izvotljena vrhova. Oba vrhova debla sta izredno asimetrična in visita na južno stran.
Deblo na tej strani podpirata 2 podporna kola. Brez kolov bi se izvotljeno deblo nedvomno
prevrnilo. Ostanek krošnje predstavljajo samo še številni sekundarni poganjki, kateri
izraščajo iz obrezanih štrcljev na vrhu debla. Večji izmed 2 vrhov, na katerih je sekundarna
krošnja je že popolnoma suh. Znake življenja kaže le manjši vrh lipe. Drevo je očitno še
živo, vendar se nedvomno bliža koncu svoje življenjske dobe. Po podatkih ZRSVN smo
zasledili, da so vrbi že posadili potomko tik ob sedanjem drevesu, vendar je ob našem
ogledu nismo več opazili. Vrba v trenutnem stanju ne ogroža ničesar, tako da dodatni
ukrepi niso potrebni (Slika 70, 71, 72).

Slika 70 (levo): S koli podprta Napoleonova vrba sredi travnika (Foto: Erjavec)
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Slika 71 (desno): Izvotljen ostanek debla (Foto: Erjavec)
Slika 72 (spodaj): Eden izmed dveh vrhov krošnje je že suh (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 33 – Hrast graden vraščen ob smreko (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
Obseg = 235 cm
Višina = 27 m
Naslednja naravna vrednota obsega dve drevesi – hrast graden (Quercus petraea L.) in
navadna smreka (Picea abies (L.) H. Karst). Drevesi sta zraščeni skupaj na zanimiv način.
Hrast »objema« smreko, ter tako tvori zanimivo podobo ob sprehajalni poti v gozdu pri
Ragovem logu v predmestju Novega mesta. Najprej smo ocenili hrast. Korenine hrasta niso
vidne, korenovec je brez večjih posebnosti. Z mahom poraščeno deblo je zraščeno skupaj z
smreko na višini približno 1,5 metra. Na stiku hrasta in smreke je opazna bulasta tvorba.
Na isti višini se drevo razdeli na 3 vrhove. Dva vrhova na severni strani rasteta navpično
navzgor, tretji stranski vrh pa raste pod precej topim kotom na južno stran. Začetek krošnje
je brez večjih posebnosti. Krošnja je še precej vitalna in asimetrična na južno stran. V
krošnji smo opazili nekaj suhih vej manjših dimenzij. Arboristični ukrep za to drevo ni
potrebno, saj izgleda še zdravo in stabilno (Slika 73, 74).

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

52

Slika 73 (levo): Hrast in smreka rasteta tesno skupaj (Foto: Erjavec)
Slika 74 (desno): Stranska veja visi nad sprehajalno potjo na južni strani dreves (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 34 – Navadna smreka vraščena ob hrast (Picea abies (L.) H. Karst.)
Obseg = 183 cm
Višina = 29 m
Smreka je na deblu zraščena z prej omenjenim hrastom. Korenine smreke so izpostavljene
na površju in tudi precej površinsko poškodovane zaradi sprehajalne poti. Korenovec ima
zanimivo ukrivljeno obliko, daje izgled kot da smreka raste izpod hrasta, drugače je brez
večjih posebnosti. Tudi deblo je poleg nenavadnega stika z hrastom brez večjih poškodb.
Začetek krošnje je brez posebnosti. Krošnja smreke je vitalna, čeprav rahlo asimetrična na
južno stran. Opazili smo nekaj manjših suhih vej. Tudi za to drevo zaenkrat še ni potrebnih
dodatnih arborističnih ukrepov (Slika 75, 76).
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Slika 75 (levo): Poškodovane smrekine korenine na sprehajalni poti (Foto: Erjavec)
Slika 76 (desno): Hrast »objema« smreko (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 35 – Navadna lipa na dimitričevem vrtu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 360 cm
Višina = 24 m
Naslednje drevo, ki je opredeljeno kot naravna vrednota, se nahaja v centru starega dela
Novega mesta. Drevo se nahaja na vrtu zasebnega zemljišča za visokim betonskim zidom.
Ker lastnikov vrta ob času našega ogleda ni bilo doma, korenin, korenovca in debla
drevesa ni bilo možno oceniti. Ogledali smo si torej le tisto, kar je bilo možno videti z
ulice. Podatke za obseg smo povzeli po zapisih naravnih vrednot ZRSVN iz leta 2017,
višino pa smo ocenili. Rastišče drevesa je precej omejeno, saj ga na severni in vzhodni
strani obdaja dvo-metersko obzidje. Rastni prostor ima neomejen. Deblo se na začetku
krošnje razdeli na 5 pokončnih osi. Krošnjo povezujejo že nameščene 3 jeklene vrvi.
Krošnja je sicer rahlo asimetrična v smeri reke Krke oz. v severovzhodni smeri. Drevo daje
izgled, kot da je naslonjeno na steno ob kateri raste. Krošnja posega čez ulico, kot tudi čez
ostrešja sosednjih hiš. Krošnja lipe je srednje vitalna, opaziti je kar nekaj suhih vej.
Predlagan ukrep za to naravno vrednoto je zmanjšanje krošnje in čiščenje suhih vej v
krošnji, saj ta ogroža pešce kot tudi sosednje objekte (Slika 77, 78).
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Slika 77 (levo): Mogočna lipa krasi center Novega mesta (Foto: Erjavec)
Slika 78 (desno): Tri jeklene vrvi so že nameščene v krošnji lipe (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 36: Bela murva v centru Novega mesta (Morus alba L.)
Bela murva raste na pečini nad Puglejeveo ulico v starem mestnem jedru Novega mesta.
Raste pod teraso stanovanjske hiše. Rastišče murve je zelo omejeno. Lastnica je bila dovolj
prijazna in nam je dovolila dostop na teraso, da smo si lahko ogledali murvo od blizu.
Obsega in višine zaradi nevarnega položaja murve nismo merili. Drevo je v izredno slabem
stanju. Korenin murve nismo videli, saj so pod teraso. Korenovec je brez posebnosti.
Deblo je poraščeno z mahom, ekscentrično, ima zavito rast in je asimetrično v južni smeri
oz. v smeri ulice pod murvo. Na severni strani debla smo opazili tudi izvotlitev debla, kot
tudi številne dupline ter bule. Deblo, tako kot nekaj močnejših vej, je poraščeno z
epikormskimi poganjki. Ti adventivni poganjki so še edini olistani del drevesa. Začetek
krošnje je brez večjih posebnosti. Drevo ima na južni strani večji štrcelj, tu so po podatkih
ZRSVN leta 2012 odstranili močnejšo vejo. Iz štrclja izraščajo številni sekundarni
poganjki. Ko smo si murvo ogledali še z spodnje strani, smo bili prepričani, da je drevo
trenutno izredno nevarno. Krošnja murve je že popolnoma suha z izjemo adventivnih
poganjkov in tudi precej asimetrična v smeri ulice. Predlagamo takojšnjo detajlno
arboristično analizo varnostnega stanja te naravne vrednote in se na osnovi pridobljenih
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informacij čimprej odločiti ali je smiselno to drevo dalje sanirati oz. če ga je potrebno
posekati (Slika 79, 80, 81, 82).

Slika 79 (levo): Deblo murve poraščeno z bršljanom ter epikormskimi poganjki (Foto: Erjavec)
Slika 80 (desno): Murva visi v smeri ulice (Foto: Erjavec)

Slika 81 (levo): Suha krošnja slikana z južne smeri (Foto: Erjavec)
Slika 82 (desno): Suha krošnja slikana z vzhodne smeri (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 37: Trovrhati hrast graden (Quercus petraea (Matt) Liebl.)
Obseg = 409 cm
Višina = 29 m
Hrast raste ob gozdnem robu manjšega sestoja pri Klemenčičevi kmetiji, ki se nahaja v
predmestju Novega Mesta. Rastišče drevesa je primerno, rastni prostor pa omejujeo ostala
drevesa v sestoju. Na vzhodni strani sestoja ob gozdnem robu poteka makadamska pot.
Korenine drevesa niso bile vidne, korenovec je brez posebnosti. Deblo je poraščeno z
mahom in ima rahlo zavito rast, drugih poškodb nismo opazili. Hrast je dobil ime po treh
pokončnih vrhovih. Deblo se na tri vrhove razdeli že na višini enega metra. Na začetku
krošnje smo opazili vodni žep. Krošnja hrasta je še dobro vitalna in asimetrična.
Asimetrična je v smeri ceste oz. na vzhodno stran. V krošnji smo opazili kar nekaj suhih
vej večjih dimenzij (premer do 10 cm). Drevo je še vitalno in ceste zaenkrat še ne ogroža,
problematične pa so velike suhe veje v krošnji. Predlagan ukrep za to drevo je odstranitev
suhih vej (Slika 83, 84).

Slika 83 (levo): Trije vrhovi hrasta, eden je že precej poraščen z bršljanom (Foto: Erjavec)
Slika 84 (desno): V krošnji je kar nekaj vej suhih večjih dimenzij (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 38: Navadna lipa pri gradu Klevež (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 180 cm
Višina = 7 m
Lipa se nahaja na zasebnem zemljišču, ob gospodaskih poslopjih grada Klevež v naselju
Grič pri Klevevžu. Rastišče in rastni prostor ima primeren in neomejen. Pod drevesom se
nahaja makadamska pot, ki vodi skozi posestvo. Že na prvi pogled je vidno, da gre zgolj za
polovico nekdanjega drevesa. Drevo se je zaradi neznanega razloga pred mnogimi leti
očitno razklalo na dva dela. En del je ostal stoječ in danes še vztraja, drugi del pa se je
prevrnil. Korenine lipe so površinsko poškodovane. Na korenovcu je na zahodni strani
viden obsežen razkroj lesa. Deblo lipe je ekscentrično, žlebato ter izvotljeno oz. po celotni
zahodni strani drevesa je deblo popolnoma razkrojeno. Na tleh južno od drevesa smo našli
preostalo polovico drevesa, ta je že v precej poznem stadiju razkroja. Deblo je razkrojeno
že do te meje, da je v deblu luknja, skozi katero se vidi na drugo stran drevesa. Na začetku
krošnje sta le še dve močnejši stranski veji, ki visita na severovzhodno stran. Krošnja je
večinoma sekundarna in precej asimetrična v severovzhodni smeri. Krošnja je v tej smeri
tudi še precej olistana. V njej je že nekaj suhih vej in mehanskih poškodb od preteklega
obžagovanja. Lipa je v zelo slabem stanju in samo še vprašanja časa je kdaj se bo prevrnila
na cesto. Zaradi varnostnih razlogov predlagamo posek ta naravne vrednote in posaditev
nove lipe (Slika 85, 86, 87, 88).

Slika 85 (levo): Na prvi pogled lipa z severovzhodne strani izgleda še vitalno (Foto: Erjavec)
Slika 86 (desno): Polovica drevesa se je že nekaj časa nazaj odlomila (Foto: Erjavec)
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Slika 87 (levo): Ostanek debla je v zelo slabem stanju (Foto: Erjavec)
Slika 88 (desno): Padla polovica drevesa je že v poznem stadiju razkroja (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 39: Navadna Hruška v vasi Stopno (Pyrus communis L.)
Obseg = 320 cm
Višina = 20 m
Hruška raste na travniku ob cesti, ki vodi skozi vas Stopno. Asfaltirana cesta omejuje
hruško na vzhodni strani, drugače ima rastišče in rastni prostor primeren oz. neomejen.
Korenine hruške niso vidne, korenovec je brez posebnosti. Deblo je rahlo poraščeno z
mahom ter bršljanom. Deblo je visoko le približno meter in pol, hruška se nato razdeli na
dva močnejša pokončna vrhova. Na začetku krošnje je duplina. Krošnja je srednje vitalna,
v njej opazili smo kar nekaj manjših suhih vej. V krošnji smo tudi opazili številne dupline
in nekaj mehanskih poškodb oz. odlomov vej. Krošnja je rahlo asimetrična v južni smeri.
V tej smeri pa se pod hruško nahaja stanovanjska hiša. Predlagan ukrep za hruško je
čiščenje krošnje oz. odstranitev suhih vej, saj te ogrožajo cesto in hišo pod hruško (Slika
89, 90).
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Slika 89 (levo): Hruška ob cesti, ki vodi skozi vas Stopno (Foto: Erjavec)
Slika 90 (desno): Drevo je izrazito dvo-osno (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 40: Navadna lipa v vasi Stopno (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 508 cm
Višina = 21 m
V isti vasi kot prej omenjena hruška se nahaja naslednja naravna vrednota. Lipa raste na
zelenici ob cerkvi sv. Marije v vasi Stopno. Rastišče in rastni prostor ima neomejen.
Korenine ima površinsko poškodovane, korenovec pa je rahlo odebeljen. Na vhodni strani
korenovca smo opazili trosišča gliv. Deblo je brez večjih posebnosti. Po podatkih ZRSVN
je deblo votlo, kar nebi bilo nenavadno, saj naj bi bila ta lipa stara okrog 500 let. Začetek
krošnje je brez posebnosti, drevo je enoosno z mnogimi stranskimi vejami. V krošnji je
opaziti številne prerasle mehanske poškodbe ter bule. V preteklosti se je lipo očitno precej
močno obrezovalo. Na te ukrepe je lipa očitno dobro odreagirala, saj je krošnja zelo bujna,
vitalna in relativno simetrična. Suhih vej je zelo malo. Drevo zaenkrat izgleda še dobro
vitalno. Večjih arborističnih posegov tu še ni potrebno izvajati (Slika 91, 92).
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Slika 91 (levo): Lipa na zelenici pred Cerkvijo sv. Marije (Foto: Erjavec)
Slika 92 (desno): Številne prerasle mehanske poškodbe v krošnji (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 41: Maklen v Grmovljah (Acer campestre L.)
Obseg = 333 cm
Višina = 24 m
Naslednji dve naravni vrednoti se nahajata ob cesti oz. na robu manjšega sestoja v vasi
Grmovlje. Prvo drevo, ki smo ocenili je javor maklen (Acer campestre L.). Poleg strmega
naklona je rastišče primerno, rastni prostor pa mu omejujejo sosednja drevesa v sestoju.
Korenine so vidne in brez posebnosti. Korenovec ima zaradi brežine precej veliko višinsko
razliko (0,5 metra) v spodnjem in zgornjem delu drevesa, v zgornjem delu je tudi rahlo
zasut. Deblo je asimetrično na južno stran, ima zavito rast in je ekscentrično. Deblo je tudi
polno preraslih mehanskih poškodb ter duplin, verjetno od močnega obžagovanja v
preteklosti. Začetek krošnje in konec debla je pri tem drevesu težko definirati. Drevo se že
skoraj pri korenovcu razdeli na dva močnejša vrhova. Zahodni vrh je izrazito pokončen z
večimi stranskimi vejami višje v krošnji, iz vzhodnega vrha pa že na višini enega metra
izraščajo številne sekundarne veje iz številnih preraščenih mehanskih poškodb. Krošnja je
sicer še vitalna in asimetrična na južno stran v smeri ceste. Suhih vej v krošnji je zelo
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malo. Predlagan ukrep za to drevo je razbremenitev vzhodne osi drevesa, saj ta izgleda že
precej obtežena zaradi močne sekundarne krošnje (Slika 93, 94).

Slika 93 (levo): Maklen raste v sestoju na strmi brežini (Foto: Erjavec)
Slika 94 (desno): Krošnja na vzhodni strani maklena je v celoti sekundarna (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 42: Hrast dob v Grmovljah (Quercus robur L.)
Obseg = 375 cm
Višina = 28 m
Nekaj metrov stran od maklena v Grmovljah raste naslednja naravna vrednota – hrast dob
(Quercus robur L.). Tudi ta raste na precej strmi brežini. Rastišče ima primerno, rastni
prostor pa mu omejuje sosednja drevesa, čeprav je dob nadstojno drevo v sestoju. Korenine
pri tem drevesu niso vidne, korenovec pa je rahlo odebeljen ter zasut na zgornji strani
brežine. Na korenovcu smo opazili tudi duplino. Deblo je lepo, ravno in brez poškodb,
visoko je približno 5 metrov, potem pa se hrast razdeli na dva pokončna vrhova. Na
začetku krošnje je nekaj vrasle skorje. Eden izmed vrhov je rahlo asimetričen v južni smeri
oz. v smeri ceste. Krošnja izgleda še zelo dobro in stabilno. Suhih vej v krošnji je zelo
malo. Arboristični ukrepi pri tem hrastu po našem mnenju zaenkrat še niso potrebni, drevo
izgleda zdravo in stabilno (Slika 95, 96).
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Slika 95 (levo): Mogočna krošnja hrasta v sestoju ob cesti (Foto: Erjavec)
Slika 96 (desno): Krošnja hrasta zaenkrat izgleda zdrava in stabilna (Foto: Erjavec)

Drevo št.: 43: Cvelbarjev hrast (Quercus robur L.)
Obseg = 759 cm
Višina = 26 m
V Malencah ob cesti, ki vodi do Kostanjevice na Krki stoji mogočen hrast dob (Quercus
robur L.). Po podatkih ZRSVN gre za drugi najdebeljši dob v Sloveniji. Rastni prostor in
rastišče hrasta je primerno. Korenine ima površinsko poškodovane zaradi košnje, verjetno
tudi zaradi obilice obiskovalcev hrasta. Korenovec je precej odebljen, ter poln duplin, na
njem smo opazili tudi izletne odprtine insektov. Deblo je žlebato in poraščeno z mahom ter
številnimi bulami. Na severni strani debla je daljša vzdolžna razpoka v zaraščanju. Na
južni strani drevesa je velika duplina, skozi katero je vidna izvotlitev debla. Po
zgodovinskih podatkih ZRSVN, se je tu odlomila močnejša veja leta 1983 in že takrat je
bila tu vidna izvotlitev debla. Predvidevamo, da je danes deblo že popolnoma votlo. Na
deblo so tudi vidne številne mehanske poškodbe, nekatere so preraščene, na drugih pa je
opazen razkroj lesa. Začetek krošnje je brez večjih posebnosti. Hrast je izrazito enoosen, z
številnimi stranskimi vejami. Najnižja od teh je na zahodni strani drevesa in je že skoraj v
celoti suha. Krošnja je sicer polna mehanskih poškodb od preteklega obžagovanja, je
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srednje vitalna in relativno simetrična. Na vzhodni strani drevesa krošnja sicer že precej
posega čez cesto, kar je nevarno zaradi odpadanja suhih vej. Hrast je bil nazadnje saniran
leta 2013. Danes predlagamo da se odstrani suho vejo na zahodni strani hrasta. Ta sicer ne
ogroža objektov, vendar je nevarna zaradi precejšnega turističnega obiska te naravne
vrednote. Na vzhodni strani bi blo potrebno krošnjo razbremeniti, saj ta že preveč posega
na lokalno cesto (Slika 97, 98, 99, 100).

Slika 97 (levo): Cvelbarjev hrast v Malencah (Foto: Erjavec)
Slika 98 (desno): Večja duplina na južni strani drevesa (Foto: Erjavec)

Slika 99 (levo): Vzdolžna razpoka na severni strani drevesa (Foto: Erjavec)
Slika 100 (desno): Krošnja je polna nepreraščenih mehanskih poškodb (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 44: Kuharjev beli gaber (Carpinus betulus L.)
Obseg = 516 cm
Višina = 18 m
Kuharjev beli gaber (Carpinus betulus L.) se nahaja v gozdu v bližini domačije Kuhar v
Zaborštu. Raste na precej strmi brežini nad izvirom manjšega studenca. Že na prvi pogled
je razvidno, da drevo propada. Rastišče in rastni prostor drevesa sta primerna. Korenine so
brez posebnosti. Korenovec je rahlo odebljen, na južni strani je opazen obsežen razkroj
lesa ter trosišča gliv. V južni smeri ima drevo v deblu večjo odprtino, skozi katero se vidi v
notranjost popolnoma votlega in strohnelega debla. Razkroj lesa in trohnoba sta ponekod
vidna tudi že na zunanji strani debla. Deblo ima zelo zavito in žlebato podobo. Polno je
mehanskih poškodb, bul ter poraščeno je z mahom. Na začetku ostanka krošnje je tako kot
pri ostalih delih drevesa opazen razkroj lesa. Ostanek krošnje predstavlja samo še nekaj
sekundarnih vej. Te so povezane z tremi jeklenicami. Sekundara krošnja gabra je še
relativno lepo olistana ter simetrična. Drevo je v izredno slabem stanju. Sekundarna
krošnja je še vitalna, vendar ko se bo ta s časom večala jo strohnelo deblo ne bo moglo več
prenašati. Predlagamo da se razbremeni krošnjo (Slika 101, 102, 103).

Slika 101 (levo): Kuharjev beli gaber nad izvirom v Zaborštu (Foto: Erjavec)
Slika 102 (sredina): Deblo je votlo in večinoma strohnelo (Foto: Erjavec)
Slika 103 (desno): Sekundarna krošnja je povezana z tremi jeklenicami (Foto: Erjavec)

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

65

Drevo št.: 45: Navadna lipa na Vinjem vrhu (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 482 cm
Višina = 32 m
Lipa se nahaja na Vinjem vrhu med asfaltirano cesto in cerkvijo sv. Jožefa. Poleg ceste,
rastišče drevesa omejuje tudi betonska plošča na severni strani. Rastni prostor drevesa je
primeren. Korenin lipe nismo videli. Korenovec ima močno odebljen ter žlebat. Deblo je
prav tako žlebato. Na severni strani debla so opazne številne glive po celotni dolžini debla,
na tej strani je tudi večja vzdolžna razpoka. Na južni strani debla so opazne mehanske
poškodbe. Tu se na spodnji strani debla lušči skorja, opazno je tudi trohnenje lesa. Začetek
krošnje je brez posebnosti, lipa ima močnejšo stransko vejo v zahodni smeri že na višini
enega metra, ostali del krošnje pa predstavljata dve pokončni osi. Krošnja je mogočna in
posega čez cesto ter tudi čez sosednjo hišo, ki se nahaja ob cesti. V krošnji je veliko število
mehanskih poškodb oz. odlomov, ter tudi veliko obviselih vej v krošnji. Nekatere od teh so
tudi večjih dimenzij (premera do 10 cm). Mehanske poškodbe v krošnji dajejo izgled
razkroja lesa. Drevo je očitno v zelo slabem stanju. Pod lipo ob cesti se že nahaja nekaj
pospravljenih odlomljenih vej, najmočnejša od teh ima premer pribl. 20 cm. Zanimivo je,
da je ob vseh teh znakih odmiranja drevesa, krošnja še zelo dobro olistana in le rahlo
asimetrična na vzhodno stran. Vsaj ena močnejša veja v krošnji je že popolnoma suha. Po
podatkih ZRSVN se je leta 2017 del lipe odlomil in padel na hišo ob cesti. Po najnovejših
informacijah ZRSVN je tudi že letos odlomljena veja iz lipe ponovno poškodovala hišo.
Drevo propada. Krošnja je prevelika za najverjetneje strohnelo deblo. Obvisele veje v
krošnje so izredno nevarne. Drevo je že dve leti zapored poškodovalo sosednji objekt.
Predlagamo takojšnjo detaljno arboristično analizo, ki bo pokazala, če je drevo smiselno
ohranjati. V primeru, da se bo drevo ohranilo ali pa, če bi odločitev o arboristični analizi
trajala predolgo, je potrebno opraviti obsežno zmanjšanje krošnje lipe (Slika 104, 105, 106,
107).
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Slika 104 (levo): Lipa ob cesti na Vinjem vrhu (Foto: Erjavec)
Slika 105 (desno): Luščenje skorje ter razkroj lesa na južni strani drevesa (Foto: Erjavec)

Slika 106 (levo): Na severni strani debla so številni trosnjaki gliv po celotni dolžini debla (Foto:
Erjavec)
Slika 107 (desno): V krošnji je veliko obviselih vej (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 46: Navadna lipa na Trški Gori (1) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 460 cm
Višina = 15 m
Zadnja naravna vrednota, ki smo jo ocenili obsega skupino lip. Te se nahajajo ob cerkvi
Marijinega rojstva na Trški Gori pri Novem mestu. Osredotočili smo se na 3 najdebelejše
in najstarejše lipe. Vse tri obravnavane lipe rastejo na zelenici med cerkvijo in
makadamsko cesto, ki vodi do cerkve. Začeli smo z najtanjšo. Rastišče prve lipe je
primerno, rastni prostor ima rahlo omejen zaradi pozicije ostalih dveh lip. Korenine ima
rahlo površinsko poškodovane. Korenovec je odebljen ter poln mehanskih poškodb oz
odprtin, skozi katere se vidi v notranjost debla. Deblo je namreč popolnoma votlo. Na
severni strani je večja vzdolžna odprtina širine približno 20 cm, ki sega od vrha debla pa
do tal, torej ločuje tudi korenovec drevesa . V notranjosti drevesa je prisoten razkroj lesa,
opazili smo tudi izletne odprtine insektov. Začetek krošnje se začne na koncu izvotljenega
debla. Na tem mestu se izrašča mogočna sekundarna krošnja. Krošnja je asimetrična v
južni smeri, torej v smeri cerkve in še zelo dobro vitalna. Suhih vej v krošnji skoraj ni.
Drevo je kljub votlemu deblo še precej vitalno. Po podatkih ZRSVN je bila skupina lip na
Trški gori sanirana maja leta 2017. Sanacija je obsegala predvsem odstranitev suhih vej ter
redčenje oz. zmanjševanje krošnje. Ker so lipo sanirali že lani in ker danes izgleda še zelo
dobro, po našem mnenju dodatni arboristični ukrepi zaenkrat še niso potrebni (Slika 108,
109, 110).

Slika 108 (levo): Bujna krošnja lipe na Trški gori (Foto: Erjavec)
Slika 109 (sredina): Deblo je popolnoma votlo (Foto: Erjavec)
Slika 110 (desno): Krošnja je asimetrična v južni smeri (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 47: Navadna lipa na Trški Gori (2) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 490 cm
Višina = 19 m
Naslednja lipa na Trški gori se nahaja pribl. 5 metrov bolj severno od prve opisane.
Rastišče je primerno, rastni prostor pa ima omejen zaradi ostalih lip v sestoju. Korenine
lipe so površinsko poškodovane, korenovec je precej odebeljen ter žlebat. Na njem smo
opazili tudi glive in izletne odprtine insektov. Tudi na južni strani debla smo opazili glive.
Spodnji del debla je brez večjih posebnosti. Konec debla oz. začetek krošnje ima številne
mehanske poškodbe. Opazili smo precej štrcljev od obžagovanja, nekaj pa je tudi večjih
odlomov. Drevo je imelo nekoč vsaj 3 pokončne vrhove, danes stoji samo še eden. Na
mestih, kjer sta se prejšnja vrhova odlomila je opazen razkroj lesa ter tudi izvotlitev.
Predvidevamo da je celotno deblo votlo, ne moremo pa biti prepričani. Krošnjo predstavlja
samo še ena pokončna os lipe, ta je asimetrična v jugozahodni smeri v smeri makadamske
ceste. Tudi v krošnji je opaziti številne štrclje ob obžagovanja, nekateri od njih so
zaraščeni. Krošnja je srednje dobro vitalna, opazimo kar nekaj suhih vej. Glede na razkroj
lesa na začetku krošnje ter na številne glive, ki so prisotne na deblu, lahko sklepamo, da je
drevo v zelo slabem stanju. Asimetričen in precej visok vrh lipe, na tem deblu dolgo
verjetno nebo zdržal. Predlagamo zmanjšanje krošnje (Slika 111, 112, 113).

Slika 111 (levo): Položaj druge opisane lipe na Trški gori (Foto: Erjavec)
Slika 112 (sredina): Številni odlomi, štrclji ter trosišča gliv na začetku krošnje (Foto: Erjavec)
Slika 113 (desno): Na severovzhodni strani debla je opazen razkroj lesa (Foto: Erjavec)
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Drevo št.: 48: Navadna lipa na Trški Gori (3) (Tilia platyphyllos Scop.)
Obseg = 824 cm
Višina = 14 m
Zadnja lipa, ki smo si jo ogledali je najdebeljša na Trški gori. Rastišče ima primerno, rastni
prostor pa rahlo omejen zaradi ostalih lip. Podobno kot prva ocenjena lipa na Trški gori, je
tudi ta popolnoma votla, ostaja samo še nekaj centimetrov širok zunanji del debla.
Korenine so izpostavljene in površinsko poškodovane. Na močno odebeljenem in žlebatem
korenovcu je viden obsežen razkroj lesa. Korenovec je poln duplin ter odprtin skozi katere
se vidi v notranjost debla. Opazili smo tudi izletne odprtine insektov. Na severovzhodni
strani lipe iz korenovca poganjata dva močnejša adventivna poganjka. Votlo deblo ima na
južni in jugovzhodni strani dve večji odprtini, ki segata od začetka krošnje vse do tal. Te
odprtine v deblu so dovolj velike, da smo se skozi lipo lahko celo sprehodili. Notranjost
votlega in zelo žlebatega debla je večinoma razkrojena. Iz vrha ostanka debla oz. iz začetka
krošnje izraščajo številne sekundarne veje. Najmočnejše od teh so že povezane z tremi
jeklenicami. Krošnja je sicer simetrična in še zelo dobro vitalna. Lipa naj bi bila zasajena
že leta 1623, sočasno s cerkvijo. Ima zelo pestro zgodovino, skozi leta je bila že mnogokrat
sanirana. Nazadnje so jo z čiščenjem in zmanjšanjem krošnje sanirali maja 2017. Glede na
to, da so drevo nedolgo nazaj sanirali ter da krošnja drevesa za to deblo še ne izgleda
prevelika, arboristični ukrep tu še ni potreben (Slika 114, 115, 116, 117).

Slika 114 (levo): Bujna krošnja najdebeljše lipe na Trški gori (Foto: Erjavec)
Slika 115 (desno): Na korenovcu je opazen obsežen razkroj lesa (Foto: Erjavec)
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Slika 116 (levo): Odprtina v deblu na jugovzhodni strani (Foto: Erjavec)
Slika 117 (desno): Sekundarna krošnja je že povezana z jeklenicami (Foto: Erjavec)

5.1

SPLOŠNO STANJE ANALIZIRANIH DREVES

Skupno smo analizirali 41 naravnih vrednot oz. 48 posameznih dreves. Povprečna višina
analiziranih dreves je 21,3 m, povprečni obseg pa kar 469 cm oz. povprečni premer 149,3
cm. Prevladujoča drevesna vrsta v tej raziskavi je bila navadna lipa (Tilia platyphyllos
Scop.) z 32 drevesi. Hrast graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) je po številčnosti na
drugem mestu z tremi drevesi. Vrste beli gaber (Carpinus betulus L.), hrast dob (Quercus
robur L.) in navadna hruška (Pyrus communis L.) v raziskavi predstavljajo vsaka po 2
drevesa. Vrste katere v našem vzorocu predstavljajo samo po eno drevo pa so bela murva
(Morus alba L.), bela vrba (Salix alba L.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.),
gorski brest (Ulmus glabra Huds.), javorolistna platana (Platanus x hispanica (Aiton)
Willd.), poljski javor (Acer campestre L.) in navadna smreka (Picea abies (L.) H. Karst.)
(Slika 118).
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Slika 118: Vrstna sestava analiziranih dreves

Ko analiziramo primernost rastišča vidimo, da ima največ dreves omejeno rastišče z 52 %,
primerno rastišče ima dobra tretjina dreves, kritično omejenih pa je 13 % dreves. Z
varnostnega vidika je delež kritično omejenih dreves zelo visok (Slika 119).
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Slika 119: Primernost rastišča analiziranih dreves

Analizirali smo tudi pogostost pojavljanja poškodb na drevesih, da smo lahko ugotovili,
katera poškodba se pri analiziranih naravnih vrednotah največkrat pojavi. Na deblu je bila
najpogostejša napaka poraščenost z mahom z 18 %, drugo mesto po frekvenci ponavljanja
si delijo žlebatost, mehanske poškodbe in bule z 11 %. Deblo brez kakršnihkoli zaznanih
posebnost je imelo le 1 drevo, iz česar že lahko razberemo, da gre za izjemna in stara
drevesa, ki niso v najboljšem zdravstvenem stanju (Slika 120).
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Slika 120: Številčnost poškodb na deblu pri analiziranih drevesih

Tudi v krošnjah dreves je bila najpogostejša napaka mehanska poškodba z 29 %, kar ni
nenavadno za starejša drevesa, ki rastejo v urbanem okolju in so bila že večkrat sanirana.
Druga najpogostejša napaka v krošnji je bila prisotnost suhih vej z 28 %, tretja pa
asimetričnost krošnje z 17 %. Zaskrbljujoče je, da dreves brez napak/posebnosti v krošnji v
naši raziskavi ni bilo (Slika 121).

Slika 121: Številčnost poškodb v krošnji pri analiziranih drevesih
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Bistven podatek, ki nam nakazuje zdravstveno stanje dreves je tudi vitalnost krošnje. Slabo
polovico vseh dreves (48 %) ima po naši oceno manj vitalno krošnjo (2). 21 % dreves je
imelo zelo vitalno (1) ali srednje vitalno (3) krošnjo. Popolnoma Suho krošnjo je imelo v
naši raziskavi le eno drevo, kar je z varnostnega vidika vseeno eno drevo preveč (Slika
122).
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Slika 122: Vitalnost krošnje analiziranih dreves

Analizirali smo tudi številčnost predlaganih arborističnih ukrepov za preučevana drevesa.
Največkrat smo predlagali redčenje krošnje z 21 % in čiščenje krošnje z 19 %. Po naši
oceni kar 19 % dreves trenutno ne potrebuje arborističnih ukrepov, poglavitni razlog za to
pa je nedavna sanacija določenih dreves, zaradi česar dodatni ukrepi zaenkrat (!) še niso
potrebni, to pa še ne pomeni, da so popolnoma varna. Samo za eno drevo smo predvideli,
takojšen posek in zasaditev novega drevesa (Slika 123).
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Slika 123: Analiza številčnosti predlaganih ukrepov za posamezna drevesa

Glede na našo subjektivno oceno o varnostnem stanju dreves – varnostni dejavnik, smo
ocenili da je več kot polovica drevesa varnih , vendar so potrebni spremljave stanja na 4 do
7 let (2). 17 % dreves smo ocenili kot popolnoma varne (1) in kot srednje varne (3). Drevo
seveda nikoli ni popolnoma varno, vedno lahko pride do nepričakovanih dogodkov, ki
lahko drevo v trenutku porušijo (Slika 124).
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Slika 124: Varnostni dejavnik analiziranih dreves
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RAZPRAVA

Analizirali smo 48 dreves oz. 41 naravnih vrednot. Na vseh drevesih smo zabeležili napake
oz. poškodbe na več delih dreves, prav tako ima več kot polovica analiziranih dreves (52
%) omejeno rastišče. Korenine dreves (kjer so bile vidne) so bile na 60 % dreves brez
posebnosti, ostalih 40 % dreves pa je imelo na koreninah površinske poškodbe. Korenovec
je bil brez posebnosti le na 7 % preučevanih dreves, pri ostalih pa smo zabeležili poškodbe.
Najpogostješa napaka na korenovcu je bila odebelitev z 25 %. Nepoškodovana debla oz.
debla brez posebnosti je imelo 11 % preučevanih dreves. Pri ostalih drevesih je bila
najpogostejša napaka poraščenost debla z mahom (18 %). Začetek krošnje analiziranih
dreves ima tudi precej visok delež dreves, ki so na tem delu drevesa brez zaznanih
posebnosti, kar 56 %. Najpogostejša napaka v tem delu drevesa je bila duplina. Potrebno je
omeniti, da začetka krošnje velikokrat ni bilo možno dobro oceniti, zaradi močne/goste
krošnje drevesa ali pa zaradi same višine in položaja začetka krošnje. Edini del drevesa,
kjer smo pri vseh analiziranih drevesih zaznali napako oz. poškodbo je krošnja dreves.
Najpogostejša napaka v krošnji preučevanih dreves so bile mehanske poškodbe (29 %).
Niti eno od analiziranih dreves ni bilo brez mehanske poškodbe, ali so bile preraščene ali
nepreraščene, vsa drevesa so imela v vsaj enem delu drevesa prisotno mehansko poškodbo.
Vemo pa, da so mehanske poškodbe zelo zanesljiv indikator o obsegu razkroja lesa v
poškodovanih delih dreves in zato ključen faktor pri determinaciji varnostnega stanja
dreves (Oven, 2000).
Če naše rezultate primerjamo z rezultati raziskave urbanega drevja v MOL (Oven, 2000),
vidimo da so rezultati podobni. Tudi Oven je ugotovil da ima vseh 612 dreves vsaj eno
preraslo ali nepreraslo poškodbe na vsaj enem delu drevesa. Oven je ugotovil da je
zdravstveno stanje dreves v MOL-u slabo, razlog za to pa so bile številne mehanske
poškodbe in predvsem zasoljevanje tal.
Naša preučevana drevesa so torej glede na zdravstveno stanje in stopnjo nevarnosti precej
podobna drevesom v urbanem okolju, kar pa ne pomeni nič dobrega. Drevesa v urbanem
okolju imajo namreč zelo otežene razmere za rast, polega tega pa je je vpliv človeka na
njih zaradi malomarnosti ali nepravilne nege lahko zelo negativen, kar smo ugotovili v
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poglavju 3 Dosedanje raziskave. Vendar se naša drevesa oz. drevesa, ki smo jih proučevali
za namene te naloge tudi bistveno razlikujejo od dreves, na katerih so bile opravljene
raziskave v pregledani literaturi.
Prva od teh razlik je okolje v katerem se drevesa nahajajo. Drevesa, ki smo jih proučevali,
ne rastejo v popolnoma urbanem okolju, kot npr. drevesa v parku Križanke ali pa v parku
Tivoli. Velik delež preučevanih dreves se nahaja v centru lokalnih skupnosti oz. vasi na
Dolenjskem, npr. ob cerkvah, ob manj prometnih lokalnih/gozdnih cestah, nekaj jih je tudi
na vrtovih na zasebnih zemljiščih. To pomeni, da je pritisk človeka na ta drevesa v
povprečju bistveno manjši od dreves v popolnoma urbanem okolju. Medtem ko so imela
drevesa v parku Tivoli, precej mehanskih poškodb na koreninah, korenovcu in deblu,
zaradi redne košnje zelenice, vandalizma, naletov vozil itd. (Oven 2000; Šuligoj, 2009), so
imela naša drevesa več mehanskih poškodb v krošnji dreves, predvsem zaradi preteklega
obžagovanja oz. nege dreves. Na korenovcu je bilo mehanskih poškodb relativno malo (8
%) napram drugim napakam, kot je npr. odebelitev 25 (%) in duplina (15 %). Kot velik
razlog za slabo zdravstveno stanje urbanih dreves so v pregledani literaturi poleg
mehanskih poškodb navedli tudi zasoljevanje tal. (Oven, 2000; Šuligoj, 2009). V urbanem
okolju so drevesa pogosto v drevoredih ob sprehajalnih poteh, te pa se pozimi zaradi snega
redno pluži in tudi soli. Zasoljevanje tal je za rastline zelo škodljivo predvsem zaradi dveh
razlogov. Sol (NaCl) spremeni strukturo tal in škodljivo vpliva na fiziološke procese v
rastlini. Na+ ion zmanjšuje poroznost tal, vodno permeabilnost tal ter tudi zračno
prepustnost tal, povečuje pa alkalnost in zbitost tal. Poleg tega solna raztopina povzroča
zniževanje vodnega potenciala tal, kar pomeni da korenine težje absorbirajo vodo. (Oven,
2000). Simptomov zasoljevanja (kloroza in nekroza listov) nismo opazili pri nobenem od
naših dreves. Razlog za to je najverjetneje okolje v katerem rastejo drevesa. Nobeno od
dreves, ki smo jih proučevali v tej nalogi, ne raste v drevoredih ob sprehajalnih poteh, kjer
se pozimi izvaja pluženje in solenje tal. Kot smo omenili se večina naših drevesih nahaja v
centru vasi, najpogosteje na zelenicah ob cerkvah, na zasebnih vrtovih itd. Nekaj dreves
sicer raste v bližini asfaltiranih cest, vendar se te pozimi najverjetne samo pluži in ne soli.
Zasoljevanje tal za zdrastveno stanje naših preučevanih dreves ni bil faktor, za razliko od
dreves v nekoliko bolj urbanem okolju.
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Naslednja stvar zaradi katerih naša dreves niso tipična urbana drevesa, je starost dreves.
Točne starost naših dreves ne poznamo, vendar si za oceno starosti lahko pomagamo z
podatki, ki jih imamo na razpolago. O relativno visoki starosti naših preučevanih dreves
govori že ustno izročilo ali pa tudi zgodovisnki zapisi. Po pričevanju ljudi, ki živijo v
neposredni bližini preučevanih dreves, se lahko hitro izve o okvirni starosti dreves.
Najstarejša izmed naših analiziranih dreves naj bi bila stara tudi do 500 let (npr. Lipe na
Trški gori). O starost dreves lahko sklepamo tudi po bolj oprijemljivih podatkih kot je
povprečni obseg oz. premer dreves. Povprečni obseg 48 analiziranih dreves znaša kar 469
cm oz. če izračunamo povprečni premer dreves na prsni višini so naša drevesa široka 149,3
cm. To dejstvo skupaj z povprečno višino dreves (21,3 m) nakazuje izjemne dimenzije in
starost preučevanih dreves.
Ključna stvar zaradi katerih bi preučevana drevesa morala biti obravnavana drugače kot
tipična urbana drevnina, pa je dejstvo, da so vsa omenjena drevesa razglašena za naravno
vrednoto. Bolj natančno, gre za drevesne naravne vrednote. Uredba o zvrsteh naravnih
vrednot definira drevesne naravne vrednote kot »drevo ali skupina dreves, ki so izjemnih
dimenzij, habitusa, starosti, ekosistemsko, znanstvenoraziskovalno ali pričevalno
pomembna, ter vključuje tudi rastišče takšnih dreves in se v naravi pojavlja zlasti kot
posamezno drevo zunaj gozdnega prostora in skupina dreves ali posamezno drevo v gozdu,
ki zaradi izjemnih lastnosti odstopajo od dreves v okolici«. (Uredba o..., 2002). Vemo
torej, da so naša drevesa izjemna ne samo glede na same dimenzije dreves oz. glede na
merljive podatke (obseg, starost, višina), izjemna so tudi glede na druge nemerljive
kazalnike kot je ekosistemska, pričevalna in znanstveno raziskovalna pomembnost. Zakaj
so torej ta drevesa, ki jim kot družba pripisujemo tako veliko vrednost, danes ponekod v
tako slabem zdravstvenem stanju, da ogrožajo bližnjo infrastrukturo in ljudi?
En del odgovora na zastavljeno vprašanje je povezan z minljivostjo vseh živih bitij. Tako
kot vsak organizem je tudi drevo podrejeno vplivu časa. Drevesa so izjemno dolgoživi
organizmi, vendar vseeno no živijo večno. Ker so naša drevesa izjemna tudi po starosti, je
logično, da njihova vitalnost s časom čedalje bolj peša. Drevesa so tako kot vsa ostala živa
bitja podrejena naravnemu odmiranju, čemur pričajo tudi naši podatki. 6 % ocenjenih
dreves je imelo popolnoma votlo deblo, 5 % pa je imelo na deblu prisotne večje izvotlitve.
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Razkroj lesa na deblu je bil prisoten pri 7 % dreves. Tu je tudi potrebno omeniti, da smo
deblo dreves definirali kot votlo, le z vizualno potrditvijo o votlosti debel, torej tam kjer se
je jasno videlo, da je deblo votlo. Predvidevamo, da je dejanski delež votlih debel
ocenjenih dreves večji, predvsem zaradi dreves, kjer votlo deblo glede na zunanji izgled
drevesa še ni opazno.
Drugi del odgovora na vprašanje o slabem stanju ocenjenih dreves pa leži v sami
zakonodaji o naravnih vrednotah. Dejstvo je, da se velik delež ocenjenih naravnih vrednot
nahaja na zasebnih zemljiščih oz. so v prostoru locirane tako, da ogrožajo predvsem
objekte (gospodarski objekti, kozolci, hiše, ceste, itd.) v zasebni lasti. Lastniki teh zemljišč
na katerih se nahajajo naravne vrednote, ki ogrožajo njihove objekte, se pogosto znajdejo v
neugodni situaciji. Po naši oceni so taki primeri, kjer je stanje dreves kritično naslednji:
-

drevo št. 9 – Navadna lipa v Ratežu

-

drevo št. 17 – Navadna lipa v Globočdolu

-

drevo št. 35 – Bela murva v centru Novega mesta

-

drevo št. 38 – Navadna lipa pri gradu Klevevž

-

drevo št. 45 – Navadna lipa na Vinjem vrhu

Za vsa omenjena drevesa smo kot ukrep predlagali takjšnjo detaljno arboristično analizo, z
uporabo ustreznh merilnih naprav, kot je npr. rezistograf (Costello in Quarles, 1999), ki bi
razkrila morebito potrebo po poseku teh dreves ali pa predpisala ukrepe za njihovo
ohranitev. Samo v primeru enega drevesa, to je drevo št. 38 – Navadna lipa pri gradu
Klevež, smo kot ukrep pedlagali takojšen posek. Vsa omenjena drevesa so zaradi zelo
obsežnega razkroja trenutno izredno nevarna. Vendar pa 40. člen zakona o ohranjanju
narave pravi da »Nihče ne sme ravnati z naravnimi vrednotami tako, da ogrozi njihov
obstoj.« (ZON, 1999). Kakšen je torej postopek pri odstranitvi takega drevesa? Če se
lastnik odloči drevo posekati ali kako drugače sanirati mu lahko grozi globa do 1000 €, saj
s tem ogroža obstoj naravne vrednote. (ZON 1999). Kdo je torej odgovoren za ta drevesa?
Kot smo že omenili se naravne vrednote delijo na naravne vrednote državnega in lokalnega
pomena. Mednarodne naravne vrednote so tiste, ki majo mednarodni ali velik narodni
pomen. Tiste naravne vrednote, ki niso naravne vrednote državnega pomena so naravne
vrednote lokalnega pomena (Uredba o..., 2002). Za naravne vrednote državnega pomena je
odgovorna država, za naravne lokalnega pomena pa lokalne skupnosti (npr. občina).
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Problem se pojavi pri ne-zainteresiranosti države ter lokalnih skupnosti za sanacijo teh
dreves. Na terenskem opisu dreves, smo iz pogovorov z lastniki zemljišč dobili slab vtis o
odzivnosti državnih organov v primeru potrebne sanacije dreves. Razlog za to verjetno leži
v finančni investiciji v ta drevesa, za katere država oz. občine niso pripravljene veliko
vlagati, dokler drevo še stoji. Tu je potrebno omeniti, da je času pisanja te naloge zgoraj
omenjeno kritično drevo št. 45. Lipa na Vinjem vrhu letos (ponovno!) poškodovala streho
bližnje stanovanjske hiše. Očitno je bila to dovoljšna pobuda, kajti drevo so v času pisanja
te naloge že sanirali.
Kakšen je torej hipotetičen postopek lastnika, ki mu na domačem vrtu stoji popolnoma
suha in odmrla naravna vrednota, ki se bo podrla ob prvem močnejšem neurju? Najprej naj
pokliče predstavnika ZRSVN, ki je po zakonu zadolžen za spremljanje stanja naravnih
vrednot v določeni območni enoti. Ta bo takoj kontaktiral državnega predstavnika
(Ministrstvo za okolje in prostor) ali lokalno skupnost (občino). To je odvisno od tega ali
gre za naravno vrednoto lokalnega ali državnega pomena. V teoriji bi torej pristojni organi
morali takoj neki drevo sanirati oz. če je to potrebno tudi posekati, kar pa se v praksi očitno
zelo redko dogaja, kar pa je slab znak o odnosu do teh dreves in lastnikov, saj smo samo v
našem vzorcu, ki je obsegal le 41 naravnih vrednot (48 dreves) od skupnih 122 naravnih
vrednot v območni enoti ZRSVN Novo mesto, ocenili da je kar 5 dreves v kritičnem stanju
in potrebno takojšne obravnave.
Seveda pa vse to ne pomeni, da so lastniki popolnoma nemočni kar se tiče saniranja
nevarnih naravnih vrednot. Lastniki lahko izvajajo posege v naravno vrednoto, vendar je za
to potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje skladno s predpisi ohranjanja narave, ki ga
izda ZRSVN (Pravilnik o..., 2004). Problem je v tem, da se večina lastnikov tega niti ne
zaveda in se po neodzivnosti pristojnih organov ponavadi lotijo sanacije sami na lastne
stroške. Ker pa lastniki pogosto nimajo znanja o pravilni negi teh dreves, pogosto pride do
nepravilne sanacije, kar je eden izmed razlogov zakaj so drevesa v relativno slabem
zdravstvenem stanju. Potrebno je tudi omeniti, da so morali vsi lastniki, ki imajo na svojih
zemljiščih drevo, ki je bilo razglašeno za naravno vrednoto, za to podati tudi soglasje, torej
lastniki se morajo po zakonu (ZON, 1999), strinjati z razglasitvijo naravne vrednote, ki je
na njihovem zemljišču, to pa seveda prinese dodatne odgovornosti oz. zadolžitve.
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Drevesa torej niso v najboljšem stanju in so nedvomno potrebna sanacije. Čimprej se je
potrebno osredotočiti na omenjena kritična drevesa, ki so v izredno slabem stanju in zelo
nevarna, tem drevesom je vsekakor potrebno takoj nameniti pozornost. To pa še ne
pomeni, da so ostala drevesa brez napak in niso potrebna obravnave. Zaskrbljujoče dejstvo
je, da je na vseh drevesih prisotna vsaj ena mehanska poškodba. Za tako stara in mogočna
drevesa na prvi pogled to ni nič posebnega, vendar se moramo zavedati dejstva, da če mi
kot družba naše samooklicane drevesne naravne vrednote ne saniramo redno z primernimi
arborističnimi ukrepi, ta drevesa hitro postanejo nevarna. Poleg tega zanemarjena drevesa
čez čas izgubijo vso vrednost oz. izjemnost, zaradi katerih so ta mogočna drevesa sploh
bila razglašena za naravno vrednoto.

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

7

81

SKLEPI

Cilj magistrske naloge je bil opraviti arboristično drevesnih naravnih vrednot v
novomeškem območju ZRSVN, z namen preveritve zdravstvenega stanja dreves in tudi
ugotoviti ali omenjena drevesa ogrožajo okoliško infrastrukturo in ljudi. Na podlagi
dobljenih rezultatov smo za posamezna drevesa po potrebi predlagali tudi arboristične
ukrepe. Preverili smo naslednje tri delovne hipoteze:
1. Drevesa oz. naravne vrednote na območju novomeške območne enote ZRSVN
ogrožajo varnost lastnikov zasebnih zemljišč in njihovih objektov ter ogrožajo
varnost obiskovalcev in okoliške infrastrukture.
Glede na našo oceno je kar nekaj takih dreves, ki v trenutnem stanju še ne predstavljajo
bistvene nevarnosti za okolico (varnostni dejavnik 1 in 2, 69%), saj so bila nedavno
sanirana in so v dobrem zdravstvenem stanju ali pa v bližini dreves ni nobenih objektov ali
infrastrukture. Izpostavljamo pa predvsem 5 »kritičnih« dreves, ki so po naši oceni izredno
nevarna in potrebna takojšne detajlne arboristične analize ali odstranitve oz. poseka. Ta
drevesa zaradi slabega zdravstvenega stanja, neposredno ogrožajo ne samo objekte, ampak
tudi človeška življenja. Hipoteza je potrjena.
2. Drevesa so poškodovana zaradi naravnih in antropogenih vplivov in imajo
posledično slabo vitalnost in mehansko stabilnost.
Ugotovili smo, da so ocenjene drevesne naravne vrednote v slabem zdravstvenem stanju.
Vsa drevesa so imela prisotno vsaj eno mehansko poškodbo v vsaj enem delu drevesa.
Večina dreves je imela tudi vsaj eno poškodbo na koreninah, korenovcu in deblu. V
krošnjah dreves smo zaznali poškodbe pri vseh ocenjenih drevesih. Poleg tega ima dobra
polovica dreves omejeno rastišče. Napake oz. poškodbe na drevju so rezultat biotskih
(naravno odmiranje oz. odpadanje vej, močna neurja,) in abiotskih (omejenost rastišč,
nepravilno obžagovanje, gradnja infrastrukture). Tudi tu izpostavljamo 5 »kritičnih«
dreves, ki imajo zaradi obsežnih poškodb izredno slabo vitalnost in mehansko stabilnost.
Hipoteza je potrjena.

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

3.

82

Z arborističnimi ukrepi je možno bistveno izboljšati zdravstveno stanje

naravnih vrednot.
Z predlaganimi arborističnimi ukrepi, bi zdravstveno stanje dreves lahko bistveno
izboljšali. S tem bi jim zagotovili daljšo življensko dobo, boljšo odpornost na biotske in
abiotske dejavnike, predvsem pa bi zmanjšali stopnjo nevarnosti, ki jo drevesne naravne
vrednote predstavljajo za infrastrukturo in ljudi.

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

8

83

POVZETEK

V tej magistrski nalogi je bila opravljena arboristična analiza drevesnih naravnih vrednot v
novomeški območni enoti ZRSVN. Cilj naloge je bil opraviti arboristično analizo
drevesnih naravnih vrednot z namenom, da preverimo v kakšen zdravstvenem stanju so
naravne vrednote in tudi če te naravne vrednote zaradi svojega stanja ogrožajo ljudi in
infrastrukuro. Poleg ocene naravnih vrednot, smo na podlagi analiziranih podatkov za
posamezno drevo po potrebi predlagali tudi arborisitčne ukrepe.
Skupno smo analizirali 41 naravnih vrednot oz. 48 posameznih dreves v 11 občinah.
Analiza dreves je vključevala opis stanja rastišča oz. rastnega prostora drevesa, korenin,
korenovca, debla, začetka krošnja in same krošnje. Poleg tega smo vsakemu drevesu
dodelili tudi dodaten subjektivni parameter varnostni dejavnik dreves.
Povprečna višina analiziranih dreves je 21,3 m, povprečni obseg 469 cm, povprečni prsni
premer pa 149,3 cm. Glede drevesnih vrst je bila po številčnosti najbolj zastopana lipa
(Tilia platyphyllos Scop.) z 32 drevesi (67 %). Ostale preučevane vrste so bile hrast graden
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.), beli gaber (Carpinus betulus L.), hrast dob (quercus
robur L.), navadna hruška (Pyrus communis L.), bela murva (Morus alba L.), bela vrba
(Salix alba L.), divji kostanj (Aesculus hippocastanum L.), gorski brest (Ulmus glabra
Huds.), javorolistna platana (Platanus x hispanica (Aiton) Willd.), poljski javor (Acer
campestre L.) in navadna smreka (Picea abies (L.) H. Karst). Vsa preučevana drevesa so
imela v vsaj enem delu drevesa prisotno vsaj eno mehansko poškodbo.
Ugotovili smo, da ima 52 % dreves omejeno rastišče, kritično omejeno rastišče pa ima 13
% dreves. Najpogostejša napaka na deblu je poraščenost z mahom (18 %), na drugem
mestu pa so bule, mehanske poškodbe in žlebatost (11 %). Deblo brez posebnosti/poškodb
je imelo le eno drevo. V krošnjah dreves so bile najpogostejše poškodbe mehanska
poškodba (29 %), suhe veje (28 %) in asimetričnost krošnje (17 %). Glede na vitalnost
krošnje ima po naši oceni 48 % dreves manj vitalno krošnjo, 21 % dreves pa ima zelo
vitalno krošnjo oz. srednje vitalno krošnjo.
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Glede na naš varnostni dejavnik smo ocenili, da je več kot polovica drevesa (52 %) varnih
oz. da so potrebni spremljave na 4 do 7 let. 17 % dreves pa je popolnoma varnih oz.
srednje varnih. 5 dreves (10 %) je v kritičnem stanju in so potrebni takojšnega ukrepanja.
Izpostavljamo predvsem omenjenih 5 »kritičnih« dreves, ki so potrebna takojšnega
ukrepanja. Ta drevesa so zaradi slabega zdravstvenega stanja in obsežnega razkroja tkiv
izredno nevarna. Ta drevesa so: Drevo št. 9 – Navadna lipa v Ratežu, drevo št 17 –
Navadna lipa v Globočdolu, drevo št 35. – Bela murva v centru Novega mesta, drevo št 38
– Navadna lipa pri gradu Klevevž ter drevo št. 45 – Navadna lipa na Vinjem vrhu.
V razpravi smo ugotovili, da so ocenjena drevesa v slabem zdravstvenem stanju, predvsem
zaradi same izjemnosti dreves (starost, dimenzije) in pa tudi zaradi nepravilne oz.
pomanjkljive sanacije dreves. Pristojni organi za sanacijo naravnih vrednot ne namenijo
dovolj sredstev. Zaradi tega razloga se lastniki zemljišč na katerih rastejo naravne
vrednote, sanacije dreves lotijo sami. To pogosto privede do nepravilne nege, kar pa
posledično vodi v slabo zdravstveno stanje dreves.
Ugotovili smo, da je kar nekaj dreves v območni enoti ZRSVN, ki zaradi slabega
zdravstvega stanja ogrožajo ljudi in objekte in so nujno potrebni sanacije oz. odstranitve. Z
predlaganimi arborističnimi ukrepi, bi naravnim vrednotam zagotovili daljšo življensko
dobo, lastnikom zemljišč pa bi bistveno zmanjšali stopnjo nevarnosti, ki jo drevesne
naravne vrednote prestavljajo.

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

9

85

VIRI

Costello L. R., Quarles S. L. 1999. Detection od wood decay in blue gum and elm: an
evaluation of the resistograph® and the portable drill. Journal of Arboriculture, 25,
6: 311-318.
Dujesiefken D., Liese W. 2008. Das CODIT-Prinzip. Braunschweig, Haymarket Media
GmbH & Co. KG: 157 str.
Dunster J. 1994. New legislative Ways of Protecting Trees in Municipalities: An Overview
of the British Columbia Approach. Journal of Arboriculture, 20:109-13.
European tree worker. 2000. Berlin, Hannover, European Arboricultural Council (EAC).
Patzer Verlag: 139 str.
Spletni portal E-geodetski podatki. 2017. Ljubljana, Geodetska uprava Republike Slovenije
(GURS), Ministrstvo za okolje in prostor.
https://egp.gu.gov.si/egp/ (18. 5. 2018)
Harris W. R., Clark R. J., Matheny P. N. 2004. Arboriculture Integrated managament of
Landscape Trees, Shrubs, and Vines. 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey,
Pearson Education: 587 str.
ISA announces expanded ISA Certified Arborist® certification eligibility requirements.
2018. International society of arboriculture (ISA). Champaign, IL. News release: 1
str.
http://www.isa-arbor.com/Who-We-Are/Our-Organization/ (17. 8. 2018)
Jazbec J. 2007. Urbano drevje na javnih površina mesta Sežana. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire:
55 str.

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

86

Lestan J. Ž. 2010. Arboristična preiskava plečnikovih vrb v Trnovskem pristanu v
Ljubljani. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 101 str.
Matheny N. P., Clark J. R. 1994. A Photographic Guide to the Evaluation of Hazard Trees
in Urban Areas. Savoy, International Society of Arboriculture: 85 str.
Naravne vrednote v številkah. 2007. Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za okolje: 3
str.
http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/v%20%C5%A1tevilkah/nar_vre
d_stev.pdf/ (10. 6. 2018)
Oven P. 2000. Arboristična analiza drevja v MOL in navodila za njihovo nego. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo: 207 str.
Oven P. 2001. Mehanske poškodbe drevja. Proteus, 63, 8: 366-370
Oven P. 2015. Študijsko gradivo pri predmetu Osnove arboristike. Ljubljana, Univerza v
Ljubljani Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Samozaložba.
Oven P., Zupančič M. 2004. Obžagovanje mestnega drevja (gradivo za seminar). Maribor,
izobraževalni seminar za izvajalce. (neobjavljeno)
Oven P., Zupančič M., Merela M., Torelli N. 2004. Zgradba reakcisjkih con pri bukvi
(Fagus sylvatica L.). Zbornik gozdarstva in lesarstva, 72: 51 – 62.
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot. 2004. Uradni list RS, št. 111/04, 70/06,
58/09, 93/10 in 23/15
Shigo A., L. Marx H. G. 1977. Compartmentalization of decay in trees. USDA Forest
service Agriculture Information Bulletin, 405: 73 str.

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

87

Siewniak M., Kusche D. 1994. Baumpflege heute. Berlin, Hannover, Patzer: 268 str.
Štaleker A. 2009. Arboristična ureditev parka križanke. Ljubljana, Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 78 str.
Šuligoj J. 2009. Arboristična analiza drevja v izbranih drevoredih parka Tivoli. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire: 108 str.
Evropska navodila za obžagovanje dreves: slovenski prevod. 2008. Ljubljana, Tisa: 13 str.
Wikipedia: Arboriculture.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arboriculture/ (10. 9. 2018)
Zakon o ohranjanju narave (ZON). 1999. Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18

Erjavec T. Arboristična ocena drevesnih naravnih vrednot na območju novomeške OE Zavoda RS za varstvo narave.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Lj., Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

88

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorju prof. dr. Primožu Ovnu za mentorstvo te naloge. To vključuje vse
napotke, smiselne popravke ter produktivne sestanke, ki sem jih bil deležen pod njegovim
vodstvom.
Zahvaljujem se recenzentki prof. dr. Maji Jurc za kvalitetno recenzijo te naloge.
Zahvaljujem se Denisu Žitniku iz ZRSVN, ki je odgovoren za obstoj te magistrske naloge
in za vso pomoč pri delu, tako na terenu kot pri samem pisanju.
Zahvaljujem se vsem Boysom, ki so skupaj z mano gulili študijske klopi in so vedno
poskrbeli za sproščeno vzdušje na oddelku za gozdarstvo.
Zahvaljujem se vsem zaposlenim v podjetju Aquarius d.o.o. za omogačanje časovno
fleksibilnega študijskega dela v času pisanja te naloge.
Zahvaljujem se tudi staršem, še posebej očetu in mami za finančno podporo v siromašnih
študijskih letih.

»Ni bilo bogastva, izobilja tudi ne«
- Ansambel Toneta Rusa

