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1

UVOD

Slovenija je med najbolj gozdnatimi deželami v Evropi, spada pa tudi med najbolj vrstno
bogate države glede na svojo velikost v regiji. To lahko pripišemo legi države, ki leži med
Alpami, Panonsko nižino, Dinaridi in Sredozemljem, kar pomeni, da se pri nas pojavljajo
drevesne vrste iz vseh štirih regij. Kar nekaj teh drevesnih vrst na območju raste na meji
svoje razširjenosti (Brus, 2012a). Ena izmed takih drevesnih vrst je črnika, ki pri nas raste
na severu svojega areala; severneje od nahajališč v Sloveniji je namreč ne dobimo. Črnika
spada v rod Quercus, ki je pri nas precej zastopan, na globalni ravni vanj spada med 450 in
600 različnih vrst, od tega jih je v Evropi samoniklih 28, v Sloveniji pa 6 (Brus, 2011).
Vrste iz rodu hrastov so lahko vednozelena ali listopadna drevesa. Vednozelene vrste
imajo usnjate liste, ki so lahko suličasti ali jajčasti, celorobi ali nazobčani, zgoraj so zeleni,
spodaj pa gostodlakavi in normalno bolj sive barve. Pri listopadnih so listi nežnejši, oblika
listov pa je tista bolj značilna za hraste, in sicer pernato krpata ali razdeljena (Martinčič in
sod., 2010). Moški cvetovi imajo pri hrastih po 6−8 lističev enojnega cvetnega odevala, na
njih nahaja po 6−10 prašnikov, medtem ko je na ženskem cvetu vedno po 6 lističev
cvetnega odevala in 6 semenskih zasnov. Iz ženskih cvetov se razvijejo plodovi, ki so pri
hrastih oreški, bolje znani pod imenom želodi. Zanje je značilno, da jih na spodnji strani
obdaja skledica. V drugih delih drevesa dobimo veliko količino čreslovin, ki se jih da pri
hrastih pridobivati. Drevesa v podzemnem delu razvijejo močen koreninski sistem, z
močno glavno korenino in tudi močnimi stranskimi koreninami (Brus, 2011).
Iz rodu hrastov se v Sloveniji pojavlja 6 različnih vrst, med pogostejše in bolje poznane
spadajo dob (Quercus robur L.), graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), cer (Quercus
cerris L.) in puhasti hrast (Quercus pubescens Willd.). Redko se pojavlja še oplutnik
(Quercus crenata Lam.), na primorskem delu Slovenije se na posameznih mestih pojavlja
še črnika (Quercus ilex L.) (Martinčič in sod., 2010), ki se od drugih pogostejših vrst pri
nas razlikuje s svojimi vednozelenimi listi. Pri nas se pojavlja le na nekaj rastiščih, ki
imajo vsa enake lastnosti, in to so, da se vse pojavljajo v submediteranskem
fitogeografskem območju in rastejo na strmih in južno izpostavljenih skalnatih pobočjih.
Tam se pojavljajo najtoplejša rastišča pri nas. Pravilnik o ogroženih rastlinskih in živalskih
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vrstah uvršča črniko na rdeči seznam kot redko vrsto (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, 2002).
1.1 PREDSTAVITEV VRSTE
Sistematika vrste (Martinčič in sod., 2010)
Kraljestvo Plantae – rastline
Podkraljestvo Tracheobionta
Naddeblo Spermatophyta – semenke
Deblo Magnoliophyta – kritosemenke
Razred Rosopsida – prave dvokaličnice
Nadred Faganae
Red Fagales – bukovci
Družina Fagaceae – bukovke
Rod Quercus L. – hrast
Vrsta Quercus ilex L. – črnika

Črnika (Quercus ilex L.), nekateri jo poimenujejo tudi črni hrast, ali črničevje (Brus, 2011),
je ena od omenjenih vednozelenih vrst hrasta. V višino lahko zraste tudi do 25 m, v
posebnih primerih tudi do 30 m (de Rigo in Cadullo, 2016), v naših razmerah je ta višina
bolj omejena na 20 m (Brus, 2011). Je vrsta, ki lahko doseže visoke starosti, zmožna naj bi
bila preživeti tudi 1000 let (de Rigo in Cadullo, 2016). Vrsta je znana po globokem
koreninskem sistemu, ki je dobro razvit in ima zelo močno glavno korenino (Brus, 2012a),
kar je ena od lastnosti, ki tej vrsti pomaga pri spopadanju z bolj suhimi razmerami. Za
deblo drevesa je značilno, da je sivo-rjave barve, ki pa ostane dolgo časa brez razpok. V
starosti skorja razpoka in potemni (Brus, 2011). Ko razpoka postane črno-rjave barve,
razpoke pa niso globoke, pojavijo se majhne temne kvadratne luske lubja. Vejice oziroma
poganjki so podobno kot mlada skorja, sive barve in so dlakavi (de Rigo in Cadullo, 2016).
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Ker je vednozelena vrsta, listov pozimi ne odvrže, menja jih na nekaj let, lahko že po enem
letu, lahko tudi po štirih letih. To je odvisno od pozicije lista na drevesu in od okolijskih
razmer (de Rigo in Cadullo, 2016). Listi so lahko zelo različni glede oblike in velikosti, so
pa v večini enostavne oblike, podolgovati in na koncu ošiljeni. Njihove dimenzije segajo
med 3 in 8 cm v dolžino in 2 do 4 cm v širino (Brus, 2011), pecelj meri v dolžino nekje
med 5 do 10 mm, lahko do 15 mm. Na začetku so listi z obeh strani belkasti in dlakavi,
kasneje na zgornji strani postanejo goli, usnjati, gladki, in so temno zelene barve. Na
spodnji strani so še zmeraj sive barve in gosto dlakavi. Pecelj je ravno tako siv in dlakav
(Idžojtić, 2009).

Slika 1: Črnika (Dakskobler, 1998)

Za črniko je značilna velika morfološka variabilnost listov. Na mlajših rastlinah ali
poganjkih iz panja opazimo liste, ki so lahko drugačne oblike in imajo nazobčan rob (Brus,
2011). Podobne liste imajo lahko tudi odrasla drevesa, ki rastejo v bolj sušnih razmerah. Ta
imajo lahko ravno tako manjše liste, ki so bolj okrogli in imajo nazobčan rob (PegueroPina in sod., 2014). To je samo eden izmed primerov, ki nakazuje, da se črnika lahko
prilagaja različnim rastnim razmeram. Primer razlik v listih je prikazan na sliki 2, kjer
lahko vidimo, da so listi črnike na Iberskem polotoku manjših dimenzij in bolj nazobčani,
medtem ko imajo populacije na Apeninskem polotoku, kjer je padavin več, drugačne, bolj
podolgovate in večje liste brez nazobčanosti.
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Slika 2: Različne oblike listov (Peguero-Pina in sod., 2014)

Tako kot druge vrste hrastov je črnika enodomna in vetrocvetna. Cveti od aprila do maja
(Brus, 2012a) lahko tudi junija (de Rigo in Cadullo, 2016). Moške cvetove lahko opazimo
kot rumene podolgovate mačice, ki lahko v dolžino sežejo do 7 cm. Ženske cvetove je
težko opaziti, saj so majhni in neopazni, dobimo jih lahko po enega posamezno ali v paru
(Brus, 2012a). Ob cvetenju rastlina požene tudi nove liste. Listi lahko poženejo tudi jeseni
oz. v primeru suše, lahko že poleti (de Rigo in Cadullo, 2016). Iz cvetov se razvije
podolgovati orešek, ki je bolj znan pod imenom želod. V dolžino meri 2 do 3 cm, na strani,
kjer je pritrjen, ima skledico. Je zelene barve, ko dozori, postane rjav.
Črnika je sposobna rasti na veliko različnih vrstah tal. Prilagojena je na več različnih vrst
mediteranskih podnebij, tako na bolj suha, kot tudi na bolj vlažna (de Rigo in Cadullo,
2016). Njena splošna razširjenost se razprostira po večini Sredozemlja (slika 3). Najbolj
pogosto jo najdemo v zahodnem Sredozemlju, pojavlja se tudi v severni Afriki, na
Apeninskem in Balkanskem polotoku, dobimo jo še v Mali Aziji. Poleg nižin in priobalnih
območij se pojavlja še višje v gorah, kjer jo srečamo na južnih in toplih legah, v gorovju
Atlas pride do višine 2700 m n. v. Brus (2011), de Rigo in Cadullo (2016) omenjata, da
gre v Maroku tudi do višine 2900 m n. v., na bolj priobalnih lokacijah gre večinoma do
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približno 1800 m n. v. V okolici Slovenije, se v veliki meri pojavlja na jadranski obali, in
to v najtoplejših delih. Na južnih otokih na Hrvaškem se pojavlja v združbi Querco ilicisPinetum halpensis in Fraxino orni-Quercetum ilicis v bolj severnih, hladnejših in vlažnih
delih Jadrana pa se pojavlja v združbah Ostryo-Quercetum ilicis. Na severnem delu
Jadrana je črnika prisotna večinoma le v priobalnem pasu. Na italijanski strani se črnika
pojavlja, npr. na obali Tržaškega zaliva, tam jo dobimo predvsem v bolj strmih apnenčastih
stenah (Brus, 2012b).

Slika 3: Areal črnike v Evropi in severni Afriki (Cadullo in sod., 2017)

Na območju Slovenije naj bi bila črnika samonikla (Brus, 2011), vendar se zaradi
pomanjkanja primernih rastišč pojavlja redko. Za razliko od jadranske obale, kjer je črnika
močno razširjena, je podnebje pri slovenski obali občutneje hladneje, razlikuje se še v tem,
da je slovenska obala na flišni podlagi, ki je bolj vlažna. Prav ta dva razloga pripomoreta k
temu, da pri nas na obali črnike ni. Mesta kjer se vrsta pojavlja, so zato bolj razpršena v
notranjosti države. Omejena so na skalnata in prisojna pobočja, kjer je vsaj nekaj zavetja
pred severnimi vetrovi (Petauer, 1979). Tako se črnika pojavlja samo na najtoplejših
rastiščih v stenah, kjer izključno prevladuje apnenčasta podlaga.
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2 OPREDELITEV PROBLEMA
Črnika je pri nas ena izmed redkejših drevesnih vrst in uspeva v našem submediteranskem
fitogeografskem območju, na najtoplejših rastiščih. Ker je večina rastišč na strmih,
skalovitih pobočjih, je dostop do njih otežen. Navkljub svoji redkosti so rastišča črnike v
Sloveniji dobro fitocenološko proučena (Petauer, 1979; Dakskobler, 1997; Dakskobler in
Papež, 2001). Vrsta je zanimiva, saj bi lahko v prihodnosti povečala svoj areal zaradi
klimatskih sprememb. V drugih državah, kjer je črnika veliko bolj pogosta, je glede tega
bilo narejenih že kar nekaj raziskav. Med drugim je bilo ugotovljeno tudi, da na evropski
ravni rasteta dve različici črnike, ki ju nekateri upoštevajo kot dve podvrsti. Med sabo sta
sicer očitno geografsko ločeni, tip 'rotundifolia', ki je omejen na Iberski polotok, medtem
ko se tip 'ilex' pojavlja izven tega območja (Peguero-Pina in sod., 2014), kar vključuje tudi
območje Slovenije. Pri nas bi bilo tako treba ustvariti vpogled nad vrsto, koliko je vrsta
dejansko razširjena, kakšna je njena variabilnost populacij pri nas in ali je vrsta pri nas
dejansko ogrožena.
2.1 CILJI NALOGE
Črnika je ena od manj raziskanih drevesnih vrst pri nas. Eden od ciljev je zato preveriti in
prikazati njeno razširjenost pri nas, ugotoviti, kje so nahajališča te vrste in ali obstajajo
dejavniki, ki vrsto ogrožajo. Na podlagi morfoloških analiz listov želimo ugotoviti, kakšna
je populacijska variabilnost med in znotraj populacij, saj so rastišča med sabo ločena, vrsta
pa je vsaj na evropski ravni variabilna.
Delovne hipoteze
Postavili smo dve delovni hipotezi, in sicer:
1. Obstajata velika morfološka variabilnost listov med drevesi in majhna med
populacijami.
2. Črnika pri nas ni ogrožena vrsta, v prihodnosti lahko pričakujemo njen obstanek ali
celo širitev vrste glede na trenutne klimatske trende.
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3 PREGLED OBJAV
3.1 RAZŠIRJENOST VRSTE
V Sloveniji je večina literature o črniki namenjena pregledu nekaterih sestojev vrste pri
nas. Petauer (1979) omenja, da pri nas na obali črnike zaradi podnebja in flišne podlage ni,
v notranjosti države, pa se pojavlja na več toplejših mestih. Nahajališča, ki jih omenja, so
Stena v dolini Dragonje, polica v steni nad Ospom, nad Črnim Kalom, Movražem, na
Sabotinu, nad Solkanom, na nekaj mestih na robu Trnovskega gozda in v stenah Nanosa,
kjer jo dobimo vse do mesta Vipava. Ob Vipavskem gradu se nahaja eden izmed večjih
primerkov črnike pri nas (Dakskobler, 1998). Poleg teh omenja še nahajališče pod Sveto
Goro pri Novi Gorici. Črnikovje kot združba, naj bi se pojavljala pod Malim Kucljem, nad
Vožicami pri Vitovljah, pri Ajdenci nad izviri Mrzleka, pod železniško postajo Štmaver in
pri nas najseverneje v Babjem zobu nad Sabotinom, ki je blizu Plav v dolini reke Soče
(Dakskobler in sod., 2014). Na sliki 4 lahko opazimo, da so rastišča, na katerih se pojavlja
črnika (oz. značilnice iz črnikovih gozdov), razporejene po Vipavski dolini in bolj
obmorskem delu, kjer se tudi nahajajo vsa našteta nahajališča.
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Slika 4: Razširjenost rastišč kjer se zgostijo značilnice, ki rastejo v združbi s črniko (Kaligarič in
Wraber, 2004)

3.2 VARIABILNOST VRSTE
Črnika je znana kot variabilna vrsta, je precej prilagodljiva na sušo, glede tega je bilo v
tujini narejenih kar nekaj različnih raziskav. Pri nas takih raziskav ni, saj ima vrsta pri nas
manjši pomen. Raziskavo na temo morfološke in fiziološke variabilnosti so izpeljali
Peguero-Pina in sod. (2014). Črnika je namreč ena izmed mediteranskih vrst, kjer rast
pogosto omejuje suša, tako naj bi morfološke razlike pri črniki predvsem pripisovali
prilagojenosti na sušo. To so npr. razlika v zgradbi ksilema, ki je v sušnih razmerah bolj
zaščiten z debelejšimi celičnimi stenami, opazna pa je tudi razlika v listih. Na ravni Evrope
so razlike v listih velike (slika 2). Tako se pojavljata dva, ali trije morfotipi vrste, in sicer
tip 'ilex' in 'rotundifolia' ter vmesni tip (Peguero-Pina in sod., 2014). Nekateri, kot npr.
López-Tirado in Hidalgo (2018), dva tipa vrste navajata kot dve različni podvrsti, Q. ilex
subsp. ilex in Q. ilex subsp. ballota (kar je sinonim za Q. ilex subsp. rotundifolia).
Peguero-Pina et al. (2014) navajajo, da se prvi morfotip črnike pojavlja predvsem v bolj
vlažnih predelih Evrope, kot je Grčija, Italija, atlantski del Francije in na območjih vmes
med naštetimi območji. Drugi morfotip pa naj bi se predvsem pojavljal na Iberskem
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polotoku in severni Afriki. Vmesni morfotip se pojavlja v obalnih območjih vzhodne
Španije in JV Francije, kar je nekje vmes med glavnima morfotipoma vrste. Tako so iz več
območjih v Italiji in Španiji izbrali 7 različnih provenienc vrste, ki so jih posadili v enakih
razmerah. Po 9 letih rasti so na njih izvedli morfometrijsko raziskavo in ugotovili, da se
občutna razlika pojavlja tako v velikosti listov, številu listnih žil, dolžini pecljev in
pojavljanju zobčastega roba listov. Primerki iz Italije, ki se štejejo pod morfotip 'ilex', so
imeli v povprečju večje in daljše liste, poleg tega so imeli enostavno obliko brez krp in jih
je bilo na drevesu manj. Tisti iz Španije, ki naj bi bili morfotip 'rotundifolia' so imeli v
primerjavi s tistimi v Italiji bolj okroglaste, nazobčane in glede dimenzij manjše liste.
Vmesna provenienca pa je po omenjenih lastnostih bila nekje med omenjenima
morfotipoma. Podobno raziskavo so izvajali Yilmaz in sod. (2017), pri kateri so izvajali
morfometrijsko raziskavo na vednozelenih hrastih v Turčiji, med drugim tudi črniko.
Primerjali so tako dimenzije listov kot tudi dimenzije želodov. Glavni cilj je bil sicer
ugotoviti, koliko se med sabo razlikujejo tri vrste vednozelenih hrastov, ki rastejo na
območju Turčije (Q. ilex, Q. coccifera in Q. aucheri). Ugotovili so, da se med različnimi
populacijami pojavljajo opazne razlike, predvsem med geografsko bolj oddaljenimi
populacijami, v primerjavi z drugima dvema vrstama v raziskavi so bile morfološke razlike
črnike med populacijami večje.
Iz omenjenih raziskav (Peguero-Pina et al., 2014; Yilmaz in sod., 2017) lahko sklepamo,
da se črnika na različnih območjih morfološko precej razlikuje, odvisno od razmer, v
katerih raste. Na območju Slovenije večjih razlik sicer ni pričakovati, saj je v tem delu
Evrope prisoten samo en morfotip črnike. Lahko pa s tovrstnimi raziskavami ugotovimo,
kakšna je morfološka variabilnost vrste na prostorsko manjšem območju, kot je na primer
Slovenija, še posebno, ker so populacije pri nas jasno geografsko ločene.
3.3 OGROŽENOST VRSTE
Črnika je pri nas redka drevesna vrsta in je na rdečem seznamu pri nas klasificirana kot
redka vrsta (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam,
2002). Prav zaradi tega se je pomembno vprašati, ali je vrsta pri nas ogrožena, identificirati
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morebitne nevarnosti njenega obstoja oz. prepoznati dejavnike, ki bi pozitivno delovali na
njeno razširjenost pri nas v prihodnje.
Vrsta se pri nas nahaja na majhnih in raztresenih rastiščih. V literaturi lahko zasledimo, da
so se pri nas dogajale stvari, ki bi lahko vrsto ogrožale, predvsem s strani človeka. V
preteklosti se je predvsem neustrezno gospodarilo s prostorom, kjer se nahaja nahajališče
Stena. Prav zaradi takih dogodkov je bilo predlagano, da bi se območje zaščitilo, saj je to
eno redkih rastišč črnike pri nas. Skupaj z nahajališčem pri Sv. Štefanu, ki se nahaja
nedaleč stran od Stene, predstavlja tudi najbogatejše rastišče evmediteranske flore pri nas
(Kaligarič, 1990; Wraber, 2002). Danes je sicer tako Stena kot tudi Sv. Štefan del
predlaganega Krajinskega parka Dragonja (Trampuš in sod., 2009).
Še en primer slabega upravljanja s prostorom omenjata Dakskobler in Papež (2001), ki sta
na pobočjih Svete Gore nad Solkanom naredila fitocenološki popis sestoja črnike. Za
omenjeni sestoj sta ugotovila, da je v času opisa bil precej ogrožen zaradi odlaganja smeti.
Podobno kot v prejšnjem primeru je bilo predlagano, da se na območju prepovejo
dejavnosti, v tem primeru odlaganje smeti in tudi vsako drugo človekovo dejavnost, npr.
sečnjo. Za druga nahajališča pri nas ne najdemo podobnih omemb, za razliko od tistega
pod Sveto Goro, in dveh pri Dragonji, so druga težje dostopna.
Nasprotno od nahajališča pri Sveti Gori in Steni, pa Petauer (1979) za sestoj na Nanosu
omenja, da ga človek s svojo dejavnostjo direktno ne ogroža, saj je težko dostopen. Vseeno
pa je predlagal, da se sestoj zavaruje, saj po njegovem mnenju predstavlja pomembno
naravno dediščino.
Poleg človeka in njegovega neprimernega ravnanja črniko ogroža še nekaj drugih
dejavnikov. Eden izmed pomembnih so bolezni. Corcobado Sanchez (2013) omenja, da so
na črniki izolirali več različnih vrst iz rodu Phytophthora. To je rod gliv, ki je prisotna tudi
na drugih vrstah dreves. Lahko povzroča postopno razpadanje drevesa, ki se začne visoko
v krošnji, povzroči tudi nenadno smrt drevesa. Njen potek je odvisen od dejavnikov, kot
so: pH tal, tekstura tal, podnebne razmere, preskrbe z vodo in topografije. Bolj pogosto se
pojavlja v dolinah in pobočjih, kjer se pri nas pojavlja večino nahajališč. To je bolezen, ki
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večje probleme povzroča v državah, kjer je črnika bolj razširjena, je pa omembe vredna
tudi pri nas. Eno izmed vrst teh gliv omenjata tudi Barbeta in Peñuelas (2016), ki naj bi v
Španiji povzročala škodo, vendar o njej ni preveč znanega, saj so znaki pogosto precej
podobni odmiranju zaradi suše.
Poleg že omenjenih gliv, ki naj bi imele večji vpliv ob pomanjkanju vode, de Rigo in
Cadullo (2016) omenjata, da naj bi bila na črniki pogosto opažena tudi škoda s strani več
vrst metuljev, kot so npr. Lymantria dispar (navadni gobar), Tortrix viridana (zeleni
hrastov zavijač) in Malacosoma neustria (prstaničar).
Nekaj, kar že danes in bo tudi v prihodnosti vplivalo na črniko, je podnebje in spreminjanje
podnebja v prihodnosti. Glede vpliva posameznih dejavnikov na vrsto je bilo narejenih kar
nekaj raziskav, saj je črnika ena izmed zanimivejših vrst s tega vidika.
Sabate in sod. (2002) so izvajali raziskavo, kjer so opazovali najverjetnejše učinke
klimatskih sprememb na nekaj drevesnih različnih vrst v mediteranskem območju, med
njimi tudi črniko. Ugotovili so, da LAI (leaf area index) s povečanjem CO2 in predvsem
zadostno količino padavin postaja večji. To ugotovitev so dobili z modeliranjem, opazno
pa je, da drevesa, kot je črnika več vlagajo v liste, če je v zraku dostopnega več CO2.
Razlike so opazne tudi pri produkciji lesa, ki je večja. Pomembno pa je vedeti, da
povečanje CO2 v atmosferi sicer res poveča rast, vendar klimatske spremembe s sabo
prinesejo še spremembe v porazdelitvi padavin. V mediteranskem delu Evrope se to kaže
predvsem z daljšimi sušami poleti. Suša je namreč omejujoč dejavnik, ki pomembno vpliva
na rast dreves. Ob pomankanju vode prirastki dosežejo plato, ob večjem pomanjkanju vode
pa začno drevesa tudi odmirati.
Glede na dobro prilagodljivost črnike na sušo ta učinek mogoče bo oz. že postaja celo
pozitiven za vrsto, vsaj v primerjavi z drugimi vrstami. Barbeta in Peñuelas (2016)
omenjata, da bi se lahko območja, kjer rastejo mediteranske vrste dreves, kot je npr. črnika,
v prihodnosti razširile. Kot že omenjeno, ima črnika nekaj prilagoditev na sušo, ki ji dajejo
prednost pred drugimi drevesnimi vrstami. To so npr. bolj globok koreninski sistem, precej
visoko razmerje med biomaso pod zemljo v primerjavi z nadzemeljskim delom, liste, ki so
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prilagojeni na sušo (s tem da so trdnejši in imajo listne reže, ki se lahko takoj zaprejo ob
pomanjkanju vode) in prilagajanje osmoze v celicah. Poleg tega med poletjem nima rastne
sezone in v krošnji vedno obdrži skupine brstov, ki lahko odženejo v primeru odmiranja
starejših vej. Naštete lastnosti naredijo črniko bolj konkurenčno v primerjavi z drugimi
drevesnimi vrstami, če suše postanejo vse pogostejše in daljše. Spathelf in sod. (2014)
celo omenjajo, da bi lahko bile v roku 20 let suše odgovorne za 75 % izgube listja na
drevesih, kar bi lahko povečalo večje odmiranje manj prilagojenih vrst in širjenje vrst, kot
je črnika. To je opazno npr. v nekaterih delih severovzhodne Španije, kjer se bukev umika.
Podobno raziskavo prejšnji sta naredila López-Tirado in Hidalgo (2018), kjer sta s
pomočjo dveh modelov (RCP 2.6 in RCP 6.0). Omenjena modela različno nakazujeta,
kako se bo vrednost CO2 v atmosferi dvigala v prihodnosti, pri tem pa modelirala za
obdobje 2041−2060 in 2061−2080. Opazovala sta južni del Španije, kjer se pojavljata
najbolj suh in najbolj vlažen del države. Ugotovila sta, da se bo dominantnost črnike
(najpogostejša vrsta na določenem območju) vsaj v tistem prvem območju občutno
povečala, in sicer iz približno 20 % na približno 40 % površine. Sicer je pomembno
omeniti, da je na Iberskem polotoku vrsta danes precej pogosta, vendar med območji
obstajajo velike razlike. Tako sta ugotovila, da je črnika v raziskavi povečala svojo
dominantnost na območju, ker je dobro prilagodljiva na bolj sušne razmere. V prihodnosti
bo vrsta bolj uporabna v primerjavi z nekaterimi drugimi vrstami, vsaj v južnem delu
Španije. Druga raziskava (López-Tirado in sod., 2018) je bila prvi podobna, v njej so
opazovali širše območje (Španijo, Francijo in Italijo) upoštevali so dve podvrsti črnike, ki
se na tem območju nahajata (Q. ilex subsp. ballota in Q. ilex subsp. ilex). Ugotovili so, da
se bo glede na uporabljene modele rastno območje Q. ilex subsp. ilex v prihodnosti precej
povečalo, saj npr. v zahodni Franciji obstaja veliko območje, ki bo za podvrsto postalo bolj
konkurenčno in se bo tja lahko razširila.
Na ravni Slovenije sta Kutnar in Kobler (2011) opravila raziskavo s podobnimi modeli kot
v več omenjenih raziskavah. V tem primeru sta uporabila General circulation model, prek
katerega lahko predvidimo vpliv klimatskih sprememb na gozdove pri nas. Opazovala sta
stanje v letih 2040, 2070 in 2100. Uporabljala sta tri scenarije: optimističnega, srednjega in
pesimističnega. Te scenarije sta dobila z določanjem različne količine padavin, spremembe
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v povprečni temperaturi in količino evapotranspiracije. Z modelom sta ugotovila, da bi se
lahko površina, primerna termofilnim gozdovom pri nas, s 14,2 % povečala na 50,4 %
površine gozdov, po pesimističnem scenariju pa celo na 86,8 % površine. Rezultate tega
modeliranja lahko vidimo v primerjavi med slikama 5 in 6, na katerih so termofilni
gozdovi označeni z rumeno barvo.

Slika 5: Trenutno stanje gozdov pri nas (Kutnar in Kobler, 2011)

Slika 6: Stanje gozdov leta 2100 po srednjih napovedih (Kutnar in Kobler, 2011)

Trenutna prevlada bukovih gozdov bi se v prihodnosti zato lahko občutno zmanjšala,
predvsem zaradi slabše prilagodljivosti teh gozdov na sušo. Veliko potencialno površino bi

Jež M. Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

14

tako pridobili termofilni gozdovi, med katere spadajo tudi črnikovja in druge vrste združb,
v katerih se pojavlja črnika. Taki modeli, kot sta ga uporabila Kutnar in Kobler (2011) ter
López-Tirado in Hidalgo (2018), sicer niso popolni, saj vedno obstajajo spremenljivke, ki
jih ne poznamo, vendar lahko z njimi dobimo približno sliko prihodnjega izgleda gozdov.
Če imajo prikazani modeli prav, potem črnika v prihodnosti najbrž ne bo več ogrožena
zaradi svoje razširjenosti, temveč se bo najverjetneje razširjenost pri nas še povečala.
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4 MATERIALI IN METODE
4.1 IZBOR IN OPIS PLOSKEV
Delo na terenu smo opravili konec maja in v začetku junija leta 2019. Na podlagi literature
smo izbrali 7 populacij črnike, ki so razpršene po primorskem delu Slovenije. To so sestoji,
ki so jih pri nas že obravnavali drugi avtorji (Petauer, 1979; Kaligarič, 1990; Dakskobler,
1997; Dakskobler in sod., 2001) in sodijo med večje sestoje črnike pri nas.
Preglednica 1: Seznam obravnavanih populacij črnike
Št. pop.
1
2
3
4
5
6
7

Ime pop.
Sabotin
Sv. Gora
Lijak
Nanos
Osp
Stena
Sv. Štefan

Št. dreves
10
6
10
10
9
5
6

Koordinate
45°58'52.0"N 13°39'01.9"E
45°58'56.3"N 13°39'36.3"E
45°57'34.9"N 13°43'16.8"E
45°49'14.3"N 13°58'58.0"E
45°34'17.5"N 13°51'47.5"E
45°27'10.4"N 13°39'34.0"E
45°26'48.3"N 13°40'25.9"E

Nadm. višina (m)
150−450
180−200
150−400
430−650
170−250
15−35
25−30
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Slika 7: Prve štiri lokacije populacij črnike

Slika 8: Druge tri lokacije populacij črnike
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Izbrane populacije so se nahajale v primorskem delu Slovenije. Štiri, med katere lahko
uvrstimo Sabotin, Sv. Goro, Lijak in nahajališče pod Nanosom, bi lahko uvrstili pod
Vipavsko dolino. Nahajališče nad Ospom se nahaja na Kraškem robu, Stena in Sv. Štefan
pa sta dva apnenčasta otočka v dolini reke Dragonje. Nadmorska višina lokacij se razteza
med 15 in 650 m nadmorske višine, kar je prikazano v preglednici 1. Točne lokacije na
zemljevidu so prikazane na slikah 7 in 8.
4.1.1 Sabotin
Na Sabotinu se rastišče črnike razprostira na jugovzhodnih pobočjih pod Sv. Valentinom,
nad solkanskim mostom. Razširjena je še ob bolj vzhodnem pobočju severno od Solkana,
ki je obrnjeno proti reki Soči. Dostop do sestoja je mogoč s spodnje strani, kjer poteka
kolesarska steza. Površino celotnega rastišča črnike lahko ocenimo na približno 5 ha,
nahaja se na pobočju, zato nadmorska višina ni enotna in se razprostira med približno
150−450 m nadmorske višine. Skoraj celotno območje je v večini kamnito oziroma
skalnato (70 % in več). Druge drevesne vrste, ki se tukaj pojavljajo, so: črni gaber (Ostrya
carpinifolia), trokrpi javor (Acer monspessulanum), mali jesen (Fraxinus ornus), puhasti
hrast (Quercus pubescens), navadni koprivovec (Celtis australis), terebint (Pistacia
terebinthus). Grmovna poraščenost pokriva približno polovico površine, medtem ko je
zeliščne plasti manj. Sklep je vrzelast, v večini drevesa rastejo panjevsko. Rastišče bi lahko
uvrstili pod subasociacijo Ostryo-Quercetum pubenscetis quercetosum ilicis, saj s
fitocenološkega pogleda ne povsem ustreza združbam Ostryo-Quercetum ilicis
(Dakskobler, 1997).
4.1.2 Sveta gora
To nahajališče je v bližini Sabotina nad Solkanom v dolini reke Soče, na levem bregu reke.
Črnika se pojavlja na obronkih Skalnice, ki je pod Sveto Goro. To je stena, ki je obrnjena
proti jugozahodu. Dostop je možen po kolovozu, na katerega lahko pridemo na nasprotni
strani ceste pri gostilni Oddih. Tam pridemo na vrhnji del stene, ob kateri dobimo nekaj
dreves črnike. Nekaj jih raste na vrhnji strani, nekaj jih je v steni, dobimo pa jih tudi na
spodnji strani stene. Površinsko je rastišče veliko pod 0,5 ha in je na 180−200 m
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nadmorske višine. Kamenitost in skalovitost je okrog 40−50%. Drevesne vrste, ki so poleg
črnike prisotne, so še črni gaber (O. carpinifolia), mali jesen (F. ornus), puhasti hrast (Q.
pubescens), Dakskobler in Papež (2001) omenjata tudi terebint (P. terebinthus).
Poraščenost je v tem primeru velika, zeliščna plast je bujna, sklep je na zgornjem delu
sestoja vrzelast, spodaj pa je bolj strnjen. Drevesa rastejo panjevsko, predvsem v spodnjem
delu pa nekatera dosegajo premere tudi čez 40 cm. Rastišče uvrščamo v združbo OstryoQuercetum pubenscetis quercetosum ilicis (Dakskobler in Papež., 2001).
4.1.3 Lijak
Nahajališče črnike je na pobočju nad izvirom potoka Lijak pri Ajševici. Na pobočju se
črnika razprostira tako na bolj položnih kamnitih delih kot tudi v bolj strmih stenah, ki se
nahajajo bolj v sredini in zgornjem delu območja. Do sestojev lahko dostopamo s spodnje
strani, v zgornji del pa smo prišli po poti, ki vodi iz bližnje vasi Loke. Območje lahko
ocenimo na približno 7 ha površine, pojavlja se na 150−400 m nadmorske višine.
Kamenitost in skalovitost predstavljata velik delež, še posebej v zahodnem delu in delih,
kjer je strmina večja. Ocenili bi jo lahko na 60−70 %. Poleg črnike med drevesnimi
vrstami dobimo črni gaber (O. carpinifolia), mali jesen (F. ornus), trokrpi javor (A.
monspessulanum), puhasti hrast (Q. pubescens), terebint (P. terebinthus) in v tem delu
posebnost rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus). Pokrovnost predstavlja polovico
površine, grmovna plast je bujna, zeliščne plasti je manj, sklep je v večini vrzelast, v
nekaterih delih bolj strnjen. Prisotna je panjevska rast nižjih dimenzij. Rastišče lahko
uvrstimo v združbo Ostryo-Quercetum pubenscetis quercetosum ilicis (Dakskobler, 1997).
4.1.4 Nanos
Nahajališče črnike na pobočjih Nanosa se nahaja severno od Podnanosa, nad streliščem
Mlake pri cerkvici Sv. Nikolaja. Severno od cerkvice lahko v steni zagledamo očiten sestoj
črnike, razprostira se po strmih delih pobočja, v nekaterih delih je to dejansko navpična
stena, obrnjena proti jugozahodu, vzhodni del je malo bolj položen in dostopen, do tega
bolj dostopnega vzhodnega dela lahko pridemo po poteh, ki od cerkvice vodijo do stene.
Položnejši del smo si tudi natančneje ogledali. Območje lahko ocenimo na 0,5 ha površine,
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pojavlja se med 420 in 650 m nadmorske višine. Kamenitost in skalovitost predstavlja
približno 60 % površine. Drevesne vrste, ki jih poleg črnike dobimo, so še: črni gaber (O.
carpinifolia), mali jesen (F. ornus), trokrpi javori (A. monspessulanum), puhasti hrast (Q.
pubescens) in leska (Corylus avellana). Pokrovnost predstavlja več kot polovico površine,
območje gosto pokriva zeliščna plast, grmovna plast je bogata, sklep pa je vrzelast.
Drevesa ne dosegajo večjih dimenzij in imajo bolj panjevsko rast. Najverjetneje je ta sestoj
reliktne narave, ostanek bolj razširjene flore iz obdobij po ledenih dobah. Predstavljal naj
bi skrajno obubožano obliko združbe Orno-Quercetum ilicis cotinetosum (Petauer, 1979),
kar Dakskobler (1997) omenja kot sinonim za Ostryo-Quercetum ilicis. Raje pa predlaga
združbo Ostryo-Quercetum pubenscentis quercetosum ilicis, saj je fitoconološko gledano
ta združba bolj ustrezna.
4.1.5 Osp
Nahajališče črnike je nad vasjo Osp. Dobimo jo po zgornjem robu Osapske stene, ki je
obrnjena proti jugu in se nahaja severno od vasi, pojavlja se tudi na dveh policah, ki sta
pod vrhom stene in sta težko dostopni. Do sestojev črnike lahko pridemo na vrhu stene, do
tam od vasi vodi pot, ena od polic je s spodnje strani težje dosegljiva. Celotna površina
sestojev, kjer se pojavlja črnika, je približno 0,5−1 ha. Dobimo jo med 170−250 m
nadmorske višine, nižje se ne pojavlja. Kamenitost in skalovitost lahko ocenimo na 50−60
%. Poleg črnike dobimo na območju še črni gaber (O. carpinifolia), mali jesen (F. ornus),
puhasti hrast (Q. pubescens), rdečeplodni brin (J. oxycedrus), širokolistno zeleniko
(Phyllirea latifolia), trokrpi javor (A. monspessulanum), terebint (P. terebinthus) in lovor
(Laurus nobilis). Pokrovnost je velika, tako v zeliščni kot tudi v grmovni plasti, s tem da so
v strnjenih delih tla kar precej pokrita z odpadlim listjem, sklep je splošno bolj strnjen,
sicer pa drevesa rastejo bolj panjevsko in ne dosegajo velikih dimenzij. Kaligarič (1990)
rastišče omenja kot edino avtohtono nahajališče lovorja v Sloveniji in te sestoje omenja kot
najlepši ostanek makije pri nas. Združba, ki tem sestojem najbolj ustreza, je OrnoQuercetosum ilicis subas. Cotinetosum. ali Ostryo-Quercetum ilicis.
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4.1.6 Stena
Nahajališče je na apnenčastem otoku v dolini reke Dragonje. Je južno od vasi Dragonja in
jugovzhodno od slovenske strani mejnega prehoda Dragonja. Do sestoja lahko pridemo po
poti iz vasi Dragonja, do stene lahko pridemo po spodnji strani, lahko tudi skozi gostejši
sestoj na zgornji strani. Večinoma se črnika pojavlja le pri steni, posamezna drevesa
dobimo tudi bolj proč od stene. Območje pojavljanja je veliko okrog 1 ha, leži na 15−35 m
nadmorske višine, kar predstavlja razliko med spodnjim in zgornjim delom stene.
Kamenitost in skalovitost predstavljata približno 30 %. Poleg črnike se na tem območju
pojavlja veliko različnih rastlinskih vrst. Kaligarič (1990) in Wraber (2002) omenjata čez
250 različnih vrst in območje omenjata kot najbolj bogato območje evmediteranske flore
pri nas. Poleg črnike tukaj dobimo še drevesne vrste, kot so puhasti hrast (Q. pubescens),
graden (Quercus petraea), cer (Quercus cerris), mali jesen (F. ornus), kraški beli gaber
(Carpinus orientalis), koprivovec (C. australis), trokrpi javor (A. monspessulanum),
terebint (P. terebinthus), širokolistna zelenika (P. latifolia), rdečeplodni brin (J. oxycedrus)
itd. Pokrovnost je velika, pojavlja se bogata grmovna plast, sklep je strnjen oz. bolj vrzelast
v bližini stene, rast je v večini panjevska. Kaligarič (1990) območje omenja kot združbo
Orno-Quercetosum ilicis subas. cotinetosum. ali Ostryo-Quercetum ilicis.
4.1.7 Sveti Štefan
Je drugo nahajališče ki je na apnenčastem otočku v Dolini reke Dragonje. Je jugovzhodno
od vasi Dragonja, manj kot kilometer od Stene ob toku reke Dragonje navzgor. Od vasi
Dragonja do nahajališča vodi makadamska pot, nato pa na desni strani vodi ožje pot do
manjše stene, na kateri dobimo črniko in drugo evmediteransko vegetacijo, ki raste na
zgornji strani stene. Površina, na kateri se pojavlja črnika, se razprostira na površini
približno 1 ha. Pojavlja se na 25−30 m nadmorske višine. Kamenitost in skalovitost
predstavljata okrog 30 % površine. Poleg črnike se tukaj pojavljajo še vrste, kot so: črni
gaber (O. carpinifolia), terebint (P. terebinthus), rdečeplodni brin (J. oxycedrus), puhasti
hrast (Q. pubescens), širokolistna zelenika (P. latifolia) itd. Pokrovnost je velika, grmičasta
in zeliščna plast sta bogati, sklep je vrzelast, drevesa rastejo panjevsko. Kaligarič (1990) za
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Sv. Štefan kot najverjetnejšo združbo omenja Orno-Quercetosum ilicis subas. cotinetosum.
ali Ostryo-Quercetum ilicis.
4.2 IZBOR DREVES IN NABIRANJE LISTOV ZA MORFOMETRIJSKO ANALIZO
V vsaki populaciji smo naključno poskušali poiskati 10 dreves črnike, ki bi bila
medsebojno oddaljena pribl. 25 m (v primeru, ko to ni bilo mogoče, so bile najprej razdalje
in potem število dreves manjše). Na vsakem izbranem drevesu smo iz dobro osvetljenega
dela krošnje (iz J, JV ali JZ dela krošnje) nabrali po 5−10 vejic z listi. Poganjke z listi smo
nabirali iz krošnje ca. 1−2 m od tal. Vejice z vsakega drevesa smo nedvoumno označili.
Z vejic, ki smo jih nabrali, smo s poganjkov pazljivo odstranili liste. V nadaljnjo analizo
smo vključili lanske in večletne liste. Letošnjih listov zaradi nepopolne razvitosti v času
nabiranja v analizo nismo vključili. Tako smo z vsakega drevesa dobili vsaj 20 listov, jih
dali v časopisni papir ter jih herbarizirali.
4.3 LABORATORIJSKO DELO
4.3.1 Morfometrijska analiza
Analizo herbariziranih listov smo opravili v laboratoriju na Oddelku za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani. Herbarizirane liste smo s
pomočjo optičnega čitalnika Epson 1680 prenesli v digitalno obliko. Slike smo delali v
barvni tehniki pri resoluciji 300 dpi, kar nam je omogočalo večjo natančnost pri kasnejših
meritvah. Naenkrat smo digitalizirali vse liste s posameznega drevesa, tako da smo za
vsako drevo dobili po eno sliko. Dobljene slike smo analizirali v programu WinFOLIA pro
2014 proizvajalca Regent Instruments Inc. Program nam je omogočil, da smo vse meritve
listov opravili v veliko krajšem času, kot če bi liste merili ročno.
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Slika 9: Digitaliziranje listov (foto: M. Jež)

Slika 10: Uporaba programa WinFOLIA pro 2014 (foto: M. Jež)

S pomočjo programa smo izmerili devet različnih morfoloških znakov, ki so prikazani v
preglednici 2. Enega smo s pomočjo dobljenih znakov še dodatno izpeljali, prikazan je v
preglednici 3.
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Preglednica 2: Seznam izmerjenih morfoloških znakov
Morfološki znak

Okrajšava

Površina lista

A (cm2)

Dolžina ploskve (lista)

L (cm)

Širina ploskve

W (cm)

Mesto maksimalne širine

WMax (%)

Širina listne ploskve na 80 % dolžine

W80 (cm)

Širina listne ploskve na 90 % dolžine

W90 (cm)

Kot listnega roba pri 10 % dolžine

LA10 (°)

Kot listnega roba 25 % dolžine

LA25 (°)

Dolžina peclja

PL (cm)

Preglednica 3: Seznam izpeljanih morfoloških znakov
Morfološki znak

Okrajšava

Razmerje med širino in dolžino ploskve

W/L

Slika 11: Morfološki znaki na listu
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4.3.2 Statistična analiza
Pridobljene podatke smo najprej morali urediti v programu Excel. Po izbiranju in izpeljavi
znakov smo izračunali osnovne deskriptivne kazalnike; aritmetična sredina in standardni
odklon ter iz obeh dobili koeficient variacije (KV %).
Nato smo pomočjo programa IBM SPSS Statistics 22 opravili še dve različni statistični
analizi. Prva metoda, ki smo jo uporabili, je bil neparemetrični Kruskal-Wallis test, s
katerim smo testirali razlike med populacijami. Pri analizi smo uporabili podatke
aritmetičnih sredin vsakega drevesa. Ker nam test pokaže samo značilno razliko med
vsemi populacijami skupaj, smo za znake uporabili še neparametrični Mann-Whitneyjev
U-test. Zaradi velikega števila testov smo izvedli še Bonferronijevo korekcijo, kar smo
izvedli s pomočjo kalkulatorja, izdelanega v programu Excel ''Holm-Bonferroni Sequential
Correction: An EXCEL Calculator''
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5 REZULTATI
Površina listov (znak A) je največja pri populaciji Lijak, kjer listi v povprečju merijo 7,78
cm2, sledita ji Sv. Gora in Sabotin s 7,64 cm2 in 7,63 cm2. Druge populacije imajo v
primerjavi s prvimi tremi manjše liste. Najmanjši so pri populaciji Stena, kjer je povprečna
površina 5,89 cm2. Površina listov je najvariabilnejša v populaciji Stena KV = 25,8 % in
najmanj pri populaciji Nanos (KV = 12,7 %).
Pri razmerju med širino in dolžino lista (znak W/L) ni vidnih večjih odstopanj, največjo
povprečno vrednost ima populacija Sv. Štefan, in sicer 0,46 in najmanjšo populacija Osp z
vrednostjo 0,36. W/L je najvariabilnejši v populaciji Stena (KV = 13,3 %) in najmanj pri
populaciji Sv. Štefan (KV = 7,4 %).
Dolžina listne ploskve (znak L) z največjimi vrednostmi izstopa pri prvih treh populacijah.
Populacija Lijak ima v povprečju najdaljše liste z dolžino 5,38 cm. S krajšimi listi
predvsem izstopata populaciji Nanos z dolžino listov v povprečju 4,52 cm in Sv. Štefan,
kjer so listi najkrajši, v povprečju so dolgi samo 4,24 cm. Koeficient variance je pri tem
znaku največji pri populaciji Osp in Stena (KV = 13,1 %), najmanjši je pri populaciji Sv.
Štefan (KV = 7,6%).
Kot pri dolžini, tudi pri širini listne ploskve (znak W) z najširšimi listi izstopajo prve tri
populacije na Goriškem. Najširše liste ima populacija Sv. Gora, povprečna širina 2,16 cm,
sledita ji populaciji Sabotin in Lijak s širino listov 2,11 cm in 2,06 cm. Druge populacije
imajo liste, ki so v povprečju ožji od 2 cm. Najožje liste imajo drevesa iz populacije Stena
z 1,76 cm. Največji koeficient variance se pojavlja pri Steni (KV = 16%) in Sv. Gori (KV
= 15%), najmanjši pa pri populaciji Sv. Štefan (KV = 7,6%).
Lokacija maksimalne širine (znak WMax) nam procentualno pove, na kolikšnem deležu
celotne dolžine lista se pojavi najširši del lista gledano s strani, kjer se začne pecelj.
Vrednosti so si v tem primeru dokaj podobne, izstopa predvsem populacija Nanos s 44,79
%, najbližje temu prideta Sv. Štefan in Stena s 43,80 % in 43,19 %, najmanjšo vrednost pa
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ima populacija Osp s 39,97 %. Variabilnost je največja pri populaciji Sabotin (KV = 9,3
%), najmanjša pa je pri populaciji Stena (KV = 4,9%).
Širina lista pri 80 % dolžine (znak W80) in širina lista pri 90 % dolžine (znak W90) sta si
kot znaka podobna, vendar se med njima pojavljajo razlike. Pri W80 izstopata Sabotin in
Sv. Štefan z največjo povprečno vrednostjo 1,14 cm in z najmanjšo povprečno vrednostjo
Osp in Stena z 0,99 cm in 1 cm širine. Pri W90 je pri populaciji Sv. Štefan je povprečna
vrednost največja z 0,61 cm in najmanjša pri populaciji Sv. Gora z 0,56 cm širine.
Največja variabilnost pri W80 (KV = 27,2 %) je pri populaciji Stena, najmanjša pa Sv.
Štefan (KV = 10,5 %). Pri W90 pa je največja pri populaciji Stena (KV = 33,5 %),
najmanjša pa pri Sabotinu (KV = 11,8 %).
Podobno kot prejšnji par znakov imamo še en par, in sicer kot listnega roba pri 10 %
dolžine (znak LA10) in kot listnega roba pri 25 % dolžine (znak LA25). Populacije pri teh
dveh znakih nimajo enakega vrstnega reda. Pri LA10 z največjo povprečno vrednostjo
izstopa populacija Sv. Štefan s 53,08°, z najmanjšo pa Stena s 42,76°. Pri LA25 ima
največjo vrednost populacija Sv. Štefan s 37,74°, najmanjšo pa Stena s 31,47°.
Variabilnost podatkov je največja pri LA10

pri populaciji Nanos (KV = 12 %) in

najmanjša pri Sv. Štefanu (KV = 4,2 %), pri LA25 pa največja variabilnost pri Steni (KV
= 11 %) in najmanjša pri Sv. Štefanu (KV = 4,8 %).
Zadnji znak, ki smo ga proučevali, je dolžina peclja (znak PL). Najdaljši pecelj imata
populaciji Sabotin (1,17 cm) in Lijak (1,21 cm). Druge populacije so si precej podobne in
imajo povprečja okrog 1 cm, medtem ko z najkrajšim pecljem izstopa populacija Sv.
Štefan s povprečjem 0,81 cm. Variabilnost je daleč največja pri Steni (KV = 31,5%) in
najmanjša pa pri Sabotinu (KV = 8,8%).
V preglednici 4 so prikazane aritmetične vrednosti in koeficient variance vseh omenjenih
proučevanih znakov, za vsako populacijo posebej. Podatki so pridobljeni na vrednostih
posameznih dreves.
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Preglednica 4: Aritmetične sredine posameznih znakov populacij
A W/L
L
W Wmax W80 W90
Populacija lastnost (cm2)
(cm) (cm)
(%) (cm) (cm)
Sabotin
Average 7,63 0,42 5,13 2,11 42,88 1,14 0,61
9,8
8,5
9,3 11,6 11,8
KV (%) 14,3 11,0
Sv. Gora
Average 7,64 0,41 5,23 2,16 40,95 1,11 0,56
KV (%)
19,7 12,2
8,4 15,0
8,9 20,8 18,7
Lijak
Average 7,78 0,39 5,38 2,06 40,64 1,08 0,61
8,3
7,7
7,9
7,0 18,7 18,9
KV (%) 14,6
Nanos
Average 5,95 0,42 4,52 1,89 44,79 1,08 0,60
KV (%)
12,7 11,2
7,6
9,5
8,4 23,1 29,4
Osp
Average 6,40 0,36 5,01 1,80 39,97 0,99 0,56
8,4 13,1
9,4
7,5 12,0 13,7
KV (%) 20,8
Stena
Average 5,89 0,37 4,79 1,76 43,19 1,00 0,58
KV (%)
25,8 13,3 13,1 16,0
4,9 27,2 33,5
Sv. Štefan Average 5,94 0,46 4,24 1,94 43,80 1,14 0,61
7,4
7,6
7,7
6,2 10,5 16,8
KV (%) 14,2
Skupno
Average 6,82 0,40 4,92 1,97 42,28 1,08 0,59
8,87 18,38 20,93
KV(%) 20,73 12,52 12,38 12,27

LA10
(°)
48,41
7,6
45,06
11,9
47,22
8,1
46,34
12,0
46,14
8,8
42,76
9,2
53,08
4,2
47,29
10,54

LA25 PL
(°)
(cm)
35,13 1,17
8,2
8,8
34,76 0,97
7,5 18,7
33,80 1,21
6,9
9,9
34,13 0,99
8,6 15,5
32,17 1,03
8,2 10,1
31,47 1,01
11,1 31,5
37,74 0,81
4,8 10,6
34,26 1,04
9,26 18,52

S pomočjo Kruskal-Wallisovega testa smo potrdili značilne razlike med populacijami pri
vseh merjenih znakih (p < 0,05), razen pri znakih W80 in W90, kjer razlik z analizo nismo
uspeli potrditi (p > 0,05) (preglednica 5).
Preglednica 5: Vrednosti stopnje značilnost (p) pri Kruskal-Wallisovem testu
Znaki populacij
Vrednost H
Vrednosti tveganja (p)
n.s. p > 0,05

A
19,374
,004

W/L
L
W
18,721 21,622 17,118
,005

,001

,009

Wmax
13,484

W80
7,126

W90
2,221

,036

,309

,898

LA10
15,364
,018

LA25
PL
15,750 23,929
,015

,001

Iz parnih primerjav (Mann-Whitney U-test, preglednica 6) lahko opazimo, da se značilne
razlike pojavljajo v primerjavah z dvema populacijama. Prva je populacija Nanos (4) ki
ima liste med najmanjšimi po površini in najkrajšimi po dolžini. Pri primerjavi s populacijo
Sabotin (1) se pojavi značilna razlika pri površini listov, saj ima Sabotin ene največjih
listov po površini. Značilna razlika se pojavi še pri primerjavi s populacijo Lijak (3), ki ima
največje in najdaljše liste.
Druga populacija je populacija Sv. Štefan (7), ki se z najkrajšimi listi in peclji značilno
razlikuje od populacij Sabotin in Lijak. Pri obeh znakih populaciji Sabotin in Lijak spadata
med najdaljše. Populacija Sv. Štefan se značilno razlikuje še glede razmerja med širino in
dolžino listne ploskve (W/L), ter oblikovanosti listnega dna (LA25)

v primerjavi s
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populacijo Osp (5). Obe vrednosti sta pri populaciji Sv. Štefan največji, medtem ko sta pri
populaciji Osp najmanjši. Med drugimi populacijami po opravljeni korekciji značilnih
razlik ne moremo potrditi.
Preglednica 6: Vrednosti 'p' pri primerjavi populacij med sabo s pomočjo Mann-Whitneyjevega Utesta. Obarvane vrednosti predstavljajo po izvedeni Bonferronijevi korekciji statistično značilne
razlike med pari populacij.
Par populacij
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
3-4
3-5
3-6
3-7
4-5
4-6
4-7
5-6
5-7
6-7

A
1,000
,821
,002
,060
,066
,008
,745
,065
,157
,088
,063
,002
,034
,066
,003
,683
,777
,845
,440
,596
1,000

W/L
,745
,131
,821
,010
,258
,040
,386
1,000
,045
,286
,116
,049
,327
,888
,003
,022
,258
,143
,280
,001
,014

L
,745
,199
,008
,683
,572
,002
,588
,030
,409
,286
,007
,001
,191
,137
,001
,165
,480
,143
,643
,023
,257

W
,828
,326
,041
,009
,066
,040
,914
,051
,025
,055
,199
,034
,014
,157
,143
,142
,203
,329
,537
,064
,131

Wmax
,193
,199
,226
,086
1,000
,558
,914
,065
1,000
,201
,086
,019
,744
,157
,051
,011
,357
,283
,123
,017
,705

W80
,515
,256
,173
,022
,203
,379
,828
1,000
,346
,286
,475
,940
,462
,322
,379
,369
,396
,329
,537
,050
,186

W90
,278
1,000
,406
,513
,322
,770
,448
,664
,906
,831
,253
,571
,624
,396
,845
,806
,777
,845
,440
,711
,450

LA10
,352
,649
,404
,189
,054
,014
,382
,479
,516
,449
,026
,909
,712
,136
,008
,837
,202
,008
,215
,004
,008

LA25
,703
,224
,303
,059
,135
,075
,511
,826
,105
,124
,060
,621
,343
,391
,009
,174
,225
,011
,812
,002
,013

PL
,065
,520
,019
,018
,203
,001
,030
,664
,409
,831
,116
,007
,011
,203
,001
,514
,777
,025
,537
,004
,571
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6 RAZPRAVA
6.1 RAZŠIRJENOST ČRNIKE
Pregledali smo sedem nahajališč črnike: Sabotin in Lijak, ki ju je opisal Dakskobler
(1997); Sv. Gora, ki jo sta jo opisala Dakskobler in Papež (2001); Nanos, ki ga je opisal
Petauer (1979); Osp, o katerem je pisal Kaligarič (1990), in še na Steni ter Sv. Štefanu, o
katerih sta pisala Kaligarič (1990) in Wraber (2002). Nekatere od teh lokacij, npr. Sabotin,
Lijak, Osp in Nanos, so pri nas največja nahajališča črnike. Te lahko obsegajo tudi po
nekaj hektarjev površine, največji dve sta Sabotin in Lijak, kjer črniko dobimo tako v
stenah kakor tudi na pobočjih z gruščem in skalovjem. Najčistejši sestoji so sicer prisotni v
predelih, kjer se črnika skoraj sama pojavlja v stenah, na bolj ravnih predelih je primešana
drugim drevesnim vrstam, tistim, ki se pojavljajo v dveh združbah (Ostryo-Quercetum
pubenscentis quercetosum ilicis in Ostryo quercetosum ilicis), v katerih se vrsta pri nas
pojavlja. Za vse omenjene sestoje lahko povemo, da je bilo opazno naravno pomlajevanje,
še posebej na nahajališču Lijak in Sabotin. Pri terenskem opazovanju smo opazili, da se
vrsta na območjih uspešno pomlajuje, saj smo pri tleh opazili veliko število mladik.
Preraščanje v višje sloje poteka normalno, mlajša drevesa so pogosta. Starejša drevesa pa v
večini ne dosegajo večjih dimenzij.
Poleg omenjenih štirih večjih populacij smo pregledali še tri manjše populacije: sestoj pod
Sveto Goro in dve manjši populaciji v dolini Dragonje: Stena in Sveti Štefan. V teh
populacijah je črnike veliko manj (po deset ali manj odraslih dreves), omejena je na
skalnate stene. Sestoj pod Sveto Goro se ni veliko spremenil od takrat, ko sta ga opisala
Dakskobler in Papež (2001). Na zgornji strani skalnate stene se črnika naravno pomlajuje,
drugače pa je omejen na manjše število odraslih dreves, nekaj jih glede na našo oceno
presega tudi 40 cm in več premera. V primeru Stene smo vsa drevesa dobili pri skalnati
steni, z izjemo enega, ki je bil od stene oddaljen kakih 100 metrov. Pri Svetem Štefanu je
situacija podobna. Razen direktno ob skalnati steni črnike nismo opazili nikjer. Veliko
pogosteje najdemo druge značilnice tamkajšnjih rastišč, kot je npr. širokolistna zelenika
(Phillyrea latifolia).
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Opazimo lahko, da se črnika pojavlja predvsem na lokacijah, ki so pri nas najtoplejša,
poleg tega pa na njih ne rastejo druge vrste, ki bi črniki preveč konkurirale. Večja
prisotnost te vrste v skalnatih stenah na območjih nakazuje prav to. Tam so sestoji bolj čisti
in zgoščeni. Pomlajevanje, predvsem na večjih nahajališčih, pa nakazuje, da črniki ta
rastišča dobro ustrezajo in je v primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami, konkurenčnejša.
V primeru umika ostalih vrst, lahko pričakujemo, da se bo črnika sama razširila izven
sedanjih rastišč.
Sicer se črnika pojavlja še na mestih, kot so npr. nahajališče nad Črnim Kalom, Movražem,
Solkanom, ter na robu Trnovskega Gozda (Dakskobler, 1998), vendar so to manjša
nahajališča, mogoče primerljiva s tistim pod Sveto Goro, in le-teh nismo analizirali.
6.2 VARIABILNOST ČRNIKE
Pri morfološki analizi smo opazili, da se pri primerjavi variabilnosti listov pokažejo
vrednosti, ki nakazujejo na večjo variabilnost nekaterih morfoloških znakov. Izstopajo
štirje znaki, površina lista (A), širina lista pri 80 in 90 % dolžine lista (W80 in W90) in
dolžina peclja (PL). Te vrednosti so glede vrednosti KV najbolj variabilne. Če to
primerjamo z drugimi morfološkimi analizami, ki so bile izpeljane pri nas na drugih
drevesnih in grmovnih vrstah, kjer so primerjali enake ali skoraj enake morfološke znake
(Černigoj, 2011; Jagrič, 2012; Kišek, 2014; Žnidaršič, 2014; Čugalj, 2015; Kolman, 2016),
lahko ugotovimo, da se v vseh primerih pokaže podoben ali enak trend. Iz tega lahko
sklepamo, da omenjeni morfološki znaki splošno spadajo med bolj variabilne. Poleg tega
smo lahko opazili, da so skupne vrednosti KV v večini omenjenih primerov dokaj
podobne, vendar je vprašljivo, ali so te vrednosti res primerljive, saj se raziskave po
svojem obsegu precej razlikujejo. Znaka W80 in W90 sta na ravni populacij sicer manj
variabilna. V primerjavi z drugimi znaki sta na ravni populacij najmanj variabilna, kar se
pokaže tudi pri Kruskal-Wallisovem testu. Tam kot edina morfološka znaka nimata
značilne razlike med populacijami. Aritmetične sredine znakov so s tistimi v literaturi
dobro primerljive, povprečna dolžina, ki znaša 4,92 cm, se sklada z navedbami literature
(Brus, 2012a; Idžojtić, 2009; de Rigo in Cadullo, 2016). Povprečna širina listov (1,97 cm)
je sicer malo manjša od navedenih 2−4 cm (Brus, 2012a), povprečna dolžina peclja (1,04
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cm) pa je v primerjavi z 0,5−1 (-1,5) cm (Idžojtić, 2009) ali 1−2 cm (de Rigo in Cadullo,
2016) tudi podobna. Glavne dimenzije listov so primerljive s povprečjem, širina je sicer v
našem primeru malo nižja.
Cilj naloge je bil primerjati populacije med sabo glede morfoloških značilnosti listov.
Hoteli smo ugotoviti, ali se populacije med sabo razlikujejo oz. katere so si med seboj
morfološko bolj podobne. Če pogledamo samo povprečne vrednosti znakov, kot so širina,
dolžina in površina listov, lahko opazimo, da tri populacije na Goriškem izstopajo z
daljšimi, širšimi in večjimi listi. Populacije, ki se nahajajo južneje, vključno s tisto pod
Nanosom pa imajo manjše liste. Podoben trend se je npr. pojavil tudi pri podobni raziskavi
o rdečeplodnem brinu, kjer je populacija Lijak imela občutno širše iglice od drugih
populacij (Škrlj, 2016). S tem da je omenjena populacija v primeru rdečeplodnega brina
veliko bolj izolirana kot pri črniki. Nahajališča rdečeplodnega brina so pri nas namreč bolj
ali manj le v priobalni Sloveniji.
Opazimo lahko, da so si populacije Sabotin, Sv. Gora in Lijak med sabo precej podobne,
oziroma med njimi ni značilnih razlik. Rezultat ni presenetljiv, saj so si omenjene tri
populacije med sabo blizu po razdalji, poleg tega sta si rastišča pri Sabotinu in Lijaku
precej podobna po razmerah, v katerih črnika raste. Dakskobler in Papež (2001) omenjata,
da rastišče pod Sveto Goro spada v enako združbo kot tisto pri Sabotinu. Omenjata še, da
so črniko tja najbrž razširili ptiči, kar bi pripomoglo pri podobnosti teh dveh sestojev.
Značilne morfološke razlike se začnejo pojavljati pri primerjavah populacije Nanos s
populacijama Sabotin in Lijak. Razdalja do te populacije je že občutno večja. Pomembno
je omeniti, da je rastišče pri populaciji Nanos bolj omejeno na skalnate stene, kot druge
prej omenjene populacije, zato bi lahko vpliv na razlike imelo dokaj specifično rastišče
populacije. Petauer (1979) za omenjeno rastišče omenja združbo, ki je bolj podobna
južnejšim trem populacijam, medtem ko Dakskobler (1997) omenja, da jo je bolje uvrščati
v enako združbo kot tri populacije na Goriškem. Zato ni povsem jasno, ali se omenjene
populacije med sabo dejansko razlikujejo po združbi. Značilne razlike v primerjavi z več
populacijami (Sabotin, Lijak, Osp), so opazne še pri populaciji Sv. Štefan. Glede na
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podobnost rastišča bi pričakovali, da bi podobne razlike opazili tudi pri sosednji populaciji
Stena, vendar če pogledamo rezultate, ki smo jih dobili, to ne drži.
Iz omenjenih razlik med populacijami bi lahko sklepali, da se populacije črnike pri nas
delijo v vsaj dve ali tri skupine. Kot že omenjeno, so si tri populacije na Goriškem podobne
med sabo v rastiščnih razmerah, morfoloških znakih in po bližnji razdalji. Druge štiri
populacije bi lahko dali v drugo skupino, s tem da je skupina nekoliko bolj heterogena.
Med njimi so razlike predvsem v rastiščnih razmerah, populaciji Nanos in Osp sta si v tem
smislu dokaj podobni in sta si glede morfoloških znakov bolj podobna, kot če bi jih
posebej primerjali s populacijo Sv. Štefan. Iz tega bi lahko sklepali, da si bosta populaciji
Stena in Sv. Štefan podobni na enak način, saj sta si podobni glede rastišča in sta glede
razdalje med sabo zelo blizu. Če pogledamo morfološke znake pa ugotovimo, da ima
populacija Stena več podobnosti s populacijama Nanos in Osp. Wraber (2002) za
nahajališči Sv. Štefan in Stena omenja, da imata podobni rastišči, vendar jih vsaj glede
morfoloških znakov ne moremo ravno dajati skupaj. Pomembno je omeniti, da so bili
vzorci nabranih listov za analizo ravno pri teh dveh populacijah najmanjši, zato je
možnost, da se je tam pojavila vzorčna napaka, največja. Na rezultate imajo tako lahko
vpliv še drugi dejavniki, ki bi se jim z večjim vzorčenjem lahko izognili (v našem primeru
večjega vzorčenja, zaradi majhnosti populacij, nismo mogli zagotoviti).
Podobne morfološke raziskave so drugi raziskovalci delali z večinoma večjimi vzorci in
med različnima morfotipoma oz. podvrstama črnike, kar povečuje moč izsledkov tovrstnih
raziskav (npr. Peguero-Pina in sod., 2014). Na območju Slovenije pa takih raziskav še ni
bilo oz. jih je domala nemogoče izvesti, saj je črnika redka vrsta, ki raste na ekskluzivnih
rastiščih in še to v zelo majhnih sestojih/populacijah. Z majhnostjo populacij se zmanjšuje
tudi velikost vzorčenja in posledično ostrina uporabljenih metod za iskanje razlik med
populacijami.
6.3 OGROŽENOST ČRNIKE
Omenjali smo že, da smo na obiskanih nahajališčih črnike opazili dobro pomlajevanje, kar
je pozitiven znak glede njenega stanja. Predvsem na večjih nahajališčih smo opazili dokaj
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veliko število mladih rastlin in mladik, ki nakazujejo, da ji trenutne razmere na rastiščih
ustrezajo in nima problema z nadaljnjim širjenjem po območjih, kjer se trenutno že nahaja.
Potrdimo pa lahko neustrezno upravljanje s prostorom, ki smo ga že prej omenili za
nahajališče pod Sveto Goro, kjer sta Dakskobler in Papež (2001) pisala o tem, da se
predvsem na spodjem delu sestoja pojavljajo smeti. To smo lahko na terenu tudi sami
opazili. Ob prihodu na omenjen del sestoja je bilo hitro opazno, da so tja v preteklosti
odlagali smeti, kar lahko vidimo na sliki 12. Čeprav sta prej omenjena avtorja v preteklosti
predlagala, da se območje zaščiti, se na območju v preteklosti domnevno ni zgodilo veliko.
Novo odlaganje smeti ni bilo opazno, vendar je sestoj še vedno v enakem stanju kot je bil
pred skoraj dvajset leti, ko je bil opisan. Ali odpadki dejansko ogrožajo stanje sestoja je
vprašljivo. Črnika se v tem delu sicer slabo pomlajuje, vendar je to domnevno bolj zaradi
dokaj velike konkurence drugih dreves, saj je sestoj precej gost.

Slika 12: Smeti v sestoju pod Sveto Goro (Foto: M. Jež)

Drugi primer sta Stena in Sv. Štefan, kjer naj bi, tako kot omenja Wraber (2002), v
preteklosti hoteli zaradi različnih razlogov spremeniti, oziroma celo odstraniti del rastišča
črnike. To se ni zgodilo, tako da sta danes obe nahajališči del predlaganega Krajinskega
parka Dragonja (Trampuš in sod., 2009). Glede na to, da je bilo podanih več uradnih
predlogov, bo območje v prihodnosti najbrž celo zaščiteno. Obe območji sta sicer obdani s

Jež M. Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

34

kmetijskimi površinami, kar otežuje širjenje črnike. Omenimo sicer lahko, da je na
območju, z mogoče nekaj izjemami, črnika dejansko razširjena samo ob skalnati steni, tako
na območju Sv. Štefana kot tudi Stene. To sta osamljeni nahajališči črnike in kar nekaj
drugih evmediteranskih vrst pri nas. Drugje pri obali na območju Slovenije apnenčaste
podlage namreč ni, tako da je treba taka rastišča še posebej varovati.
Na drugih nahajališčih črnike podobnih problemov ni, saj jo v večini dobimo samo na bolj
strmih kamnitih oziroma skalnatih pobočjih, kjer človekovih posegov ni veliko. Na teh
območjih se bo v prihodnje najbrž tudi obdržala, saj jo ne ogroža prav veliko dejavnikov.
Kar pogosto smo na nekaterih območjih opazili poškodbe na listih, vendar le-tega nismo
podrobneje analizirali, saj ni bilo opazno, da bi drevesa 'trpela' ali celo odmirala.
Modeli razvoja gozdov v prihodnosti, kot so jih npr. naredili Kutnar in Kobler (2011),
napovedujejo, da se bo površina termofilnih gozdov in s tem tudi gozdov, primernih črniki,
v prihodnosti pri nas občutno povečala. Vprašljivo je sicer, ali se lahko črnika pri nas res
občutno razširi glede na trenutna majhna rastišča pri nas. Dejavnikov, ki bi lahko vplivali
na njeno razširjenost v prihodnosti je mnogo, zato je napovedovanje njenega stanja težko.
López-Tirado in Hidalgo (2018) za južni del Španije napovedujeta, da se bo površina
gozdov, kjer je črnika dominantna v prihodnosti povečala. To je očitno, glede na boljšo
prilagodljivost črnike v primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami glede klimatskih razmer, s
katerimi se bomo najverjetneje ubadali v prihodnosti. Trenutno pri nas, njeno širjenje
omejujejo bolj konkurenčne vrste (črni gaber, mali jesen in puhasti hrast), ki so ravno tako
toploljubne vrste, vendar lažje preživijo tudi v hladnejših razmerah. Izjema so najtoplejša
rastišča, kjer je črnika zaradi svoje boljše prilagodljivosti na višje temperature in
pomankanje vode bolj uspešna. Glede na trende bi morala površina območij, kjer je črnika
bolj konkurenčna, pri nas v prihodnje zrasti. Zato se nam za obstanek črnike pri nas v
prihodnje najbrž ni treba bati.
6.4 SKLEPI
Postavili smo si dve hipotezi, ki smo ju med raziskovanjem potrdili ali ovrgli:
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1. Obstajata velika morfološka variabilnost listov med drevesi in majhna med
populacijami.
Prvo hipotezo lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da se med drevesi pojavlja variabilnost
listov v morfoloških znakih, ki smo jih proučevali. Med populacijami je variabilnost listov
opazna, med nekaj populacijami smo potrdili značilne razlike, ki zagotovo potrjujejo
variabilnost na populacijski ravni v Sloveniji.
2. Črnika pri nas ni ogrožena vrsta, v prihodnosti lahko pričakujemo njen obstanek, ali
celo širitev vrste glede na trenutne klimatske trende.
Glede na rdeči seznam se črnika v Sloveniji šteje kot ogrožena vrsta, vendar razen svojega
malega števila nahajališč pri nas ni večjih dejavnikov, ki bi jo ogrožali. Zaradi tega lahko v
prihodnosti pričakujemo njen obstanek na območjih, kjer se trenutno nahaja. Glede na
trenutne klimatske trende pa ji v prihodnosti v primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami pri
nas kaže dobro, saj je od njih bolje prilagojena na višje temperature in sušo. Drugo
hipotezo lahko tako delno potrdimo.
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7 POVZETEK
Diplomska naloga je bila sestavljena iz treh delov: razširjenost, variabilnost in ogroženost
črnike. S tem smo naredili vpogled v stanje vrste pri nas, ki spada med redke vrste in je
omejena le na nekaj večjih in več manjših nahajališč. S pomočjo literature smo izbrali
sedem populacij črnike, ki smo si jih potem na terenskem delu ogledali in analizirali.
Drugi del smo izvedli tako, da smo pri vsaki od omenjenih populacij črnike izbrali drevesa
in z njih nabrali liste. Iz sedmih populacij smo dobili 56 dreves, z vsakega pa smo
analizirali približno 20 listov. Morfometrijsko analizo listov smo opravili s pomočjo
programske opreme WinFOLIA pro 2014, pri kateri nas je zanimalo 10 različnih
morfoloških znakov. S pomočjo deskriptivne statistike in statističnih testov smo populacije
medsebojno primerjali. Ugotovili smo, da so si populacije v goriški regiji (Sabotin, Sv.
Gora in Lijak) medsebojno bolj podobne, in se morfološko nekoliko razlikujejo od ostalih.
V zadnjem delu naloge smo se vprašali predvsem, ali je črnika pri nas kot vrsta ogrožena.
Vrsta je uvrščena na rdeči seznam ogroženih vrst, na območju Slovenije je vrsta redka,
vendar nas je zanimalo, ali bo v prihodnosti še tako in ali je celo možno, da bo v
prihodnosti pogosteje zastopana. Glede na literaturo, ki smo jo v nalogi obravnavali in
dejanska stanja rastišč črnike pri nas, bi lahko rekli, da bo črnika pri nas v prihodnosti
lahko uspevala še bolje kot trenutno, saj sestoji v večini niso v nevarnosti s strani človeka,
z mogoče izjemo sestoja pod Sveto Goro, kjer določeno nevarnost predstavlja divje
odlaganje smeti. Zaradi klimatskih sprememb pa bi lahko v prihodnosti svojo razširjenost
še povečala, saj ji toplejše in bolj sušne razmere bolje ustrezajo kot to ustreza vrstam s
katerimi trenutno sobiva. Predvidevamo, da bo črnika v prihodnosti konkurenčnejša od
ostalih vrst in bo razširila svoje območje rasti.

Jež M. Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

37

8 VIRI
Barbeta A., Peñuelas J. 2016. Sequence of plant responses to droughts of different
timescales: lessons from holm oak (Quercus ilex) forests. Plant Ecology &
Diversity: 1-18
Brus R. 2011. Dendrologija za gozdarje. Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire – Biotehniška fakulteta: 408 str.
Brus R. 2012a. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, Mladinska knjiga: 406 str.
Brus R. 2012b. Drevesa in grmi Jadrana. Ljubljana, Modrijan: 623 str.
Cadullo G., Welk E., San-Miguel-Ayanz J. 2017. Chorological maps fort the main European
woody species. Data in Brief, 12: 662-666
Corcobado Sanchez T. 2013. Phytophthora na črničevju (Quercus ilex L.). JKI Data Sheets –
Plant Diseases and Diagnosis, 40: 3-5
Černigoj M. 2011. Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na
območju Javornikov: diplomsko delo. (Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire). Ljubljana, samozal.: 62 str.
Čugalj J. 2015. Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) na območju
Kamniško-savinjskih alp: diplomsko delo. (Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire). Ljubljana, samozal.: 66 str.

Dakskobler I. 1997. Fitocenološka oznaka sestojev črnega hrasta Quercus ilex L. na
Sabotinu in nad izvirom Lijaka (zahodna Slovenija). Acta Biologica Slovenica.
41, 2/3: 19−42

Jež M. Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

38

Dakskobler I. 1998. Rastlina meseca februarja: Črnika (Quercus ilex). Proteus, 60, 6:
278−280
Dakskobler I., Kutnar L., Zupančič M. 2014. Toploljubni listnati gozdovi v Sloveniji.
Ljubljana, Gozdarska založba: 173 str.
Dakskobler I., Papež J. 2001. Quercus ilex L. Hladnikia, 11: 28−31
Idžojtić M. 2009. Dendrologija: list. Zagreb, Akademija šumarskih znanosti: 642 str.
Jagrič M. 2012. Spolni dimorfizem in razširjenost kranjske lovorolistnega volčina (Daphne
lauereola L.) na območju Bohorja: diplomsko delo. (Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire). Ljubljana, samozal.: 65 str.

Kaligarič M. 1990. Botanična podlaga za naravovarstveno vrednotenje
slovenske Istre. Varstvo Narave, 16: 17−44
Kaligarič M., Wraber T. 2004. Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus
rotundifolia. V: Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih
tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlin vrst: končno poročilo. Lešnik A.
(ur.). Miklavž na Dravskem polju, Center za kartografijo favne in flore: 355
Kišek M. 2014. Razširjenost in ogroženost lesnike (Malus sylvestris Mill.) v Sloveniji:
magistrsko delo. (Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire). Ljubljana, samozal.: 98 str.
Kolman M. 2016. Spolni dimorfizem kranjske kozje češnje (Rhamnus fallax Boiss.) v Julijskih
Alpah: diplomsko delo. (Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire). Ljubljana, samozal.: 48 str.

Jež M. Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

39

Kutnar L., Kobler A. 2011. What might be the effects of climate change on the forest
vegetation pattern in Slovenia? Bosques del mundo, cambio climatico & Amazonia:
71−86
López-Tirado J., Hidalgo P. J. 2018. Predicting suitbility of forest dynamics to future
climatic conditions: the likely dominance of holm oak [Quercus ilex subsp. ballota
(Desf.) Samp.] and Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.). Annals of Forest Science,
75/19: 1−11
López-Tirado J., Vessella F., Schirone B., Hidalgo P. J. 2018. Trends in evergreen oak
suitability from assembled species distribution models: assessing climate change
in south‐western Europe. New Forests, 49: 471−487
Martinčič A., Wraber T., Jogan J., Podobnik A., Turk B., Vreš B., Ravnik B., Frajman B.,
Strgulc-Krajšek S., Trčak B., Bačič M., Fischer M. A., Eler K., Surina B. 2010. Mala
flora Slovenije: ključ za določanje praprotnic in semenk. Ljubljana, Tehniška
založba Slovenije: 967 str.
Peguero-Pina J. J., Sancho-Knapik D., Barron E., Camarero J. J., Vilagrosa A., GilPelegrin E. 2014. Morphological and physiological divergences within Quercus ilex
support the existence of different ecotypes depending on climatic dryness. Annals of
Botany, 114: 301−313
Petauer T. 1979. Sestoj črničevja (Quercus ilex L.) pod Nanosom. Varstvo Narave, 12:
75−83
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. 2002. Ur. l. RS
št., 82/2002.
de Rigo D., Cadullo G. 2016. Quercus ilex in Europe: distribution, habitat, usage and
threats. V: European Atlas of Forest Tree Species. Luksemburg, EU: 152−153

Jež M. Razširjenost, variabilnost in ogroženost črnike (Quercus ilex L.) v Sloveniji.
Dipl. delo. (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2019

40

Sabate S., Garcia C. A., Sanchez A. 2002. Likely effects of climate change on growth of
Quercus ilex, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus sylvestris and Fagus sylvatica
forests in the Mediterranean region. Forest Ecology and Managment, 162: 23−37
Spathelf P., van er Maaten E., van der Maaten-Theunissen M., Campioli M., Dobrowolska
D. 2014. Climate change impacts in European forests: the expert views of local
observers. Annals of Forest Science, 71: 131−137
Škrlj M. 2016. Rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus L.) v Sloveniji: diplomsko delo.
(Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire). Ljubljana,
samozal.: 73 str.

Trampuš T., Vidmar B., Zega M., Truk R. 2009. Strokovni predlog za zavarovanje
krajinskega parka Dragonja. Piran, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Območna enota Piran: 9−56
Wraber T. 2002. Rastlinski svet doline Dragonje v naravovarstvenem pogledu. Varstvo
narave, 19: 43−58
Ylmaz A., Uslu E., Babaç T. M. 2017. Morphological variability of evergreen oaks
(Quercus) in Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 24: 39−47
Žnidaršič A. 2014. Razširjenost in ogroženost navadne jagodičnice (Arbutus unedo L.) v
Sloveniji: diplomsko delo. (Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire). Ljubljana, samozal.: 51 str.

ZAHVALA
Najprej se zahvaljujem mentorju doc. dr. Kristjanu Jarniju od katerega sem originalno
dobil idejo za diplomsko nalogo. Zahvaljujem se za vso pomoč in predloge, ter usmerjanje
pri izdelavi diplomske naloge. Zahvaljujem se še prof. dr. Robertu Brusu za hitro
recenzijo.
Posebej se zahvaljujem še svojim staršem, za vso potrpežljivost in spodbudo, ki me je
pripeljala do končane diplomske naloge. Zahvaljujem se jima še za pomoč pri terenskem
delu, predvsem očetu, ki mi je pri iskanju nahajališč črnike, prebijanju po sestojih,
nabiranju listov in dajanju nasvetov še kako pomagal.
Hvala še vsem drugim, ki so mi na kakršen koli način z nasveti pomagali pri izdelavi te
diplomske naloge.

