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V raziskavi smo preučili značilnosti naseljevanja rastlinskih vrst na presvetlitve in kaj presvetlitve
AI
kot del gozda pomenijo za rastlinske vrste ter strige kot predstavnike talne favne. Preučevali smo 5
presvetlitv v dinarskem jelovo-bukovem gozdu na območju Kočevske. Na vsaki izmed presvetlitev smo
večkrat opravili fitocenoliške popise (popisali smo 186 vrst) in jih skupaj s podatki o funkcionalnih
rastlinskih znakih obdelali v JUICE 7.0. Za namen preučevanja strig smo na vsaki izmed presvetlitev odvzeli
talne vzorce. Na največji izmed presvetlitev smo odvzeli vzorce vsako sezono in našli 48 vrst strig. Sledila je
statistična obdelava favnističnih podatkov. Ugotovili smo, da na novo nastalih presvetlitvah prevladujejo
vrste gozdne podrasti, kot ostanek strnjenega gozda. Poleg njih pa jih kolonizirajo še ruderalne vrste. Na
starejših presvetlitvah pa imajo večjo pokrovnost vrste odprtih območij, ki preferirajo rastišča z več svetlobe
in suhimi tlemi in so tolerantne na dnevno nočna in sezonska temperaturna nihanja. Večinoma gre za
večletnice in zelnate trajnice, ki se hkrati razmnožujejo vegetativno in s semeni ali sporami. Pri strigah smo
ugotovili večja sezonska nihanja tako v številu vrst na posameznih delih presvetlitve kot tudi v gostoti
osebkov preučevanih vrst. Vrste najdene na presvetlitvi so bile večinoma takšne, ki smo jih v Sloveniji do
sedaj našli v različnih okoljih. Razlike v sezonskem nihanju gostot osebkov preiskovanih vrst na posameznih
delih presvetlitve in bližnjem strnjenem gozdu kažejo na migracijske poti med posameznimi deli in na to, da
večina vrst presvetlitev uporablja kot prehodno območje. Za nekatere izmed njih, pri katerih smo osebke
določene starostne skupine našli samo na presvetlitvi, pa lahko sklepamo, da presvetlitev pomeni pomembno
habitatno krpo v razvojnem ciklu osebkov.
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In the research characteristics of plant species colonisation into forest gaps was done and what a
forest gaps means for plant species and centipedes as representatives of soil fauna. Five forest gaps in dinaric
fir – beech forest in Kočevska region have been studied. On each of forest gaps several phytocenologic
listings have been made. Together with data about functional plant features they have been processed in the
JUICE 7.0. For the centipede studies, on each of the forest gaps soil samples have been collected. It has been
established, that on the newly formed forest gaps species of wood undergrowth prevail.. In the older forest
gaps there is higher coverage by species of open areas, with tolerance for day- night and seasonal temperature
variations. These are mostly perennials, able of either vegetative or seed/spore reproduction. With centipedes
bigger seasonal variations have been established, as well in number of species on individual areas of forest
gaps as in density of specimens for the species studied. Species found at forest gaps were mostly those,
which in Slovenia are found in different environments. The differences between seasonal density of
specimens for the species studied on individual areas of forest gaps and those in the near dense forest imply
an existence of migration paths between individual areas and that the majority of species uses forest gaps as
transitional zone. For some of theme, where specimens of certain age group were found only on forest gaps,
it can be concluded that forest gap represents an important habitat in their development cycle.
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statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.

Slika 31:

Diagram median prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo
izbranih funkcionalnih rastlinskih potez oblika cvetov po Müllerju, kjer
smo izračunali statistične razlike med posameznimi lokacijami. Z
zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija
statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.

Slika 32:

Diagram median prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo
izbranih funkcionalnih rastlinskih potez oblika cvetov po Kuglerju, kjer
smo izračunali statistične razlike med posameznimi lokacijami. Z
zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija
statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.

Slika 33:

Diagram median prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo
izbranih funkcionalnih rastlinskih potez 'nagrada' v cvetu in vektor
prenosa peloda, kjer smo izračunali statistične razlike med
posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v
katerih se je posamezna lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh
drugih.

Slika 34:

Diagram median prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo
izbranih funkcionalnih rastlinskih potez tip reprodukcije in način
oploditve, kjer smo izračunali statistične razlike med posameznimi
lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je
posamezna lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.

Slika 35:

Diagram median prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo
izbranih funkcionalnih rastlinskih potez tip plodu, kjer smo izračunali
statistične razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene
tiste kategorije v katerih se je posamezna lokacija statistično razlikovala
vsaj še od treh drugih.

Slika 36:

Diagram median prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo
izbranih funkcionalnih rastlinskih potez tip diaspore, kjer smo
izračunali statistične razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico
so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija
statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
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Slika 37:

Prikaz srednjih vrednosti, zgornje in spodnje meje količine vsebnosti
antocianov (Anto1=Malvidin 3,5-diglucoside, Anto2=Cyanidin 3neohesperidoside, Anto3=Malvidin 3-rutinoside, Anto4=Malvidin 3glucoside, Anto5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) v listih ciklame,
nabranih spomladi in jeseni. Pri 95 % intervalu zaupanja in P ≤ 0.05. Z a
in b so označene statistično značilne razlike v vsebnosti posameznih
antocianov med spomladanskimi in jesenskimi vzorci.

Slika 38:

Prikaz srednjih vrednosti, zgornje in spodnje meje količine vsebnosti
antocianov (Anto1=Malvidin 3,5-diglucoside, Anto2=Cyanidin 3neohesperidoside, Anto3=Malvidin 3-rutinoside, Anto4=Malvidin 3glucoside, Anto5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) v listih ciklame,
nabranih spomladi na posameznih vzorčnih mestih. Pri 95 % intervalu
zaupanja in P ≤ 0.05. Z a in b so označene statistično značilne razlike v
vsebnosti antocianov med posameznimi lokacijami (Op.: na vzorčnih
mestih Goteniška gora in Pod Goteniškim Snežnikom spomladi nismo
našli listov navadne ciklame).

Slika 39:

Prikaz srednjih vrednosti, zgornje in spodnje meje količine vsebnosti
antocianov (Anto1=Malvidin 3,5-diglucoside, Anto2=Cyanidin 3neohesperidoside, Anto3=Malvidin 3-rutinoside, Anto4=Malvidin 3glucoside, Anto5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) v listih ciklame,
nabranih jeseni na posameznih vzorčnih mestih. Pri 95 % intervalu
zaupanja in P ≤ 0.05. Z a so označene statistično značilne razlike v
vsebnosti antocianov med posameznimi lokacijami (Op.: na vzorčnem
mestu Kamen zid pozno poleti nismo našli listov navadne ciklame).

Slika 40:

Število najdenih vrst strig na posameznih delih (v strnjenem gozdu ob
presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu in zahodu presvetlitve in na njeni
sredini) presvetlitve Goteniška gora v osmih sezonskih vzorčenjih.

Slika 41:

Ocenjena gostota osebkov (osebkov/m2) strig na posameznih delih (v
strnjenem gozdu ob presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu in zahodu
presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora v
osmih sezonskih vzorčenjih.

Slika 42:

Podobnost med združbami štirih presvetlitev in bukovega mladovja
(Kamen zid) 13. 8. 2016 na osnovi evklidske razdalje.

Slika 43:

Število koksalnih por v odvisnosti od širine zgloba pri vrsti C.
carinthiacus.
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Slika 44:

a) Primer osebka C. carinthiacus z 1 koksalno poro, b) in osebka C.
carinthiacus s 4 koksalinmi porami na liniji kjer se koksa stika z
metasternitom.

Slika 45:

Diagram števila osebkov petih starostnih skupin (0KP, 1KP, 2KP, 4KP,
6+KP) vrste C. carinthiacus, ulovljenih v posamezni sezoni. Število
predstavlja osebke, ulovljene skupno na vseh lokacijah (v gozdu ob
presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu, zahodu presvetlitve in na njeni
sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora.

Slika 46:

Diagram števila osebkov petih starostnih skupin (0KP, 1KP, 2KP, 4KP,
6+KP), ulovljenih na posameznih delih presvetlitve vzorčnega mesta
Goteniška gora (na jugu, severu, vzhodu, zahodu in sredni presvetlitve)
ter v bližnjem strnjenem gozdu. Število predstavlja osebke, ulovljene
skupno v vseh sezonah.

Slika 47 od Gostota osebkov izbranih vrst strig na posameznih delih (sredina,
a) do g):
zahod, vzhod, sever, jug) presvetlitve Goteniška gora in v gozdu ob
presvetlitvi v vzorčenjih a) 14. 7. 2015, b) 28. 9. 2015, c) 20. 4. 2016, č)
7. 6. 2016, d) 19. 7. 2016, e) 27. 10. 2016, f) 7. 9. 2016 in g) 21. 12.
2016.
Slika 48:

Delež osebkov v posameznih postlarvalnih stadijih (od PL1 do PL7)
vrst L. pygmaeus, L. latro, L. pusillus cf., S. anici in S. carinthiacus,
skupno v vseh sezonah in na vseh delih presvetlitve Goteniška gora.

Slika 49:

Diagram spreminjanja ocene gostot vrste C. parisi na posameznih delih
(v gozdu ob presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu in zahodu presvetlitve
in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora v osmih sezonskih
vzorčenjih.

Slika 50:

Diagram spreminjanja ocene gostot vrste C. hortensis na posameznih
delih (v strnjenem gozdu ob presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu in
zahodu presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora
v osmih sezonskih vzorčenjih.

Slika 51:

Diagram spreminjanja ocene gostot vrste C. rucneri na posameznih
delih (v gozdu ob presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu in zahodu
presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora v
osmih sezonskih vzorčenjih.
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Diagram kanonične korespondenčne analize, v katerem prva os
pojasnjuje 68,44 % variance z 0.4938 pseudokanonično korelacijo,
druga os pa 100 % variance z 0.3679 pseudokanonično korelacijo pri F
4.5 in P 0.002.
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KAZALO PRILOG

Priloga 1:

Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim
Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).

Priloga 2:

Preglednica s prikazanimi meritvami intenzitete svetlobe na presvtlitvi
Goteniška gora 8. 7. 2016.

Priloga 3:

Sinoptična preglednica popisanih rastlinskih vrst s prikazanimi
odstotki frekvence pojavljanja v podploskvicah (1- Kamen zid, 2 –
Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom, 4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5
– Goteniška gora, 6 – Nad Drago).

Priloga 4:

Diagnostične, konstantne in dominantne rastlinske vrste na
posameznih presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod Barnikom;
VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).

Priloga 5:

Trelis diagram podobnosti na osnovi Sorensenovega in Jaccardovega
koeficienta podobnosti med rastlinskimi združbami na VM Kamen zid,
Nad Barniom, Pod Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom, Goteniška
gora in Nad Drago.

Priloga 6:

Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za VM Kamen zid,
Pod Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad
Drago na osnovi vzorčenja 13. 8. 2015.

Priloga 7:

Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za posamezne dele
presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in
bližnjega bukovega gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.

Priloga 8:

Shannon-Wienerjev in Simpsonov indeks diverzitete za posamezne
dele presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in
bližnjega bukovega gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.

Priloga 9:

Evklidska razdalja med združbami strig s posameznih delov
presvetlitve Goteniška gora (V-vzhod, Z-zahod, S-sever, J-jug,
sredina) in bližnjega bukovega gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
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Priloga 10:

Število osebkov štirih starostnih skupin (KP1, KP2, KP4, KP6+)
Clinopodes carinthiacus najdenih na posameznih delih presvetlitve
Goteniška gora in bližnjem bukovem gozdu v vzorčenjih leta 2015 in
2016.

Priloga 11:

Število osebkov posameznih postlarvalnih stadijev vrste L. pygmaeus
ulovljenih na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in
v bližnjem bukovem gozdu v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
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UVOD

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE

1

Gozdovi so najbolj razširjen tip vegetacije na Zemlji. Zanje je značilna vertikalna
stratifikacija, ki posledično vpliva na mikroklimatske pogoje (svetlobo, vlago, temperaturo,
veter) in s tem tvori številna mikrookolja za druge rastlinske vrste in živali (Smith in
Smith, 1999). Njihova značilnost je tudi pestra gozdna dinamika, ki vključuje spremembe
v strukturi sestoja, vrstni sestavi in medvrstnih interakcijah. Gonilo dinamike so biotski in
abiotski dejavniki. Del gozdne dinamike predstavljajo tudi presvetlitve v sestojih dreves, ki
so lahko naravnega izvora (kot posledica ujm, padca posameznega drevesa zaradi starosti,
okužbe gliv, idr.) ali pa so rezultat človekovega poseganja v okolje (sečnja). Presvetlitve
vplivajo na spremembo vrstne strukture sestoja in so odvisne od tipa in silovitosti motnje
ter interakcij motenj v časovnem in prostorskem obsegu (Johnson, 1992; Peterken, 1996;
Turner in sod., 1997; Frelich, 2002; Schoennagel in sod., 2008). Kljub temu, da so lahko
presvetlitve, nastale kot posledice ujm, v gospodarskem pomenu videti katastrofične, so v
naravi nekaj običajnega in so del gozdne dinamike (Peterken, 2006; Frelich 2016).
Različno velike presvetlitve pa lahko imajo različno velik vpliv na tamkajšnjo floro in
favno. Takojšnje vidne spremembe so na začetku sicer najbolj opazne pri rastlinah, ki kot
sesilni organizmi relativno hitro odreagirajo na spremenjene abiotske dejavnike na
presvetlitvi. Medtem ko senčne vrste propadejo ali se morfološko-fiziološko prilagodijo, se
sončnim vrstam rast zaradi povečanega sončnega sevanja pospeši. Pri živalih pa zaradi
njihove mobilnosti relativno hiter odziv na novo nastalo presvetlitev ni hitro opazen. V
primeru, da nastala presvetlitev zanje pomeni manj ugodno življenjsko okolje, si aktivno
poiščejo primernejšega. A kljub temu so nekatere vrste vezane na določen habitatni tip, pri
čemer lahko njegova sprememba na dolgi rok spremeni vrstno sestavo ali pa vpliva na
populacijsko dinamiko posamezne vrste. Na spremembe v strukturi gozda se zlasti hitro
odzove talna favna. Zaradi njene občutljivosti na spremembe jo lahko uporabimo kot
bioindikatorja odziva gozdov na motnje (Taylor in Doran, 2001; Wolters, 2001; Hornung
in sod., 2007).
Prav poznavanje sprememb, ki jih v gozdnem ekosistemu povzroči nastanek presvetlitve in
njen vpliv na lokalno biodiverziteto, pa je ključnega pomena pri gospodarjenju z gozdovi
(Meterc in sod., 2015). Pri upravljanju z gozdovi se ob teh motnjah pojavi vprašanje, ali v
tovrstne na novo nastale površine aktivno posegati ali jih prepustiti naravnim procesom. S
preučevanjem naseljevanja flore in favne na presvetlitve lahko pridobimo pomembne
podatke, ki bodo pomagali pri upravljanju z gozdovi in s tem ohranjali veliko
biodiverziteto gozda kot ekosistema.
V Sloveniji je gozd prevladujoči tip vegetacije, pri čemer je večinoma sekundarnega
nastanka, saj je njegova dandanašnja strukturiranost večinoma posledica človeških
aktivnosti v gozdovih (Marinček, 1987). Motnje pa so običajen ter dokaj pogost del gozdne
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dinamike. V naši raziskavi smo presvetlitve preučevali na območju dinarskih jelovobukovih gozdov. Izbor območja je temeljil na dejstvu, da omenjeni gozdovi prekrivajo
dobršen del slovenskega ozemlja, za njimi je dolga zgodovina načrtnega gospodarjenja in
imajo bogato vrstno pestrost. Prav tako so do sedaj v njih opravili že kar nekaj raziskav
talne favne, zaradi česar smo se tudi v naši raziskavi odločili uporabiti izbrane skupine
talne favne kot bioindikatorske vrste. Med drugim bomo s tem lahko naše ugotovitve in
rezultate primerjali z ugotovitvami preteklih raziskav.
V naši raziskavi smo v času od avgusta 2015 do vključno leta 2017 preučili pojavljanje
rastlinskih vrst v začetnih fazah na novo nastalih presvetlitev in načine njihove
kolonizacije na presvetlitve. Uspešnost kolonizacije je odvisna od biotskih in abiotskih
dejavnikov. S pomočjo analize funkcionalnih rastlinskih potez smo preučili biotske
dejavnike, ki zagotavljajo uspešno kolonizacijo posameznih rastlinskih vrst na presvetlitve.
Zanimalo nas je tudi ali se sestava rastlinske združbe spreminja glede na starost
presvetlitve. Poleg navedenega smo preučili še odzive osebkov tistih rastlinskih vrst na
nastanek presvetlitve, ki so sicer značilnice gozdne podrasti, a so se zanje okoljski
dejavniki ob nastanku presvetlitve spremenili. Kot modelni primer smo izbrali vrsto
Cyclamen purpurascens Mill. (navadna ciklama). Pri izbrani skupini talnih živali, strigah
(Chilopoda), pa smo preučili ali se združba strig med različno starimi presvetlitvami
razlikuje, in ali se vrstna sestava favne strig, struktura populacije določenih vrst strig,
njihova gostota in starostna struktura na presvetliti razlikujejo od tiste v strnjenem gozdu.
Na posameznih presvetlitvah nas je zanimalo tudi, v kolikšni meri je značilnost pojavljanja
strig vezana na populacijsko dinamiko na sami presvetlitvi in v kolikšni meri na disperzijo
osebkov iz okolice. Za potrebe preučevanja populacijske dinamike smo pri izbrani vrsti
Clinopodes carinthiacus na osnovi morfoloških znakov opredelili larvalne in postlarvalne
stadije in s tem preučili vpliv presvetlitve na populacijsko dinamiko vrste.
Pri naši raziskavi smo postavili naslednje hipoteze:
- glede na strnjenost gozdnih sestojev na območju Kočevske bodo presvetlitve v večji
meri naseljevale gozdne rastlinske vrste, katerih donorske populacije so v bližini;
- glede na oddaljenost od naselij ne bo na presvetlitve velikega vnosa invazivnih rastlin,
z izjemo nekaterih, ki so že splošno razširjene;
- izmed drevesnih vrst bo presvetlitve zaraščala bukev, saj so presvetlitve sredi bukovega
gozda;
- osebki vrste C. purpurascens kot predstavniki zeliščnega sloja, rastočega na območju
presvetlitvene vrzeli še pred njenim nastankom in tudi po njem, se bodo na nove
ekološke razmere fiziološko morfološko odzvali;
- pri poselitvi presvetlitev bo večji delež tistih rastlinskih vrst, ki jih raznašajo sesalci in
manjši delež tistih, katerih semena raznašajo ptiči in veter;
- med preiskovanimi presvetlitvami pričakujemo razlike v vrstni pestrosti živali in rastlin
glede na čas njihovega nastanka;
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pri preučevanju izbrane skupine talne favne – strigah, pričakujemo intenzivne
migracijske poti med presvetlitvijo in strnjenim gozdom;
pri strigah ne pričakujemo bistvenih razlik v vrstni sestavi med presvetlitvijo in
strnjenim gozdom, pač pa v gostotah posameznih vrst;
pri strigah pričakujemo izrazitejšo sezonsko dinamiko na presvetlitvah kot pa v
strnjenem gozdu;
sklepamo, da se bodo pri analizi izoblikovale tri skupine vrst strig in sicer skupina vrst,
ki se odzivajo na trenutne razmere (nastanek presvetlitve), vrste, ki so vezane na
stabilnost okolja in vrste, katerih številčnost je odvisna predvsem od populacijske
dinamike.

Raziskav, ki bi preučevale kolonizacijo večinoma nedrevesnih rastlinskih vrst na
presvetlitve nastale zaradi ujm in sečnje ter njihovo dinamiko zaraščanja, v slovenskem
prostoru še ni bilo veliko. Prav tako je v evropskem prostoru zelo malo raziskav, ki bi
preučevale vpliv nastanka presvetlitev na talno favno. Z rezultati in ugotovitvami,
dobljenimi v naši raziskavi, želimo prispevati nova spoznanja k dinamiki gozdnih
presvetlitev z vidika flore in nekaterih skupin talne favne. Prispevali bomo dodatna
spoznanja o rastlinskih vrstah, ki kolonizirajo presvetlitve, uspešnosti njihove kolonizacije
in kaj se z njimi dogaja v procesu zaraščanja. Pri izbrani skupini talne favne (strigah) bomo
pridobili pomembne podatke o tem, kaj presvetlitev v gozdu pomeni zanje. Ali je
presvetlitev le prehodna sprememba, ki bistveno ne vpliva na posamezne vrste in njihove
osebke, ali pa presvetlitev predstavlja pomembno habitatno krpo z vidika vrst ter njihove
populacijske dinamike.
Nove ugotovitve bodo pripomogle k načrtovanju posegov ob ujmah, ki so stalnica v
območju našega raziskovanja. Z ugotovitvami bomo prikazali vpliv presvetlitev na gozdni
ekosistem ter naravne sukcesije ob tovrstnih dogodkih.

1.2

PRESVETLITVE IN NJIHOV NASTANEK

Presvetlitev je mesto v gozdnem sestoju, ki je nastalo kot posledica odmrtja enega drevesa
ali skupine dreves (Helm, 1998). Pravzaprav je še vedno del gozdnega sestoja vendar le v
drugačni razvojni fazi kot okoliški strnjen gozd. Naravni vzroki nastanka presvetlitev so
lahko biotskega ali abiotskega izvora. Biotski vzroki nastanka presvetlitev so prekomerne
okužbe dreves z glivami, bakterijami, virusi in napadi živali (npr. podlubnikov). Posledica
tovrstnih okužb in napadov ter njihovega točkastega širjenja je nato umiranje skupin
dreves, pri čemer je potrebno izvesti sanitarne sečnje, odstranitev poškodovane lesne
biomase kar vodi v nastanek presvetlitev. Med abiotske dejavnike pa uvrščamo vetrolom,
snegolom, žledolom, požar in plazove (tako imenovane naravne ujme). Do pojava
abiotskih povzročiteljev presvetlitev prihaja na območjih, kjer je zelo pestro klimatsko
dogajanje. Močni vetrovi, ki povzročajo vetrolome, nastanejo zaradi različne cirkulacije
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zraka na prisojnih in osojnih legah, ki je posledica različnega ogrevanja tal in zraka. Do
tovrstnih pojavov prihaja na primer na dinarski pregradi, ki ločuje toplejše zračne mase
primorja od tistih nad celinsko Slovenijo. Tudi krajevne nevihte zaradi velikih
temperaturnih razlik razvijejo lastno cirkulacijo in močne vetrove. V nekaterih primerih
nastanejo celo trombasti zračni vrtinci. Poškodbe, ki jih veter povzroči na drevesih in
gozdnih sestojih, so odvisne od hitrosti vetra, oblike terena, vrste tal, stanja tal, drevesnih
vrst, razvojne faze, oblike drevesnih krošenj, oblike sestoja in razrasti. Na učinke vetra so
občutljivejše drevesne vrste s plitkejšimi koreninami (npr. smreka). Na stabilnost sestojev
odločilno vplivajo tudi okužbe dreves z glivami razkrojevalkami jedrovine, kot so
trohnobneži (Heterobasidion spp.), ki okužijo starejše iglavce kot so smreka, jelka in rdeči
bor (Jurc, 2001; Ogris in sod., 2004). Listavci so v splošnem na veter manj občutljivi. Kar
se tiče sestojev pa so bolj odporni prebiralni in mešani sestoji (Jakša, 2007b). V raziskavi
vpliva srednje močnih vetrolomov v starem jelovo-bukovem sestoju v Dinaridih sta Nagel
in Diaci (2005) ugotovila, da so bila bolj prizadeta debela in srednje debela drevesa.
Poškodovanih je bilo več jelovih dreves kot pa bukovih. Kar 70% dreves je bilo izruvanih
in 30% prelomljenih, pri čemer so med izruvanimi drevesi prevladovala tanjša. Enake
poškodbe (ruvanje in lomljenje) dreves povzročajo tudi snegolomi, ki so predvsem
posledica težkega, južnega snega. Takšen sneg se dobro oprime vej, hitro pomrzne in
zaradi velike gostote povzroči upogibanje vej in debel do te mere, da se prelomijo. Na
sneg so najbolj občutljivi iglavci, še posebej v enodobnih sestojih. Najbolj je na primer
občutljiv sestoj smreke v starosti od 15 do 20 let (Jakša, 2007b). V ugodnih rastiščih
razmerah namreč smreka raste zelo hitro in jo zato sneg zlahka polomi (Marinček, 1989).
Sneg manj poškoduje listavce, saj so pozimi brez listja, razen ob jesenskem sneženju, ko ti
še ne odvržejo listja in v pozno pomladanskem, ko se drevesa že olistajo. Snegolomi se v
slovenskih gozdovih na območju celotne države pojavljajo vsako leto, a pogosteje in v
večjih razsežnostih v Alpah ter na Pohorju. Med občutljivejše drevesne vrste zopet spada
smreka, med listavce pa lipa, breza in mehki listavci (Jakša, 2007b). Na prehodih med
jesenjo in zimo ter zimo in pomladjo pogosto prihaja do žledolomov kot posledice žleda.
Žled nastane zaradi dežja, ki pada iz zgornjih toplejših in vlažnih zračnih plasti v nižje
ležeče hladnejše. Ko se dežne kaplje dotaknejo podhlajene podlage, zmrznejo in tvorijo
ledeno oblogo (Kordiš, 1986). Le-ta je lahko debela več centimetrov, kar na drevesih
predstavlja veliko dodatno težo. Posledica je lomljenje vej in debel ter ruvanje dreves. Žled
je večinoma omejen na višinski pas do 900 m. V Sloveniji je pogostejši ob reliefnih
pregradah visokih kraških planot (Idrijsko-Cerkljansko hribovje, Škofjeloško hribovje,
Notranjska, primorska stran Brkinov, J rob Ljubljanske kotline, Bela krajina, obronki
Celjske kotline). Na žled so občutljivejši listavci zaradi večjega števila vej in vejic, ki jih
obda ledena obloga (Jakša, 2007b). Večje razsežnosti poškodb gozdnih sestojev lahko
povzročijo tudi gozdni požari, ki nastanejo kot posledica strele ali človeške dejavnosti. V
Sloveniji so prisotni predvsem na Krasu in Primorski. Pojavljanje je odvisno od klimatskih
dejavnikov (višje temperature, malo padavin, suša), vrste tal, strukture gozda in količine ter
vlažnosti goriv. Požarna ogroženost je največja februarja, marca in aprila, ko je na
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omenjenih območjih najmanj padavin in k dodatnemu sušenju površja prispeva veter, še
posebej burja. K hitrejši vnetljivosti pripomore še nizka talna vlaga na karbonatnih
kamninah. Iglavci (npr. bori, brinje) so na požar bolj občutljivi, saj je zanje značilno
smolenje, ki z zadrževanjem visokih temperatur pospešuje požar (Petrič, 1989). Manj
pogoste so presvetlitve, ki so nastale zaradi plazov. Gozdove prizadenejo večinoma snežni
plazovi, usadi in manjši zemeljski plazovi. Snežni plazovi so v Sloveniji najpogostejši v
alpskih in predalpskih predelih. Nastanek je odvisen od količine snega, njegove sestave in
naklona terena. Vzrok zemeljskih plazov je največkrat dolgotrajno deževje, ki povzroči
zdrs zemljine po pobočju. Odvisni so od vrste zemljine, matične podlage in naklona terena
(Jakša, 2007c). Pri zemeljskem plazu, kjer odnese zemljino vse do matične podlage, je
ponovno zaraščanje takšnega območja dolgotrajno. Poleg dreves odnese še rastline
podrasti in vso semensko banko v tleh kot prvo osnovo za obnovo območja. Opisane
naravne ujme, ki prizadenejo gozdne sestoje in so vir nastanka presvetlitev, se v Sloveniji
pojavljajo na nekaj let. Žledolomi z večjim obsegom so se zgodili v letih 1975, 1980, 1985,
1995 in 2010 (Nagel in Roženbergar, 2015). Do zelo obsežnega žledoloma pa je v
Sloveniji prišlo v letu 2014 (ARSO, 2014). Sanitarno sečnjo so po tem žledolomu izvedli
kar na 601.900 hektarih, na katerih so skupno posekali 9,3 milijonov kubičnih metrov lesa
(Brus, 2016). V letu 2017 je večji del Slovenije prizadel še močan vetrolom. Vzrok
tovrstnih ujm je predvsem pestro klimatsko dogajanje, saj se nad Slovenijo prepletajo z
zahoda vpliv atlantskega podnebnega tipa, z vzhoda vpliv celinskega podnebnega tipa in z
juga vpliv sredozemskega podnebnega tipa (Jakša, 2007a). Poleg tega razgiban relief
prispeva k pestri mikroklimi. Najbolj natančne in izčrpne preglede poškodb slovenskih
gozdov najdemo v Poročilih o gozdovih, ki jih od leta 1985 dalje vsako leto izda Zavod za
gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html).
Nastale presvetlitve so lahko različnih velikosti in oblik, zaradi česar so tudi spremembe
okoljskih dejavnikov glede na presvetlitev in obkrožajoči gozd različne. V osnovi je
gozdna dinamika na presvetlitvah enaka in se odvija v smeri zaraščanja z drevesnimi
vrstami. Vendar pa je razlika v sami hitrosti zaraščanja in vrstni sestavi rastlin. Posledica
nastanka presvetlitev je sprememba v abiotskih dejavnikih na območju presvetlitve.
Spremenita se osvetlitev površine in padavinski režim, večja pa so tudi temperaturna
nihanja. Osvetlitev presvetlitve je v veliki meri odvisna od velikosti presvetlitve in
velikosti dreves v sestoju, ki jo obdaja. Velika drevesa namreč senčijo robove presvetlitve
in v primeru, da je le-ta majhna, jo lahko zasenčijo skoraj v celoti. Količina svetlobe, ki
dospe do tal presvetlitve, je odvisna tudi od zemljepisne širine, na kateri se presvetlitev
nahaja, naklona terena ter lege na prisojnem ali osojnem delu. Oboje vpliva na vpadni kot
sončnih žarkov. Količina vstopne svetlobe se spreminja še glede na sezono in dnevno
ritmiko (Turton 1991; Brown in sod., 1994; O'Hara, 2014). Na presvetlitvi intenziteta
difuzne svetlobe upada od centra do robov, količina direktne sončne svetlobe pa od severa
proti jugu. Zahodni deli dobijo direktno sončno svetlobo zjutraj, ko je zračna vlažnost
večja, vzhodni pa zvečer, ko je zračna vlažnost manjša (Peterken, 1996). Večja kot je
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presvetlitev, več površine je izpostavljene svetlobi. Maksimalna intenziteta svetlobe v
vrzelih je dosežena med 10. in 14. uro in je največja v centru vrzeli. V pozitivni korelaciji z
intenziteto svetlobe je temperatura tal, v velikih vrzelih narašča od jutra proti večeru. V
majhnih in srednje velikih vrzelih je temperatura tal največja med 12. in 14. uro (O'Hara,
2014; Buajan in sod., 2016). Na presvetlitvah v tropskem gozdu so ugotovili, da se je
temperatura tal nižala v smeri od centra presvetlitve proti robu (Nuruddin in Tokiman,
2005). Temperatura zraka je v veliki meri odvisna od osončenosti in prepišnosti lege. Tudi
pri njej je maksimum višji kot v gozdu in minimum nižji (Collins in sod., 1985). Kar se
tiče vlažnosti je le-ta v primerjavi z gozdom večja na presvetlitvi, saj je direktno
izpostavljena padavinam. Vlažnost je odvisna od količine rastlinskega opada, ki je ostal na
presvetlitvi po njenem nastanku. Rastlinski opad (debla, veje, listje) namreč vlago
zadržuje. Poleg tega ima nanjo velik vpliv še zadrževalna sposobnost prsti in matične
kamnine. Vlažnost je prav tako večja v sredini in se niža proti robovom, kjer vodo iz tal
prevzemajo korenine okoliških dreves (Gálhidy in sod., 2006; O'Hara, 2014; Kollár, 2017).

1.3

VPLIV NASTANKA PRESVETLITVE NA VEGETACIJO

Po nastanku presvetlitve in posledično spremenjenih okoljskih dejavnikih so večinoma
opazni v nadaljevanju opisani odzivi vegetacije. Drevesa, ki obraščajo presvetlitev, začno
svoje krošnje širiti proti presvetlitvi, torej tja, kjer imajo dovolj prostora. To je opazno
predvsem pri listavcih (Peterken, 1996). Gre za robni efekt, ki ima poleg svetlobnega
vpliva še vpliv na ekspanzijo rastlin z roba na presvetlitev (O'Hara, 2014). Predvsem
majhne presvetlitve se zarastejo na ta način (Runkle, 1985). Poškodovana drevesa ali
grmičevje začno tvoriti nove brste. Koreninski sistem nekaterih drevesnih vrst lahko
ponovno požene nove poganjke. Pri vrbah se polomljene veje ob stiku z dovolj vlažnimi
tlemi ponovno ukoreninijo in rastejo naprej. Vse vrste, ki imajo možnost vegetativnega
razširjanja, to učinkovito izkoristijo. Na presvetlitvah se pospeši rast tistih drevesnih vrst,
ki so do nastanka presvetlitve stagnirale v podrasti, kjer niso imele dovolj svetlobe za rast.
Iz semenske banke v tleh poženejo nove kalice. Pri tem lahko gre za semena, ki so bila že
nekaj časa v tleh in so čakala na za rast primerne okoljske dejavnike. Ali pa gre za semena,
ki so jih rastline tvorile preteklo sezono. Presvetlitev predstavlja tudi ponor za semena iz
bližnje in daljne okolice. Na presvetlitve jih zanesejo vetrovi, živali ali človek (Peterken,
1996). Uspeh kolonizacije presvetlitve z rastlinskimi vrstami in vrstna sestava so odvisni
od različnih dejavnikov. Med ključne spadajo: bližina populacij rastlinskih vrst, ki bodo
predstavljale vir semen, tipi vektorjev prenosa semen in njihova pogostnost, semenska
banka v tleh, oblika presvetlitve in razmere v tleh (Honnay in sod., 1999; Hermy in sod.,
1999; Honnay in sod., 2002; Verheyen in Hermy, 2015). Ruderalne rastlinske vrste se
pojavljajo predvsem na tistih presvetlitvah, kjer je opazna aktivnost (kopanje po prsti)
večjih sesalcev. Na presvetlitvah, ki so v bližini precej prometnih cest, pa se lahko pojavijo
tudi invazivne rastlinske vrste (Collins in Pickett, 1985). Med uspešnejše kolonizatorje
presvetlitev spadajo tiste vrste, ki imajo dolgoživa semena v 'naravni trajni semenski banki'
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in vrste, katerih semena lahko dispergirajo na daljše razdalje. Tiste, ki imajo dolgoživa
semena v trajni semenski banki, a nimajo zmožnosti disperzije na daljše razdalje, se na
presvetlitvi pojavijo najprej (Kelmen in sod., 2012). V primeru kratkih disperzijskih poti
kolonizacije se med prvimi lahko pojavijo tudi pionirske vrste, ki imajo kratko živa
semena. Pri disperzijah na daljše razdalje pa so se za uspešnejše kolonizatorje izkazale tiste
rastlinske vrste, katerih semena raznašajo živali (Charles in sod., 1985). V mešanih
gozdovih zmernih klimatov, kjer so v zgodnjem pomladanskem času drevesa še neolistana,
se rastiščni pogoji in posledično vrstna sestava zeliščne plasti na presvetlitvi ne razlikujejo
bistveno od tiste pod krošnjami dreves (Peterken, 1996). Zaradi tega prve kolonizatorje
presvetlitve predstavljajo spomladanske rastlinske vrste zeliščnega sloja iz bližnjega
gozdnega sestoja (Fahey in Puettman, 2007). Razlika v njihovi rasti pod krošnjami dreves
ali na presvetlitvi je v tem, da na presvetlitvah zaradi višje dnevne temperature začno s
svojo rastjo prej, tvorijo več cvetov in je verjetnost oprašitve večja, saj je tudi aktivnost
opraševalcev večja na presvetlitvi kot pa v gozdu (Collins in sod., 1985). Presvetlitve hitro
kolonizirajo tudi vrste gozdnih robov. Pri teh se lahko ob povečani izpostavitvi svetlobe na
presvetlitvi poveča fotosintetska aktivnost in biomasa. Pri Fragaria vesca L. (navadnem
jagodnjaku) so tako opazili povečano cvetenje in večjo listno biomaso, pri čemer so bile
rastline bolj zbite (liste so imele bolj zgoščene pri tleh) (Collins in sod. 1985). Do bistvene
razlike v vrstni sestavi pride v pozno pomladnih in poletnih mesecih, ko so na presvetlitvi
razmere za rast zeliščne plasti boljše (več svetlobe, večja vlažnost) kot pa v gozdni
podrasti. Takrat na presvetlitvah prevladujejo svetloljubne vrste, ki so v gozdni podrasti
redko prisotne ali pa jih sploh ni (Peterken, 1996). Sčasoma, ko zelnate rastline v tleh
porabijo razpoložljive hranilne snovi, se njihova gostota prične zmanjševati in presvetlitev
začno poseljevati tudi grmovne vrste. Z naraščanjem številčnosti grmovnih vrst se
zmanjšuje številčnost zelnatih in postopoma se presvetlitev zopet zaraste z gozdom (Čarni
in Hrovat, 2002). Pri preučevanju dinamike na presvetlitvah v madžarskih bukovih
gozdovih so ugotovili izrazito pozitivno korelacijo med nekaterimi rastlinskimi vrstami in
svetlobnim režimom na presvetlitvi. Na primer vrsti Scrophularia nodosa L. (navadna
črnobina) in Erigeron canadensis L. sta tvorili večje populacije na sredini velikih
presvetlitev (Gálhidy in sod., 2006). Na manjših presvetlitvah so še vedno bolj zastopane
sencovzdržne rastlinske vrste (npr. Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (gozdna
vijolica), Galium odoratum (L.) Scop (dišeča lakota), Athyrium filix-femina (L.) Roth
(navdna podborka) (Gálhidy in sod., 2006; Kelemen in sod., 2012; O'Hara, 2014). V
odzivu zeliščne plasti na velikost presvetlitve sta Collins in Pickett (1985) v obdobju treh
let ugotovila občutno povečanje števila osebkov (od 56 na 124) Viola sp. (vijolice) na
večjih presvetlitvah. Enako se je na večjih presvetlitvah iz leta v leto povečevalo število
listov pri osebkih. Kar se tiče posameznih vrst se je v omenjenem obdobju iz leta v leto
povečevalo število osebkov vrst Lycopodium lucidum L., Uvularia ssp. in Mitchella repens
L.. Na manjših presvetlitvah do bistvenega povečanja števila osebkov ni prišlo, kakor tudi
ni bilo opaziti morfoloških sprememb na rastlinah. Nenehno spreminjane abiotskih in
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biotskih dejavnikov tekom let na presvetlitvi povzroči zamenjavo vrst. Nekatere izginejo
ali se njih pokrovnost zmanjša, drugim se poveča (Kelemen in sod., 2012).
Razporeditev in poselitev rastlinskih vrst na presvetlitvi je pogojena tudi z
razpoložljivostjo hranil in vode v tleh, ki večinoma nista enakomerno razporejeni.
Posledica je neenakomerna razporeditev rastlinskih vrst znotraj presvetlitve in razlika v
vrstni sestavi med posameznimi presvetlitvami. Pri čemer imajo vrste, ki prve kolonizirajo
presvetlitev, večjo razpoložljivost virov, kot tiste ki se naselijo tja kasneje. Vrstna
heterogenost je večja pri večjih presvetlitvah (Charles in sod., 1985; Fahey in Puettmann,
2007). Vrste kot na primer Atropa bella-donna L. (volčja češnja), Epilobium montanum L.
(gorski vrbovec) in Urtica dioica L. (velika kopriva), so v pozitivni korelaciji s talno vlago
(Gálhidy in sod., 2006). U. dioica se prav tako nahaja predvsem na mestih z večjo količino
hranil v tleh.
Medtem ko novo nastala presvetlitev za nekatere rastlinske vrste predstavlja novo
življenjsko okolje z optimalnimi pogoji za rast, pa za rastline, ki so imele optimalne rastne
pogoje v gozdni podrasti (pod krošnjami dreves), pomeni stres. To še posebej velja za
rastline, ki rastejo v podrasti sestojev iglavcev. Te so namreč tudi v zimskem in
pomladnem času prilagojene na majhno intenziteto svetlobe. Sencovzdržne rastlinske vrste
so po nastanku presvetlitve nenadoma izpostavljene povečanemu sončnemu sevanju. Na
nove razmere se odzovejo bodisi tako da osebki propadejo, bodisi da se prilagodijo s
fiziološkimi in morfološkimi spremembami. Tako na primer pri Anemone nemorosa L.
(podlesni vetrnici) listi, izpostavljeni povečanemu sončnemu sevanju porumenijo hitreje,
listi osebkov v senci drevesnih krošenj pa ostanejo zeleni še do poletja. Tipična
sencovzdržna rastlina je tudi Oxalis sp. (zajčja deteljica), ki z večjih presvetlitev navadno
izgine. Prisotna je samo na manjših presvetlitvah z dovolj zasenčenimi mesti (Collins in
sod., 1985). Eden izmed takojšnjih mehanizmov prilagoditve na povečano sončno sevanje
je povečana sinteza antocianov in kvercetinov v listih. Oboji rastlino ščitijo pred
povečanim sončnim sevanjem (Middleton, 2001; Mierziak in sod., 2014). Tako so v
raziskavi zeliščnega sloja bukovih gozdov pred nastankom presvetlitve in na presvetlitvi
ugotovili nespremenjeno stanje populacij V. reichenbachiana in Mercurialis perennis L.
(trpežni golšec) (Kelemen in sod., 2012), kar pomeni, da sta se vrsti prilagodili na nove
razmere.

1.4

VPLIV NASTANKA PRESVETLITEV NA FAVNO

Čeprav ob motnjah v gozdovih in ob nastanku presvetlitev najprej opazimo spremembe na
vegetaciji, pa do sprememb pride tudi pri favni. Presvetlitev predstavlja novo življenjsko
okolje za živali, vezane na odprte površine. Visoko produktivna zeliščna plast presvetlitve
zagotavlja pašo gozdnim rastlinojedcem. Nastale presvetlitve dajejo mozaično strukturo
gozdov, pri čemer se na račun robnega efekta med gozdom in presvetlitvijo še poveča
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število življenjskih okolij za različne živali. Nekatere živali namreč preferirajo življenjska
okolja, ki so nekaj vmes med presvetlitvijo in strnjenim gozdom. Pri nekaterih drugih
živalskih vrstah pa je mozaična struktura gozda, ki jo tvorijo presvetlitve, pomembna zato,
ker je del njihovega življenjskega cikla vezan na presvetlitve in del na gozd (Peterken,
1996). Na presvetlitvah, kjer je motnja povzročila ruvanje dreves, se oblikujejo dodatni
mikrohabitati: izruvana koreninska gruda, jame in hribčki, ki so nastali kot posledica
ruvanja. V jamah nato zastaja voda in se kopiči rastlinski opad, zaradi česar je lahko takšno
mikrookolje primerno za vlagoljubne dekompozitorje (Runkle, 1985).
Z večanjem števila cvetočih kolonizatorskih rastlinskih vrst na presvetlitvi se veča tudi
število različnih opraševalcev. Uspešnost kolonizacije insektov je odvisna od števila
osebkov, ki bodo prišle na presvetlitev, spolne strukture in spolne zrelosti, uspešnosti
njihove reprodukcije na presvetlitvi ter oddaljenosti izvorne populacije. Pri njihovi
kolonizaciji je pomemben tudi vektor razširjanja, ki so lahko bodisi zračni tokovi ali večje
živali (Schowalter, 1985). Tako kot se s časom spreminja vrstna sestava rastlin na
presvetlitvi, se spreminjata tudi vrstna sestava živalskih vrst in številčnost posamezne
vrste. Na presvetlitvah, nastalih kot posledica sečnje, so 12 let po golosečnji ugotovili
(Moore in sod., 2002) večjo številčnost krešičev (Carabidae), skakačev (Collembola) in
družine polžev kopenskih plučarjev (Sigmurethra). Povečanje populacije skakačev so štiri
leta po goloseku ugotovili tudi na presvetlitvi v smrekovih gozdovih na Finskem (Huhta in
sod., 1969). Do vmesnega povečanja številčnosti populacije naj bi prišlo zaradi povečane
količine rastlinskega opada na presvetlitvi po golosečnji. Večja količina rastlinskega opada
je namreč pomenila več hrane. Po osmih letih se je na isti presvetlitvi populacija skakačev
zopet zmanjšala na velikost, ki jo je imela na kontrolni ploskvi (v smrekovem gozdu). Do
podobnih ugotovitev je prišel Lundkvist (1983) na presvetlitvah po golosečnji v gozdovih
rdečega bora na Švedskem. Na presvetlitvah, kjer so pri sečnji odstranili samo hlodovino,
ostali rastlinski material pa pustili, se je po prvih dveh letih zaradi povečanja količine
hrane kar šestkrat povečala populacija enhitrejev (Enchytraeidae). V tretjem letu je velikost
populacije upadla na velikost enako tisti na kontrolni ploskvi (v gozdu rdečega bora).
Izsledki raziskave o vplivu dveh tipov golosečnje (odstranitev celotne biomase ali
odstranitev samo hlodovine) in posledično nastanka presvetlite v mešanih gozdovih
Kanade (Bird in Chatarpaul, 1986) so na presvetlitvah pokazali upad števila osebkov
skakačev in pršic na 56 % do 68 % velikosti populacije v gozdu. Pri primerjavi presvetlitev
glede na način nastanka pa sta raziskovalca ugotovila večjo številčnost obeh živalskih
skupin na presvetlitvah, kjer so po goloseku odstranili samo hlodovino ostalo biomaso pa
pustili. Pri preučevanju vpliva golosečnje na pajke so ugotovili, da sta se številčnost
osebkov in število vrst v primerjavi s strnjenim gozdom zmanjšali na posekah (Coyle,
1981; McIver in sod., 1992). Medtem ko se je zmanjšalo predvsem število vrst pajkov, ki
pletejo mreže, se število vrst, ki mrež ne pletejo, ni bistveno spremenilo oziroma se je celo
nekoliko povečalo. Razlog je bil v spremembi življenjskega okolja, saj po goloseku ni bilo
dreves med katerimi bi pajki lahko spletali mreže. Do razlik v številčnosti osebkov
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posamezne vrste in posamezne skupine talnih živali je prišlo v raziskavah vpliva različnih
gozdarskih praks (odstranitev večjih dreves po požaru; golosečnja z mulčenjem in sejanje;
golosečnja in nato sejanje) v garigi (Florida), ki imajo za posledico nastanek presvetlitev
(Greenberg in McGrane, 1996). Talno favno so preučevali 5-7 let po motnji. V primerjavi s
kontrolno ploskvijo v gozdu so na presvetlitvi, na kateri so izvedli golosečnjo in mulčenje,
našli dvakrat več osebkov kot v gozdu. Število ulovljenih hroščev skupin Carabidae in
Tenebroinidae je bilo v primerjavi z gozdom večje tam, kjer so izvedli samo golosečnjo in
nato sejanje. Pri suhih južinah (Opiliones) so ugotovili različen odziv dveh rodov na tip
nastanka presvetlitve. Medtem ko so na vseh treh tipih presvetlitve ulovili bistveno manj
osebkov rodu Hudrobumus kot v gozdu, so v primerjavi z gozdom vsaj dvakrat več
osebkov rodu Eumesosoma ulovili prav na presvetlitvah. V primerjavi z gozdom so na
presvetlitvi, nastali zaradi požara, našli bistveno več osebkov petih rodov čričkov in dve
vrsti paličnjakov. Na vseh preiskovanih ploskvah so ulovili tudi osebke ene izmed vrst
strig (Scolopocryptops sexspinosus), katere število ulovljenih osebkov pa se ni bistveno
razlikovalo med tipi posameznih presvetlitev in gozdom. Addison in Berber (1997) sta pri
vplivu golosečnje v mešanih gozdovih severnega Ontaria na številčnost mušic ugotovila
upad njihovega števila eno leto po sečnji. Do upada številčnosti mušjih larv pa je nato
prišlo dve leti po sečnji, v primerjavi s kontrolo v gozdu. V raziskavah talne favne na
presvetlitvah v Južnih Apalačih, nastalih zaradi vetroloma, pa sta Greenberg in Forest
(2003) ugotovila zmanjšanje števila in biomase talne makrofavne (Carabidae, Julida,
Scolopendromorpha, Spirobolidae in Araneae) na presvetlitvah v primerjavi s strnjenim
gozdom. Kot razlog za zmanjšanje številčnosti navajata višje temperature na presvetlitvi.
Podobno sta manjšo vrstno pestrost in gostoto strig na presvetlitvah v primerjavi z
bukovimi gozdom v Z Poljski ugotovila tudi Leśniewska in Skwierczyński (2018). Največ
vrst (10) sta našla v gozdu in najmanj (3) na presvetlitvi z bogatim zeliščnim slojem. V
primerjavi med presvetlitvami pa sta največ vrst (6) ulovila na presvetlitvah, na katerih so
po vetrolomu nasadili mlada bukova drevesa in na presvetlitvi z malo zeliščne plasti, a s
številnimi lesnimi ostanki (debla podrtih dreves, odpadlo vejevje). Medtem ko sta vrsti
Lithobius curtipes in Lithobius forficatus našla tako v gozdu kot na presvetlitvah, sta vrsto
Lithobius erythrocephalus našla samo na presvetlitvi z veliko količino rastlinskega opada.
Omenjena vrsta je bila na tem vzorčnem mestu celo superdominantna. Odzivi živali na
nastanek presvetlitev so podobno kot pri rastlinah odvisni od vzroka za nastanek,
mikroklime, rastlinske biomase in vrstne sestave na presvetlitvi, strukturiranosti prostora in
števila različnih mikrookolij ter vrstne pestrosti živali širšega območja (Greenberg in
McGrane, 1996).
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POMEN RASTLINSKEGA OPADA NA PRESVETLITVAH

Vpliv na floro in favno nastalih presvetlitev ter na nadaljnjo dinamiko presvetlitve je
odvisen od posegov vanjo po motnji (sečnji ali naravni ujmi). Med ključnimi dejavniki
vpliva je rastlinski opad (vejevje, hlodovina, štori), ki ostane bodisi po sečnji bodisi po
posledici naravnih ujm. Ostanki podrtih dreves, ki se na presvetlitvah razkraja,
predstavljajo hrano in mikrookolja za številne saproksilne živali in zadržujejo vlago (Jurc
in sod., 2012). Za manjše sesalce predstavljajo skrivališča pred plenilci. Razkrajajoč
rastlinski material sodeluje pri tvorbi humusa in vračanju hranilnih snovi v tla. Odstranitev
odmrlih rastlinskih ostankov lahko tako pomeni manjšo vrstno pestrost rastlin in živali na
presvetlitvah. Po velikosti ima večji rastlinski opad (hlodovina in velike veje) dolgotrajne
učinke na talno favno, saj razkroj lesa traja od 50 do 200 let. Na začetku ta grobi rastlinski
opad vpliva predvsem na abiotske dejavnike talnega površja, kasneje v procesu razkroja pa
postane gosteje poseljen z dekompozitorji in drugimi manjšimi živalmi (Harmon in sod.,
1986). V prvi fazi se z grobim rastlinskim opadom pričnejo hraniti predvsem podlubniki
(primarni saproksili), ki z vrtanjem lukenj naredijo dostop mikroorganizmom in glivam.
Njihova številčnost je torej največja v začetni fazi razpada (Hanula, 1996). V drugi fazi
trohneče ostanke kolonizirajo veliki členonožci (sekundarni saproksili), ki se z opadom
hranijo ali v njem živijo. Pri nekaterih kot je n. pr. vrsta dvojnonoge Cylindroiulus
puctatus, je del življenjskega cikla vezan na trohneče hlode. Vanje namreč odlaga jajca,
odrasle živali pa se zadržujejo v listnem opadu (Shaw in sod., 1991). Dve vrsti strig
(Sonibius politus, Geophilus vitattus) iz gozdov Illinoisa živita predvsem v trohnečih
deblih (Caldwell, 1996). Vlaga pod trohnečimi debli nudi življenjski prostor dvoživkam in
večja temperatura pod nakopičenimi rastlinskimi ostanki ustvarja življenjsko okolje
plazilcem (Harmon in sod., 1986). Količina rastlinskega opada je v pozitivni korelaciji z
večanjem biodiverzitete. Primerjava vrstne pestrosti in številčnosti favne velikih
členonožcev hrastovo bukovih gozdov z večjo količino rastlinskega opada in tistih z
manjšo, je pokazala dvakrat večjo številčnost makrofavne v gozdu z več rastlinskega opada
(Jabin in sod., 2004). Podobno so ugotovili v hrastovo bukovih gozdovh osrednje
Slovaške, kjer so na mestih z več grobega rastlinskega opada ulovili petkrat več osebkov
mokric in dvojnonog kot pa v delih gozdov z manjšo količino rastlinskega opada (Topp in
sod., 2005). Večja je tudi številčnost deževnikov, še posebej v drugi fazi kolonizacije
organizmov (po naselitvi gliv in mikroorganizmov) na odmrle lesne ostanke (Hendrix,
1996).
Za rastline predstavlja grob rastlinski opad ob pomoči simbiotskih gliv vir elementov iz
rastlinskega opada. Predstavlja tudi mesta, ob katerih se kopiči hitreje razkrajajoči se fini
rastlinski opad. Manjšim rastlinam lahko zagotavlja senco, mlade rastline pa ščiti pred
okoljskimi vplivi (odnašanjem prsti, površinskimi vodnimi tokovi, itd.) (Zielonka in
Piątek, 2004; Chmura, 2008; Staniaszek in sod., 2014). Nekaterim rastlinskim vrstam
predstavlja grob rastlinski opad življenjsko okolje, kjer pričnejo svojo rast (Harmon in
sod., 19869). Med vrstami, ki jih najpogosteje najdemo rasti na razpadajočih podrtih
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drevesih, so na primer Cardamine trifolia L. (trilistna penuša), Oxalis acetosella L.
(navadna zajčja deteljica), Fagus sylvatica L. (bukev), Omphalodes verna Moench
(spomladanska torilnica) in Cardamine enneaphyllos L. (deveterolistna konopnica).
Večinoma gre za hemikriptofite (Kutnar in sod., 2002). Tsuga canadensis (L.) Carriere
(kanadska čuga) in Betula alleghaniensis Britt. (rumena breza) se celo uspešneje
reproducirata prav ob trohnečih deblih (Runkle, 1985). Prav tako so ugotovili boljšo
regeneracijo smreke na hribčkih, ki so nastali kot posledica izruvanja dreves ob vetrolomu,
ter ob razkrajajočih se deblih (Ulanova, 2000) (Slika 1).

Slika 1: Primer uspevanja smrekove mladice na razkrajajočem štoru (Foto: B. Ravnjak).
Figure 1: Example of spruce seedling on decaying tree stump (Photo: B. Ravnjak).

1.6

POMEN PRESVETLITEV V GOZDNI DINAMIKI

Presvetlitve so del naravne dinamike gozdnih ekosistemov in predstavljajo inicialno fazo v
razvoju gozda kot supraorganizma. V obdobju presvetlitve pride do specifične spremembe
okoljskih razmer, kar ima za posledico poselitev z vrstami, ki jih tam prej ni bilo. S tem pa
se poveča tudi lokalna biodiverziteta. Presvetlitve omogočajo heterogeno vrstno sestavo
zeliščnega sloja (Fahey in Puettmann, 2007; O'Hara, 2014). Število rastlinskih vrst na
presvetlitvah je navadno večje kot pa v okoljskih strnenjenih gozdovih. Občutno povečanje
rastlinske biodiverzitete zaradi presvetlitev, nastalih po vetrolomu, so zabeležili v bukovih
gozdovih Francije tri leta po vetrolomu (Degen in sod., 2005). Skupno so popisali 127 vrst,
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izmed katerih so bile tri prisotne samo v gozdu in kar 60 jih je bilo prisotnih samo na
presvetlitvah. Večina vrst je imela na presvetlitvah večjo pogostnost. Večja vrstna pestrost
na presvetlitvah je bila rezultat preživetja vrst gozdne podrasti in kolonizacije vrst, ki jih
tam prej še ni bilo.
Obnavljanje sestoja oz. ponovno zaraščanje z drevesi je najbolj intenzivno pri svetloljubnih
drevesnih vrstah. Tudi pri sencovzdržnih vrstah je obnavljanje hitrejše, vendar predvsem
na robovih med strnjenim gozdom in presvetlitvijo. Samo pri izrazito sencoljubnih
drevesnih vrstah je njihova kolonizacija presvetlitve v negativni korelaciji (Busing, 1994).
Hitrost zaraščanja presvetlitve z drevesnimi vrstami pa je odvisna od velikosti presvetlitve,
manjše presvetlitve se zarastejo hitreje, in od deleža mladih dreves, ki so bila pred
nastankom presvetlitve podstojna. Le-ta namreč ob povečani količini svetlobe na
presvetlitvi hitreje dosežejo višino nivoja krošenj okoliških dreves kot pa sejančki (Runkle,
1985). Že v relativno kratkem obdobju se lahko pokrovnost mladja na presvetlitvi poveča.
V petletni raziskavi razvoja mladja na presvetlitvah v Rajhenavskem pragozdu so na vseh
preiskovanih presvetlitvah, pri čemer je najmanjša merila 245 m2 in največja 1317 m2,
ugotovili skupno 19 % povečanje pokrovnosti mladja (Perme, 2008). Ob povečanju
pokrovnosti mladja pa se je za 1 % zmanjšala pokrovnost zeliščne plasti. Po petih letih se
je na vseh presvetlitvah gostota mladja povečala, predvsem na račun bukve. Gostoti jelke
in javorja sta se tekom let zmanjšali. Večje gostote mladja so bile izmerjene na manjših
presvetlitvah, saj so blizu na robovih presvetlitev semeneča drevesa (Perme, 2008).
Gostote mladja, njihova pokrovnost in vrstna sestava so različne glede na velikost
presvetlitve. Prav tako se glede na velikost presvetlitve razlikuje hitrost zaraščanja. To
pomeni, da različno velike in različno stare presvetlitve tvorijo mozaično strukturo
gozdnega sestoja. Le-ta pomembno vpliva na večanje biodiverzitete tako flore kot favne,
saj so določene vrste značilne le za določeno razvojno stopnjo gozda (Grgič in Kos, 2004).
Presvetlitve pa so tudi pomemben dejavnik obnove gozdnih sestojev in pomembno
vplivajo na vzorce biodiverzitete v gospodarskih gozdovih (Fahey in Puettmann, 2007;
O'Hara, 2014). Na večanje biodiverzitet vplivajo prav tako v gospodarskih gozdovih,
seveda če ne gre za prvo leto po golosekih, v katerih so z mulčenjem poškodovali vrhnji
sloj prsti.

1.7

DOSEDANJE RAZISKAVE PRESVETLITEV V SLOVENSKIH GOZDOVIH

Kot že omenjeno je nastanek presvetlitev v gozdovih del gozdne dinamike. Večina
dosedanjih raziskav presvetlitvenih vrzeli je imela izhodišče v preučevanju učinkov
presvetlitve na pomlajevanje gozda. Po obsežnejšem žledolomu leta 2014 so Diaci in
sodelavci (2015) preučevali razlike pri obnavljanju poškodovanega sestoja glede na to, ali
so z območja odstranili polomljeno vejevje, podrto drevje in požagali poškodovana drevesa
ali pa so površino brez človeškega poseganja prepustili zaraščanju. Ugotovili so, da razlik
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v gostoti drevesnega mladja med površino, na kateri so odstranili lesni material in na
površini kjer ga niso, ni bilo. Je pa bilo mladje na površinah, kjer so ves polomljen lesni
material pustili, nekoliko višje. To višje mladje naj bi bilo pomembno predvsem zato, ker
bo tvorilo prihodnjo streho sestoja (Diaci in sod., 2015). Tudi Nagel in Roženbergar (2015)
sta pri raziskavi po žledu poškodovanih površin ugotovila, da je prišlo do večje uspešnosti
pri pomlajevanju bolj svetloljubnih listavcev. Zaradi podrtih dreves so nastale nove
habitatne in prehranske razmere za saproksilne organizme.
Presvetlitve kot posledica naravnih ujm, predvsem vetrolomov, snegolomov in žledolomov
so pogoste tudi v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. Podatki, na osnovi katerih lahko
sklepamo o pogostnosti in obsegu tovrstnih motenj, so sanitarne sečnje, ki jih izvedejo na
prizadetih območjih. V primerjavi z ostalimi deli Slovenije je imelo območje naše
raziskave (Gozdno gospodarsko območje Kočevje) po podatkih za obdobje med letoma
1995 in 2006 razmeroma majhno količino sanitarnega poseka kot posledice naravnih ujm
(vetroloma, snegoloma in žledoloma). V omenjenem obdobju so na gozdni površini 92.434
ha izvedli cca malo več kot 200.000 m3 sanitarnega poseka. Za primerjavo, so ga v Gozdno
gospodarskem območju Kranj na gozdni površini 72.143 ha v istem obdobju izvedli več
kot 600.000 m3. Kar več kot polovica omenjenega sanitarnega poseka v GGO Kočevje je
bila posledica žledoloma, nekoliko manj vetroloma in najmanj snegoloma. Pri tem so
skoraj enako škodo utrpeli tako iglavci kot listavci. Med iglavci so posekali skoraj 100.000
m3 smreke in cca 25.000 m3 jelke (Jakša, 2007a). Med listavci so največ sanitarnega
poseka kot posledice naravnih motenj izvedli pri bukvi (cca 60.000 m3) in sicer predvsem
zato, ker bukev prednjači po deležu prisotnosti v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. V
zadnjem večjem žledolomu leta 2014 pa so na območju Goteniške gore v okviru sanitarne
sečnje posekali v povprečju do 5 m3 dreves na hektar in na območju Travljanske gore 20
m3 na hektar (Marinšek in sod., 2015). Zadnje večje sanitarne sečnje so izvedli leta 2018 za
posledicami vetroloma. Tokrat je bil največji obseg sanitarne sečnje prav v GGO Kočevje
in je znašal kar 92 %. Posekali so skoraj 1 milion m3 dreves. Največji delež (66 %)
posekanih dreves v okviru sanitarne sečnje je zopet predstavljala smreka
(www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2018).
Poleg omenjenih ujm lahko presvetlitve nastanejo kot posledica odmrtja enega ali manjše
skupine dreves. V tem primeru gre navadno za manjše vrzeli v sestoju dreves, vendar so
enako pomembne za pomlajevanje sestoja kot večje. V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih
so izvedli kar nekaj raziskav, ki so vključevale inventarizacijo in ovrednotenje (opis vrzeli
in meritev abiotskih dejavnikov) posameznih vrzeli v sestoju. Samo na območju pragozda
Rajhenavski Rog so na primer na njegovem južnem robu na površini 14,64 ha leta 2004
zabeležili 44 vrzeli (Razpotnik, 2004). Kar 28% preiskovane površine so zavzemale
srednje velike vrzeli, velike od 400 – 600 m2, 5% površine pa vrzeli večje od 1200 m2.
Prav tako v Rajhenavskem Rogu, vendar na drugem koncu, so leta 2007 na območju,
velikem 10,16 ha, našteli 87 vrzeli, ki so skupno zavzemale 28,7 % omenjene površine
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(Bornšek, 2009). Kar polovica je bilo velikih le do 100 m2. Majhne vrzeli (od 50 – 100 m2)
so prevladovale tudi v pragozdu Krokar, kjer so jih leta 2000 na 12 ha velikem območju
zabeležili 49 in so skupaj zavzemale 5,6 % (Zeibig in sod., 2005). Primerjavo med obema
pragozdnima ostankoma sta izvedla Bončina in Diaci (1998) ter prav tako ugotovila, da so
v Rajhenavskem Rogu prevladovale majhne in srednje velike vrzeli, ki skupno pokrivajo
1,2 % celotnega območja. V pragozdu Krokar, kjer so okoljske razmere ekstremnejše, pa
so vrzeli skupno prekrivale 2,2 % celotne površine. Tako majhne kot velike vrzeli so
pomembne za pomlajevanje gozda in, kot že omenjeno, za celotno biodiverziteto območja.
Ne preseneča torej dejstvo, da je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, ki so preučevale
število in velikosti vrzeli ter pomlajevanje gozda na presvetlitvah.
V pragozdu Krokar so Diaci in sodelavci (2012) v obdobju 10 let preučevali ponovno
zaraščanje petih presvetlitev v jelovo-bukovem gozdu, starih med 5 in 10 let ter velikih do
200 m2. Na vseh presvetlitvah so največje vrednosti pokrovnosti v zeliščni plasti dosegle
iste rastlinske vrste, med katerimi je imel največjo Allium ursinum L. (čemaž). Na
presvetlitvah se je pojavljal v zaplatah in bil v negativni korelaciji z večanjem intenzitete
svetlobe. Medtem ko so mladice bukve imele največjo pokrovnost na delih z zmerno
osvetlitvijo, so imele mladice javorja največjo pokrovnost na delih z največjo intenziteto
svetlobe. Ugotovili so, da je na senčnih delih gosta populacija čemaža ovirala razvoj
sejančkov in mladic bukve in javorja. Med zelnatimi rastlinami je po pokrovnosti čemažu
sledil Senecio ovatus ((Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd.) (Fuchsov grint), ki se je
pojavljal predvsem v sredini presvetlitev. Vegetacijo gozdnih posek, nastalih kot posledica
žledoloma, sta z vidika pojavljanja rastlinskih združb po fitocenoloških metodah
preučevala Čarni in Hrovat (2001, 2002). Na visokem krasu sta v vrzelih štirideset let stare
smrekove monokulture, kjer so po sanitarni sečnji na presvetlitvi pustili sečne ostanke,
determinirala dve združbi: Eupatorietum cannabinum Tx.1937 var. geogr. Geranium
nodosum Čarni et Hrovat var. geogr. nova hoc loco in Rubetum idaei Gams 1927 geogr.
var. Geranium nodosum Čarni et Hrovat var. geogr. nova hoc loco. V obeh združbah sta
popisala mnogo ilirskih rastlinskih vrst. Pri tem je v drugi združbi dominirala vrsta Rubus
idaeus, ki naj bi se razraščala predvsem na lesnih ostankih. Tudi sicer je bila druga združba
prisotna predvsem na s hranili bogatejših tleh (ker je potekala dekompozicija lesnih
ostankov) (Čarni in Hrovat, 2001). Podobno raziskavo sta izvedla še na območju
Ratitovca, kjer sta preučevala združbe na presvetlitvah nastalih zaradi žledoloma in na
starejših presvetlitvah nastalih zaradi pomladitvenih sečenj na rastiščih acidofilnega
bukovja. Zopet sta opisala dve združbi in sicer Calamagrostidi arundinaceaeDigitalidetum grandiflorae Silliger 1993 in Sambucetum racemosae Oberdorfer 1973. Prva
uspeva na toplih pobočjih, ki so revna z apnencem in se nahaja predvsem na posekah
acidofilnih bukovih gozdov. Druga združba, v kateri je dominanten Sambucus racemosa
L., pa že predstavlja vmesni stadij v razvoju do gozdne vegetacije (Čarni in Hrovat, 2002).

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

1.8

16

DOSEDANJE RAZISKAVE FLORE IN FAVNE DINARSKIH JELOVOBUKOVIH GOZDOV

Dinarski jelovo-bukovi gozdovi sodijo med najbolj ohranjene predele Slovenije in tudi
srednje Evrope. So del velikega strnjenega gozdnega kompleksa, ki porašča Dinarsko
gorstvo. Zanje je značilna mozaična struktura, ki je posledica tako prisotnosti različnih
rastlinskih združb kot različnih razvojnih faz gozda in prepletanja strnjnega gozda ter jas.
Majhen delež površine slovenskih dinarskih jelovo-bukovih gozdov predstavlja tudi nekaj
ohranjenih pragozdniih ostankov. Dinarske jelovo-bukove gozdove odlikujejo bogata
floristična sestava, vegetacijska in ekološka pestrost (Puncer, 1980). Uvrščeni so tudi v
območje Natura 2000 (Skoberne, 2004). Že v preteklosti in še danes so predmet številnih
florističnih in favnističnih raziskav. V monografiji o bukovih gozdovih jim je Marinček
(1987) namenil posebno poglavje, kjer je opisal njihove glavne značilnosti. Še podrobneje
jih je predstavil Kordiš v publikaciji Dinarski jelovo-bukovi gozdovi v Sloveniji (1993).
Svetlobne razmere, pomlajevanje, teksturne in strukturne značilnosti je v štirih dinarskih
jelovo-bukovih pragozdovih, v primerjavi z gospodarskimi gozdovi, preučeval Adamič
(2016). Rezultati njegove raziskave so pokazali majhno površinsko pomlajevanje v
pragozdu in precej večje svetlobno sevanje v gospodarskem gozdu, kar daje prednost rasti
bukve. Kar nekaj raziskav je bilo usmerjenih v uspevanje bukve in jelke ter njuno
pomlajevanje v dinarskih gozdovih. V obdobju med letoma 1970 in 2005 so v okviru
preučevanja prostorske in časovne dinamike jelke in bukve v Sloveniji preučili tudi njuno
dinamiko v dinarskih gozdovih in ugotovili, da se je lesna zaloga jelke najbolj zmanjševala
v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih (Ficko in sod., 2011). Vitalnost bukve in njeno
konkurenčnost ter dinamiko njene rasti na presvetlitvah je preučeval Kordiš (1977). Glede
na razširjenost, strukturo sestojev, pomlajevanje in gospodarjenje so 5 dinarskih jelovobukovih sestojev na območju Kočevske primerjali s smrekovo bukovimi sestoji na
Koroškem (Bončina in sod., 2002). V dinarskih jelovo-bukovih sestojih so ugotovili
njihovo stabilnejšo strukturo, z večjim številom debelejših dreves, večjo lesno zalogo in
večjo gostoto bukve kot v smrekovo bukovih gozdovih. Surina (2002) je s popisom 568
ploskvic v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih raziskal fitogeografske karakteristike
asociacije Omphalodo-Fagetum v zahodnem delu Ilirske florne province. Skupaj z
Dakskoblerjem sta kasneje (2013) podala še fitocenološko, ekološko in biogeografsko
oznako dinarskih jelovo-bukovih gozdov na Trnovski planoti, ki predstavlja severozahodni
rob areala njihovega razširjanja. Tukaj se namreč ti gozdovi že stikajo s predalpskimi
bukovimi gozdovi. Preučevane dinarske jelovo-bukove gozdove sta opredelila kot vrstno
zelo pestre, saj sta determinirala skupno 400 vrst praprotnic in semenk. Prav tako na
Trnovski planoti je Dakskobler preučeval subasociacije dinarskih jelovo-bukovih gozdov
(2000). Obsežnejšo študijo dinarskih jelovo-bukovih gozdov na območju Kočevske pa je
izvedel Puncer (1980). V njej je natančno opredelil njihov geografski položaj,
geomorfološke, hidrogeografske, reliefne, podnebne in geološko-litološke razmere v
katerih se ti gozdovi razraščajo. Opisal je ekološke lastnosti in značilnosti družbe in
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predstavil gospodarjenje z omenjenimi gozdovi skozi zgodovino. Prav tako na območju
Kočevske sta Marinček in Zupančič (1977) poleg dinarskih jelovo-bukovih gozdov
natančno opisala še klimatozonalno združbo Fagetum submontanum praedinaricum. V
odvisnosti od mikroklime sta natančno preučila njeno floristično sestavo in strukturno
zgradbo.
Strnjeni dinarski jelovo-bukovi gozdovi predstavljajo življenjski prostor tudi številnim
živalim. V njih naj bi živelo vsaj 25000 živalskih vrst (Kos, 2000). So življenjsko okolje
trem velikim zverem: Ursus arctos (medvedu), Canis lupus (volku) in Lynx lynx (risu).
Ekologijo omenjenih zveri so preučevali v okviru različnih obsežnih raziskav in evropskih
projektov (npr. Potočnik 2002; Kos in sod. 2004; Černe 2011; Krofel in sod., 2011;
Skrbinšek, 2014; http://www.volkovi.si; http://dinalpbear.eu; www.lifelynx.eu). Vpliv
gostote parklarjev na pomlajevanje jelke in drugih glavnih drevesnih vrst v Dinaridih je
preučeval Jerina (2011). Obsežna devetletna raziskava na območju Goteniške gore je dala
nova spoznanja o združbi malih sesalcev (Delić in sod., 2013). Za omenjeno območje so
zabeležili 12 vrst, značilnih predvsem za srednjeevropske listopadne in mešane gozdove,
nekaj predstavnikov alpinskih združb in en pleistocenski relikt (Microtus liechtensteini –
ilirska voluharica). V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih prebivata na primer tudi Bonasa
bonasia (gozdni jereb) in Tetrao urogallis (divji petelin). Njun življenjski prostor
predstavljajo prav zaraščajoče se presvetlitvene vrzeli (Perušek, 2005). Ker je od
šestdesetih let prejšnjega stoletja populacija divjega petelina v upadanju, so v letih 1980 in
2000 na območju dinarskih gozdov preučevali vpliv motenj v okolju in predacije na
njegovo populacijo (Čas, 2010). Ugotovili so, da je na njegova rastišča leta 1980 imelo
največji vpliv gozdarjenje in izgradnja gozdnih cest, v letu 2000 pa turizem in sečnja v
starih gozdnih sestojih. Vpliv gozdarskih ukrepov v jelovo-bukovih sestojih so preučevali
tudi pri saproksilnih hroščih. Izsledki raziskav so pokazali, da intenziteta sečnje večinoma
pozitivno vpliva na biodiverziteto vrst iz družine Cerambycidae (kozlički). Poškodovana
drevesa in sečni ostanki namreč izločajo semiokemične snovi, ki privabljajo lesne hrošče
(Meterc in sod., 2015). V okolici Kočevske Reke so raziskovali talno gozdno favno na
različni gozdni podlagi (Kos in Praprotnik, 2000). Med najštevilčnejšimi prestavniki talne
favne so bili Diptera (dvokrilci), Symphyla (drobnonožke) in Chilopoda (strige). Gostota
posameznih skupin se je razlikovala glede na matično podlago. Na apnencu so bile večje
gostote mokric, dvojnonog in kožekrilcev, na skrilavcih ter peščenjakih pa hroščev. Med
nevretenčarskimi skupinami favne je v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih verjetno
najbolje raziskana favna strig. Tudi z vidika raziskanosti favne strig v Sloveniji je bilo
največ raziskav opravljenih prav v dinarskih gozdovih. Doslej največje število vrst (52) so
našli v Iški. Izmed vseh do sedaj evidentiranih vrst za Slovenijo so jih kar 17 našli samo na
območju dinarskih gozdov (Ravnjak in Kos, 2015). Leta 1990 je Kos (1995) na območju
Kočevske izvedel inventarizacijo strig v gozdnih združbah Omphalodo-Fagetum in Lamio
orvalae-Fagetum praedinaricum. Skupno je ulovil 40 vrst strig, pri čemer je bila združba
Omphalodo-Fagetum vrstno bogatejša, saj je bilo tam najdenih kar 35 vrst. Vrstna sestava
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se je med združbama precej razlikovala, saj sta imeli samo 21 skupnih vrst. Med
ulovljenimi vrstami so bile vrste z ilirskim tipom razširjenosti in tiste s srednjeevropskim
tipom areala. Prav tako na območju Kočevske so v štirih gospodarskih bukovih gozdovih
preučevali vpliv razvojne faze gozda na vrstno pestrost strig (Grgič in Kos, 2005b).
Največjo vrstno pestrost (24 vrst) in številčnost so ugotovili v mladovju in najmanjšo na
posekah. Manjša intenziteta sončnega sevanja, vlaga in primerne temperaturne razmere naj
bi bile v mladovju za favno strig primernejše kot na posekah. Na posekah so namreč večja
temperaturna nihanja in večje sončno sevanje, še posebej v poletnih mesecih. Podobno sta
Grgič in Kos diverziteto strig preučevala v različnih razvojnih fazah gozda že v Iški (Grgič
in Kos, 2003). Skupno sta ulovila 42 vrst, pri čemer nobena izmed njih ni bila najdena
samo v eni izmed razvojnih faz gozda. Med razvojnimi fazami pa so bile razlike v
razporeditvi in abundanci strig. Tako gozd v različnih razvojnih fazah omogoča večjo alfa
diverziteto kot pa le v eni razvojni fazi, saj omogoča prehajanje osebkov strig med deli
gozda z različnimi okoljskimi dejavniki. Posebna življenjska okolja v dinarskih jelovobukovih gozdovih predstavljajo tudi mrazišča. V mraziščih na Veliki gori so opravili
raziskavo karakteristike združbe strig in sezonsko dinamiko strig (Vode in Kos, 2009).
Skupno so ulovili 30 vrst, od katerih jih je večina imela srednjeevropsko razširjenost, 6 vrst
pa je bilo endemičnih za jugovzhodne Alpe in severozahodni Balkan.

Dinarski jelovo-bukovi gozdovi so v Sloveniji dokaj pogost predmet različnih raziskav
(gozdarskih, bioloških, geografskih, idr.). A vendar raziskav, ki bi natančneje preučile
kolonizacijo zelnatih rastlin na presvetlitve, ki so nastale zaradi ujm in sečnje, v
slovenskem prostoru še ni bilo veliko. Malo je bilo tudi raziskav, ki bi podrobneje
preučevale vpliv presvetlitve na talno favno.
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V Sloveniji prekriva gozd kar 59,9 % celotnega ozemlja (Gale in sod., 2011). Od tega večji
delež (70 %) predstavljajo bukovi, jelovo-bukovi in bukovo-hrastovi gozdovi. Dinarski
jelovo-bukovi gozdovi (Omphalodo-Fagetum) pa prekrivajo kar 14 % vseh gozdnih
površin (Bončina in sod., 2002), na Kočevskem celo do 90 % vse pokrajine (http://lifekocevsko.eu). Gre za strnjeno verigo gozdov, ki poraščajo Dinarsko gorstvo. Na območju
Slovenije poraščajo verigo visokogorskih planot, ki se na SZ prične s Trnovsko planoto in
se v smeri severozahod-jugovzhod nadaljuje do slovensko-hrvaške meje. Na jugozahodni
strani omenjena dinarska gorska veriga meji na Vipavsko dolino, na vzhodni strani pa na
Belo krajino. Obsežnejše planote v tem delu Dinarskega gorstva so še Hrušica, Nanos,
Idrijsko gorovje, Javorniki, Snežniško pogorje, Kočevsko-Ribniško gorovje in Krimskorakitniška planota (Wraber, 1960; Kordiš 1993). Poleg omenjenih planot je v tem delu
dinarskega gorstva še večje število manjših s številnimi vrhovi in dolinami. Omenjeno
površje je v največji meri grajeno iz krednih apnencev z redkimi vložki dolomitov, jurskih
karbonatnih kamnin in v manjši meri iz zgornjih triasnih kamnin. Zaradi kamninske
zgradbe so pogosti tudi kraški pojavi kot so vrtače, uvale, koliševke, brezna, kraška polja
itd. Pestrost Dinarskega gorstva pa se ne kaže samo v razgibanem reliefu ampak tudi v
različnosti tal. V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih so tako posamično ali v kombinacijah
prisotna koluvialna tla, rendzine, rjava pokarbonatna tla in lesivirana rjava pokarbonatna
tla (Kordiš, 1993). Na nastanek dinarskih jelovo-bukovih gozdov v veliki meri vpliva tudi
klima. Na območju njihovega razširjanja se namreč stikata submediteransko podnebje in
zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije (Ogrin, 2004). Rezultat stika obeh
dveh podnebij je velika količina padavin z izrazitim jesenskim maksimumom in
neizrazitim spomladanskim maksimumom. Povprečne letne padavine pa se gibljejo med
1400 in 3500 mm (Kordiš, 1993) (Slika 3). Značilna je tudi debela snežna odeja, ki lahko
na dinarskih vrhovih obleži še dolgo v pomlad. Velika količina padavin na tem območju je
ključna za dobro uspevanje dinarskih strnjenih gozdov. Seveda pomembno vpliva tudi
temperatura, katere letno povprečje je tu nižje od letnega povprečja ostalih krajev. Giblje
se med 5 °C in 8 °C, pri čemer z naraščanjem nadmorske višine pada (Slika 4). Za
obravnavano območje je značilna temperaturna inverzija v vrtačah in dolinah, ki ima za
posledico vegetacijski obrat. Med vremenskimi pojavi sta pogosta žled in moker sneg, ki
povzročata lomljenje in podiranje dreves. V poletnih mesecih so lahko prisotni vetrolomi,
ki nastanejo zaradi močnega jugozahodnika (Kordiš, 1993; ARSO, 2006).
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Slika 2: Posledice vetroloma na Goteniški gori leta 2018 (Foto: B. Ravnjak).
Figure 2: Sleet damage at Goteniška gora in year 2018 (Photo: B Ravnjak).

Znotraj opisanega širšega dinarskega dela Slovenije smo se v okviru naše raziskave omejili
na Kočevsko-Ribniško območje. Le-tega na SV delu omejuje greben Male gore, ki se v
smeri JV preoblikuje v planoto in nadaljuje v Suho krajino. Na V delu območje omejuje
Kočevsko gorovje, ki se nadaljuje v Poljansko goro. Na J se območje razprostira vse do
meje s Hrvaško, kjer leži kolpsko gričevje. Na njegovem Z delu se razprostirajo Borovška
gora, Goteniška gora in Velika gora, na SZ delu pa se dviguje pogorje Mačkovec. Najvišji
vrh Kočevsko-Ribniškega območja je Goteniški Snežnik (1289 m). Površina celotnega
območja meri okoli 100.000 hektarov in poteka v smeri severozahod-jugovzhod, torej
vzporedno z Dinaridi (Puncer, 1979). Za omenjeno območje veljajo v splošnem enake
podnebne, geografske in geološke značilnosti kot za že opisani dinarski del Slovenije, za
katerega je kljub vsemu značilna precejšnja heterogenost. Prav zato veljajo za KočevskoRibniško območje nekatere specifike v fiziografskih značilnostih. Geološko podlago
območja gradita predvsem jurski in kredni apnenec ter v manjšem obsegu dolomit. Le-ta je
v ribniškem delu triadni, v kočevskem pa kredni. Na tej matični podlagi je v višjih, bolj
suhih predelih nastala plitva humozno apnenčasta prst (rendzina), v nižini pa bolj ali manj
plitva rjava kraška zemlja. Tam, kjer je ta dovolj globoka, so kmetijska zemljišča. V
preteklosti so vetrovi in voda delce zemlje z dolomita odnašali v dolino in ob vznožju
hribov so nastali večji nanosi. Najdebelejši so ob vznožju Velike gore in Kočevske gore. V
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manjših dolinah in kotlinah je debelejša plast bolj vlažne rjave kraške zemlje prekrita prav
z nanosi s hribovja. Ob poplavnih rekah in potokih pa so nanosi prekriti z debelejšo ali
tanjšo rečno naplavino (Tancik, 1959; Hladnik, 2002). Povprečna letna količina padavin je
na območjih z višjo nadmorsko višino večja. Tako znašajo v nižinskih predelih območja
med 1500 in 1600 mm, na predelu Velike gore in Kočevske Reke med 1600 in 1800 mm,
na pogorju Goteniške gore od 1800 do 2000 mm in na Goteniškem Snežniku od 2000 do
2600 mm (Slika 3). Medtem ko lahko snežna odeja na Goteniški gori in njenih vrhovih leži
od 100 do 150 dni, v nižjih predelih ostane od 60 do 100 dni (Agencija Republike
Slovenije za okolje, 2006). Padavinska makismuma sta spomladi ter jeseni, navadno v
mesecu juniju in oktobru. Najmanj padavin pade v mesecu juliju (Kranjc in Lovrenčak,
1981). Obilnost in primerna razporeditev padavin tekom leta omogočata razvoj in
obnavljanje tal primernih za uspevanje gozda. Matična kamnina apnenec se ob padavinah
dobro topi, zato nastajajo številne špranje in razpoke, skozi katere pronica voda.
Klimatogena združba gozda je sposobna zadrževati to vodo, jo porabljati in celo oddajati
drugim ekosistemom (Kordiš, 1993).

Slika 3: Letna povprečna višina padavin v obdobju med letoma 1981 in 2010 (z rdečo elipso je označeno
območje naše raziskave) (Vir: ARSO, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps/).
Figure 3: Average annual precipitation in period between years 1981 and 2010 (our research area is marked
with red ellipse) (Source: ARSO, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps/).

Povprečna letna temperatura Kočevsko-Ribniškega območja se v nižinah giblje med 6 °C
in 8 °C, v pogorju pa med 8 °C in 10 °C (Agencija Republike Slovenije za okolje, 2006)
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(Slika 4). Tako kot celoten dinarski del Slovenije je tudi visoko kraški relief RibniškoKočevsko območja zelo razgiban. Posledica so številna mikroklimatska okolja in njihove
posebnosti. Do velikih nihanj temperature lahko prihaja že na majhnih horizontalah (100
m). Prav tako se izrazito kaže vpliv pobočnega vetra, ki ponoči osuši zrak in povzroči
padec zračne vlažnosti z 80 % na samo 30 %, pri enaki temperaturi (Puncer, 1980). Velika
so tudi nihanja v temperaturi med sestojem in odprtimi površinami kot so poseke. Puncer
(1980) je pri primerjanju temperatur v različnih subasociacijah dinarskega bukovo jelovega
gozda ugotovil, da velikih nihanj med subasociacijami ni. Izrazita nihanja pa je izmeril na
posekah, kjer je temperatura, merjena 5 cm nad tlemi, v dopoldanskem času meseca
avgusta znašala 11 °C, sredi dneva pa 31 °C. V bližnjem sestoju je dopoldan znašala 10 °C
in sredi dneva samo 17 °C. Mikroklima je torej izredno pomembna za razvoj specifične
vegetacije in seveda za oblikovanje življenjskih okolij različnim živalim. Okoljske
značilnosti celotnih Dinaridov, Kočevsko-Ribniškega območja in različnih mikrookolij
torej vplivajo na oblikovanje bogate vrstne pestrosti flore in favne. Precejšen delež gozdov
Ribniško-Kočevskega je prav zaradi bogate biodiverzitete v območju Natura 2000
(Skoberne, 2004). Hkrati so v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih tudi 4 pragozdovi oz.
pragozdni ostanki: pragozd Pečka, pragozdni ostanek Krokar, Strmec nad Grčaricami in
Rajhenavski Rog (Marinček, 1987; Devjak in sod., 2012).

Slika 4: Letna povprečna temperatura zraka v obdobju med letoma 1981 in 2010 (z rdečo elipso je označeno
območje naše raziskave) (Vir: ARSO, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps/).
Figure 4: Average annual air temperatures in period between years 1981 and 2010 (our research area is
marked with red ellipse) (Source: ARSO, http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/maps/).
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ZNAČILNOSTI DINARSKIH JELOVO-BUKOVIH GOZDOV (OMPHALODOFAGETUM)

Dinarski jelovo-bukovi gozdovi (Omphalodo-fagetum) preučevanega območja spadajo v
dinarsko fitogeografsko regijo. Za območje je značilna ilirsko-balkanska flora z bolj ali
manj močnim vplivom srednjeevropskega in alpskega flornega elementa. Na najvišjih
vrhovih so ponekod prisotni tudi predstavniki alpske flore (Wraber, 1969). Bukovi gozdovi
so se na slovenskem ozemlju razvili še pred začetkom boreala in so prekrivali skoraj vse
ozemlje (Šercelj, 1959). Bukev je postala prevladujoča drevesna vrsta, ki se je v
hladnejšem in vlažnejšem obdobju atlantika in subatlantika umikala jelki. Tovrstno
izmenjavanje jelke in bukve je vodilo v nastanek jelovo-bukovih gozdov, ki so se pri nas
izoblikovali v holocenu (Wraber, 1964; Kordiš, 1993). Združba Omphalodo-fagetum je po
površini druga najbolj razširjena združba v Sloveniji (Čarni in Jarnjak, 2002). Povprečna
lesna zaloga gospodarskih dinarskih jelovo-bukovih gozdov na območju Kočevske znaša
384 m3/ha in povprečni letni prirastek 8,3 m3/ha. Kar zadeva drevesno sestavo prednjači
bukev z 38 %, sledita ji jelka z 36 % in smreka z 19 % ter plemeniti listavci s 7 % (Devjak,
2009). Območje uspevanja dinarskega jelovo-bukovega gozda je na nadmorskih višinah
med 700 m in 1200 m. Za dobro uspevanje sta ključna zadostna količina padavin in mirno
podnebje z dovolj visoko zračno vlago. Meje areala združbe so tako rekoč enake kot meje
dinarskega sveta (Marinček, 1987). Značilni drevesni vrsti sta bela jelka (Abies alba Mill.)
in bukev (F. sylvatica L.). Jelka je ledenodobne ohladitve preživela v zatočiščih na
Balkanskem, Apeninskem in Pirenejskem polotoku. Na našem ozemlju se je v bukovih
gozdovih pojavila pred približno 7000 leti (Kotar in Brus, 1999). Širiti se je začela v dobi
atlantika (5500-2800 pr. n. št.), ko je nastopila pri nas vlažnejša klima brez ostrih
temperaturnih razlik. Zatem je nastopilo obdobje prevlade bukve, nato pa je v dobi
subatlantika jelka dosegla svoj drugi višek v razširjanju. Potem je zopet sledil preobrat v
prid bukve (Šercelj, 1959). Center areala jelke je v Alpah, Vogezih in Juri, Balkanskem
polotoku in Karpatih. Ponekod se v manjših otokih pojavlja še drugje v Evropi. Večinoma
raste na nadmorskih višinah med 400 m in 1200 m (Kotar in Brus, 1999). Glede tipa tal ni
zahtevna, saj raste tako na rendzinah kot na globokih in razvitih tleh. Pomembno je le, da
so dovolj vlažna, nekoliko hladnejša, dobro prezračena in biološko aktivna. Optimalni pH
uspevanja je med 7,5 in 4,5 (Kordiš, 1993). Njena značilnost je toleranca na senco. Pod
krošnjami bukev lahko v globoki senci ždi tudi do 200 let in čaka na svetlobno vrzel. Ob
presvetlitvi hitro nadaljuje s svojo rastjo in kmalu doseže vrh sestoja (Kordiš, 1993; Kotar
in Brus, 1999). V mladosti je njena rast počasna, le kakšen centimeter na leto. Prav tako je
počasno izoblikovanje njene krošnje. Šele po 6 do 8 letih je priraščanje v višino hitrejše. V
višino lahko zraste do 50 m in doživi starost do 600 let (Kordiš, 1993). Ustrezajo ji milejše
zime, čeprav je delno odporna tudi na zmrzal. Zanjo je znan alelopatski učinek na rast in
razvoj rastlin v podrasti (Gaberščik, 2009). V sestojih skupaj z bukvijo je konkurenčnejša
takrat, kadar ima možnost pomlajevanja prej kot bukev, s čimer dobi prednost v višini
(Marinček, 1987). Za uspešno rast jelke je izredno pomembna dovolj velika zračna
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vlažnost. V Sloveniji je na območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov populacija jelke
najstarejša (Poljanec in sod., 2009).
Bukev se je na našem ozemlju pojavila že v postglacialu in je še od takrat naša vodilna
drevesna vrsta. V borealu je bukev zasedala kar 60 % abolutne vrednosti. Le -ta se je
znižala v vlažnem atlantiku in omogočila razširjanje jelke. V suhem in toplem subborealu
se je njen delež zopet povečal (na 40%) in nato zmanjšal v hladnejšem in vlažnejšem
subatlantiku (Šercelj, 1959). Dandanes je bukev razširjena predvsem v Z in srednji Evropi.
Njen areal sega vse do Atlantskega oceana na Z, Korzike in severne Grčije na J, Karpatov
na V in južne Skandinavije ter južnega dela Velike Britanije na severu. Bukev je ekološko
zelo prilagodljiva vrsta, je sencovzdržna in zelo odporna proti različnim škodljivcem. Ne
uspeva pa na hidromorfnih tleh, v alpinskem pasu, mraziščih in na zelo ekstremnih sušnih
rastiščih. Najbolj ji ustrezajo globlja, razvita tla z dobro prehranjevalno plastjo humusa in
pH med 5 in 8. Dominira na srednje produktivnih rastiščih (Kordiš, 1993; Ficko in sod.,
2008). V primerjavi z drugimi drevesnimi vrstami tudi kot mladika zelo dobro prenaša
senco. Gradi strnjene sestoje in se večinoma pojavlja v skupinah, torej v gručasti
razporeditvi. Njen razvojni cikel lahko traja več kot 300 let. V višino zraste povprečno od
32 do 37 m, z naraščanjem nadmorske višine njenega rastišča se niža njena maksimalna
višina. Semeniti začne v starosti 60 do 80 let. Cvetovi se oprašujejo z vetrom in s pomočjo
žuželk. V ponavljajočih se periodah (na 4 do 7 let) je količina plodov obilnejša in zaradi
tega izjemno pomembna za obnavljanje gozdov (Marinček, 1987; Kordiš, 1993). Je
klimaksna drevesna vrsta, zato je razmerje njenega pojavljanja v grmiščih, steljnikih in
panjevcih 1:0,6 (Ficko in sod., 2008). V Sloveniji je prisotna v vseh fitogeografskih
območjih. Najbolje uspeva na območjih, kjer je prisoten vpliv suboceanskega podnebja na
prehodu v subkontinentalno (Wraber, 1960). Na območju Ribniško-Kočevske regije je v
združbi bukve in jelke opaziti višjo drevesno plast v kateri prevladuje jelka. Tam, kjer so
razmere v okolju kolikor toliko naravne, sta jelka in bukev enakovredno zastopani (Puncer,
1980). V pomladitveni fazi sicer prevladuje bukev, kasneje se pod njo razvije jelov
podmladek. Obe vrsti sta na omenjenem območju večinoma lepe rasti. Jelka ima lepe in
goste krošnje, bukev pa je ravne rasti z ugodnim razmerjem med krošnjo in deblom
(Puncer, 1980). Drevesa tako bukve kot jelke imajo zelo razvejan koreninski sistem, ki
sega skozi kamninske razpoke in špranje v globino, kjer je dovolj vode in hranil za uspešno
rast. Na površini je namreč masa zemlje na enoto površine majhna. S široko razpredenim
koreninskim sistemom pa drevesa dosežejo tudi potrebno statiko za uspevanje v že
opisanih klimatskih pogojih (Puncer, 1980). Poleg bukve in jelke lahko v drevesni plasti
najdemo še Ulmus glabra Mill (goli brest), Acer platanoides L. (ostrolistni javor) in Acer
pseudoplatanus L. (platanovolistni javor). Slednji je za razliko od ostrolistnega pogostejši
in ga najdemo v vrtačah, dolinah in jarkih. Na osojnih skalnih pobočjih se pojavlja
platanolistni javor, pogosto z obema vrstama lip (Marinček, 1987; Puncer, 1980). Tam,
kjer so rastišča bolj izpostavljena soncu in so temperature višje, se pojavljajo toploljubni
listavci kot so Fraxinus ornus L. (mali jesen), Sorbus aria (L.) CR. (mokovec) in Sorbus.
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torminalis (l.) Cr. (brek). V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih je sicer prisotna tudi Picea
abies (L.) Karsten (smreka), vendar večinoma kot posledica človeškega poseganja v
sestoje. Naravno je prisotna na zakisanih rastiščih in na nekaterih visokih vrhovih
(Zupančič, 1980a; Zupančič 1980b). V grmovni plasti najdemo manjše grmovnice iz rodu
volčinov (Daphne laureola L., D. mezereum L.), rodu malin (Rubus idaeus W.et.K., R.
hirsutus L.), rodu kosteničevja (Lonicera xylosteum L., L. alpigena L., L. nigra L.) in rodu
bezegov (Sambucus nigra L., S. racemosa L.). V sestojnih vrzelih ima veliko pokrovnost
tudi Rhamnus fallax L. (kranjska kozja češnja). Predvsem pa jo sestavljajo mladice
drevesnih vrst (jelke, bukve in v manjši meri še ostale). Pokrovnost grmovne plasti je
majhna in večinoma znaša le od 10 % do 30 % (Puncer, 1980; Marinček, 1987). Bolj
bogato zastopana je zeliščna plast, saj lahko pokriva kar od 60 % do 80 % površja. V njej
so zastopane predvsem ilirske vrste v kombinaciji z vrstami reda Fagetalia in reda visokih
steblik (Adenostyletalia) (Accetto, 2001). Vrstna zastopanost v zeliščni plasti je zelo
spremenljiva in v veliki meri odvisna od mikroklimatskih razmer (nadmorska višina,
geološka podlaga, osončenost rastišča, vlažnost rastišča, soodvisnost z drugimi vrstami,
simbioze,…). Večinoma so prisotne vlagoljubne rastlinske vrste, ki uspevajo predvsem na
rjavih tleh in se nahajajo tudi v gorskih in visokogorskih bukovih gozdovih. Vrste z
največjo pokrovnostjo so: Euphorbia amygdaloides L. (mandljevolistni mleček), Mycelis
muralis (L.) Dumort. (zajčji lapuh), G. odoratum, Galeobdolon flavidum (F. Herm.)
(navadna rumenka), Sanicula europaea L. (navadni ženikelj), Actaea spicata L. (navadna
črnoga), Carex sylvatica Huds. (gozdni šaš), Polygonatum multiflorum (L.) All.
(mnogocvetni salamonov pečat), Prenanthes purpurea L. (škrlatnordeča zajčica), S. ovatus
ter še nekatere druge (Marinček, 1987). Delež posameznih vrst v zeliščni plasti in vrstna
sestava pa sta tudi dober pokazatelj stanja v okolju, bodisi naravnih bodisi tistih, ki so
nastale zaradi človeške dejavnosti (Puncer, 1980).
Razgiban relief, pestra pedološka sestava, klimatske in mikroklimatske vplivajo na
fitocenološke razlike znotraj združbe Omphalodo-Fagetum. To združbo zaradi lažjega
pregleda fitocenologi delijo na več subasociacij. Max Wraber (1960) jo členi: na A.-F.
dinaricum omphalodetosum vernae, ki je najbolj razširjena in gospodarsko pomembna; na
A.-F. dinaricuml ycopodietosum annotini na globokih nekoliko zakisanih tleh; na A.-F.
dinaricum homogynetosum silvestris razširjeno na strmih in kamnitih severnih pobočjih s
humoznimi kislimi tlemi; na A.-F. dinaricum mercurialetosum perennis, ki porašča strma
kamnita južna pobočja s slabo razvitimi tlemi; na A.-F. dinaricum caricetosum pilosae na
globljih ilovnatih tleh; na A.-F. dinaricum veronicetosum montanae razširjeno na globljih
humoznih tleh Javornikov. V osrednjem delu dinarskih jelovo-bukovih gozdov loči
asociacije: A.-F. dinaricum typicum, ekološko najboljša in ekonomsko najpomembnejša, v
njej sta bukev in jelka v ravnotežju; A.-F. dinaricum festucetosum silvaticae pokriva
območja strmih, skalnih, humoznih pobočij na severnih legah, v njej jelka prevladuje nad
bukvijo; A.-F. dinaricum ostryetosum na plitkejših, kamnitih, toplih in suhih legah v nižini;
A.-F. dinaricum aceretosum na strmih skeletnih tleh v jarkih in jamah. Podobne asociacije
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loči tudi Marinček (1987). Kot večje in najbolj razširjene našteje asociacije: osrednja
oblika (- typicum), z navadnim kopitnikom (- asaretosum = clematidetosum), z belim
javorjem (- aceretosum), z dišečo lakoto (- asperuletosum = omphalodetosum), s trpežnim
golšcem (- mercurialetosum), z gozdno bilnico (- festucetosumaltissimae), oblika z mahom
zaveščkom (- neckeretosum), z gozdnim planinščkom (- homogynetosumslivestris) in z
brinolistnim lisičjakom (- lycopodietosum). Accetto (2001) pa je dinarske jelovo-bukove
gozdove razdelil v 5 subasociacij: Omphalodo-Fagetum galietosum, Omphalodo-Fagetum
aceretosum, Omphalodo-Fagetum mercurialetosum perennis, Omphalodo-Fagetum
festucetosum altissimae in Omphalodo-Fagetum neckeretosum. Pri tem jelovo-bukove
gozdove Borovške gore, Goteniške gore, Velike gore in Notranjskega Snežnika (na teh
predelih se nahaja večina naših vzorčnih mest), nadalje uvršča še v geografsko varianto
Omphalodo-Fagetumv ar. geogr. Calamintha grandiflora.
Obsežno strnjeno območje dinarskih jelovo-bukovih gozdov je že od nekdaj predstavljalo
veliko zalogo lesa in tako so ti gozdovi že v preteklosti imeli izreden gospodarski pomen.
Kočevska naj bi bila do 13. stoletja v celoti poraščena z gozdovi (Kordiš, 1993).
Intenzivnejše izkoriščanje jelovo-bukovih gozdov na območju Kočevske se je začelo v 19.
stoletju (Ficko in sod., 2008b). Pred tem so tamkajšnji prebivalci gozdove in les izkoriščali
predvsem za lastne potrebe. Z gradnjo železarn in ustanavljanjem glažut pa so se potrebe
po lesu močno povečale. Prvi, ki je začel z načrtnim gospodarjenjem v dinarskih jelovobukovih gozdovih je bil Auersperg. Po njegovem naročilu je dr. Leopold Haufnagel
njegove gozdove razdelil v tri obratovalne razrede in leta 1892 izdelal prvi
gozdnogospodarski načrt za Goteniško pogorje. Hkrati je Haufnagel prvi pričel s
prebiralno obliko sečnje (Kordiš, 1993; Devjak, 2009; Perušek, 2009). S prvo agrarno
reformo (1919) je del veleposestniških gozdov prešel pod državno upravo. V tem obdobju
se uveljavi prebiralno gospodarjenje, kjer je bil eden izmed ciljev tudi prebiralni gozd z
visokim deležem jelke. V času svetovne gospodarske krize (med letoma 1928 in 1934) je
bilo gospodarjenje usmerjeno v izsekavanje bukve in pospeševanja iglavcev. Leta 1945 je
nato ves delež veleposestniških gozdov prešel v državno last (Marinček, 1987). V 70 letih
20. stoletja pa so na nekaterih delih dinarskih jelovo-bukovih gozdov pričeli z načrtnim
sajenjem smreke v manjših skupinah. Večje posege (sanitarne sečnje) so v omenjenih
gozdovih izvedli v 80. letih prejšnjega stoletja zaradi pojava sušenja jelke (Perušek, 2009).
Dinarski jelovo-bukovi gozdovi pa niso pomembni samo gospodarsko (lesnoproizvodno in
lovnogospodarsko) ampak imajo tudi hidrološko funkcijo, funkcijo ohranjanja
biodiverzitete in socialno funkcijo (varovanje naravnih vrednot). Prav zaradi širokega
spektra funkcij v okolju je nujno potrebno premišljeno in trajno gospodarjenje z
omenjenimi gozdovi. Tako ima gozdnogospodarski načrt za Kočevsko v obdobju 20112020 med glavnimi cilji ohranjanje in pospeševanje raznomerne zgradbe sestojev ter
naravno drevesno sestavo gozdov. Gospodarjenje z gozdom naj bi dalo večji poudarek
naravni obnovi, ki bi zagotovila večji delež mlajših razvojnih faz. Omenjene aktivnosti naj
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bi omogočile ohranjanje in krepitev biološko pestrih, zdravih ter stabilnih gozdov, ki bodo
uspešno opravljali vse funkcije (Devjak in sod., 2012).
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MATERIAL IN METODE DELA

3.1

IZBOR VZORČNIH MEST
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Za potrebe naše raziskave smo izbrali 6 vzorčnih mest (VM). Vsa izbrana vzorčna mesta se
nahajajo na kočevsko-ribniškem območju, saj ta del pokrajine prekrivajo najobsežnejši
strnjeni jelovo-bukovi gozdovi v Sloveniji. Celo iz vojaških zemljevidov iz obdobja med
letoma 1763 in 1787 (http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/) je razvidno, da je območja
naših raziskav tudi že takrat prekrival gozd. Prvih pet vzorčnih mest se nahaja na Goteniški
gori, zadnje, šesto pa na Travljanski gori (Slika 5, 6). Izmed šestih vzorčnih mest je eno v
razvojni fazi bukovega mladovja, ostalih pet so presvetlitvene vrzeli z različnim časom
nastanka. V nadaljevanju sledi opis posameznih vzorčnih mest, pri čemer so vsi popisi
vegetacije na posameznih mestih del rezultatov.

Slika 5: Lokacije 5 vzorčnih mest na zemljevidu (1- Kamen zid, 2- Pod Barnikom, 3- Nad Barnikom, 4- Pod
Goteniškim Snežnikom, 6- Nad Drago).
(Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
Figure 5: Locations of 5 sampling sites on map (1- Kamen zid, 2- Pod Barnikom, 3- Nad Barnikom, 4- Pod
Goteniškim Snežnikom, 6- Nad Drago).
(Source: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
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Slika 6: Lokacija 5. vzorčnega mesta – Goteniška gora na zemljevidu in ortofoto posnetek dodatnih
posameznih vzorčnih mest znotraj omenjenega (S-na severni strani, J- na južni strani, V- na vzhodni strani,
Z- na zahodni strani, Sr-na sredini, G-v strnjenem gozdu).
(Vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
Figure 6: Graphical display of 5th sampling site - Goteniška gora on map and ortophoto picture with
aditional samling sites marked within mentioned one (S-north site, J- south site, V- east site, Z- west site, Srin the middle, G-in forest).
(Source: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)

Prvo vzorčno mesto Kamen zid (s koordinatami x:5052223 in y:5479575) se nahaja v
UTM kvadrantu VL75, na nadmorski višini 1068 m in je veliko cca 175 m2. Ekspozicija
vzorčnega mesta je JV, naklon pa 10°. Na tem mestu je matična podlaga apnenec, na njem
pa je prst rendzina. Vzorčno mesto gosto poraščata bukovo mladovje in letvenjak (Slika 7).
Starost tega mesta je med 10 in 15 let. Sestoj je zelo gost in zaradi tega težko prehoden. Tla
so na debelo prekrita z listnim opadom, ki ga ponekod predstavljajo tudi tanjše suhe veje.
Tla niso globoka, saj smo pri odvzemu enega izmed talnih vzorcev dosegli celo matično
podlago. Podrast ni gosta, saj pride do tal zaradi gostega sestoja zelo malo svetlobe.
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Slika 7: Vzorčno mesto Kamen zid (24.8.2015) (Foto: B. Ravnjak).
Figure 7: Kamen zid sampling site (24.8.2015) (Photo: B. Ravnjak).

Drugo vzorčno mesto Pod Barnikom, v velikosti 600 m2 (s koordinatami x:5051499 in
y:5478774) je v UTM kvadrantu VL75 in na nadmorski višini 1132 m. Njegova
ekspozicija je JZ in naklon 15°-20°. Gre za najmanjšo izmed presvetlitvenih vrzeli, ki je po
obliki daljša kot širša. V okviru rednih sečenj naj bi nastala leta 2007. Matična podlaga je
dolomit, na katerem se prav tako nahaja prst rendzina. Na mestu so še vedno vidni drevesni
štori, strohnjeni ostanki drevesnih debel in kupi suhega vejevja (Slika 8). Vzdolž
presvetlitvene vrzeli poteka na njenem zahodnem delu v gozdu vlaka, verjetno za namen
spravila lesa. Na zgornjem in spodnjem delu se vrzel že zarašča z drevesnimi vrstami.
Prisotno je bukovo mladovje do 2 m višine.
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Slika 8: Vzorčno mesto Pod Barnikom (24. 8. 2015) (Foto: B. Ravnjak).
Figure 8: Pod Barnikom sampling site (24. 8. 2015) (Photo: B. Ravnjak).

Tretje vzorčno mesto Nad Barnikom (s koordinatami x:5051210 in y:5478904) se nahaja
nedaleč od drugega VM, prav tako v VL75 UTM kvadrantu na nadmorski višini 1161 m.
Ekspozicija je JV. Njegova površina znaša cca 1400 m2, naklon pa 30°. Ocenjena njenega
nastanka je lezo 2007. Matični podlagi sta apnenec in dolomit, ki ju prekriva prst rendzina.
Presvetlitvena vrzel se na robovih že zarašča z drevesnimi vrstami. Prisotno je gosto
bukovo mladovje višine do 2 m. Zaraščanje je intenzivnejše od spodaj navzgor. Na
presvetlitveni vrzeli se nahajajo ostanki štorov in kupi trohnečega vejevja. Spodnji del
vrzeli je manj izpostavljen soncu kot zgornji (Slika 9). Ker je izoblikovan v rahlo kotanjo,
so tam tla globlja. Do VM vodita dve vlaki, ki se pri dnu presvetlitve razcepita. Ena vodi
ob vznožju presvetlitvene vrzeli naprej v strnjen gozd in nato ob njej v gozdu navkreber,
druga pa vodi skozi bukovo mladovje navkreber na drugi strani. Slednja se zarašča in je
ponekod že težje prehodna. Glede na opaženo objedenost rastlinja na vlakah pa obe za
prehode uporablja divjad, o čemer pričajo njene poti, ki vodijo od obeh vlak na
presvetlitveno vrzel.

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

32

Slika 9: Vzorčnego mesto Nad Barnikom (24. 8. 2015) (Foto: B. Ravnjak).
Figure 9: Nad Barnikom sampling site (24. 8. 2015) (Photo: B. Ravnjak).

Četrto vzorčno mesto je Pod Goteniškim Snežnikom (s koordinatami x:5049403,
y:5480085) v UTM kvadrantu VL74, na nadmorski višini 1205 m. Obrnjeno je na V, z
naklonom 35-45°. Veliko je cca 1300 m2. Presvetlitev je prvič nastala leta 2007 in nato še
leta 2013. Matični podlagi sta prav tako apnenec in dolomit, na katerih je nastala rendzina.
To presvetlitveno vrzel večinoma v celoti zarašča visoko steblikovje. Na Z delu se že
razrašča bukovo mladovje. Na robovih ter tu in tam v sredini so posamezna bukova
drevesa v fazi debeljaka, na robu so posamezna drevesa smreke in jelke. Na tleh so ostanki
vejevja in podrti hlodi (Slika 10). Ostanki štorov že preperevajo. Zgornji rob je bolj
izpostavljen soncu, spodnji manj. Na spodnjem delu vrzeli so tla vlažnejša, zato je tam
zaraščanje z bukovim mladovjem hitrejše. Pobočje presvetlitve ima rahlo obliko jarka.
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Slika 10: Vzorčnega mesto Pod Goteniškim Snežnikom (24. 8. 2015) (Foto: B. Ravnjak).
Slika 10: Pod Goteniškim Snežnikom sampling site (24. 8. 2015) (Photo: B Ravnjak).

Peto vzorčno mesto se nahaja približno na sredini Goteniške gore, zato smo ga
poimenovali kar Goteniška gora (s koordinatami: x:5055948, y:5476338). Je v UTM
kvadrantu VL75 in na nadmorski višini 1100 m. Njegova ekspozicija je JV in naklon 10°.
Na njegovem severnem robu je rahla kotanja. Izmed vseh izbranih vzorčnih mest je
največje, saj njegova površina meri cca 3.200 m2. Presvetlitvena vrzel je stara približno 5
let. Tla so plitka, matična podlaga je apnenec, prekriva ga prst rendzina. Na omenjeni
presvetlitveni vrzeli so še vedno vidni štori, med katerimi jih je nekaj v procesu
preperevanja. Prav tako so na mestu še vedno vidni kupi razpadajočega vejevja in je zato
presvetlitvena vrzel ponekod težje prehodna. Poleg tega se na nekaterih delih površine
nahajajo večji in manjši kamni. Na presvetlitveni vrzeli prevladuje visoko steblikovje, tam
kjer so tla plitkejša in bolj suha pa nizko na sušo odporno pritlično rastje. Presvetlitvena
vrzel se na JV in V delu že zarašča z bukvijo in smreko (Slika 11). Do vrzeli vodi vlaka, ki
se na njej tudi konča. Na omenjeni presvetlitvi smo opazili tudi znake prisotnosti divjadi.
Na tem vzorčnem mestu smo izvedli sezonska vzorčenja talne favne. Zato smo v letu 2016
od konca meseca maja do vključno decembra merili temperaturo tal v globini 2 cm na
tistih mestih, kjer smo odvzeli talne vzorce (Slika 11). Temperatura je bila ves čas leta
2016 merjena v 5 minutnih intervalih. 8. 7. 2016 pa smo med 12:00 in 14:15 uro izmerili
tudi intenziteto svetlobe (Priloga 2). Meritve smo izvedli s pomočjo merilne naprave Licor
model LI-1000. Intenziteto svetlobe smo v treh ponovitvah izmerili na sredini presvetlitve
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v višini ramen.
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Slika 11: Povprečne mesečne temperature tal v globini 2 cm ob 14:00 od junija do vključno decembra 2016
na posameznih vzorčnih mestih presvetlitve Goteniška gora (na jugu, severu, vzhodu, zahodu in na sredini) in
v neposredni bližini strnjenega bukovega gozda, kjer smo odvzeli talne vzorce.
Figure 11: Average monthly soil temperatures at 2 cm depth at 14:00 from June till December including in
2016 at single sampling sites of Goteniška gora forest gap (at south, north, east, west and in the middle) and
in nearest dense forest, where soil samples were taken.
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Slika 12: Točkovno merjena intenziteta svetlobe na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora (na
sredini, S-na severu, V-na vzhodu, J-na jugu in Z-na zahodu) leta 2016.
Figure 12: Grading measured light intensity at single parts of Goteniška gora forest gap (in the middle, Snorth, V-east, J-south and Z-west) in year 2016.
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Slika 13: Posnetek vzorčnega mesta Goteniška gora (24. 8. 2015) (Foto: B. Ravnjak).
Figure 13: Photo of Goteniška gora sampling site (24. 8. 2015) (Photo: B. Ravnjak).

Šesto vzorčno mesto se nahaja na Travljanski gori nad krajem Draga in smo ga zato
poimenovali Nad Drago (s koordinatami x:5052341, y:5473400). Izmed vseh vzorčnih
mest gre za presvetlitveno vrzel najmlajšega nastanka. Nastala je kot posledica žledoloma
v mesecu februarju leta 2014. Nahaja se v VL75 UTM kvadrantu in ima V ekspozicijo. Je
na nadmorski višini 954 m in ima precej strm naklon (50°). Površina, ki smo jo zajeli v
našo raziskavo, je znašala cca 1480 m2. Geološka podlaga na tem mestu je dolomit, na
katerem je prst rendzina. Presvetlitvena vrzel se nahaja med cesto (na spodnjem delu) in
gozdno vlako (na zgornjem delu). V času prvega vzorčenja talne favne in v času
favnističnih popisov leta 2015 in spomladi 2016 je bilo na lokaciji še vedno veliko
ostankov podrtega drevja (debla, veje), ostankov štorov, rastlinskega opada (listja) in
izruvanih koreninskih grud (Slika 14). Na jasi je prisotno tudi večje kamenje. V drugi
polovici leta 2016 so gozdarji debla podrtih dreves in večje kupe vejevja odstranili, pri
čemer se je delno s podrastjem zaraščena površina ponovno odprla. Spodnji del vrzeli tik
nad makadamsko cesto se zarašča z mladovjem in je nekoliko bolj senčen kot njen zgornji
del. Osrednji del je s podrastjo manj zaraščen.
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Slika 14: Posnetek vzorčnega mesta Nad Drago (24. 8. 2015) (Foto: B. Ravnjak).
Slika 14: Photo of Nad Drago sampling site (24. 8. 2015) (Photo: B. Ravnjak).

3.2

MERITVE UVB SEVANJA

Na vseh vzorčnih mestih smo konec meseca julija 2016 s pomočjo merilne naprave Digital
Ultraviolet Radiometer Model 6.2-UVB izmerili UV-B sevanje v μW/cm2. Z meritvami
smo želeli ugotoviti ali se UV-B sevanje med posameznimi presvetlitvami razlikuje in ali
je le-to bistveno večje od UV-B sevanja v strnjenem gozdu. Meritve smo izvedli na višini
1,5 m v transektu po sredini presvetlitev in na dveh nasprotnih robovih, kjer presvetlitve
mejijo na gozd. Iz dobljenih vrednosti smo izračunali povprečja, ki so prikazana v
diagramu (Slika 15). Kot kontrolno vrednost smo izmerili še UV-B sevanje v bukovem
gozdu v fazi debeljaka (ob presvetlitvah). Tam je povprečna vrednost znašala 18 μW/cm2.
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Slika 15: Povprečno UV-B sevanje na presvetlitvah (Pod Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim
Snežnikom, Goteniška gora, Nad Drago) in v bukovem mladovju (Kamen zid), merjenih v transektu na
sredini presvetlitve in dveh nasprotnih robovih julija 2016.
Figure 15: Average UV-B radiation diagram at forest gaps ((Pod Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim
Snežnikom, Goteniška gora, Nad Drago) and in beech forest at juvenile phase (Kamen zid), measured in
trnsect at the middle of the gap and at the two opposite margins in July 2016.

3.3

FLORISTIČNI POPISI

Prvi popis rastlinskih vrst smo na vseh šestih vzorčnih mestih izvedli 24. 8. 2015. Ob
prvem popisu smo zabeležili tedaj prisotne vrste in izvedli opis vzorčnega mesta. V letih
2016 in 2017 pa smo izvedli še nadaljnjih 9 fitocenoloških popisov po Braun-Blanquetovi
metodi (Braun-Blanquet, 1964). Fitocenološke popise smo tako v letu 2016 opravili 21. 4.,
7. 6., 8. 7., 3. 8., 27. 9., v letu 2017 pa 29. 3., 25. 4., 24. 5., 11. 7. (Kamen zid, Pod
Barnikom, Nad Barnikom), 12. 7. (Goteniška gora), 20. 7. (Pod Goteniškim Snežnikom) in
21.7. (Nad Drago). Fitocenološke popise smo izvedli v različnih sezonah zaradi tega, ker
smo želeli pridobiti kar se da celovit popis rastlinskih vrst na posameznem vzorčnem
mestu. Preveriti smo želeli prisotnost tako tistih zgodnje pomladanskih kot tistih pozno
poletnih vrst ter seveda vseh ostalih z vegetacijskim optimumom pozno pomladi in poleti.
Za vsako izmed vrst smo na posameznih vzorčnih mestih po Braun-Blanquetovi metodi
ocenili njeno pokrovnost in pogostnost ter družljivost. V popise nismo vključili mahovnih
in lišajskih vrst. Poleg tega smo pri zadnjem florističnem popisu leta 2017 (meseca julija)
zaradi natančnejše statistične obdelave naša vzorčna mesta razdelili na podploskvice
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velikosti 3x3 m in v vsaki zopet izvedli fitocenološki popis po Braun-Blanquetovi metodi.
Število podploskvic na vzorčno mesto se je med posameznimi vzorčnimi mesti razlikovalo,
saj so bila tudi vzorčna mesta oz. presvetlitvene vrzeli različnih velikosti. Na vzorčnih
mestih Kamen zid, Pod Barnikom in Nad Barnikom smo izbrali 8 podploskvic, na
vzorčnem mestu Pod Goteniškim Snežnikom 14, na vzorčnih mestih Goteniška gora in
Nad Drago pa 20. Med fitocenološkim popisom na posameznih vzorčnih mestih smo pri
tistih rastlinskih vrstah, pri katerih se je to jasno videlo, dopisali še poti širjenja na
presvetlitvene vrzeli (npr. po gozdni vlaki, po poteh divjadi).

Slika 16: Presvetlitev Nad Drago, razdeljena na podploskvice (Foto: B. Ravnjak).
Figure 16: Nad Drago forest gap devided in subplots (Photo: B. Ravnjak).

3.4

ANALIZA VRSTNE SESTAVE RASTLIN NA PRESVETLITVAH

S programom JUICE 7.0 (Tichý, 2002) smo izvedli nekatere osnovne analize vrstne
sestave rastlin v podploskvicah in na posameznih presvetlitvah (VM). Izračunali smo
najmanjšo, maksimalno ter povprečno pokrovnost vsake vrste v posamezni podploskvici in
frekvenco pojavljanja vrst v podploskvicah. Pri vrstah, ki so se pojavljale na večini lokacij
in katerih pokrovnost se je med lokacijami bistveno razlikovala, smo s programom
Statistica 8.0 izračunali ali je razlika v pokrovnosti med posameznimi lokacijami za te
vrste statistično značilna (pri p<0.05). Za vsako presvetlitev smo ugotovili enkratne vrste
ter diagnostične, konstantne in dominantne rastlinske vrste. Za mejno vrednost
diagnostičnih vrst smo izbrali pojavljanje vrste v vsaj 50 % podploskvic na posameznem
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vzorčnem mestu v primerjavi z ostalimi vzorčnimi mesti. Vrsta je bila konstantna, če se je
pojavljala vsaj v 60 % podploskvic in dominantna, kadar je imela v vsaki podploskvici
pokrovnost nad 30 %. Enkratne vrste pa so bile tiste, ki so bile prisotne samo v eni
podploskvici (Tichý, 2002). Za ugotavljanje podobnosti med posameznimi lokacijami smo
uporabili Jaccardov in Sörensenov koeficient podobnosti, ki smo ju izračunali v programu
JUICE 7.0 na osnovi Mann-Whitney testa med skupinami podploskvic.

3.5

IZBOR FUNKCIONALNIH
ZNAČILNOSTI VRST

RASTLINSKIH

POTEZ

IN

EKOLOŠKIH

Za podrobnejšo analizo ekoloških značilnosti vrst na presvetlitvenih vrzelih v odvisnosti
od časa nastanka vrzeli in analizo spreminjanja funkcionalnih rastlinskih potez ter analizo
habitatne preference vrst na presvetlitvenih vrzelih je po fitocenoloških popisih sledil izbor
funkcionalnih rastlinskih potez (Tabela 1). Podatke o vrednostih funkcionalnih rastlinskih
potez smo dobili v podatkovni bazi BIOLFLOR (Klotz in sod., 2002), za habitatno
preferenco rastlinskih vrst pa smo uporabili Ellenbergove indekse (Ellenberg in sod.,
1992). V programu JUICE 7.0 (Tichý, 2002) smo za vsako podploskvico na osnovi
Ellenbergovih indeksov vrst prisotnih v podploskvicah, izračunali povprečne vrednosti
Ellenbergovih indeksov, tehtanih s pokrovnostjo posameznih rastlinskih vrst. S tem smo
ugotovili potencialne abiotske faktorje na posameznih presvetlitvah in če se le-ti med
presvetlitvami kaj razlikujejo. Potencialne razlike smo prikazali v box-plot grafih,
narejenih v programu R3.1.1.. Podatkovna baza BIOLFLOR (Klotz in sod., 2002) vsebuje
večinoma podatke o srednjeevropskih rastlinskih vrstah. Za vrste, ki so razširjene samo pri
nas ali v južnem delu Evrope, pa baza podatkov ne vsebuje. Pri teh vrstah smo na osnovi
opisa funkcionalne poteze v BIOLFLOR ali podatkov, zbranih iz drugih literaturnih virov
(Šilić 1988; Martinčič in sod., 2007; Pierce in sod., 2017), vrednost funkcionalne poteze
pripisali rastlinski vrsti naknadno. Pri nekaterih vrstah niti iz opisov po BIOLFLOR niti iz
literaturnih virov vrednosti funkcionalne rastlinske poteze nismo mogli določiti. V takšnem
primeru smo funkcionalni potezi pripisali vrednost 'ni podatka'.
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Preglednica 1: Izbor funkcionalnih rastlinskih potez s posameznimi kategorijami
Table 1: Selected plant functional traits with single categories

FUNKCIONALNA
RASTLINSKA POTEZA
Življenjska oblika
Življenjski cikelj
Vegetativni način
razmnoževanja

Založni organi

Trajnost listov
Anatomija listov
Oblika listov

Začetek cvetenja
Trajanje cvetenja
Tip reprodukcije

Vektor prenosa peloda
Način oploditve

Barva cveta
'Nagrada' v cvetu

KATEGORIJE
megafanerofiti, nanofanerofiti, hamefiti, hemikriptofiti,
geofiti, terofiti
enoletnice, dvoletnice, večletnice in zelnate trajnice
čebulica, fragmentacija, rizom, ''premikač'' (runner),
''premikač'' kot pleiokorm, rizom-premikač (runner-like
rhizome), gomolj-premikač (runner with tuberous),
stebelni gomolj, brstič (turio)
koreninski gomolj, rizom, ''premikač'' (runner),
''premikač'' kot pleiokorm, rizom-premikač (runner-like
rhizome), gomolj-premikač (runner with tuberous),
stebelni gomolj, deblo, koreninski skupek
zimzeleni, vednozeleni, pomladansko zeleni, poletno
zeleni, brez listov
helomorfni, higromorfni, mezomorfni, skleromorfni,
brez listov
Igličasti, dvakrat pernati, dlanasto sestavljeni, celi,
črtalasti, krpati, podolgasti, dlanasto deljeni, pernati,
pernato deljeni, enostavni
marec, april, maj, junij, julij, avgust
1 mesec, 2 meseca, 3 mesece
s semeni/sporami, s semeni in vegetativno, s sporami in
vegetativno, večinoma s semeni, večinoma s sporami,
večinoma vegetativno
žuželke, veter, samooprašitev, abiotski dejavniki
alogamija, avtogamija, avtomiksa, fakultativna
alogamija, fakultativna avtogamija, mešan način,
ksenogamija
Modra, rjava, zelena, lila, rožnata, škrlatna, rdeča,
vijolična, bela, rumena
Medičina (brez, prisotna, veliko, malo), cvetni prah
(prisoten, veliko, malo), brez nagrade, zavajajoč cvet
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Preglednice 1: Izbor funkcionalnih rastlinskih potez s posameznimi kategorijami
Table 1 continued: Selected plant functional traits with single categories

FUNKCIONALNA
RASTLINSKA POTEZA
Oblika cvetov po Müller-ju*

KATEGORIJE

za čebele, za čmrlje, za metulje, za vešče, za muhe, za
kožokrilce, za ose, za trepetavke, vetrocvetni, cvetovi s
skritimi nektariji, varljivi cvetovi, zavajajoči cvetovi,
cvetovi z odprtimi nektariji, cvetovi s cvetnim prahom,
cvetovi s pastmi, pravi ustnati cvetovi
Oblika cvetov po Kugler-ju** zvonasto oblikovani, čopičasti, diskasti, metuljasti,
koški, lijasti, ustnati, cvetovi s cvetnim prahom,
pecljato diskasti cvetovi, pravi ustnati, cvet oblikovan v
past
Tip plodu
Skupek mešičkov, birni plod, skupek koščičastih
plodov, jagoda, glavica, koščičast plod, strok, členast
strok, orešek, pečkat plod, pokovec, lusk
Tip diaspore (tip enote Skupek plodov, plod s priveskom, plod, birni plod,
razširjanja semen)
sočno soplodje, pokovec, seme, spora

*Müller (1881) je cvetove, ki jih oprašujejo žuželke, razdelil v 9 osnovnih razredov glede na tip
opraševalca. Glede na nekatere morfološke posebnosti pri nekaterih cvetovih je osnovne razrede
razdelil še na nekaj manjših.
**Kugler (1970) je cvetove glede na njihovo obliko razdelil v 10 osnovnih razredov s podrazredi
zaradi vmesnih oblik.

S pomočjo programa JUICE smo za vsako rastlinsko potezo izračunali frekvenco njenega
pojavljanja v podploskvicah na posameznih vzorčnih mestih. V programu Statistica 8.0
(Statsoft Inc. 2007) smo nato izračunali Spearmanov koeficient korelacije pri p<0.05, med
pojavnostjo posamezne rastlinske poteze in vzorčnimi mesti (Paušič in Čarni, 2012). Poleg
tega smo v istem programu izračunali pri p<0.05 še statistične razlike med posameznimi
lokacijami za vsako kategorijo funkcionalne rastlinske poteze. Za vsako kategorijo
funkcionalne rastlinske poteze smo najprej v statističnem programu Statistica 8.0 testirali
ali je porazdelitev poteze na lokacijah normalna ali ne. V našem primeru so bile vse
porazdelitve normalne, zaradi česar smo v nadaljevanju za analizo razlik med lokacijami
uporabili One-way ANOVA in Post-hoc Bonferroni test (Tripathi in Pandej, 2017), saj je v
naši raziskavi statistično spremenljivko predstavljala frekvenca pojavljanja rastlinskih vrst
z določeno funkcionalno potezo na posamezeni lokaciji. Skupne rezultate samo tistih
kategorij funkcionalnih rastlinskih potez, kjer je analiza pokazala statistično značilne
razlike med lokacijami, smo z medianami prikazali v skupnih frekvenčnih diagramih.
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Mediano kot srednjo vrednost smo uporabili zato, ker se uporablja kot srednja vrednost pri
številskih podatkih in jo je enostavneje prikazati v diagarmih saj predstavlja srednjo
vrednost od katere ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovico pa večje ali
enake. Tisto kategorijo funkcionalne rastlinske poteze, v kateri se je posamezna lokacija
statistično značilno razlikovala vsaj še od treh drugih lokacij, smo označili z zvezdico. Za
razlikovanje od vsaj še treh drugih lokacij smo se odločili zato, ker smo s tem želeli
izpostaviti tiste lokacije, ki so po prisotnosti rastlin z določeno funkcionalno potezo najbolj
odstopale.

3.6

UGOTAVLJANJE ŽIVLJENJSKE STRATEGIJE RASTLINSKIH ZDRUŽB

V podatkovni bazi BIOLFLOR smo za vsako izmed rastlinskih vrst dobili podatek o njeni
življenjski strategiji (kompetitor (C); stres tolerator (S) in ruderalna vrsta (R)). Vrstam, pri
katerih tovrstnega podatka ni bilo v BIOLFLOR, smo podatek o življenjski strategiji
poiskali v drugih virih (Šilić, 1988; Martinčič in sod., 2007; Pierce in sod., 2017). V
omenjeni podatkovni bazi so manjkali podatki predvsem za nekatere ilirske, balkanske in
dinarske vrste. Seznam vseh rastlinskih vrst s pripadajočim podatkom o življenjski
strategiji smo nato vnesli v C-S-R Signature Calculator 1.2 program (Hunt in sod., 2004).
Program je sestavljen iz dveh delov. Prvi t. i. 'calculator' del predstavlja Excelova tabelo, v
katero smo vnesli vse vrste na posameznem vzorčnem mestu, procent pokrovnosti in tip
življenjske strategije. Za celotno vzorčno mesto program nato izračuna delež C, S in R vrst
in na osnovi izračuna celotni rastlinski združbi pripiše najbližjo življenjsko strategijo ter
položaj prikaže v C-S-R diagramu. V drugem delu, imenovanem 'comparator', program
med seboj primerja različne rastlinske združbe (v našem primeru združbe posameznih
vzorčnih mest) na osnovi deležev C, S in R izračunanih v 'calculator'. Vse rastlinske
združbe prikaže skupaj na enem C-S-R diagramu. Med posameznima združbama izračuna
tudi relativno oddaljenost z upoštevanjem vseh koordinat v C-S-R značilnostih in
oddaljenost, izraženo v dvodimenzionalnem prostoru (Hunt in sod., 2004).

3.7

ODZIV
IZBRANE
RASTLINSKE
PRESVETLITVENE VRZELI

VRSTE

NA

NASTANEK

V naši raziskavi smo preučili tudi odziv posamezne rastlinske vrste na nastanek
presvetlitvene vrzeli, katere posledica je izpostavitev povečanemu sončnemu sevanju.
Izbrali smo vrsto C. purpurascens, ki je tipična predstavnica gozdne podrasti. Navadna
ciklama je v Sloveniji zelo razširjena vrsta, ki raste vse od morja do visokogorskih
predelov. Večinoma je prisotna v listnatih in mešanih gozdovih, najdemo pa jo lahko tudi v
višje ležečih senožetih. Je predstavnik geofitov, saj ima v zemlji gomolj, ki predstavlja
založno tkivo. Njeni listi so zimzeleni in odmrejo v poletnih mesecih pred cvetenjem. Po
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cvetenju začno rasti novi listi (Bavcon, 2009). Na spodnji strani vsebujejo listi antociane,
ki v večini primerov spodnjo stran listov obarvajo vijolično. Antociani imajo ključno vlogo
pri zaščiti tkiv pred fotoinhibicijo in fotooksidacijo (Chalker-Scott, 1999; Cooper- Driver,
2001; Gould in sod., 2002). Delujejo kot antioksidanti, ki vežejo proste radikale. Ugotovili
so, da so listi osebkov, rastočih na mestih, ki so izpostavljena močnemu sončnemu sevanju,
obarvani intenzivneje vijolično (Grey-Wilson, 1988, 2002; Mathew, 2013). Z meritvami
vsebnosti antocianov v listih navadne ciklame z vseh preiskovanih presvetlitvenih vrzeli
smo želeli preučiti ali se vsebnost antocianov v listih navadne ciklame na novo nastalih
presvetlitvah razlikuje od tistih, rastočih v mladovju in tistih, rastočih na starejših
presvetlitvah. Oziroma, ali je na slednjih tekom let prišlo do kakršnekoli prilagoditve na
povečano sončno sevanje.
Leta 2016 smo na vsakem izmed vzorčnih mest 3 do 6 primerkom (odvisno od številčnosti
osebkov v lokalni populaciji) odstranili vse liste, jih spravili v plastične vrečke in shranili v
prenosni hladilni posodi. V spomladanskem času listov navadne ciklame nismo našli na
vzorčnih mestih Goteniška Gora in Pod Goteniškim Snežnikom. V jesenskem terminu pa
smo na vzorčnem mestu nad Barnikom našli samo en ciklamin list, pri katerem smo sicer
izmerili vsebnost antocianov, vendar ta vzorec ni bil vključen v nadaljnjo statistično
obdelavo. Liste ciklam smo nato do obdelave v laboratoriju shranili v zamrzovalni skrinji
na -18 °C. Liste ciklam smo pobirali v aprilu in še enkrat v avgustu. V aprilu ciklam nismo
našli na vzorčnih mestih VM 4 in VM 5, v mesecu avgustu pa ne na VM1.
Vsak list posebej smo v terilnici strli v prah ob dodatku tekočega dušika. Prah smo nato
prenesli v centrifugirke in vsak tako pripravljen vzorec stehtali. Prah smo prelili z 2 ml
ekstrakcijske raztopine (3 % mravljične kisline + 1% metanola) in antocianine ekstrahirali
1 uro v ledeni ultrazvočni kopeli. Nato smo vzorce 7 min centrifugirali pri 12.000gn. in jih
prefiltrirali skozi Chromafil AO-20/25 poliamidne filtre v viale in jih do HPLC-MS analize
shranili v zamrzovalniku na -20 °C. Identifikacija fenolnih snovi je bila opravljena z
uporabo masnega skeniranja v območju od m/z 110 to 1500. Kolona in kromatografske
razmere so bile enake tistim za HPLC-DAD analizo. Volumen injiciranja vzorca je bil 10
μL in hitrost pretoka mobilne faze je bila 0,6 mL min-1. Pogoji masnega spektrometra so
bili naslednji: temperatura kapilare 250 °C, AUX plin 15 enot in SHE plin 60, napetost 3
kV za negativno ionizacijo ter 4kV za pozitivno ionizacijo, energija kolizije med 20 in 35
%. Za pregled ionizacije in obdelavo podatkov je bil uporabljen program Excalibur
(Thermo Scientific). Identifikacija fenolnih snovi je bila potrjena na podlagi primerjave
retencijskih časov in spektrov s standardi ter s pomočjo fragmentacijskih produktov.

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

44

Določili smo količino vsebnosti naslednjih antocianov:
Anth1 = Malvidin 3,5-diglucoside, Anth2 = Cyanidin 3-neohesperidoside, Anth3 =
Malvidin 3-rutinoside, Anth4 = Malvidin 3-glucoside, Anth5 = Peonidin 3-Oneoheseridoside

Poskus smo ovrednotili kot dvofaktorski poskus z lokacijo ter terminom vzorčenja kot
faktorjem. Za statistično analizo smo uporabili metodo analize variance (ANOVA),
povprečne vrednosti pa smo primerjali z Duncanovim testom mnogoternih primerjav pri
95% intervalu zaupanja. Uporabili smo statistični program Statgraphics-Plus.

3.8

VZORČENJE TALNE FAVNE

Vzorčenje talne favne smo izvedli v letih 2015 in 2016. Na vzorčnih mestih Kamen zid,
Pod Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago smo vzorčili
enkrat in sicer 13. 8. 2015. Na vsaki lokaciji smo odvzeli 6 vzorčnih enot (VE). Na največji
izmed preiskovanih presvetlitev, oz. na vzorčnem mestu Goteniška gora smo vzorčenje
izvedli dvakrat leta 2015 (14. 7., 28.9.) in šestkrat leta 2016 (20. 4., 7. 6., 19. 7., 7. 9., 27.
10, 21. 12.). Vsakokrat smo odvzeli 36 VE, po 6 na severnem, južnem, vzhodnem in
zahodnem delu presvetlitvene vrzeli, 6 v sredini vrzeli ter 6 v bližnjem strnjenem gozdu
(Slika 6). Vsaka vzorčna enota je predstavljala del talnega vzorca, ki smo ga odvzeli s
pomočjo vzorčevalnega svedra. Sveder smo zavrtali 15 cm v tla, pri čemer je vzorec zajel
listni opad in fermentacijski horizont tal. Talne vzorce smo spravili v vreče, jih
transportirali v laboratorij in jih tam stehtali preden smo jih namestili na modificirane
Tullgrenove lijake. Ekstrakcija (sušenje) je trajala tri tedne. Po treh tednih smo vzorce
zemlje odstranili s Tullgrenovih lijakov in jih zopet stehtali. Tehtali smo vzorce odvzete v
letu 2016. Razlika v teži pred sušenjem in po sušenju je predstavljala težo vode v odvzetih
vzorcih. Na podlagi vsebnosti vode v vzorcih ob odvzemu smo lahko sklepali, kolikšna je
bila vlažnost tal ob vzorčenju in ali se je ta glede na sezone spreminjala. Vlažnost tal je
namreč eden izmed dejavnikov, ki prav tako vpliva na prisotnost talne favne. Izmed vseh
ekstrahiranih talnih živali smo izbrali strige (Chilopoda), pri čemer smo večje osebke
shranili v fiole s 70 % etanolom, manjše osebke pa smo vklopili v fiksativ (Swann) in
pripravili trajne mikroskopske preparate.
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Slika 17: Povprečna masa vode s standardno deviacijo v odvzetih talnih vzorcih v šestih vzorčenjih leta 2016
v strnjenem gozdu in na delih presvetlitve Goteniška gora (na jugu, severu, vzhodu, zahodu in na sredini).
Figure 17: Average water weight with standard deviation in soil samples taken at six samplings in year 2016
in dense forest and at single parts of Goteniška gora forest gap (on south, north, east, west and in the middle).

Sledila je identifikacija živali do vrst oziroma do višjih taksonomskih skupin kjer vrstna
identifikacija ni bila mogoča. Osebke smo identificirali s pomočjo ustrezne taksonomske
literature (Verhoef, 1931; Eason 1964; Matic, 1966,1972; Koren 1986, 1992 in druge). Kot
izhodišče za veljavna imena vrst smo uporabili podatkovno bazo Fauna Europaea. Podatke
o identificiranih vrstah smo vnesli v elektronsko podatkovno bazo ''CHILOBIO''. Trajni
mikroskopski preparati in alkoholni preparati pa so del zbirke talnih živali na Oddelku za
biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

3.9

STATISTIČNA OBDELAVA FAVNISTIČNIH PODATKOV

Iz pridobljenih podatkov ulova strig po metodi kvadratov smo s pomočjo orodij MS Excel
2010 izračunali povprečno število osebkov na vzorčno enoto, povprečno število osebkov
na kvadratni meter za vsako posamezno vrsto na posamezni lokaciji. S pomočjo HIkvadrat testa smo za vsako izmed vrst testirali porazdelitev osebkov v prostoru. Za prikaz
pojavljanja posameznih vrst v posameznih vzorčnih enotah smo uporabili dominanco in
frekvenco. Z dominanco smo ugotovili relativno zastopanost posameznih vrst v vzorcu, s
frekvenco pa relativno pojavljanje osebkov v posameznih vzorčnih enotah (Kos, 1988).
Sledila je analiza značilnosti združbe strig na posameznih lokacijah. S pomočjo programa
Ecological Methodology 2nd ed. (Krebs, 1999) smo po metodi Jackknife (Krebs, 1989)
izračunali oceno vrstnega bogastva, standardno deviacijo ocene in njen 95 % interval
zaupanja za vsako lokacijo v vseh sezonah vzorčenja. Raznovrstnost združb smo med
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seboj primerjali na osnovi Shannon-Wienerjevega diverzitetnega indeksa. Podobnost med
združbami pa smo med seboj primerjali s pomočjo evklidske razdalje, ki smo jo izračunali
v programu Statistica 8.0, in na njeni osnovi izrisali dendrograme podobnosti med
združbami.

3.10

PREUČEVANJE POPULACIJSKE DINAMIKE

Populacijsko dinamiko strig smo preučevali na največji presvetlitvi Goteniška gora, kjer
smo vzorčili na severnem, južnem, vzhodnem in zahodnem delu presvetlitve ter na njeni
sredini. Za primerjavo smo izvedli vzorčenje v bližnjem jelovo-bukovem debeljaku. Na
osnovi ulovljenega števila osebkov vsake vrste strig na posameznih vzorčnih mestih smo
za nadaljnje analize izbrali tiste vrste, ki smo jih ulovili na večini vzorčnih mest in hkrati v
večini sezon. Izmed teh smo nato za preučevanje dinamike pojavljanja izbrali tiste vrste,
pri katerih smo izračunali večje gostote osebkov na posameznih vzorčnih mestih in večja
odstopanja v gostotah med posameznimi vzorčnimi mesti. Samo tako smo namreč lahko
preučili dinamiko pojavljanja posameznih vrst strig glede na sezono in znotraj
preučevanega prostora. V nadaljevanju smo pri redu Lithobiomorpha pri preučevanju
dinamike pojavljanja vrst upoštevali še starostno strukturo ulovljenih osebkov. Starostna
struktura v tem primeru ni definirana kot časovna skala starosti osebkov ampak kot
postlarvalni stadiji, ki predstavljajo obdobja med eno in drugo levitvijo osebka. Ulovljeni
osebki so bili v stadijih od PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6 in PL7, pri čemer smo osebke v
stadijih PL1 in PL2 obravnavali kot mlade, osebke v stadijih PL3 in PL4 kot doraščajoče
(subadultne), ter stadije PL5 in več kot odrasle (osebki, ki so spolno zreli in se
razmnožujejo) (Anderson, 1978; Kos, 1997). Ulovljenim osebkom smo torej določili
razvojne stadije in delež ali število osebkov posameznega stadija prikazali v diagramih. V
le-teh smo med seboj primerjali zastopanost posameznih stadijev izbranih vrst glede na
sezone in glede na posamezne dele presvetlitve. Precejšen delež ulovljenih osebkov so
predstavljali tudi larvalni (juvenilni) osebki skupine Lithobiidae. Podobno kot lahko pri
odraslih osebkih prepoznamo posamezne stadije, jih lahko prepoznamo tudi pri larvah in
so sedeči: L0, L1, L2, L3 ter L4. Zaradi slabega poznavanja morfoloških značilnosti
larvalnih oblik, pa identifikacija posameznih vrst večinoma ni mogoča. A vendar je bilo za
natančnejšo preučitev dinamike pojavljanja vrst potrebno kolikor se da indentificirati tudi
larvalne osebke. V ta namen smo za vrstno identifikacijo juvenilnih osebkov izvedli
dodatne morfološke analize. V nadaljnjo analizo smo nato vključili le tiste larvalne osebke,
katere smo lahko natančno identificirali do vrste. Juvenilnih osebkov larvalnega stadija L0
v analize nismo zajeli, saj so si ne glede na vrsto zelo podobni. Pri skupini
Scolopendromorpha, natančneje pri družini Cryptopidae niti, starosti niti spola osebkov
nismo mogli določiti. Zaradi tega smo v analizi populacijske dinamike preučili le
spremembe v oceni gostot na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora tekom sezon.
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3.10.1 Ugotavljanje razvojnih stadijev vrste Clinopodes carinthiacus
Iz skupine Geophilomorpha smo populacijsko dinamiko preučili pri vrsti C. carinthiacus,
pri čemer smo morali predhodno izvesti dodatne morfološke analize osebkov, s katerimi bi
bilo mogoče osebke razvrstiti v posamezne razvojne stadije, ki nato predstavljajo osnovo
za starostno strukturo. V analizo smo vključili 195 osebkov (46 samcev, 71 samic in 78
juvenilnih). Vsakemu izmed osebkov smo izmerili širino zgloba, prešteli število por na 1.
in 7. sternitu, prešteli število koksalnih por ter prešteli število nog. Z analizo merjenih
parametrov smo želeli najti tistega, na osnovi katerega bi lahko med seboj ločili posamezne
razvojne stadije in posledično torej mlajše osebke od starejših. Na osnovi podatkov, ki smo
jih pridobili z meritvami in štetjem smo med seboj primerjali različne parametre. Z
diagramom v katerega smo vnesli širino zgloba in število por na 1. sternitu ter število por
na 7. sternitu smo preučili ali se število por na 1. in 7. sternitu povečuje z večanjem širine
zgloba in posledično s starostjo osebka. Podobno smo medsebojno korelacijo preučili v
diagramu v katerega smo vnesli število koksalnih por in širino zgloba. Med seboj smo nato
primerjali še korelacijo med številom koksalnih por in številom por na 1. sternitu ter
številom por na 7. sternitu. Primerjave med posameznimi parametri smo izvedli ločeno za
samce, samice in juvenilne osebke, saj so nas zanimale tudi morebitena razlike v
soodvisnosti parametrov glede na spol. Kot juvenilne osbke smo že na začetku opredeljili
tiste, ki so imeli samo 1 koksalno poro in še niso imeli razvitih spolnih organov. Rezultate
analize osebkov iz našega vzorčenja smo primerjali z razultati analize vzorca osebkov z
drugih lokacij (iz različnih habitatnih tipov). Le-tega smo pridobili iz zbirke preparatov
strig Oddelka za biologijo in je obsegal 206 osebkov. Pri njih smo izmerili enake
parametre kot pri osebkih našega vzorčenja in izvedli enake analize parametrov. S
primerjavo rezultatov našega vzorčenja in drugih vzorčenj smo preverili ali naše
ugotovitve veljajo tudi za osebke vrste C. carinthiacus z drugih lokacij in posledično za
vrsto v splošnem. Parameter oz. soodvisnost parametrov, s katerim smo lahko med seboj
najbolje ločili razvojne stadije osebkov smo nato uporabili kot merilo za starostno
strukturo. Le-to smo nato upoštevali pri analizi populacijske dinamike, enako kot pri
skupini Lithobiomorpha. Pri vrsti C. carinthiacus smo preučili še rezlike v morebitni
razporeditvi osebkov v strnjenem gozdu in na presvetlitvi Goteniška gora. Pri tem smo
uporabili standaridizran indeks po Morisitaju, s katerim smo izračunali naključno,
skupinsko ali enakomerno razporeditev osebkov.
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KORELACIJA MED TEMPERATURO
POJAVLJANJEM STRIG
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Pri izbranih vrstah strig smo na osnovi izmerjene temperature tal in vlažnosti odvzetih
talnih vzorcev na presvetlitvi Goteniška gora preučili povezavo med temperaturo in
vlažnostjo tal ter dinamiko njihovega pojavljanja. Analizo vpliva temperature in vlažnosti
smo izvedli s kanonično korespondenčno analizo (CCA) v programu Canoco 5.0 (2012).
Glede na to, da sta se temperatura tal (Slika 11) in vlažnost (Slika 17) na posameznih delih
presvetlitve Goteniška gora med sezonami spreminjali in se razlikovali tudi med deli
presvetlitve, smo s pomočjo CCA nato ugotovili ali na pojavljanje vrst na določenih delih
in v sezonah vplivata omenjeni okoljski spremenljivki. Vpliv temperature in vlažnosti na
pojavljanje posameznih vrst smo preverili še s Pearsonovim koeficientom korelacije v
programu Statistica 8.0 (StatsoftInc. 2007).
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Na vseh vzorčnih mestih smo v zeliščni plasti skupno popisali 186 različnih rastlinskih
vrst, skupno na vseh podploskvicah pa 140 (Priloga 1). Največ vrst smo našli na
presvetlitvi Goteniška gora in sicer v popisu celotne ploskve 106 ter pri popisu znotraj
podploskvic 74. Najmanj vrst smo našli v bukovem mladovju (Kamen zid). Pri popisu
celotnega vzorčnega mesta smo jih našli 58 in znotraj podploskvic 31. Izmed vseh vrst se
jih je 26 pojavljalo na vseh vzorčnih mestih. Izmed teh jih je bilo 15 prisotnih tudi v
podploskvicah, kar pomeni, da so bile le-te vključene v statistično obdelavo. Največ
popisanih vrst ima evropsko-azijsko razširjenost (20 %), sledijo paleo vrste zmerno toplih
klimatov (13 %), evropsko-kavkaško (12 %) in cirkumborealno (11 %) (Slika 18)
razširjenostjo. Vrste s preostalimi tipi razširjenosti so zastopane z manj kot 8 % deležem.
Vse popisane vrste, razen Erigeron annuus L., so avtohtone za slovensko floro. Omenjena
vrsta je bila tudi edina invazivna vrsta pri naših popisih. Pri popisu pokrovnosti znotraj
podploskvic je večina vrst (114) imela povprečni odstotek do 5%, največjo povprečno
pokrovnost v podploskvicah pa je imela F. sylvatica (28,5 %). Sledile so ji še vrste
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. (23,67 %), Tussilago farfara L. (20,29 %) in
Epimedium alpinum L. (20,5 %). Tudi maksimalno pokrovnost nad 50 % so v
podploskvicah dosegle vrste F. sylvatica (88 %), B. sylvaticum (63 %) in T. farfara (63 %),
poleg njih pa še F. vesca (63 %), Petasites albus (L.) Gaertn. (63 %), Salvia glutinosa L.
(63 %) in S. ovatus (63 %). Analiza pogostnosti pojavljanja (frekvence) posamezne vrste v
podploskvicah na posameznih presvetlitvah je pokazala, da je skupno samo 38 vrst v
podploskvicah na enem ali vseh vzorčnih mestih doseglo frekvenco 50% ali več (Priloga
3). Izmed teh vrst je vrsta A. pseudoplatanus imela frekvenco pojavljanja nad 60 % na vseh
vzorčnih mestih in F. sylvatica 100 % prav tako na vseh vzorčnih mestih. Na petih
vzorčnih mestih je imela nad 70 % frekvenco pojavljanja vrsta G. odoratum, frekvenco nad
50 % pa G. flavidum. Na štirih vzorčnih mestih so bile vrste B. sylvaticum z več kot 70 %
frekvenco ter C. sylvatica in F. vesca z več kot 50 % frekvenco pojavljanja.
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Preglednica 2: Število rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen zid; VM2-Pod
Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad
Drago). Seznam vseh vrst je v Prilogi 1.
Table 2: Number of plant species at single sampling sites ((VM1-Kamen zid; VM2-Pod Barnikom; VM3Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago). Plant species
list is in Attachment 1.

SUM
samo na posameznem VM
samo na kronosekvencah
samo na celotnih popisih

VM1
58
2
0
27

VM2
84
9
3
27

VM3
92
9
4
26

VM4
96
8
10
28

VM5
106
13
7
32

VM6
93
23
14
20

25

Delež vrst (%)

20
15
10
5
0

Slika 18: Delež popisanih rastlinskih vrst, skupno na vseh vzorčnim mestih, z določenim tipom razširjenosti
(tip razširjenosti povzet po Pignatti in sod., 1996; Praprotnik, 1987 in Wraber M.,1969).
Figure 18: Percentage diagram of detected plant species, all together at all sampling sites, with its specifical
distribution (distribution types according to Pignatti et al., 1996; Praprotnik, 1987 and Wraber,1969).
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Pri izbranih 15 vrstah (Slika 19 a) in b)), ki so bile prisotne v podploskvicah na večini
vzorčnih mest in so bile opazne večje spremembe v njihovih odstotkih pokrovnosti med
vzorčnimi mesti, smo ugotovili, da se je le-ta med nekaterimi vzorčnimi mesti res
statistično razlikovala. Vrsta B. sylvaticus je imela največjo povprečno pokrovnost na
presvetlitvi Nad Branikom, kar je statistično značilno več od mesta Draga, kjer vrste sploh
ni bilo in od mest Kamen zid ter Pod Barnikom, kjer je bila pokrovnost značilno manjša.
Pri vrsti Calamintha grandiflora (L.) Moench so bile statistično značilne razlike v
povprečni pokrovnosti med mestom Nad Barnikom in mesti Goteniška gora, Pod
Goteniškim Snežnikom, Kamen zid in Draga. Nad Barnikom je imela ta vrsta večjo
pokrovnost kot na ostalih mestih, pri čemer je na Dragi sploh ni bilo. Vrste C. trifolia, G.
odoratum, O. verna in S. ovatus so na mestu Pod Barnikom imele statistično značilno
največjo pokrovnost v primerjavi z ostalimi petimi lokacijami, pri čemer vrsti G. odoratum
in S. ovatus nista bili prisotni na lokaciji Draga, slednje ni bilo tudi na mestu Kamen zid.
Na lokaciji Draga pa so statistično večjo povprečno pokrovnost kot na ostalih petih mestih
imele vrste M. perennis, M. murallis in E. amygdaloides, ki na mestu Kamen zid ni bila
prisotna. Med tem ko je imela vrsta F. vesca statistično značilno večjo povprečno
pokrovnost na lokaciji pod Goteniškim Snežnikom v primerjavi z lokacijami Draga,
Kamen zid in Pod Barnikom, je imela vrsta S. glutinosa poleg enakih statističnih razlik kot
prej omenjena vrsta, še značilne razlike pokrovnosti z lokacijo Nad Barnikom in Goteniška
gora. Vrsta S. europaea pa je imela značilno največjo povprečno pokrovnost na mestu
Goteniška gora v primerjavi z mesti Kamen zid, Nad Barnikom, Pod Goteniškim
Snežnikom in Pod Barnikom, kjer vrste ni bilo. Pri vrsti Ajuga reptans L. so bile statistične
razlike le med mestoma Goteniška gora in Pod Goteniškim Snežnikom, kjer je bila njena
povprečna pokrovnost izrazito manjša. Prav tako je sta imeli značilno različno pokrovnost
na Goteniški gori vrsti C. sylvatica in G. flavidum. Prva je imela tam značilno večjo
povprečno pokrovnost kot na lokaciji Draga, druga pa najmanjšo v primerjavi z lokacijo
Pod Barnikom.
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Slika 19: a) in b) Sprememba v deležu povprečne pokrovnosti med posameznimi VM za 15 izbranih
rastlinskih vrst.
Figure 19: a) and b) Cover percentage change diagram between single sampling sites for 15 choosen plant
species.

Število diagnostičnih, konstantnih in dominantnih rastlinskih vrst, ki smo jih izračunali na
osnovi popisov v podploskvicah, se je med vzorčnimi mesti razlikovalo. Izmed vseh vrst
sta bili vrsti A. pseudoplatanus in F. sylvatica konstantni na vseh vzorčnih mestih, G.
odoratum na petih in vrste B. sylvaticum, G. flavidum, R. idaeus in S. ovatus na štirih
presvetlitvah (Priloga 4). Kar se tiče dominantnih vrst, je bila na presvetlitvi Kamen zid
kakor tudi na ostalih vzorčnih mestih dominantna samo ena vrsta in sicer F. sylvatica.
Poleg nje je bila na štirih vzorčnih mestih dominantna še vrsta B. sylvaticum. Ostale
dominantne vrste so prikazane v prilogi 4. Na osnovi Jaccardovega in Sorensenovega
koeficienta sta si med seboj najbolj podobni lokacija Nad Barnikom in Pod Goteniškim
Snežnikom (Jaccardov koef. je 52.28, Sörensenov koef. je 51.58), najmanj pa lokaciji Nad
Barnikom in Nad Drago (Jaccardov koef. je 3.52, Sörensenov koef. je 3.25). Tabela
vrednosti koeficientov med ostalimi lokacijami je v Prilogi 5.
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Vrstna sestava na posameznih presvetlitvah

4.1.2.1 Kamen zid
Na lokaciji Kamen zid smo v podploskvicah popisali 31 vrst, še 27 pa izven podploskvic
na celotnem vzorčnem mestu. Po metodi Jackknife znaša ocenjeno število vrst na lokaciji
Kamen zid 35 vrst (s 95 % intervalom zaupanja med 32 in 37). Izmed vseh popisanih vrst
smo samo na mestu Kamen zid našli vrsti Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. in
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Na vzorčnem mestu so bile prisotne 4 enkratne vrste.
Povprečno število vrst na podploskvico je znašalo 14 vrst, z ocenjenim povprečnim
pričakovanim številom pa 26 vrst (pri 95 % intervalu zaupanja med 16 in 35). Omenjeno
vzorčno mesto je v fazi mladovja, zato je največjo pokrovnost v podploskvicah dosegla
bukev (F. sylvatica) in sicer 88 %, pri čemer pa ne gre več za zeliščni sloj ampak za
grmovni sloj bukovega mladovja. V zeliščnem sloju sta imeli največjo povprečno
pokrovnost O. verna in B. sylvaticum (obe s 13 %). Vse ostale vrste so imele pokrovnost
med 1 in 3 %. Več kot 50 % frekvenco pojavljanja v podploskvicah je imelo 13 vrst. Od
teh so imele 100 % frekvenco vrste C. trifolia, F. sylvatica, G. flavidum in O. verna.
Nobena izmed vrst, prisotnih na tej presvetlitvi, ni bila diagnostična za to lokacijo.
Konstantnih vrst je bilo 8, pri čemer nobena ni bila konstantna samo na tem VM (Priloga
4). Dominantna pa je bila samo vrsta F. sylvatica. Vrste A. reptans, C. grandiflora, S.
ovatus, B. sylvaticum, S. glutinosa, Prunella vulgaris, Euphorbia carniolica Jacq., E.
amygdaloides in F. vesca so bile prisotne predvsem na robu vzorčnega mesta, tam kjer
poteka vlaka na čistini do mladovja.

4.1.2.2 Pod Barnikom
Skupno smo na lokaciji popisali 84 rastlinskih vrst. Od teh smo jih v podploskvicah našli
57 in izven še 27. Ocenjeno vrstno bogastvo rastlinskih vrst na lokaciji po Jackknife znaša
77 vrst (s 95 % intervalom zaupanja med 58 in 96). Vzorčno mesto je imelo kar 22
enkratnih vrst, pri čemer smo v celotnem popisu samo na tem mestu našli Adenostyles
glabra (Miller) DC., Agrostis stolonifera L., Aremonia agrimonoides (L.) DC., Crepis
biennis L., L. caprifolium, L. nigra, Prunus avium L., Ranunculus aconitifolia L. in R.
fallax. V podploskvicah je bilo prisotnih povprečno 23 vrst, pri čemer ocenjeno povprečno
pričakovano število vrst na podploskvico znaša 44 vrst (pri 95 % intervalu zaupanja med
32 in 56). Največji odstotek povprečne pokrovnosti v podploskvicah so imele vrste T.
farfara (63 %), F. sylvatica (38 %), B. sylvaticum (22 %) in S. ovatus (21 %). Vse ostale
vrste so imele povprečno pokrovnost v podploskvicah manj kot 20 %, kar 24 vrst pa manj
kot 2 %. Kar se tiče frekvence pojavljanja vrst v kronosekvencah, je 19 vrst imelo
frekvenco pojavljanja več kot 50 %. Izmed njih so 100 % frekvenco pojavljanja imele vrste
F. sylvatica, Helleborus niger L., O. verna, Rosa pendulina L. in S. ovatus. Diagnostične
vrste za presvetlitev Pod Barnikom so bile sledeče: A. glabra, H. niger, Heracleum
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sphondylium L., Ranunculus platanifolius L. in R. pendulina. Na presvetlitvi je bilo 12
konstantnih vrst (Priloga 4), med katerimi sta bili vrsti A. nemorosa in C. trifolia
konstantni samo na tem VM. Dominantnih vrst je bilo 6 in med njimi sta samo na tem
mestu bili dominantni G. odoratum in S. ovatus. Vrste Aposeris foetida (L.) Less., Dactylis
glomerata L., Plantago major L., Taraxacum officinale Weber in Wiggers, T. farfara in
Veronica officinalis L. so bile prisotne predvsem na mestu, kjer se vlaka, ki jo uporabljajo
tudi živali, steka na presvetlitev. Med temi je izstopala edina tujerodna rastlinska vrsta E.
annuus, ki smo jo zabeležili ob naših popisih. Na presvetlitvi je bil prisoten en cvetoč
primerek, nekaj pa jih je bilo tudi na vlaki, ki vodi do presvetlitve.

4.1.2.3 Nad Barnikom
Število vseh najdenih rastlinskih vrst je znašalo 92, pri čemer jih je bilo samo v
podploskvicah 66. Izven podploskvic smo našli še 26 rastlinskih vrst, samo na omenjeni
lokaciji pa vrste A. platanoides, Achillea millefolium L., Aconitum lycoctonum L. em
Koelle, Alchemilla sp., Bellis perennis L., Brachypodium rupestre cf., Sambucus ebulus L.,
Valeriana tripteris L. in Vicia cracca L.. Ocenjeno število vrst po metodi Jackknife za
omenjeno lokacijo znaša 87 vrst (s 95 % intervalom zaupanja med 71 in 105). Na
vzorčnem mestu je bilo 25 enkratnih vrst. Ocenjeno pričakovano povprečno število vrst na
podploskvico je 50 (pri 95 % intervalu zaupanja med 37 in 62). Tretjina vrst je imela na
tem vzorčnem mestu povprečno pokrovnost v podploskvicah manj kot 2 %, največjo
povprečno pokrovnost pa P. albus (55 %), B. sylvaticum (44 %) in F. sylvatica (32 %).
Med vsemi vrstami je 18 vrst imelo frekvenco pojavljanja v podploskvicah nad 50 %.
Največjo (100 %) so imele vrste C. grandiflora, F. sylvatica in R. idaeus. Medtem ko je
bila tukaj diagnostična vrsta samo C. grandiflora, pa je bilo kar 14 vrst konstantnih. Izmed
teh je bila S. glutinosa konstantna samo na tej presvetlitvi. Dominantnih je bilo 5 vrst, a
nobena samo na tem mestu. Tudi na tem mestu je bilo nekaj rastlinskih vrst (B. perennis, T.
farfara, A. reptans, F. vesca, Hypericum perforatum L., Agrimonia eupatoria L.,
Alchemilla sp., S. ovatus, A. foetida) prisotnih predvsem na mestu, kjer je presvetlitev
bodisi mejila na vlako ali stečino za živali bodisi se je stikala z njo.

4.1.2.4 Pod Goteniškim Snežnikom
Skupno število vrst, ki smo jih popisali na vzorčnem mestu, je bilo 96. Izmed teh jih je bilo
68 prisotnih v podploskvicah in 28 samo izven njih. Vzorčno mesto je imelo 9 enkratnih
vrst, pri čemer smo v celotnem popisu presvetlitve samo na tem mestu našli naslednje
vrste: Arabis alpina, Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, Chrysosplenium alternifolium L.,
Corydalis cava (L.) Schweigg & Körte, Epilobium collinum C. C. Gmel, Leontodon sp.,
Leucojum vernum L. in Stellaria media (L.) Vill.. Po metodi Jackknife znaša ocena
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vrstnega bogastva za to vzorčno mesto 76 (s 95 % intervalom zaupanja med 72 in 81). Na
posamezno podploskvico pa je ocenjeno pričakovano povprečno število znašalo 56 vrst
(pri 95 % intervalu zaupanja med 42 in 69). Na vzorčnem mestu nobena izmed vrst v
podploskvicah ni presegla povprečne pokrovnosti 50 %. Največjo povprečno pokrovnost
so imele vrste F. vesca (26 %), F. sylvatica (25 %) in S. glutinosa (22 %). Tudi tukaj je kar
tretjina vrst imela povprečno pokrovnost manj kot 2 %. Izmed 19 vrst z več kot 50%
frekvenco pojavljanja v podploskvicah so imele 100 % pojavljanje vrste F. sylvatica, S.
glutinosa in S. ovatus. Na omenjeni presvetlitvi so bile diagnostične vrste A. filix-femina,
Circaea lutetiana L., O. acetosella, Polystichum aculeatum (L.) Roth, S. glutinosa in S.
nodosa. Konstantnih je bilo 11 vrst in dominantnih 6. Izmed vseh vrst je bila samo na tem
mestu konstantna le A. alba, dominantni pa S. glutinosa in S. nodosa (Priloga 4). Tudi na
tej presvetlitvi smo zabeležili invazivno vrsto E. annus, ki se je na presvetlitev razširila
verjetno z vlake. Poleg omenjene se je z vlake razširila verjetno tudi vrsta Carex remota L.,
ki je imela pokrovnost na vlaki 50 %, na delu presvetlitve, ki meji na vlako, pa je bila
zastopana le z nekaj primerki.

4.1.2.5 Goteniška gora
Na največji presvetlitvi smo skupno popisali 106 rastlinskih vrst. V podploskvicah jih je
bilo 74, tistih, ki smo jih našli samo izven podploskvic, pa 32. V celotnem popisu smo
samo na tem mestu našli vrste Arctium lappa L., Betula pubescens AL, Bromopsis ramosa
(Huds.) Holub, Carex brizoides L., Cirsium vulgare (Savi) Tenore, D. laureola, Epipactis
atrorubens (Hoffm.) Besser, Linum catharticum L., Myosotis decumbens Host, Origanum
vulgare L., Rosa pimpineifolia L., Teucrium chamaedrys L. in Veronica serpyllifolia L..
Izmed vseh vrst znotraj podploskvic je bilo 16 enkratnih. Ocenjeno število vrst po
Jackknife je 89 (s 95 % intervalom zaupanja med 81 in 97), ocenjeno pričakovano
povprečno število vrst na podploskvico pa 58 (pri 95 % intervalu zaupanja med 44 in 72).
Med vsemi popisanimi vrstami so največjo povprečno pokrovnost dosegle vrsta T. farfara
(36 %), B. sylvaticum (27 %) in F. vesca (24 %). Četrtina vrst je imela povprečno
pokrovnost pod 2 % in kar polovica med 2 % in 10 %. Za 15 vrst je frekvenca pojavljanja
v podploskvicah znašala več kot 50 %, le za dve med njimi (F. sylvatica in S. ovatus)
100%. Na tej presvetlitvi je bila prav tako diagnostična le ena vrsta in sicer A. reptans, pri
kateri smo opazili tudi 64 osebkov belo cvetočih (albino) primerkov. Le-ta je bila hkrati
tudi dominantna edino na tem mestu, poleg nje pa še P. abies, P. vulgaris, S. europaea, U.
dioica in V. officinalis izmed skupno 11 dominantnih vrst. Konstantnih vrst je bilo 11, toda
nobena od njih ni bila konstantna samo na tem VM (Priloga 4). Poleg belo cvetočih A.
reptans smo našli še dva primerka belo cvetočih D. mezereum. Z ene izmed glavnih
gozdnih cest vodi do oz. na presvetlitev vlaka. Tam, kjer se vlaka odpira na presvetlitev, je
večja gostota vrst Clinopodium vulgare L., Eupatorium cannabinum L., P. major, P.
vulgaris in T. farfara.
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4.1.2.6 Nad Drago
Skupno število vrst, ki smo jih zabeležili na najmlajši presvetlitvi, je bilo 93. Med temi
smo jih 73 popisali v podploskvicah in 20 samo izven njih. Po metodi Jackknife je ocena
vrstnega bogastva znašala 88 vrst (s 95 % intervalom zaupanja med 83 in 93). Na
presvetlitvi je bilo v podploskvicah prisotnih 15 enkratnih vrst, v okviru celotnega popisa
lokacije pa so bile samo na tem mestu prisotne Aruncus dioicus (Walter) Fernald, Asarum
europaeum L., Campanula trachelium L., Carex digitata L., Chaerophyllum hirsutum L.,
Cirsium eriophorum (L.) Scop., Clematis vitalba L., Corylus avellana L., Digitalis
grandiflora Miller, Epimedum alpinum L., Epipactis helleborine (L.) Crantz s. str., Geum
urbanum L., Hedera helix L., Hieracium sp., Homogyne sylvestri Cass.s, Knautia drymeia
Heuffel., Laserpitium krapfii Crantz, Laserpitium latifolium L., Listera ovata (L.) R. Br, L.
xylosteum, Sonchus oleraceus L., Stachys alpina L. in Verbascum thapsus L.. Ocenjeno
pričakovano povprečno število vrst na podploskvico je bilo 60 vrst (pri 95 % intervalu
zaupanja med 46 in 74). Vse vrste razen E. alpinum (21 %) so imele povprečno pokrovnost
manj kot 20 %. Med njimi sta imeli največjo M. perennis (18 %) in Hacquetia epipactis
(14 %). Vrste C. purpurascens, F. sylvatica in M. muralis pa so imele največji odstotek
(100 %) frekvence pojavljanja v podploskvicah poleg ostalih 10, ki so imele to frekvenco
med 50 % in 100 %. Omenjena presvetlitev je imela največ diagnostičnih vrst:
Aegopodium podagraria, A. europaeum, C. purpurascens, D. grandiflora, H. epipactis, H.
helix, L. krapfii in Vicia oroboides. Konstantnih vrst je bilo 7 in dominantnih 10. Medtem
ko nobena od vrst ni bila konstantna samo na tej presvetlitvi, je bilo samo tukaj
dominantnih kar 6 vrst (E. alpinum, H. epipactis, H. perforatum, Maianthemum bifolium,
M. perennis, M. muralis) (Priloga 4). Tudi na tej presvetlitvi smo našli primerek E. annus.
Med drugim smo opazili, da sta se vrsti A. bella-dona in R. idaeus pojavljali predvsem ob
izruvanih koreninskih grudah podrtih dreves.

4.1.3

Analiza okoljskih dejavnikov s pomočjo Ellenbergovih indeksov

Na temelju Ellenbergovih fitoindikacijskih ocen okoljskih spremenljivk lahko iz grafov
boxplot vidimo (Slika 20 a)), da v analizi Ellenbergovega svetlobnega indeksa odstopa
presvetlitev Kamen zid, kjer je povprečni indeks znašal 3,13, na vseh ostalih lokacijah pa
med 4 in 5. To pomeni, da na presvetlitvi Kamen zid prevladujejo predvsem senčne
rastlinske vrste, ki uspevajo večinoma pri manj kot 5% intenziteti svetlobe. Na ostalih
presvetlitvah pa najdemo polsenčne, ki rastejo na mestih z več kot 10 % intenziteto
svetlobe, a le redko uspevajo na popolni svetlobi. Z vidika temperaturnega
Ellenebergovega indeksa večjih odstopanj med presvetlitvami ni bilo (Slika 20 b)).
Njegova povprečna vrednost je znašala med 4,8 in 5,2, kar označuje rastlinske vrste, ki
uspevajo v zmerno toplih in submontanskih območjih.
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Slika 20: a) Boxplot diagram za Ellenbergov svetlobni indeks. b) Boxplot diagram za Ellenbergov
temperaturni indeks (GotG – Goteniška gora, KamZ – Kamen zid, NadBa – Nad Barnikom, NadDr – Draga,
PodBa – Pod Barnikom, PodGS – Pod Goteniškim Snežnikom).
Figure 20: a) Boxplot diagram for Ellenberg's light index. b) Boxplot diagram for Ellenberg's temperature
index. (GotG – Goteniška gora, KamZ – Kamen zid, NadBa – Nad Barnikom, NadDr – Draga, PodBa – Pod
Barnikom, PodGS – Pod Goteniškim Snežnikom).

Tudi analiza Ellenbergovega indeksa vlažnosti ni pokazala bistvenih razlik med
presvetlitvami. Njegova povprečna vrednost se je gibala med 5 in 5,4 (Slika 21 a)).
Omenjena vrednost opisuje rastlinske vrste, ki so indikatorji za srednje vlažna tla in lahko
rastejo tako na vlažnih kot na pogosto izsušenih tleh. Povprečna vrednost indeksa, ki
opisuje pH tal, je pri štirih presvetlitvah znašala med 6 in 7, kar pomeni prisotnost
rastlinskih vrst, značilnih za pH tal med srednjo in šibko kislostjo. Le presvetlitev Draga je
imela vrednost indeksa nad 7, ki opredeljuje srednje kisla do šibko bazična tla (Slika 21
b)). Rastlinske vrste, prisotne na takšnih tleh, nikoli ne uspevajo na kislih.
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Slika 21: a) Boxplot diagram za Ellenbergov vlažnostni indeks. b) Boxplot diagram za Ellenbergov indeks
pH tal. (GotG – Goteniška gora, KamZ – Kamen zid, NadBa – Nad Barnikom, NadDr – Draga, PodBa – Pod
Barnikom, PodGS – Pod Goteniškim Snežnikom).
Figure 21: a) Boxplot diagram for Ellenberg's moisture index. b) Boxplot diagram for Ellensberg's soil pH
index. (GotG – Goteniška gora, KamZ – Kamen zid, NadBa – Nad Barnikom, NadDr – Draga, PodBa – Pod
Barnikom, PodGS – Pod Goteniškim Snežnikom).

Kar zadeva količino N in ostalih hranil v tleh je povprečni Ellenbergov indeks znašal za
štiri lokacije med 5,5 in 6 ter za dve lokaciji med 6 in 6,5 (Slika 22 a)). Vrednosti indeksa
pri 5 so značilne za tla, ki so srednje bogata z N in rastlinske vrste, ki le redko rastejo na s
hranili bogatih tleh. Vrednost 6 pa predstavlja vmesno stopnjo med s hranili srednje
bogatimi in bogatimi tlemi. Odstopanje med presvetlitvami je bilo opazno pri
Ellenbergovem indeksu kontinentalnosti, pri katerem je na vseh presvetlitvah, razen na
Kamen zidu, povprečna vrednost znašala med 3 in 4 (Slika 22 b )). Vrednost 3 vključuje
tiste rastlinske vrste, ki so razširjene predvsem v srednji Evropi (so bolj kontinentalne). Na
vzorčnem mestu Kamen zid je bila povprečna vrednost 2,31, kar pomeni vrste s centrom
razširjenosti v zahodni Evropi in katerih areal je bližje oceanom.
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Slika 22: a) Boxplot diagram za Ellenbergov indeks hranil v tleh. b) Boxplot diagram za Ellenbergov indeks
kontinentalnosti. (GotG – Goteniška gora, KamZ – Kamen zid, NadBa – Nad Barnikom, NadDr – Draga,
PodBa – Pod Barnikom, PodGS – Pod Goteniškim Snežnikom).
Figure 22: a) Boxplot diagram for Ellenberg's nutrinet index. b) Boxplot diagram for Ellenberg's
continentaly index. (GotG – Goteniška gora, KamZ – Kamen zid, NadBa – Nad Barnikom, NadDr – Draga,
PodBa – Pod Barnikom, PodGS – Pod Goteniškim Snežnikom).
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Slika 23: Hkratni prikaz vseh povprečnih vrednosti Ellenbergovih indeksov za vse presvetlitve (S – svetloba,
T – temperatura, K – kontinentalnost, V – vlažnost, pH – reakcija tal, N – prisotnost dušika/nutrienti).
Figure 23: Average Ellenberg's index values for all forest gaps (S – light, T – temperature, pH – soil raction,
N – nutrients/nitrogen).

4.1.4

Ekološka strategija

Analiza ekološke strategije rastlinskih združb na posameznih vzorčnih mestih je pokazala,
da imajo rastlinske združbe na večini preučevanih presvetlitev strategijo stres toleratorkompetitor/kompetitor-stres tolerator-ruderalni (SC/CSR). Nekoliko se razlikujeta le
rastlinska združba na presvetlitvi Pod Barnikom, ki ima strategijo kompetitor/kompetitorstres tolerator-ruderalni (C/CSR), in bukovo mladovje (Kamen zid) s strategijo stres
tolerator-kompetitor (SC). V združbah na vseh vzorčnih mestih predstavlja namreč
največjo komponento strategija C (kompetitor), ki je pri vseh zavzemala delež nad 45 %.
Komponenta S (stres tolerator) pa je zavzemala deleže med 26 % in 47 %. Pri primerjavi
razdalj na osnovi C-S-R strategije med rastlinskimi združbami z različnih vzorčnih mest
sta si najbolj oddaljeni združba na VM Kamen zid in združba na VM Pod Barnikom.
Najbližje pa sta si združba na VM Nad Drago in združba na VM Pod Goteniškim
Snežnikom (Slika 24).
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Slika 24: C-S-R strategija rastlinskih združb na posameznih vzorčnih mestih.
Figure 24: C-S-R strategy of plant communities at single sampling sites.

4.1.5

Analiza funkcionalnih rastlinskih potez in življenjskih oblik

Na osnovi Spearmanovega koeficienta korelacije (Preglednica 3) smo ugotovili, da so v
statistično močni korelaciji s presvetlitvami samo hamefiti. Poleg tega so za presvetlitve
značilne večletnice in zelnate trajnice. Z vidika rastlinske morfologije so s presvetlitvami v
statistično značilni pozitivni korelaciji rastlinske vrste, katerih založni organi so stoloni pri
''premikačih'' in koreninski skupek ter imajo poletno zelene, mezomorfne liste (vmesna
stopnja med skleromorfnimi in hidromorfnimi listi). Prav tako so značilne vrste, ki imajo
dlanasto deljene, črtalaste ali enostavno oblikovane liste. S presvetlitvami so v značilni
pozitivni korelaciji rastlinske vrste z rdečimi in belimi cvetovi, ki so ustnato oblikovani,
imajo skrite nektarije in jih oprašujejo predvsem čebele, muhe, še posebno trepetavke.
Opraševalce privabljajo predvsem z medičino, vendar so v izraziti pozitivni korelaciji tudi
rastlinske vrste brez kakršnekoli 'nagrade' v cvetu. V pozitivni korelaciji s presvetlitvami
so prav tako vrste brez cvetov (praproti). Statistično značilno pozitivno korelacijo s
presvetlitvami so izkazale vrste s pričetkom svojega cvetenja v mesecu juniju in juliju ter
tiste, katerih cvetenje traja dva ali tri mesece. Z vidika razmnoževanja so v pozitivni
korelaciji z lokacijami vrste, ki se lahko hkrati razmnožujejo s semeni in vegetativno ali
hkrati s sporami in vegetativno ter katerih vektor prenosa peloda so veter in abiotski
dejavniki. Hkrati gre za vrste, ki so alogamične, fakultativno alogamične ali pa je zanje
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značilna avtomiksa. Za preiskovane presvetlitve so značilne vrste, ki se razširjajo s
koščičastimi plodovi ali skupki koščičastih plodov, birnimi plodovi in členastimi stroki. Pri
tem so imele izraženo veliko pozitivno korelacijo vrste, katerih enoto razširjanja semen
predstavlja plod s priveskom in skupek plodov.
Preglednica 3: Funkcionalne rastlinske poteze in njihove posamezne kategorije, ki so v statistično značilni
korelaciji s presvetlitvami, pri p<0.05 (odebeljeno so zapisane vrednosti, ki opredeljujejo statistično značilno
pozitivno korelacijo).
Table 3: Plant functional traits and its single categories, which are in statitical significant corelations with
forest gaps at p<0.05 (bold are values, which determine statistical significant positive corelation).

FUNKCIONALNA RASTLINSKA
POTEZA
Življenjska oblika
Življenjski cikelj
Vegetativni način razmnoževanja

Založni organi

Trajnost listov
Anatomija listov

Oblika listov

Začetek cvetenja

Trajanje cvetenja
Tip reprodukcije
Vektor prenosa peloda

KATEGORIJA
hamefiti
dvoletnice
večletnice in zelnate
trajnice
gomolj-premikač
premikač
primarna založna korenina
gomolj-premikač
skupek korenin
poletno zeleni
mezomorfni
črtalasti
krpati
dlanasto deljeni
enostavni
maj
junij
julij
2 meseca
3 mesece
s semeni in vegetativno
s sporami in vegetativno
veter
abiotski dejavniki

Spearmanov
koef. korel.
0.74
-0.27
0.28
-0.64
0.68
-0.29
-0.64
0.43
0.23
0.26
0.46
-0.57
0.67
0.28
-0.25
0.37
0.39
0.23
0.23
0.44
0.52
0.41
0.34
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Preglednice 3: Funkcionalne rastlinske poteze in njihove posamezne kategorije, ki so v
statistično značilni korelaciji s presvetlitvami, pri p<0.05 (odebeljeno so zapisane vrednosti, ki opredeljujejo
statistično značilno pozitivno korelacijo).
Table 3 continued: Plant functional traits and its single categories, which are in statitical significant
corelations with forest gaps at p<0.05 (bold are values, which determine statistical significant positive
corelation).

FUNKCIONALNA RASTLINSKA
POTEZA
Način oploditve

Barva cvetov

'Nagrada' v cvetu

Oblika cvetov po Müller-ju

Oblika cvetov po Kugler-ju

Spearmanov
koef. korel.
alogamija
0.54
avtomiksa
0.35
fakultativna alogamija
0.40
mešan način
-0.40
zelena
-0.30
rdeča
0.29
bela
0.28
Medičina-brez
-0.35
Medičina-prisotna
0.27
cvetni prah-veliko
-0.30
cvetni prah-malo
-0.27
brez nagrade
0.63
za čebele
0.31
za čmrlje
-0.28
za muhe
0.50
za trepetavke
0.44
cvetovi s skritimi nektariji
0.55
cvetovi z odprtimi nektariji
-0.43
cvetovi s cvetnim prahom
-0.42
cvetovi s pastmi
-0.39
brez cvetov
0.30
zvonasto oblikovani
-0.55
metuljasti
-0.50
ustnati
0.31
pravi ustnati
0.42
se nadaljuje
it continues
KATEGORIJA
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nadaljevanje Preglednice 3: Funkcionalne rastlinske poteze in njihove posamezne kategorije, ki so v
statistično značilni korelaciji s presvetlitvami, pri p<0.05 (odebeljeno so zapisane vrednosti, ki opredeljujejo
statistično značilno pozitivno korelacijo).
Table 3 continued: Plant functional traits and its single categories, which are in statitical significant
corelations with forest gaps at p<0.05 (bold are values, which determine statistical significant positive
corelation).

FUNKCIONALNA RASTLINSKA
POTEZA

Tip plodu

Tip diaspore (tip enote razširjanja
semen)

KATEGORIJA
birni plod
skupek koščičastih plodov
jagoda
koščičast plod
strok
členast strok
Skupek plodov
plod s priveskom
spora

Spearmanov
koef. korel.
0.38
0.51
-0.40
0.24
-0.50
0.41
0.50
0.50
0.43

V statistično značilni negativni korelaciji s presvetlitvami so rastlinske vrste, ki so
dvoletnice in zalogo hranil shranjujejo v primarni založni korenini ter v gomoljih pri
premikačih. V negativni korelaciji so tudi vrste, katerih listi so krpati in imajo zeleno
obarvane, zvonasto ali metuljasto oblikovane cvetove z odprtimi nektariji, cvetnim prahom
ali pastmi. Poleg tega se je negativna korelacija pokazala še za vrste, katerih začetek
cvetenja je v mesecu maju in za tiste, ki jih oprašujejo čmrlji. Z vidika razširjanja pa so
bile v negativni korelaciji s presvetlitvami vrste z jagodami in stroki.
Posamezne lokacije so se med seboj statistično razlikovale v 87 kategorijah funkcionalnih
rastlinskih potez. Glede na življenjske oblike rastlinskih vrst in njihovo življenjsko dobo je
najbolj odstopala lokacija Kamen zid z značilno najmanjšo prisotnostjo hemikriptofitov in
z značilno najmanjšo prisotnostjo večletnic v podrasti. Odstopa še lokacija Pod Barnikom,
ki se je od ostalih petih razlikovala po največji prisotnosti nanerofitov. Od petih lokacij se
je razlikovala tudi lokacija Pod Goteniškim Snežnikom z največjo prisotnostjo hamefitov
in Goteniška gora ter Nad Drago, ki sta se po prisotnosti hamefitov razlikovali od treh
drugih. Lokacija Nad Drago pa se je od treh drugih lokacij statistično razlikovala še po
prisotnosti dvoletnic. Na lokacijah Kamen zid, Nad Barnikom in Pod Barnikom dvoletnic
ni bilo (Slika 25).
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Slika 25: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez življenjska oblika in življenjski cikelj, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične
razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna
lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 25: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits categories life form
and life cycle are represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities were
calculated. With star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat different
from at least three others.

Po vegetativnem načinu razmnoževanja se od drugih lokacij statistično najbolj razlikujeta
lokaciji Kamen zid in Nad Drago (Slika 26). V primerjavi z ostalimi lokacijami se namreč
tam pojavlja najmanj rastlinskih vrst, ki se razmnožujejo s pritlikami. Enako velja tudi za
način shranjevanja zaloge. Obe lokaciji imata prisotnih najmanj vrst, ki zalogo shranjujejo
v plazečih delih rastline. Poleg naštetega pa se presvetlitev Nad Drago od treh lokacij
razlikuje še po največji prisotnosti vrst, ki zalogo shranjujejo v primarni založni korenini in
po tem, da za razliko od ostalih lokacij Nad Drago ni rastlinskih vrst, ki bi zalogo
shranjevale v skupku korenin.
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Slika 26: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez vegetativni način razmnoževanja in založni organi, kjer smo z Bonferroni testom izračunali
statistične razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je
posamezna lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 26: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits categories type of
vegetative reproduction and storage organs are represented. Statistical diferences with Bonferroni test
between individual localities were calculated. With star are marked those categories, in which single location
is statisticaly significat different from at least three others.

Glede na anatomijo listov in njihovo trajnost zopet odstopa lokacija Kamen zid (Slika 27).
Tam je bilo namreč v primerjavi z ostalimi 5 lokacijami prisotnih statistično značilno
najmanj vrst z mezomorfnimi listi in poletno zelenimi listi ter v primerjavi s tremi drugimi
lokacijami (Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom, Nad Drago) tudi najmanj vrst s
skleromorfnimi in vedno zelenimi listi (v primerjavi z Goteniškim Snežnikom, Goteniško
goro in Nad Drago). Pri obliki listov izstopa lokacija Nad Drago, saj se od ostalih lokacij
statistično razlikuje po tem, da tam nismo zabeležili vrst, ki imajo črtalaste ali dlanasto
deljene liste. Najpogosteje pa so bile prisotne vrste s krpatimi listi. Skupaj z lokacijo Pod
Goteniškim Snežnikom se od ostalih lokacij razlikujeta tudi v tem, da so samo na
omenjenih dveh bile prisotne rastlinske vrste z dvakrat pernato deljenimi listi. Od ostalih
treh lokacij se značilno ločita še lokacija Kamen zid in Pod Barnikom z najmanjšo
prisotnostjo vrst s pernato deljenimi listi. Kamen zid se od treh lokacij (Nad Barnikom,
Pod Barnikom, Nad Drago) značilno razlikuje tudi po prisotnosti vrst s pernatimi listi, ki je
tam najmanjša. Lokacija Pod Barnikom pa ima v primerjavi z ostalimi štirimi lokacijami
(razen z Nad Drago) značilno najmanjše pojavljanje vrst z dlanasto sestavljenimi listi.
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Slika 27: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez anatomija in trajnost listov, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med
posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija
statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 27: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits categories leaf
anatomy and leaf persstence are represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual
localities were calculated. With star are marked those categories, in which single location is statisticaly
significat different from at least three others.
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Slika 28: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez oblika listov, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med posameznimi
lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija statistično razlikovala
vsaj še od treh drugih.
Figure 28: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits category leaf form
is represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities were calculated. With
star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat different from at least three
others.

Statistično značilne razlike so se med lokacijami pokazale tudi pri mesecu začetka cvetenja
rastlinskih vrst in trajanju njihovega cvetenja. Ponovno je od ostalih najbolj odstopala
lokacija Kamen zid, saj je bila tam najmanjša pojavnost vrst, ki pričnejo s cvetenjem
junija, julija ali avgusta (Slika 28). Prav tako je bilo na isti lokaciji prisotnih najmanj tistih
vrst, ki cvetijo en ali dva meseca. Medtem ko je lokacija Pod Goteniškim Snežnikom
odstopala od štirih lokacij po tem, da je bila tam največja prisotnost rastlinskih vrst s
pričetkom cvetenja v mesecu juliju, je ista lokacija prav tako odstopala od treh po manjši
prisotnosti vrst, ki cvetijo v avgustu. Tudi lokacija Nad Drago se je, tako kot Kamen zid,
od istih treh lokacij razlikovala po manjši prisotnosti vrst s pričetkom cvetenja v mesecu
juniju. Statistično značilne razlike med lokacijami so pokazale tudi pri prisotnosti
rastlinskih vrst z določeno obarvanostjo cvetov. Največ vrst brez cvetov je bilo prisotnih na
lokacijah Nad Barnikom in Pod Goteniškim Snežnikom, lokacija Nad Drago pa je imela
takih vrst najmanj. Lokacija Kamen zid je imela najmanj rastlinskih vrst z rumenimi in
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rožnatimi cvetovi. Slednjih je bilo značilno manj tudi na lokaciji Goteniška gora. Največ
vrst z zelenimi cvetovi pa je bilo Nad Drago (Slika 29).
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Slika 29: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez začetek cvetenja in trajanje cvetenja, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične
razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna
lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 29: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits categories
beginning of flowering and flowering duration are represented. Statistical diferences with Bonferroni test
between individual localities were calculated. With star are marked those categories, in which single location
is statisticaly significat different from at least three others.
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Slika 30: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez barva cvetov, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med posameznimi
lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija statistično razlikovala
vsaj še od treh drugih.
Figure 30: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits category flower
colour is represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities were
calculated. With star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat different
from at least three others.

Kar zadeva obliko cvetov po Müllerju je statistično značilno odstopala lokacija Pod
Goteniškim Snežnikom (Slika 31). Tu je bilo najmanjše pojavljanje rastlinskih vrst, ki jih
oprašujejo različne vrste os in muh. Značilno največ rastlinskih vrst, ki imajo v cvetu
predvsem pelod, je bilo na lokaciji Pod Barnikom, najmanj pa na lokaciji Nad Drago.
Slednja je izstopala tudi po največji pojavnosti vrst s prostimi nektariji v cvetu. Značilno
največ vetrocvetk pa je bilo na lokacijah Nad Barnikom in Goteniška gora. Tudi analiza
oblike cvetov po Kuglerju je statistično značilno največ rastlinskih vrst s cvetovi, bogatimi
s pelodom, pokazala na lokaciji Pod Barnikom. V zastopanosti ostalih kategorij je zopet
izstopala lokacija Kamen zid z najmanjšim pojavljanjem rastlinskih vrst, ki imajo cvetove
oblikovane pladnjasto ali v koške. Medtem ko je imela lokacija Pod Goteniškim
Snežnikom prisotnih največ vrst z ustnatimi cvetovi, sta imeli lokaciji Goteniška gora in
Nad Drago največ takšnih z metuljastimi cvetovi. Poleg tega je imela lokacija Nad Drago
značilno še največjo prisotnost vrst z zvonastimi cvetovi (Slika 32). Tudi pri 'nagradi' v

72

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

cvetu in prenosu peloda v največ kategorijah izstopa lokacija Nad Drago. V primerjavi s
tremi drugimi lokacijami (Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom, Goteniška gora) je
na njej manj vrst, katerih vektor prenosa peloda je veter in katerih cvetovi nimajo 'nagrade'
za opraševalce. Lokaciji Nad Barnikom in Pod Goteniškim Snežnikom se od ostalih
razlikujeta po največji prisotnosti vrst, ki v cvetu nimajo 'nagrade', pri čemer se slednja od
štirih razlikuje še po večji prisotnosti vrst, ki imajo sposobnost samooprašitve. Lokacija
Kamen zid izstopa od ostalih po najmanjši prisotnosti vrst, katerih prenos peloda
opravljajo insekti in po vrstah, katerih način privabljanja opraševalcev je medičina v cvetu
(Slika 33).
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Slika 31: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez oblika cvetov po Müllerju, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med
posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija
statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 31: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits category flower
type after Müller is represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities
were calculated. With star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat
different from at least three others.
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Slika 32: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez oblika cvetov po Kuglerju, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med
posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija
statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 33: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits category flower
type after Kugler is represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities were
calculated. With star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat different
from at least three others.
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Slika 33: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez 'nagrada' v cvetu in vektor prenosa peloda, kjer smo z Bonferroni testom izračunali
statistične razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je
posamezna lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 33: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits categories flower
award and pollen vector are represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual
localities were calculated. With star are marked those categories, in which single location is statisticaly
significat different from at least three others.

Z vidika načina reprodukcije in tipa oploditve je v primerjavi z ostalimi lokacijami na
lokaciji Kamen zid statistično značilno prisotnih najmanj vrst, ki se razmnožujejo
predvsem s semeni in hkrati vegetativno ter sta zanje značilni alogamija in fakultativna
alogamija (Slika 34). Lokacija Nad Drago pa ima v primerjavi s štirimi drugimi lokacijami
največ vrst z razmnoževanjem s semeni ali sporami ter mešanim načinom oploditve. V eni
izmed kategorij se od ostalih lokacij razlikuje tudi Pod Goteniškim Snežnikom, saj je tam
prisotnih največ vrst, katerih način razmnoževanja je s sporami in hkrati vegetativno. Po
tipu plodov imata tako lokacija Nad Drago kot lokacija Kamen zid najmanj vrst, katerih
tipa plodu sta birni plod in orešek. Skupaj z lokacijo Pod Goteniškim Snežnikom pa ima
Nad Drago prisotnih največ vrst, katerih plod je glavica. Hkrati je na tej lokaciji v
primerjavi z ostalimi tudi statistično značilno največ vrst z jagodo kot tipom plodu. Od
ostalih lokacij razen Goteniške gore se lokacija Nad Drago razlikuje tudi po tem, da
najdemo na njej največ vrst, katerih plod je strok. Od vseh ostalih lokacij se razlikuje še
tista Pod Barnikom, saj se tam nahaja največ vrst s skupki koščičastih plodov (Slika 35).
Rastlinske vrste s semenom kot tipom diaspore so statistično značilno najpogosteje
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zastopane na lokaciji Nad Drago, a je tam hkrati najmanjša zastopanost vrst, katerih tip
diaspore sta sinkarp in plod s priveskom. Enako velja tudi za lokacijo Kamen zid. Vrste s
sporami kot diasporo so najpogostejše na lokaciji Pod Goteniškim Snežnikom, tiste z
birnim plodom pa na lokaciji Pod Barnikom (Slika 36).
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Slika 34: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez tip reprodukcije in način oploditve, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične
razlike med posameznimi lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna
lokacija statistično razlikovala vsaj še od treh drugih.
Figure 34: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits categories type of
reproduction and type of breeding system are represented. Statistical diferences with Bonferroni test between
individual localities were calculated. With star are marked those categories, in which single location is
statisticaly significat different from at least three others.
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Slika 35: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez tip plodu, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med posameznimi
lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije v katerih se je posamezna lokacija statistično razlikovala
vsaj še od treh drugih.
Figure 35: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits category fruit type
is represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities were calculated. With
star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat different from at least three
others.
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Slika 36: Mediana frekvenc prisotnosti rastlinskih vrst s posamezno kategorijo izbranih funkcionalnih
rastlinskih potez tip diaspore, kjer smo z Bonferroni testom izračunali statistične razlike med posameznimi
lokacijami. Z zvezdico so označene tiste kategorije, v katerih se je posamezna lokacija statistično razlikovala
vsaj še od treh drugih.
Figure 36: Mediana of frequencies of plant species with individual plant functional traits category diaspore
type is represented. Statistical diferences with Bonferroni test between individual localities were calculated.
With star are marked those categories, in which single location is statisticaly significat different from at least
three others.

4.1.6

Odziv vrste C. purpurascens na nastanek presvetlitve

S statistično analizo smo ugotovili, da so bile količine vseh antocianinov v listih, nabranih
pozno poleti, statistično značilno večje kot v listih, nabranih spomladi. Pri listih, nabranih
v spomladanskem času, smo izmerili največjo vsebnost antocianinov v listih navadne
ciklame, nabranih na lokacijah Kamen zid in Nad Barnikom. Spomladi sta po količini
antocianov pri listih z vseh lokacij prednjačila malvidin 3,5-diglucoside (196,615 ±122,83
μg g-1) in malvidin 3-rutinoside (69,718 ±74,48 μg g-1). Pri primerjavi vsebnosti količine
antocianinov v listih ciklam z različnih lokacij nismo našli statistično značilnih razlik za
cyanidin 3-neohesperidoside in malvidin 3,5-diglucoside. Pri antocianinih malvidin 3rutinoside, malvidin 3-glucoside in peonidin 3-O-neoheseridoside pa se je pri vseh treh
vsebnost statistično značilno razlikovala med lokacijama Nad Barnikom in Nad Drago ter
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lokacijama Nad Drago in Kamen zid. V obeh primerih so listi, nabrani na lokaciji Nad
Drago, vsebovali občutno manjšo količino antocianinov v primerjavi z listi, nabranimi na
drugih dveh lokacijah (sliki 37 in 38).
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Slika 37: Srednje vrednosti, zgornje in spodnje meje količine vsebnosti antocianov (Anto1=Malvidin 3,5diglucoside, Anto2=Cyanidin 3-neohesperidoside, Anto3=Malvidin 3-rutinoside, Anto4=Malvidin 3glucoside, Anto5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) v listih ciklame, nabranih spomladi in pozno poleti. Pri 95
% intervalu zaupanja in P ≤ 0.05. Z a in b so označene statistično značilne razlike v vsebnosti posameznih
antocianov med spomladanskimi in jesenskimi vzorci.
Figure 37: Mean values, upper and lower anthocyanin content limits (Anth1=Malvidin 3,5-diglucoside,
Anth2=Cyanidin 3-neohesperidoside, Anth3=Malvidin 3-rutinoside, Anth4=Malvidin 3-glucoside,
Anth5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) in cyclamen leaves collected in spring and late summer. With a 95%
confidence interval and P ≤ 0.05. Characters a and b are used to mark statistically significant differences in
content of specific anthocyanins between spring and late summer samples.

79

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

350

Vsebnost antocianov (µg g-1 FW)

300

a

250

a
Anth1

200

Anth2
Anth3

b

150

Anth4

a

a

Anth5

b
100

a b
a

50

a

b

b

a

a

ab ab

a
a

a

b

b

0
Nad Barnikom

Pod Barnikom

Nad Drago

Kamen zid

Lokacija

Slika 38: Srednje vrednosti, zgornje in spodnje meje količine vsebnosti antocianov (Anto1=Malvidin 3,5diglucoside, Anto2=Cyanidin 3-neohesperidoside, Anto3=Malvidin 3-rutinoside, Anto4=Malvidin 3glucoside, Anto5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) v listih ciklame, nabranih spomladi na posameznih
vzorčnih mestih. Pri 95 % intervalu zaupanja in P ≤ 0.05. Z a in b so označene statistično značilne razlike v
vsebnosti antocianov med posameznimi lokacijami (Op.: na vzorčnih mestih Goteniška gora in Pod
Goteniškim Snežnikom spomladi nismo našli listov navadne ciklame).
Figure 38: Mean values, upper and lower anthocyanin content limits (Anth1=Malvidin 3,5-diglucoside,
Anth2=Cyanidin 3-neohesperidoside, Anth3=Malvidin 3-rutinoside, Anth4=Malvidin 3-glucoside,
Anth5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) in cyclamen leaves collected in spring at various sampling locations
(2=Above Barnik, 3=Below Barnik, 4=Above Draga, 6=Kamen zid). With a 95% confidence interval and P ≤
0.05. Characters a and b are used to mark statistically significant differences in anthocyanin content of
between individual locations.

V pozno poletnem času so največ antocianinov vsebovali listi, nabrani na lokaciji
Goteniška gora, najmanj pa tisti z lokacije Pod Barnikom. Tudi v jesenskem času sta na
vseh lokacijah po količini v listih prednjačila malvidin 3,5-diglucoside (383,08 ±124,67 μg
g-1) in malvidin 3-rutinoside (210,622 ±75,6 μg g-1). Pri primerjavi vsebnosti antocianov v
listih z različnih lokacij smo v jesenskih vzorcih ugotovili statistično značilno razliko za
antociana malvidin 3,5-diglucoside in cyanidin 3-neohesperidoside in sicer le med
lokacijama Goteniška gora in Pod Barnikom (Slika 39).
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Slika 39: Srednje vrednosti, zgornje in spodnje meje količine vsebnosti antocianov (Anto1=Malvidin 3,5diglucoside, Anto2=Cyanidin 3-neohesperidoside, Anto3=Malvidin 3-rutinoside, Anto4=Malvidin 3glucoside, Anto5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) v listih ciklame, nabranih pozno poleti na posameznih
vzorčnih mestih. Pri 95 % intervalu zaupanja in P ≤ 0.05. Z a so označene statistično značilne razlike v
vsebnosti antocianov med posameznimi lokacijami (Op.: na vzorčnem mestu Kamen zid pozno poleti nismo
našli listov navadne ciklame).
Figure 39: Mean values, upper and lower anthocyanin content limits (Anth1=Malvidin 3,5-diglucoside,
Anth2=Cyanidin 3-neohesperidoside, Anth3=Malvidin 3-rutinoside, Anth4=Malvidin 3-glucoside,
Anth5=Peonidin 3-O-neoheseridoside) in cyclamen leaves collected in late summer at various sampling
locations (1=Goteniška gora, 2=Above Barnik, 3=Below Barnik, 4=Above Draga, 5=Below Goteniški
Snežnik). With a 95% confidence interval and P ≤ 0.05. Character a and b is used to mark statistically
significant differences in anthocyanin content between individual locations.
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4.2

STRIGE (CHILOPODA)

4.2.1

Analiza združbe
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Na vseh vzorčnih mestih smo skupno v vseh sezonah ulovili 2.766 osebkov, ki so pripadali
48 vrstam strig: 15 jih je spadalo v red Geophilomorpha, 28 v red Lithobiomorpha in 5 v
red Scolopendromorpha. Med zajetimi vrstami so prevladovale vrste s palearktično in
ilirsko razširjenostjo po predstavitvi Kosa (1992). Medtem ko smo vrste C. carinthiacus,
Cryptops parisi in Lithobius pygmaeus našli na vseh lokacijah, smo 8 vrst našli na le eni
izmed njih. Samo na presvetlitvah smo zajeli 12 vrst (Preglednica 4 in 5) in samo v
strnjenem gozdu (bukovem debeljaku) 3 vrste (Lithobius (Lithobius) melanops, Geophilus
n. sp. in Schendyla nemorensis). Osebke nekaterih vrst smo našli bodisi samo na eni izmed
presvetlitev, bodisi na samo enem delu presvetlitve Goteniška gora. Tako smo vrsto
Cryptops anomalans našli samo na jugu presvetlitve Goteniška gora in L. (Lithobius)
erythrocephalus samo na njeni sredini. Osebke vrste Lithobius tenebrosus smo ulovili
samo na presvetlitvi Nad Barnikom in osebke vrst Monotarsobius aeruginosus ter
Strigamia crassipes le Nad Drago. Pri vrstah, najdenih samo na eni lokaciji, smo ulovili en
ali dva osebka, razen pri vrsti M. aeruginosis, katere ocenjena gostota je na presvetlitvi
Nad Drago znašala 29 os/m2. V primerjavi z ostalimi lokacijami je bila intenziteta
vzorčenja največja na delih presvetlitve Goteniška gora in v strnjenem gozdu ob njej. Tako
smo številčno največ vrst (31) našli v strnjenem gozdu ob presvetlitvi Goteniška gora in na
njenem južnem delu. Shannon-Wienerjev indeks diverzitete se je na posameznih delih
presvetlitve Goteniška gora in v strnjenem gozdu spreminjal med sezonami, prav tako pa
se je razlikoval tudi med posameznimi deli presvetlitve. Največji Shannon-Wienerjev
indeks diverzitete je znašal 3,779 na južnem delu presvetlitve Goteniška gora v mesecu
aprilu 2016, najmanjši pa 1,5 na sredini iste presvetlitve v mesecu juliju 2016 (Priloga 8).
V primerjavi med ostalimi presvetlitvami smo največ vrst našli na presvetlitvi Nad Drago
(11), najmanj pa na tisti Nad Barnikom (7). Presvetlitev Nad Drago in bukovo mladovje
Kamen zid sta imela zelo podoben Shannon-Wienerjev indeks diverzitete, ki je bil večji od
preostalih treh presvetlitev. Po metodi Jackknife smo ocenili, da je največje pričakovano
število vrst v strnjenem gozdu ob presvetlitvi Goteniška gora ter na zahodnem delu te
presvetlitve. Obe oceni znašata med 11 in 28 vrst s 95 % intervalom zaupanja med 7 in 36
vrstami v gozdu ter med 7 in 41 vrstami na zahodu. Najmanjše število vrst smo ocenili za
presvetlitev Nad Barnikom in sicer 10 vrst s 95 % intervalom zaupanja med 5 in 16 vrstami
(Prilogi 6 in 7).
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Preglednica 4: Seznam vrst strig, najdenih 14. 7. in 28. 9. leta 2015 ter 20. 4., 7. 6., 19. 7., 7. 9., 27. 10., 21.
12 leta 2016 na vseh vzorčnih mestih (J-jug, S-sever, V-vzhod, Z-zahod, sredina) na presvetlitvi Goteniška
gora in v strnjenem gozdu ob njej (z * so označene vrste, ki smo jih ulovili samo na presvetlitvi).
Table 4: Centipede species list found on 14.7. and 28. 9. in year 2015 and 20. 4., 7. 6., 19. 7., 7. 9., 27. 10.,
21. 12 year 2016 at all sampling sites (J – south, S – north, V – east, Z – west and middle) on Goteniška gora
forest gap and in forest nearby (with * arme marked species, which were caught only at forest gap).

GOTENIŠKA GORA
Clinopodes carinthiacus (Latzel,
1880)
*Cryptops anomalans Newport, 1844
Cryptops croaticus Verhoeff, 1931
Cryptops hortensis (Donovan, 1810)
Cryptops parisi Brolemann, 1920
Cryptops rucneri Matic, 1967
Cryptops sp.
Eurygeophilus pinguis (Brölemann,
1898)
*Geophilus alpinus Meinert, 1870
Harpolithobius gottscheensis cf.
anodus
Harpolithobius sp.
Lithobius (Lithobius) castaneus
Newport, 1844
Lithobius (Lithobius) dentatus C. L.
Koch, 1844
*Lithobius (Lithobius)
erythrocephalus C. L. Koch 1847
*Lithobius (Lithobius) forficatus
(Linnaeus, 1758)
Lithobius (Lithobius) macilentus L.
Koch, 1862
Lithobius (Lithobius) melanops
Newport, 1845
*Lithobius (Lithobius) muticus C. L.
Koch, 1847
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♦
♦
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♦
♦
♦
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♦

♦

♦

♦
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♦

♦
♦
♦
♦
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♦

♦
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♦
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♦
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♦
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♦
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♦
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♦
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♦
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se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Preglednice 4: Seznam vrst strig, najdenih 14. 7. in 28. 9. leta 2015 ter 20. 4., 7. 6., 19. 7., 7. 9.,
27. 10., 21. 12 leta 2016 na vseh vzorčnih mestih (J-jug, S-sever, V-vzhod, Z-zahod, sredina) na presvetlitvi
Goteniška gora in v strnjenem gozdu ob njej (z * so označene vrste, ki smo jih ulovili samo na presvetlitvi).
Table 4 continued : Centipede species list found on 14. 7. and 28. 9. in year 2015 and 20. 4., 7. 6., 19. 7., 7.
9., 27. 10., 21. 12 year 2016 at all sampling sites (J – south, S – north, V – east, Z – west, middle) on
Goteniška gora forest gap and in forest nearby (with * arme marked species, which were caught only at forest
gap).

GOTENIŠKA GORA
Lithobius (Lithobius) pygmaeus
Latzel, 1880
Lithobius lapidicola Meinert, 1872
Lithobius lapidicola cf. pusillus
Lithobius latro Meinert, 1872
Lithobius lusitanus Verhoeff, 1925
Lithobius melanops cf. pygmaeus
*Lithobius macilentus cf. pygmaeus
*Lithobius nodulipes Latzel, 1880
Lithobius pelidnus Haase, 1880
Lithobius pusillus cf. Latzel, 1880
Lithobius pusillus pusillifrater
Verhoeff, 1925
Lithobius sp.
Monotarsobius ?
*Monotarsobius n. sp.
Geophilus n. sp.
Schendyla armata cf.
Schendyla carniolensis Verhoef, 1902
Schendyla nemorensis (C.L. Koch,
1837)
Schendyla tyrolensis (Meinert, 1870)
Sigibius ?
Sigibius anici
Sigibius carinthiacus Koren, 1992
Sigibius juv.
Sigibius sp.
*Stenotaenia linearis (C. L. Koch,
1835)
Stenotaenia sorrentina Attems, 1903
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♦
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it continues
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nadaljevanje Preglednice 4: Seznam vrst strig, najdenih 14. 7. in 28. 9. leta 2015 ter 20. 4., 7. 6., 19. 7., 7. 9.,
27. 10., 21. 12 leta 2016 na vseh vzorčnih mestih (J-jug, S-sever, V-vzhod, Z-zahod, sredina) na presvetlitvi
Goteniška gora in v strnjenem gozdu ob njej (z * so označene vrste, ki smo jih ulovili samo na presvetlitvi).
Table 4 continued : Centipede species list found on 14. 7. and 28. 9. in year 2015 and 20. 4., 7. 6., 19. 7., 7.
9., 27. 10., 21. 12 year 2016 at all sampling sites (J – south, S – north, V – east, Z – west, middle) on
Goteniška gora forest gap and in forest nearby (with * arme marked species, which were caught only at forest
gap).

GOTENIŠKA GORA
Strigamia acuminata (Leach, 1815)
Strigamia transsilvanica (Verhoeff,
1928)
SUM vrst

gozd
♦

J
♦

S
♦

V
♦

Z
♦

sredina
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

31

31

24

25

28

22

Preglednica 5: Seznam vrst strig, najdenih 13. 8. 2015 v bukovem mladovju Kamen zid in presvetlitvah Nad
Barnikom, Pod Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago (z * so označene vrste, ki smo jih
ulovili samo na presvetlitvah).
Table 5: Centipede species list found on 13. 8. 2015 in juvenile beech forest Kamen zid and at forest gaps
Nad Barnikom, Pod Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago (with * arme marked species,
which were caught only at forest gap).

Kamen
zid
Clinopodes carinthiacus
(Verhoeff, 1898)
Cryptops hortensis (Donovan,
1810)
Cryptops parisi Brolemann, 1920
Cryptops rucneri Matic, 1967
Dicelophilus carniolensis C. L.
Koch, 1847
Eupolybothrus tridentinus
(Fanzago, 1874)
Eurygeophilus pinguis
(Brölemann, 1898)
Geophilidae ?
Harpolithobius sp.

♦

Nad
Pod
Pod Got. Nad
Barnikom Barnikom Snež.
Drago
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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♦
♦
♦
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♦
♦

♦
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Preglednice 5: Seznam vrst strig, najdenih 13. 8. 2015 v bukovem mladovju Kamen zid in
presvetlitvah Nad Barnikom, Pod Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago (z * so označene
vrste, ki smo jih ulovili samo na presvetlitvah).
Table 5 continued : Centipede species list found on 13. 8. 2015 in juvenile beech forest Kamen zid and at
forest gaps Nad Barnikom, Pod Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago (with * arme marked
species, which were caught only at forest gap).

Kamen
Nad
Pod
zid
Barnikom Barnikom
Lithobius (Lithobius) dentatus C.
L. Koch, 1844
*Lithobius (Lithobius) forficatus
(Linnaeus, 1758)
Lithobius (Lithobius) pygmaeus
Latzel, 1880
Lithobius lusitanus Verhoeff,
1925
*Lithobius nodulipes Latzel,
1880
Lithobius pelidnus Haase, 1880
Lithobius sp.
*Lithobius tenebrosus Meinert,
1872
*Monotarsobius aeruginosus L.
Koch, 1862
*Monotarsobius n. sp.
Sigibius anici
Sigibius carinthiacus Koren,
1992
Sigibius sp.
Strigamia acuminata (Leach,
1815)
*Strigamia crassipes (C. L.
Koch, 1835)
Strigamia transsilvanica
(Verhoeff, 1928)
SUM vrst

♦

Pod
Got.
Snež.

Nad
Drago

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

12

7

♦
8

8

11
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Število najdenih vrst na presvetlitvi Goteniška gora se je razlikovalo tako med
posameznimi deli presvetlitve ter strnjenim gozdom, kot tudi med sezonami na
posameznem delu presvetlitve in v strnjenem gozdu. Na vseh vzorčnih mestih, razen na
sredini presvetlitve, smo največ vrst zajeli spomladi. Na sredini smo največ vrst (15) našli
jeseni. Poleti smo na vseh delih presvetlitve in v strnjenem gozdu našli manj vrst kot
pomladi. Jeseni je bilo število zajetih vrst zopet nekoliko večje. V strnjenem gozdu in na
vzhodu presvetlitve smo v primerjavi z jesenjo pozimi našli ponovno več vrst, na ostalih
vzorčnih mestih pa manj. Znotraj poletne sezone smo na vseh vzorčnih mestih v juliju
zajeli manj vrst kot junija, jeseni pa manj vrst septembra v primerjavi z oktobrom (Slika
40). Največ vrst (21) smo zajeli v strnjenem gozdu ob presvetlitvi in sicer meseca aprila
2016. V večini vzorčenj je bilo število najdenih vrst večje v strnjenem gozdu kot pa na
ostalih delih presvetlitve, razen julija 2015 in oktobra 2016, ko smo največje število vrst
našli na jugu. V septembru 2015 pa smo največ vrst (18) zajeli na zahodu. Primerjalno so
bila med posameznimi deli presvetlitve sezonska nihanja večja na jugu, zahodu in sredini
presvetlitve. Pri tem smo najmanjše število vrst zajeli na jugu in sredini meseca julija 2016
ter na severu in zahodu septembra istega leta. Na sredini smo najmanjše število vrst našli
tudi decembra 2016 (Slika 40). Nekatere izmed vrst kot na primer vrsto L. nodulipes smo
našli le v petih vzorčenjih in sicer vedno le na enem delu presvetlitve.
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Slika 40: Število najdenih vrst strig na posameznih delih (v strnjenem gozdu ob presvetlitvi, na jugu, severu,
vzhodu in zahodu presvetlitve in na njeni sredini) presvetlitve Goteniška gora v osmih sezonskih vzorčenjih.
Figure 40: Number of found centipedes species at individual sites (in dense forest nearby forest gap, on
south, north, east and west site of forest gap and in its middle) of Goteniša gora sampling site in eight
seasonal samplings.
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V vseh sezonah vzorčenja razen septembra 2015 in oktobra 2016 je bila največja ocenjena
gostota osebkov v strnjenem gozdu ob presvetlitvi Goteniška gora. Za september 2015 pa
smo največjo gostoto osebkov ocenili za sredino presvetlitve in oktobra 2016 za njen
vzhod. Tako v strnjenem gozdu kot na vseh delih presvetlitve Goteniška gora se je
ocenjena gostota osebkov tekom sezon spreminjala. Na večini delov presvetlitve Goteniška
gora (v strnjenem gozdu, na J, S, V in Z) je bila gostota največja aprila in junija 2016 ter
zopet oktobra (na S, V, Z in sredini). Nato je padla v poletnih mesecih in bila zopet večja
jeseni. Za razliko od strnjenega gozda, ko je bila gostota decembra zopet skoraj tako velika
kot aprila, je bila na ostalih delih manjša kot jeseni. V strnjenem gozdu in na J presvetlitve
smo največjo gostoto ocenili junija, na S in Z oktobra, na V aprila ter na sredini septembra
2015 (Slika 41). V primerjavi ocenjenih gostot osebkov na preostalih presvetlitvah (Pod
Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago) ter bukovim
mladovjem Kamen zid pa smo poleti največjo gostoto osebkov ocenili za presvetlitev Nad
Drago (319 os./m2) in najmanjšo za Kamen zid (145 os./m2). Na preostalih presvetlitvah so
bile ocenjene gostote podobne.
Gostote osebkov posameznih vrst so se razlikovale med sezonami in med posameznimi
vzorčnimi mesti. Največjo gostoto osebkov (130 os/m2) na vzorčnem mestu smo izračunali
za vrsto C. parisi in sicer v juniju 2016 v gozdu ob presvetlitvi Goteniška gora. Prav tako v
gozdu in na isti datum smo enako gostoto izračunali še za vrsto C. carinthiacus. Poleg teh
vrst smo izračunali gostoto nad 100 os/m2 še za vrsti L. pygmaeus in S. armata. Prva je
imela gostoto nad 100 os/m2 julija in decembra 2016 v gozdu ter decembra na V
presvetlitve Goteniška gora, druga pa v oktobru prav tako na V presvetlitve Goteniška
gora. Oktobra sta po gostoti osebkov na presvetlitvi od ostalih vrst odstopali vrsti
Schendyla armata cf. in Schendyla tyrolensis. Obe sta imeli največji gostoti v jesenskem
času na J, S in Z presvetlitve. Slednja je imela celo izmed vseh najdenih vrst strig največjo
gostoto prav na sredini presvetlitve in sicer jeseni. Na ostalih presvetlitvah in v bukovem
mladovju je večina vrst imela gostoto manj kot 30 os/m2. Le vrsta L. pygmaeus je imela na
presvetlitvah Nad Barnikom gostoto 39 os/m2 in Pod Goteniškim Snežnikom 58 os/m2.
Poleg nje sta imeli še večjo gostoto vrsti C. parisi s 44 os/m2 na presvetlitvi Pod Barnikom
in Lithobius sp. z 58 os/m2 na presvetlitvi Nad Drago. Dinamika spreminjanja številčnosti
izbranih vrst je prikazana v naslednjem poglavju.
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Slika 41: Gostota osebkov (št. osebkov/m2) strig na posameznih delih (v strnjenem gozdu ob presvetlitvi, na
jugu, severu, vzhodu in zahodu presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora v osmih
sezonskih vzorčenjih.
Figure 41: Density of centipedes specimens (no. of specimens/m2) at individual sites (in dense forest nearby
forest gap, on south, north, east and west site of forest gap and in its middle) of Goteniša gora sampling site
in eight seasonal samplings.

Razporeditev osebkov je bila v večni vzorčenj skupinska. Aprila, septembra in oktobra je
bila razporeditev naključna na S presvetlitve Goteniška gora ter julija 2015, junija, julija in
decembra 2016 na Z. Poleg tega je bila naključna še na sredini julija, oktobra in decembra
2016 ter na J julija 2016. Osebki posameznih vrst so se večinoma razporejali naključno ali
pa je bila vrsta v vzorcu zastopana s tako malo osebki, da s HI-kvadrat (Kos, 1988) testom
nismo mogli zanesljivo določiti razporeditve. Vrste, katerih osebki so na vzorčnih mestih
največkrat imeli skupinsko razporeditev, so bile L. pygmaeus, C. parisi in Sigibius anici.
Skupinska razporeditev osebkov posameznih vrst je bila najpogostejša v strnjenem gozdu
in na J presvetlitve Goteniška gora. Osebki večine vrst so imeli skupinsko razporeditev
predvsem aprila, najmanjkrat pa julija 2015 in 2016. Večina najdenih vrst je bilo
recendentnih ali subrecendentnih. Le vrsta L. pygmaeus je bila subdominantna v 6 primerih
izmed 53 (vzorčenj). Poleg nje je bila dvakrat subdominantna še vrsta C. parisi in enkrat
vrsta Schendyla armata. Izmed vseh 48 vrst je bilo 17 takšnih, ki so imele vsaj v enem
vzorčenju frekevenco pojavljanja nad 50 %. Med temi je imela vrsta C. parisi v polovici
vzorčenj frekvenco nad 50 %, vrsti L. pygmaeus in C. carinthiacus v tretjini vzorčenj in
Cryptops hortensis v petini vzorčenj.
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Pri primerjavi posameznih lokacij z vidika vrstne sestave in številčnosti osebkov
posameznih vrst (na osnovi evklidske razdalje za datum vzorčenja 13. 8. 2015) sta si
najbolj podobni presvetlitvi Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Barnikom (Slika 42). Pri
ostalih vzorčenjih pa smo med seboj primerjali vrstno sestavo in številčnost osebkov
posameznih vzorčnih mest na presvetlitvi Goteniška gora in v bližnjem strnjenem
bukovem gozdu. Izračunana podobnost se je med posameznimi vzorčnimi mesti glede na
datum posameznih vzorčenj precej razlikovala. V mesecu juliju 2015 in juniju 2016 sta si
bili najbolj podobni vzorčni mesti sredina presvetlitve in njen zahodni del. V mesecu juniju
so bila tudi preostala vzorčna mesta po podobnosti zelo blizu najbolj podobnima. V juliju
pa so bile razlike večje. V obeh primerih je bila po podobnosti najbolj oddaljeno vzorčno
mesto v strnjenem gozdu (Priloga 9). Tako septembra 2015 kot septembra 2016 sta si bili
najbolj podobni vzorčni mesti na jugu in vzhodu, ki sta tvorili en klaster. Drug klaster pa je
v obeh primerih tvorila podobnost med vzorčnima mestoma na sredini in zahodu. Razlika
med obema letoma je bila v tem, da je leta 2015 bilo najbolj podobnima vzorčnima
mestoma najbližje vzorčno mesto v strnjenem gozdu, od vseh najbolj oddaljeno pa vzorčno
mesto na severnem delu presvetlitve. V letu 2016 pa je bilo obema klastroma bliže vzorčno
mesto na severu, najbolj različno od vseh pa je bilo vzorčno mesto v strnjenem gozdu
(Priloga 9). V aprilu 2016 sta si bili najbolj podobni vzorčni mesti na zahodu in vzhodu
presvetlitve, ki sta skupaj tvorili en klaster in vzorčni mesti na sredini in jugu, ki sta tvorili
drug klaster. Od vseh je bilo zopet najrazličnejše vzorčno mesto v strnjenem gozdu. V
julijskem vzorčenju je bila podobnost največja med vzorčnima mestoma na sredini in jugu
presvetlitve. Z nekoliko večjo evklidsko razdaljo pa sta si bili podobni še vzorčni mesti na
zahodu in severu presvetlitve. Najbolj se je od ostalih vzorčnih mest razlikovalo zopet
vzorčno mesto v strnjenem gozdu. V oktobrskem vzorčenju sta si bili ponovno najbolj
podobni vzorčni mesti na sredini in jugu presvetlitve. Po podobnosti sta jima bili najbližje
vzorčni mesti na severu in tisto v strnjenem gozdu. Najmanj podobno ostalim je bila tokrat
vzorčno mesto na zahodu presvetlitve. V dendrogramu podobnosti med združbami za
decembrsko vzorčenje sta se izoblikovala dva klastra. Najbolj sta si bili podobni vzorčni
mesti združbi na sredini in severu presvetlitve. V istem klastru sta od omenjenih dveh bili
različni vzorčno mesto na jugu in na zahodu. V drugem klastru pa sta si bili podobni
vzorčni mesti na vzhodu presvetlitve in v strnjenem gozdu, ki sta bili po podobnosti precej
oddaljeni od prvega klastra (Priloga 9).
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Slika 42: Podobnost med združbami štirih presvetlitev in bukovega mladovja (Kamen zid) 13. 8. 2016 na
osnovi evklidske razdalje.
Figure 42: Community simmilarities between four forest gaps and juvenile beech forest (Kamen zid) 13. 8.
2016 based on euclidian distance.

4.2.2

Populacijska dinamika

Dinamiko številčnosti strig na presvetlitvi Goteniška gora smo podrobneje prikazali za 9
pogostejših vrst strig. Iz redu Geophilomorpha: C. carinthiacus, Lithobiomorpha: L.
pygmaeus, Lithobius latro, Lithobius pusillus, S. anici, Sigibius carinthiacus in
Scolopendromorpha: C. hortensis, C. parisi, Cryptops rucneri. Vse izbrane vrste smo
namreč ulovili na večini izmed vzorčnih mest in v večini vzorčenj. Prav tako je večina
izmed teh vrst bila v vzorcih zastopana z zadovoljivim številom osebkov za podrobnejšo
analizo.

4.2.2.1 Geophilomorpha
Z analizo izmerjenih znakov smo ugotovili, da se število por na 1. sternitu ne povečuje z
večanjem širine zgloba in se torej posledično ne poveča z vsakim levitvenim stadijem.
Število por na 7. sternitu pa se povečuje z večanjem širine zgloba in torej tudi z levitvami.
A kljub temu z našimi analizami nismo mogli ugotoviti ali osebek z vsako levitvijo pridobi
novo poro na 7. sternitu. Le pri juvenilinih osebkih smo ugotovili, da je 72 % imelo na 7.
sternitu 8 por. Na osnovi morfoloških analiz osebkov vrste C. carinthiacus tako nismo
mogli natančno določiti posameznih levitvenih stadijev, saj nobeden izmed merjenih
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znakov ni natančno ločeval enega levitvenega stadija od drugega. Smo pa s kombinacijo
meritev širine zgloba in štetja koksalnih por pri osebkih ugotovili, da število koksalnih por
logaritemično narašča z večanjem širine zgloba (predvidevamo, da tudi z levitvenimi
stadiji). Pri samicah je namreč R2 znašal 0,9075, pri samcih pa 0,7212 (Slika 43). V
diagramu so se izoblikovale štiri jasne skupine osebkov: larve oz. šele izvaljeni osebki brez
koksalnih por (0KP), larve z eno koksalno poro (1KP) (Slika 44a), osebki z dvema (2KP)
in s štirimi (4KP) koksalnimi porami na liniji kjer se koksa stika z metasternitom (Slika
44b).
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Slika 43: Število koksalnih por v odvisnosti od širine zgloba pri vrsti C. carinthiacus.
Figure 43: Correlation of coxal pores number and width of the forcipular coxosternite by C. carinthiacus.
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Slika 44: a) Primer osebka C. carinthiacus z 1 koksalno poro, b) in osebka C. carinthiacus s 4 koksalinmi
porami na liniji kjer se koksa stika z metasternitom.
Figure 44: a) Sample of C. carinthiacus specimen with 1 coxal pore, b) and C. carinthiacus specimen with 4
coxal pores at line of coxa and metasternite juncture.

Širine zgloba pri osebkih v posamezni skupini so bile znotraj določenega velikostnega
razpona, ki se ni prekrival z razponom druge skupine (razen nekoliko pri larvah z eno
koksalno poro in odraslih z dvema). V peto skupino pa smo uvrstili osebke, ki so imeli 6
ali več koksalnih por (6+KP) in niso več tvorili jasne skupine, saj so tudi širine zgloba
precej variirale. Razdelitev osebkov v skupine glede na število koksalnih por ne pomeni
realno starostno strukturo, ampak najboljši približek. Približno starostno strukturo smo
tako vključili v analizo populacijske dinamike vrste C. carinthiacus. Ugotovili smo, da
smo največ osebkov vseh petih skupin ulovili junija, ko je bilo tudi celokupno število
ulovljenih osebkov C. carinthiacus glede na sezone največje (Slika 45). Število ulovljenih
osebkov je naraslo od aprila na junij in upadalo od junija do oktobra, v decembru pa vrste v
vzorcih nismo več zajeli. Oktobra smo ulovili le en osebek in sicer na jugu presvetlitve.
Enako je število upadlo iz julija do septembra leta 2015. Med ulovljenimi osebki so aprila
in junija prednjačili tisti iz skupine 1KP, julija 2016 0KP, junija 2015 pa so bili približno
enako zastopani osebki skupin 1KP in 2KP. Število osebkov skupine 4KP se med
sezonami ni bistveno spreminjalo. Tudi odraslih osebkov (6+KP) je bilo največ v vzorcih
aprila in junija (Slika 45). Delež ulovljenih samcev in samic je bil v posameznih sezonah
pribižno enak.
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Slika 45: Število osebkov petih starostnih skupin (0KP, 1KP, 2KP, 4KP, 6+KP) vrste C. carinthiacus,
ulovljenih v posamezni sezoni. Število predstavlja osebke, ulovljene skupno na vseh lokacijah (v gozdu ob
presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu, zahodu presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška
gora.
Figure 45: Specimen number of species C. carinthiacus five age group (0KP, 1KP, 2KP, 4KP, 6+KP), cauht
in single season. The number represents specimens caught at all individuals localities together (in forest
nearby forest gap, on south, north, east and west site of forest gap and in its middle) of Goteniša gora
sampling site.

Glede na posamezne lokacije smo skupno največ osebkov vrste C. carinthiacus ulovili v
gozdu in najmanj na severu. Med ujetimi osebki so na večini lokacij, razen na sredini,
prevladovali osebki starostne skupine 1KP, najmanjše pa je bilo število osebkov skupine
4KP. Na severu odraslih osebkov skupine 6+KP nismo našli. Šele izvaljene osebke pa smo
našli samo v strnjenem gozdu in zahodu (Slika 46). Z vidika primerjave sezon in lokacij
smo septembra v obeh letih na vseh lokacijah ulovili majhno število osebkov, leta 2015 niti
enega v gozdu in na severu presvetlitve. Ulovljeni osebki so pripadali večinoma skupinam
2KP, 4KP in 6+KP. Tako julija 2015 kot julija 2016 smo največ osebkov ulovili v
strnjenem gozdu, pri čemer jih je obakrat največ pripadalo starostni skupini 1KP.
Pravzaprav smo julija leta 2015 v gozdu ulovili samo osebke te skupine. Istega julija smo
na ostalih lokacijah, razen na jugu presvetlitve, ulovili le do 5 osebkov. Na jugu so prav
tako prevladovali osebki 1KP skupine. Julija naslednje leto smo na vseh lokacijah, razen v
strnjenem gozdu, ulovili enako malo osebkov kot leta 2015. Število ulovljenih osebkov je
bilo aprila na vseh lokacijah, razen na severu in sredini, manjše od tistega v juniju. Na
severu in jugu pa je bilo nato število ulovljenih osebkov manjše v juliju. V julijskih vzorcih
je bilo na ostalih lokacijah prisotnih predvsem več osebkov 1KP. V gozdu, na jugu in
vzhodu presvetlitve se je povečalo tudi število ostalih treh starostnih skupin (Priloga 10).
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Slika 46: Števila osebkov petih starostnih skupin (0KP, 1KP, 2KP, 4KP, 6+KP), ulovljenih na posameznih
delih presvetlitve vzorčnega mesta Goteniška gora (na jugu, severu, vzhodu, zahodu in sredni presvetlitve)
ter v bližnjem strnjenem gozdu. Število predstavlja osebke, ulovljene skupno v vseh sezonah.
Figure 46: Specimen number of species C. carinthiacus five age group (0KP, 1KP, 2KP, 4KP, 6+KP),
caught at individual sites of Goteniška gora sampling site (, on south, north, east and west site of forest gap
and in its middle) and in nearby forest. Number represents specimens caught together in all seasons.

4.2.2.2 Lithobiomorpha
Izmed vseh 5 preučevanih vrst je imela največjo ocenjeno gostoto (106 os./m2) vrsta L.
pygmaeus v gozdu 21. 12. 2016. Ista vrsta je imela največje ocenjene gostote v gozdu tudi
julija 2015 in 2016. Najmanjšo ocenjeno gostoto na lokacijah smo za vrsto izračunali aprila
in oktobra. Ocenjene gostote osebkov so se prav tako razlikovale med lokacijami v
posamezni sezoni. Medtem ko je imela vrsta na primer julija 2015 največjo ocenjeno
gostoto v strnjenem gozdu in najmanjšo na sredini ter zahodu presvetlitve, je imela v
septembru istega leta največjo ocenjeno gostoto na sredini in zahodu ter manjšo na ostalih
delih presvetlitve. Tudi v septembru leta 2016 je imela vrsta največjo ocenjeno gostoto na
sredini in zahodu presvetlitve. V tem mesecu vrste nismo ulovili na severu, najmanjšo
ocenjeno gostoto pa je imela v strnjenem gozdu. V aprilu 2016 vrste nismo našli na sredini
presvetlitve, najmanjšo ocenjeno gostoto pa je imela na zahodu in severu ter najvišjo zopet
v strnjenem gozdu. Prav tako v gozdu je imela vrsta najvišjo ocenjeno gostoto poleg
decembra še junija in julija. Visoke gostote smo ocenili za mesec junij na jugu presvetlitve
ter v mesecih oktobru in decembru za vzhod presvetlitve. V primerjavi z L. pygmaeus se je
L. latro na posameznih delih presvetlitve in med sezonami pojavljala v splošnem z
manjšimi gostotami. Najvišje gostote smo za vrsto ocenili 14. 7. 2015 in 7. 9. ter 27. 10.
2016 na vzhodu. Poleg tega je imela visoko ocenjeno gostoto še 21. 12. 2016 hkrati z
najvišjo na zahodu. V pomladnem času (20. 4.) in zgodnje poletnem (7. 6.) pa je imela
največjo ocenjeno gostoto na jugu. Vrste v gozdu nismo našli julija v obeh letih in junija
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2016. Tudi v ostalih mesecih, razen septembra 2016, je imela omenjena vrsta v gozdu
nizke gostote. Dvakrat vrste nismo našli na sredini (19. 7. in 21. 12.) in dvakrat na severu
(20. 4. in 7. 9.). Tudi sicer se je vrsta na sredini večinoma pojavljala v nižjih gostotah. Tudi
za vrsto L. pusillus cf. smo tekom sezon na posameznih delih presvetlitve ocenili večinoma
nizke gostote. V mesecu septembru 2015 vrste nismo našli niti na nobenem delu
presvetlitve niti v strnjenem gozdu. Vrste prav tako nismo ulovili aprila, julija in decembra
na sredini ter junija in septembra v gozdu. Poleg tega ni bila prisotna v junijskih vzorcih s
severa presvetlitve in julijskih z juga. V poletnih mesecih (junij, julij) je imela vrsta
največjo ocenjeno gostoto na vzhodu presvetlitve, le julija 2015 na sredini. Septembra je
imela največjo ocenjeno gostoto na jugu in aprila ter oktobra na severu. V strnjenem
gozdu pa je imela največjo ocenjeno gostoto decembra.
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Slika 47: Gostota osebkov izbranih vrst strig na posameznih delih (sredina, zahod, vzhod, sever, jug)
presvetlitve Goteniška gora in v gozdu ob presvetlitvi v vzorčenjih a) 14. 7. 2015, b) 28. 9. 2015, c) 20. 4.
2016, č) 7. 6. 2016, d) 19. 7. 2016, e) 27. 10. 2016, f) 7. 9. 2016 in g) 21. 12. 2016.
Figure 47: Specimen density of chosen centipede species at individual sites (middle, west, east, north, south)
of Goteniška gora forest gap and in nearby forest in samplings a) 14. 7. 2015, b) 28. 9. 2015, c) 20. 4. 2016,
č) 7. 6. 2016, d) 19. 7. 2016, e) 27. 10. 2016, f) 7. 9. 2016 and g) 21. 12. 2016.

Primerjalno med vsemi sezonami in lokalitetami na vzorčnem mestu Goteniška gora je bila
gostota osebkov vrste S. anici največja v strnjenem gozdu julija 2016. Visoka ocenjena
gostota je bila še aprila, junija, oktobra in decembra. Medtem ko je v juliju 2015 bila
največjo ocenjeno gostota osebkov na jugu presvetlitve in v strnjenem gozdu, so bile
septembra istega leta ocene gostot v splošnem zelo nizke. Še vedno pa je bila v tem meseca
gostota najvišja v strnjenem gozdu in na sredini presvetlitve. Vrste nismo ulovili julija
2015 in 2016 ter aprila in decembra 2016 na sredini in na severu presvetlitve. Na severu je
nismo ujeli niti v septembru 2015 in oktobru 2016. Tudi na zahodu je nismo ulovili v
juliju 2015, kakor tudi ne na vzhodu oktobra in decembra 2016. Tudi za vrsto S.
carinthiacus smo največje gostote osebkov izračunali večinoma v gozdu (20. 4., 7. 6., 7. 9.
in 21. 12. 2016), kjer pa vrste nismo ulovili septembra 2015. V juliju 2016 je bila v
primerjavi z ostalimi sezonami na vseh delih presvetlitve njena ocenjena gostota bodisi
zelo nizka, bodisi vrste sploh nismo našli (na zahodu, vzhodu in jugu). Septembra 2016 pa
je bila vrsta prisotna samo v strnjenem gozdu in na vzhodu presvetlitve. Poleg lokacije v
stnjenem gozdu je imela vrsta večjo ocenjeno gostoto še na jugu v juliju 2015 in oktobru
2016 ter na sredini septembra 2016. Največkrat vrste nismo našli na vzhodu (julij in
september 2015, junij in julij 2016) in na severu presvetlitve (april, september, oktober in
december 2016). V juliju 2016 pa na sredini nismo našli nobene izmed preiskovanih vrst, v
mesecu aprilu le vrsto L. latro in v decembru le vrsto S. carinthiacus.
V povezavi s preučevanjem dinamike števičnosti smo lahko izmed vseh preiskovanih vrst
redu Lithobiomorpha v analizo vključili le larve S. anici. Kljub dodatnim morfološkim
analizam namreč nismo mogli z gotovostjo med seboj ločiti larv ostalih vrst. Na osnovi
frekvenčnih diagramov pojavljanja postalarvalnih stadijev tekom sezon smo ugotovili, da
vseh pet vrst odlaga jajca čez vse leto. V odvzetih vzorcih so se namreč v vseh sezonah
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pojavljali osebki PL1in PL2 (najmlajši postlarvalni stadij). V vzorcih jih ni bilo le
septembra 2015 (L. pygmaeus in L. pusillus cf.) ter aprila (L. latro) in septembra 2016 (S.
anici). Iz diagrama deležev osebkov v posameznih postlarvalnih stadijih vseh petih vrst v
vseh sezonah in na vseh delih presvetlitve Goteniška gora pa je razvidno, da razen pri vrsti
S. carinthiacus deleži niso takšni kot v pričakovani krivulji preživetja (Tarman, 1991), ki
izraža številčno največ mladih osebkov. Razlog je v tem, da klasična krivulja upošteva
starost osebka, v naši analizi pa smo uporabili levitevene stadije. Pri vrstah L. pygmaeus in
L. latro smo tako ulovili največji delež odraslih osebkov in nato subadultnih. Pri vrstah L.
pusillus cf. in S. anici pa so največji delež v vzorcih predstavljali subadultni osebki in nato
odrasli (Slika 48).
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Slika 48: Delež osebkov v posameznih postlarvalnih stadijih (od PL1 do PL7) vrst L. pygmaeus, L. latro, L.
pusillus cf., S. anici in S. carinthiacus, skupno v vseh sezonah in na vseh delih presvetlitve Goteniška gora.
Figure 48: Specimens percent in individual postlarval stage (from PL1 to PL7) of L. pygmaeus, L. latro, L.
pusillus cf., S. anici and S. carinthiacus species, jointly in all seasons and at all parts of Goteniška gora forest
gap.

Podrobnejša analiza starostne strukture preiskovanih vrst pa je pokazala, da se je število
ujetih osebkov posameznega stadija tekom sezon in glede na lokacijo spreminjalo (grafi v
Prilogah). Medtem ko so pri vrsti L. pygmaeus julija 2015 na večini lokacij prevladovali
subadultni in odrasli osebki, so julija 2016 na zahodu prevladovali mladi, v gozdu pa so
bili približno enako zastopani mladi in odrasli osebki. Primerjalno med sezonami smo
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največ mladih osebkov ulovili julija tako v letu 2015 kot v letu 2016. Septembra 2015 v
vzorcih ni bilo mladih osebkov. Razen na severu so bili na vseh delih presvetlitve
številčnejši odasl osebki, katerih smo največ našli zahodu in na sredini presvetlitve.
Septembra 2016 se je položaj spremenil, saj smo mlade osebke našli na vseh delih
presvetlitve, vendar zopet v primerjavi z ostalimi stadiji v najmanjšem številu. Le v
vzorcih iz gozda so bili mladi, subadultni in odrasli osebki zastopani približno z enakim
številom. Medtem ko smo samo mlade osebke našli na severu, so na vseh ostalih lokacijah
prevladovali subadultni osebki. V aprilu smo na vseh delih presvetlitve in gozdu ulovili
najmanj mladih osebkov, na severu, zahodu in sredini celo nobenega. V vzorcih so torej
prevladovali subadultni in odrasli osebki, ki so bili zastopani v podobnem številu. Junija
smo mlade osebke ulovili le v strnjenem gozdu. Na vseh posameznih lokacijah so bodisi
prevladovali odrasli osebki bodisi subadultni (na jugu). V oktobru so v vzorcih s
posameznih lokacij prednjačili odrasli osebki, razen na jugu, kjer smo ulovili samo mlade
in na vzhodu, kjer so bile vse starostne strukture zastopane približno enako. Tudi v
decembru smo na lokacijah ulovili ali večje število odraslih ali subadultnih osebkov.
Slednjih smo največ ulovili v gozdu. Mladi so bili v vzorcih zastopani le z enim ali dvema
osebkoma oziroma jih sploh ni bilo (Priloga 11).
Prav tako kot pri vrsti L. pygmaeus smo pri vrsti L. latro skupno na vseh lokacijah ulovili
največ mladih osebkov v obeh letih meseca julija, največ subadultnih decembra in največ
odraslih aprila. Julija 2016 smo največ mladih ulovili samo na vzhodu in tudi julija 2015
smo jih največ našli tam. Julija 2015 smo samo odrasle osebke ulovili na zahodu in sredini
presvetlitve ter samo subadultne na jugu. V juliju 2015 je bilo število odraslih največje v
vzorcih s severa, v tistih z zahoda in juga pa so bili številčno približno enako zastopani
mladi in subadultni osebki. V obeh letih vzorčenja smo v mesecu septembru vrsto ulovili le
na treh lokacijah. Obakrat smo jo ulovili na vzhodu, kjer so bili leta 2015 v vzorcih enako
zastopani mladi in odrasli osebki. Leta 2016 pa so bili enako zastopani subadultni in
odrasli osebki. Mladih je bilo v obeh letih na vzhodu najmanj, največ jih je bilo v vzorcih z
juga presvetlitve, manjkali pa so v strnjenem gozdu, na severu in zahodu. Septembra 2015
so v vzorcih s severa in zahoda presvetlitve prevladovali odrasli osebki. Aprila mladih
osebkov nismo ulovili. Na vseh lokacijah razen na severu in sredini so prevladovali odrasli
osebki. Na severu vrste nismo ulovili, v vzorcih s sredine pa so bili le subadultni osebki.
Tudi junija je bila vrsta prisotna samo v vzorcih s treh lokacij, pri čemer smo mlade ulovili
le na vzhodu in subadultne le na jugu, odrasle pa na vseh treh lokacijah, na katerih so bili
tudi najštevilčnejši. Prav tako so bili v oktobrskih vzorcih bodisi številčnejši odrasli
(vzhod, jug), bodisi subadultni (zahod). Le po en osebek mladih pa smo našli v strnjenem
gozdu in na zahodu. Decembra smo na zahodu ulovili enako število mladih, subadultnih
in odraslih. Na vzhodu in v strnjenem gozdu pa večinoma subadultne ter na severu samo
odrasle (Priloga 12).
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Medtem ko so pri vrsti L. pusillus cf. v julijskih vzorcih 2015 na vseh lokacijah
prevladovali subadultni osebki, so bili odrasli prisotni le na zahodu in sredini presvetlitve,
mladih osebkov pa nismo ulovili nikjer. Julija naslednjega leta smo samo na štirih
lokacijah ulovili le po en primerek, in sicer v strnjenem gozdu in na jugu presvetlitve
mladega, na zahodu odraslega in na severu subadultnega. Po en subadulten in en mlad
osebek smo ulovili tudi na vzhodu presvetlitve. Aprila smo vstrnjenem gozdu našli samo
en mlad osebek in na vzhodu ter zahodu presvetlitve samo odrasle. Na severu so v vzorcih
prevladovali mladi osebki in na jugu subadultni. Tudi junija smo vsega skupaj ulovili le
štiri osebke; od tega 2 odrasla na jugu in zahodu presvetlitve ter po enega mladega in
subadultnega na vzhodu. V septembru je bilo skupno število osebkov večje kot v juniju, pri
čemer so zopet prevladovali subadultni na jugu in severu presvetlitve ter odrasli na
zahodu. V gozdu in na sredini tokrat osebkov nismo ulovili. V oktobru smo na vseh
lokacijah ponovno ulovili mlade osebke, ki so po številu prednjačili na zahodu in sredini
presvetlitve. Na severu so bile vse starostne skupine enako zastopane, v vzorcih z juga pa
je bilo več subadultnih. Decembra je bilo največ mladih prisotnih v vzorcih iz gozda in
največ subadultnih v vzorcih z vzhoda in zahoda presvetlitve (Priloga 13).
Izmed vseh vrst smo skupno tekom vseh sezon in na vseh lokacijah samo pri vrsti S.
carinthiacus ulovili največji delež mladih osebkov. Le-teh je bilo največ v ulovu z juga
presvetlitve v juliju 2015. Pri tem smo v strnjenem gozdu ulovili večinoma subadulte, na
zahodu presvetlitve pa odrasle. V juliju prihodnjega leta smo vsega skupaj ulovili le tri
osebke, od katerih je vsak pripadal svoji starostni skupini, našli pa smo jih vsakega na
drugi lokaciji. V septembrskih vzorcih iz leta 2015 so bili osebki S. carinthiacus prisotni le
na štirih lokacijah. Na treh (S, Z, sredina) smo našli samo mlade osebke in na eni (jug)
samo odraslega. Septembra naslednje leto pa smo osebke našli samo v gozdu in na vzhodu
presvetlitve. V gozdu so bili predstavniki starostnih skupin približno enako zastopani, na
vzhodu pa smo ulovili le en mlad osebek. Številčno so mladi osebki v gozdu zopet
prednjačili meseca aprila. Na ostalih lokacijah smo takrat ulovili le en ali dva osebka.
Enako so bili mladi osebki v vzorcih številčnejši še junija v strnjenem gozdu, severu in
sredini presvetlitve. Na slednjih dveh lokacijah smo ulovili celo samo mlade osebke. Na
ostalih lokacijah vrste nismo ulovili. Tako oktobra kot decembra so med ulovljenimi
osebki na jugu presvetlitve prevladovali mladi osebki, prevladovali so tudi septembra v
strnjenem gozdu. Medtem ko je bilo istega meseca številčno več odraslih v vzorčenju na
zahodu, jih je bilo decembra več v strnjenem gozdu (Priloga 15).
Pri vrsti S. anici smo v starostno strukturo vključili tudi osebke v larvalnih stadijih. Le-ti so
se tekom sezon večinoma pojavljali v vzorcih iz gozda in juga. Največ smo jih ulovili
aprila, junija in decembra v strnjenem gozdu. V oktobru pa je bilo največ larv prisotnih na
jugu. Primerjalno na vse sezone smo prav v oktobru larve ulovili na vseh vzorčnih mestih.
Število mladih osebkov je bilo v primerjavi z larvami manjše. Tako kot larve smo večino
mladih osebkov ulovili v strnjenem gozdu in na jugu presvetlitve. Največ jih je bilo v
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julijskem vzorčenju 2015 na jugu in nekaj manj v strnjenem gozdu. Ponovno smo jih
ulovili še aprila in junija na jugu in v strnjenem gozdu prav tako junija. Tudi subadultni
osebki so bili večinoma prisotni v vzorcih iz strnjenega gozda in juga presvetlitve. Največ
smo jih ulovili v gozdu meseca aprila. Julija 2015 smo jih največ našli v strnjenem gozdu,
pri čemer je bilo njihovo število enako kot pri larvah. Istega meseca pa je bil na jugu delež
subadultov enak deležu mladih. V juliju naslednjega leta smo na ostalih lokacijah našli le
po en osebek subadultov, največ pa zopet v strnjenem gozdu, kjer je bilo število osebkov
enako številu larv in odraslih osebkov. Medtem ko smo septembra 2015 ulovili po enega
ali dva subadultna osebka samo na treh lokacijah, smo jih leta 2016 največ ujeli v gozdu.
Tam so v starostni strukturi predstavljali največji delež. Oktobra in decembra so bili
subadultni osebki prisotni le v vzorcih iz strnjenega gozda in juga presvetlitve. V
septembrskih vzorcih iz strnjenega gozda so predstavljali večji delež starostne strukture. V
vzorčenjih smo v primerjavi z ostalimi starostnimi stadiji ulovili najmanj odraslih osebkov.
Največ smo jih našli v strnjenem gozdu julija 2016, kjer je bil njihov delež enak deležu
larv. Na ostalih lokacijah jih takrat nismo ulovili. Tudi eno leto prej jih na ostalih
lokacijah, razen v strnjenem gozdu in na jugu, nismo ulovili. Na obeh mestih je bilo
njihovo število manjše od subadultov in larv. Podobno nismo na nobeni lokaciji, razen v
strnjenem gozdu, ulovili odraslih osebkov tudi septembra 2015. Septembra naslednjega
leta pa smo ulovili le po en osebek na štirih lokacijah (gozd, jug, sever, vzhod). Aprila smo
našli po dva osebka zopet le v strnjenem gozdu in na jugu ter junija tri v strnjenem gozdu,
na ostalih lokacijah pa le po enega. Tako oktobra kot decembra smo po dva osebka našli še
v gozdu in na zahodu presvetlitve (Priloga 14).

4.2.2.3 Scolopendromorpha
Izmed treh izbranih vrst rodu Cryptops je imela vrsta C. parisi večinoma v vseh sezonah in
na vseh lokacijah največjo ocenjeno gostoto, z izjemo decembra 2016, ko je imela največjo
gostoto vrsta C. hortensis. Maksimalna ocenjena gostota vrste C. parisi je znašala 130
os/m2 v gozdu junija 2016 (Slika 49). Na vseh vzorčnih mestih, razen na severu
presvetlitve, se je gostota od julija do septembra 2015 zmanjšala. Le na severu se je
povečala, saj tam vrste v juliju 2015 nismo ulovili. V letu 2016 je bila na vseh vzorčnih
mestih, razen v strnjenem gozdu, ocenjena gostota največja meseca aprila. Na vzhodu,
zahodu in jugu je do septembra upadla, pri čemer na zahodu in jugu septembra nismo
ulovili osebkov vrste C. parisi. V oktobru je na vseh treh omenjenih lokacijah zopet
narasla. Na zahodu je bila v primerjavi z vsemi ostalimi lokacijami ocenjena gostota celo
največja (77 os/m2). Na sredini je ocenjena gostota od aprila padala do junija in na severu
do julija. Na obeh mestih je od septembra do oktobra postopoma narasla. V gozdu je bila
največja ocenjena gostota vrste C. parisi v juniju 2016. Decembra se je na vseh lokacijah
ocenjena gostota zmanjšala, oziroma na jugu, severu in v gozdu nismo ulovili nobenega
osebka.
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Slika 49: Spreminjanje gostot vrste C. parisi na posameznih delih (v gozdu ob presvetlitvi, na jugu, severu,
vzhodu in zahodu presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora v osmih sezonskih
vzorčenjih.
Figure 49: Density change of C. parisi species at individual sites (in nearby forest, on south, north, east, west
and in the middle) of Gotaniška gora sampling site in eight seasonal samplings.

Nekoliko manjše gostote na preučevanih delih Goteniške gore smo ocenili za vrsto C.
hortensis (Slika 50). Za razliko od C. parisi je imela največjo ocenjeno gostoto v aprilu
samo na štirih lokacijah: na jugu, severu, vzhodu in zahodu. Na slednjih dveh je dosegla
maksimalno oceno gostote (63 os/m2). Na jugu in vzhodu je ocenjena gostota padala do
julija 2016. Tega meseca na obeh lokacijah nismo ulovili osebkov C. hortensis. Na zahodu
in severu pa je ocenjena gostota padala do septembra. Na sredini je bila največja ocenjena
gostota (14 os/m2) v septembru 2015. Takrat je bila največja tudi v primerjavi z vsemi
ostalimi lokacijami. Aprila leta 2016 je bila manjša, junija, julija in avgusta pa v vzorčenjih
vrsta sploh ni bila ulovljena. Za razliko od vrste C. parisi so bile v gozdu ocenjene gostote
razen julija 2015 večinoma nižje od ocenjenih gostot na ostalih lokacijah. Aprila je bila
ocenjena gostota v strnjenem gozdu najnižja v primerjavi z ostalimi lokacijami. Tako julija
2016 kot septembra 2015 in 2016 pa vrste v strnjenem gozdu sploh nismo ulovili. Oktobra
se je ocenjena gostota na vseh lokacijah povečala in decembra zopet upadla. V
decembrskih vzorčenjih vrste nismo ulovili na sredini in na vzhodu.
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Slika 50: Spreminjanje ocene gostot vrste C. hortensis na posameznih delih (v strnjenem gozdu ob
presvetlitvi, na jugu, severu, vzhodu in zahodu presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška
gora v osmih sezonskih vzorčenjih.
Figure 50: Estimated density change of C. hortensis species at individual sites (in nearby dense forest, on
south, north, east, west and in the middle) of Gotaniška gora sampling site in eight seasonal samplings.

Od vseh treh vrst je imela najmanjše ocenjene gostote vrsta C. rucneri (Slika 51).
Maksimalno ocenjeno gostoto (19 os/m2) je imela septembra 2015 in aprila 2016 na
vzhodu. Za razliko od prejšnjih opisanih je bil trend spreminjanja ocen gostot med
sezonami skoraj za vsako lokacijo nekoliko drugačen. Le v juliju 2016 je bilo vsem
lokacijam, razen na vzhodu presvetlitve, skupno to, da takrat na njih nismo ulovili osebkov
vrste C. rucneri. Na vzhodu je namreč ocenjena gostota po junijskem upadu zopet narasla
v juliju in nato padala do oktobra, ko vrste nismo več ulovili. Prav tako je nismo več ujeli
decembra. Na sredini vrste nismo ulovili julija 2015 in 2016 ter oktobra in decembra 2016.
Od septembra 2015 pa do julija 2016 je imela vrsta ocenjeno enako gostoto, ki pa je
narasla v septembru 2016. Na jugu smo vrsto ulovili šele leta 2016, pri čemer je njena
ocenjena gostota od aprila do julija narastla. Po julijskem padcu je zopet naraščala do
oktobra in ostala enaka tudi decembra. Na severu je ocenjena gostota sledila enakemu
trendu kot na sredini s to razliko, da je le-ta še narasla v oktobru in nato padla v decembru.
Tudi na zahodu je bil trend ocenjenih gostot od julija 2015 pa do aprila 2016 enak kot na
sredini, pri čemer je ocenjena gostota nato še narastla v juliju. Od julija naprej vrste na
zahodu nismo več ulovili. Nismo je ulovili tudi v strnjenem gozdu in sicer julija v obeh
letih ter aprila in decembra 2016. Največjo ocenjeno gostoto v gozdu je vrsta imela junija
in za dve tretjini manjšo septembra v obeh letih in oktobra 2016.
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Slika 51: Spreminjanje ocene gostot vrste C. rucneri na posameznih delih (v gozdu ob presvetlitvi, na jugu,
severu, vzhodu in zahodu presvetlitve in na njeni sredini) vzorčnega mesta Goteniška gora v osmih sezonskih
vzorčenjih.
Figure 51: Estimated density change of C. rucneri species at individual sites (in nearby forest, on south,
north, east, west and in the middle) of Gotaniška gora sampling site in eight seasonal samplings.

4.2.3

Korelacija med temperaturo in vlažnostjo tal ter pojavljanjem strig

Na osnovi Pearsonovega koeficienta korelacije smo ugotovili pozitivno korelacijo med
temperaturo tal in pojavljanjem vrste C. carinthiacus ter negativno korelacijo med
temperaturo tal in vrstami L. pusillus cf., S. carinthiacus in C. hortensis. Za ostale izbrane
preiskovane vrste strig korelacije nismo ugotovili, čeprav je iz CCA diagrama razvidno
(Slika 52), da naj bi tudi vrsti L. latro in L. pygmaeus v primerjavi z ostalimi vrstami
preferirali območja z nižjo temperaturo tal in hkrati manj vlažna tla. Vrsti C. parisi in C.
rucneri pa naj bi bili pogostejši v toplejših in hkrati tudi vlažnih tleh. S Pearsonovim
koeficientom smo pozitivno korelacijo med vlažnostjo tal in vrstami dokazali samo pri
vrsti L. pusillus, negativno pa pri vrsti C. carinthiacus. Oboje je vidno tudi na CCA
diagramu (Slika 52).
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Slika 52: Triplot kanonične korespondenčne analize, v katerem prva os pojasnjuje 68,44 % variance z 0.4938
pseudokanonično korelacijo, druga os pa 100 % variance z 0.3679 pseudokanonično korelacijo pri F 4.5 in P
0.002.
Figure 52: Canonical correspondence analysis triplot, in which first axis explanes 68,44 % variance with
0.4938 pseudocanonical corelation and the second axis explanes 100 % variance with 0.3679
pseudocanonical corelation by F 4.5 and P 0.002.
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Po dosedanjih podatkih so dinarsko-jelovi bukovi gozdovi na območju Kočevske
floristično zelo bogati, saj so tam skupno evidentirali 204 rastlinskih vrst (Puncer, 1980). V
naši raziskavi smo na presvetlitvah skupno popisali 186 vrst, kar je precej več kot polovica
vseh evidentiranih vrst za celotno gozdnato območje Kočevske. Skupno število popisanih
vrst na posamezno presvetlitev je znašalo od 84 (Pod Barnikom) do 106 (Goteniška gora)
vrst, kar je zopet precej več v primerjavi z nekaterimi drugimi raziskavami vegetacije
zeliščne plasti gozdnih presvetlitev. V pragozdu Krokar je namreč Diaci s sod. (2012) v
presvetlitvenih vrzelih povprečno popisal le 45 rastlinskih vrst, Čarni in Hrovat (2001) pa
sta na presvetlitvah v dinarskem jelovo-bukovem gozdu v bližini Logatca popisala od 15
do 45 vrst. Tudi v primerjavi s presvetlitvami v drugih gozdnih združbah je bilo naše
število popisanih vrst večje. V Alpskem delu so namreč na mlajših presvetlitvah, v združbi
Luzulo albidae-Fagetum, nastalih kot posledica žleda, v fazi visokih steblik popisali le od
15 do 23 različnih rastlinskih vrst (Čarni in Hrovat, 2002). Prav tako manj vrst v primerjavi
z našo raziskavo, so popisali na presvetlitvah v bukovih gozdovih tudi na Madžarskem,
kjer je največje število vrst znašalo 61 (Gálhidy in sod., 2006). Ob naštetem lahko
sklepamo, da je rastlinska vrstna pestrost na presvetlitvah, zajetih v naši raziskavi, bogata
in pomembno vpliva na biodiverziteto celotnega območja (Degen in sod., 2005). Vrste,
prisotne na naših preiskovanih presvetlitvah, so večinoma vrste gozdne podrasti, gozdnih
robov in posek (Degen in sod., 2005; Fahey in Puettman, 2007). Pravih travniških vrst
skoraj ni bilo, kar je razumljivo, saj se preiskovane presvetlitve nahajajo sredi gozdov in v
bližini ni takšnih travniških površin, ki bi lahko bile vir razširjanja travniških rastlinskih
vrst. Najmanjšo zračno razdaljo do travniških površin ima tako presvetlitev Nad Drago
(cca 500 m) in najdaljšo Pod Goteniškim Snežnikom (cca 2000 m)
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/). Tiste nekatere travniške vrste kot npr. B. perennis, P.
major, Medicago lupulina, C. biennis in T. officinale pa so se na presvetlitve razširile
verjetno preko gozdnih cest in vlak, ki služijo spravilu lesa ter so povezava z negozdnimi
površinami. Omenjene vrste, so se namreč nahajale večinoma prav ob vlakah. Enako lahko
razlagamo prisotnost edine invazivne rastlinske vrste E. annuus, pri čemer se je le-ta
verjetno s pomočjo transportnih sredstev razširila iz urbanih območji (Collins in Pickett,
1985). Razen na območju Travljanske gore nad vasjo Draga vrste namreč nismo opazili
niti izven gozdov, niti ob pripotjih in na travnikih. V nekoliko večjih populacijah se je
nahajala le ob robu začetnega dela gozdne ceste, ki vodi na Travljansko goro, kjer je bila
tudi naša preiskovana presvetlitev Nad Drago. Torej lahko sklepamo, da na preiskovanih
presvetlitvah invazivne rastlinske vrste trenutno še ne predstavljajo problema. A kljub
temu je nujno potrebno spremljanje pojavljanja invazivnih vrst na gozdnih cestah in
takojšnje odstranjevanje le-teh še pred njihovo razširitvijo na gozdne površine.
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Po pričakovanju sta se vrstna sestava in število vrst med posameznimi lokacijami
razlikovali. Prav tako po pričakovanju je od vseh najbolj odstopala lokacija Kamen zid, saj
za razliko od presvetlitev predstavlja naslednjo razvojno fazo - fazo bukovega mladovja. V
celoti smo na njej našli skoraj polovico manj vrst kot na katerikoli drugi lokaciji. Razlog je
v veliki gostoti bukovega mladovja. Le-to skozi goste krošnje prepušča le malo sončne
svetlobe in omogoča rast le senco vzdržnim rastlinskim vrstam in tistim, ki svojo
vegetacijsko dobo zaključijo še pred olistanjem dreves (Peterken, 1996). To dokazujeta
tudi Ellenbergov svetlobni indeks, ki na tej lokaciji potrjuje prisotnost sencovzdržnih
rastlinskih vrst, in dejanske meritve UV-B sevanja (povprečna intenziteta je znašala le
1μW/cm2). Med senco ljubne vrste zagotovo spada O. verna, ki je imela poleg B.
sylvaticum na omenjeni lokaciji od vseh vrst hkrati največjo pokrovnost in frekvenco
pojavljanja v podploskvicah. Je namreč tipična predstavnica podrasti bukovih gozdov in
značilnica združbe Ompahlodo-Fagetum (Wraber, 1960; Šilić, 1988; Marinček, 1987).
Tudi ostali dve vrsti (C. trifolia in G. flavidum), ki sta poleg omenjene bili prisotni v vseh
podploskvicah, cvetita zgodaj spomladi pred olistanjem drevesnih krošenj. V primerjavi z
ostalimi lokacijami je imela Kamen zid samo dve vrsti, ki sta se pojavljali le tukaj. Njuna
prisotnost na tej lokaciji je verjetno zgolj naključna, saj je bila vrsta C. longifolia
opredeljena kot redka, vrsta C. fragilis se je pojavljala le tu in tam, njena pokrovnos pa ni
presegla 2%. Vrsti sta namreč opredeljeni kot polsenčni in v senci slabše rasteta (Ellenberg
in sod., 1992).
Za razliko od bukovega mladovja je bilo kar 128 rastlinskih vrst takšnih, ki smo jih našli
samo na presvetlitvah in jih ni bilo v bukovem mladovju. Večina vrst porašča presvetlitve
v mozaični strukturi, v obliki zaplat oz. skupin. To pomeni, da posamezni primerki
posamezne vrste niso enakomerno razporejeni čez celotno presvetlitev. Razlog je v
mozaični strukturi presvetlitev (plitka/globoka tla, suhi deli, vlažni žepi, razpadajoč
organski material, grbine in jame). Kajti bolj ko je le-ta mozaična, več različnih
mikrookolij nudi za uspevanje različnih rastlinskih vrst (Runkle, 1985). Tako se je na
primer na večjih razpadajočih kupih vejevja in štorih pojavljala U. dioica, saj najraje raste
na vlažnih tleh, bogatih s hranili in dušikom (Taylor, 2009). Razpadajoč organski material
je bogat s hranili in hkrati zadržuje vlago. Večinoma sta se ob razpadajočih štorih in
prevrnjenih koreninskih grudah dreves, verjetno zaradi večje vlage, pojavljali tudi A. belladonna in R. idaeus, ki prav tako bolje uspevata na vlažnih tleh (Šilić, 1988; Brus 2008). Za
razliko od raziskave vegetacije na presvetlitvah na Mežakli (Prešeren, 2016), kjer sta bili
med najštevilčnejšimi, pa na naših preiskovanih presvetlitvah nista imeli velike
pokrovnosti. Suha in soncu izpostavljena tla so pokrivale zaplate F. vesca, C. grandiflora,
C. eoigejos in A. reptans, ki jim tovrstne rastiščne razmere najbolj ustrezajo. Pri
poseljevanju in razraščanju vrst na presvetlitve imajo veliko vlogo tudi živalske stečine in
vlake, ki lahko predstavljajo kolonizacijske poti za rastlinske vrste (Graae, 2002; Ravnjak
in Bavcon 2016; Nikolič, 2017). Predvsem v bližini stečin so se razraščale vrste, katerih
semena se pogosto razširjajo s pomočjo divjadi (ujamejo se v njihovo dlako). Takšne so
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bile predvsem T. farfara, P. major, B. perennis, V. officinalis, D. glomerata, A. eupatoria
in E. cannabinum, ki smo jih opazili tudi na gozdnih cestah in vlakah v bližini presvetlitev.
Vrste, ki so bile prisotne na vseh presvetlitvah, lahko razvrstimo v dve skupini in sicer
takšne, ki so tipične predstavnice podrasti bukovih gozdov in značilnice ilirskega
florističnega elementa (npr. O. verna, C. trifolia, C. sylvatica, G. flavidum, E.
amygdaloides, M. muralis, S. europaea) (Marinček, 1987) ter tiste, ki so običajne
predstavnice gozdnih robov (npr. F. vesca, S. glutinosa, S. nodosa, R. idaeus). Omenjene
vrste gozdne podrasti so na presvetlitvah tako rekoč ostanki nekdanjega bukovega gozda,
ki še uspevajo predvsem na bolj senčnih delih presvetlitev. Za vrste gozdnih robov pa
nastale presvetlite pomenijo novo življenjsko okolje, na katerega se razširijo z že
obstoječih gozdnih robov. Te vrste tolerirajo tako bolj odprte površine z več svetlobe kot
tudi polsenco (Brown in sod., 1994; Degen in sod., 2005; Gálhidy in sod., 2006). Tudi
izmed drevesnih vrst so bile na vseh presvetlitvah prisotne tiste, ki so sicer najpogostejši
gradniki tamkajšnjih gozdov (F. sylvatica, A. alba, P. abies in A. pseudoplatanus)
(Marinček, 1987). Večina ostalih drevesnih vrst (P. avium, S. aria, S. aucuparia, U.
glabra), ki smo jih sicer tudi našli na posameznih presvetlitvah, je bila zastopana le z enim,
dvema ali tremi osebki, ki so po velikosti še vedno spadali v zeliščno plast. Pri tako
majhnem številu primerkov gre še vedno za naključno pojavljanje. Njihova semena so tja
verjetno zanesli ptiči, saj jih ima večina plodove, ki so predvsem ptičja hrana (Charles in
sod., 1985). Hkrati so te vrste poleg grmovnih S. caprea, C. avellana S. ebulus in S.
racemosa značilne za fazo zaraščanja (Kotar in Brus, 1999). Predvidevamo, da se bosta v
naslednjih letih sukcesije število ter pokrovnost naštetih drevesnih in grmovnih vrst
povečala. Presvetlitvene vrzeli namreč omogočajo rast tudi tistim listavcem, ki so
večinoma svetloljubne ali vsaj polsvetloljubne vrste, rastoče na dovolj vlažnih tleh. V senci
velikih bukovih dreves njihova rast stagnira. Med vsemi drevesnimi vrstami je bila F.
sylvatica na vseh presvetlitvah dominantna in vrsta z največjo pokrovnostjo. Razlog je v
tem, da se vse presvetlitve nahajajo v bukovem gozdu in je bukev tista drevesna vrsta, s
katero se bodo presvetlitve ponovno zarastle. V strnjenih sestojih se širi predvsem z robov
presvetlitev, kjer so tudi največji primerki, v sredino, kjer so tu in tam manjše skupine ali
posamezni osebki (Runkle, 1985; Diaci in sod., 2012; Rozenbergar in sod., 2007).
Po največjem številu rastlinskih vrst odstopa presvetlitev Goteniška gora. Razlog je v njeni
velikosti, saj je od vseh največja in z mozaično strukturo nudi veliko mikrohabitatov za
uspevanje različnih rastlinskih vrst (Charles in sod., 1985; Fahey in Puettmann, 2007). Deli
ob robu so namreč že precej zaraščeni z mladimi bukvami, ki senčijo tla. Tam so bile
predvsem bolj senčne rastlinske vrste in ostanki vrst gozdne podrasti (npr. O. verna, M.
perennis, M. bifolium) (Šilić, 1988). Na plitvih tleh in soncu izpostavljenih mestih so
prevladovale vrste sončnih rastišč, ob razpadajočem organskem materialu pa vrste, ki
rastejo na s hranili bogatejših tleh (npr. U. dioica, R. idaeus) (Taylor, 2009) in predstavniki
visokih steblik, značilnih za presvetlitve (npr. S. glutinosa, S. nodosa, S. ovatus) (Šilić,
1988). V podkrepitev dejstvu, da velikost presvetlitve vpliva na njeno biodiverziteto
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(Degen in sod., 2005; O'Hara, 2014; Fahey in Puettmann, 2007), je število vrst na
presvetlitvi Pod Barnikom, kjer smo v primerjavi z ostalimi presvetlitvami popisali
najmanj vrst. Gre namreč za najmanjšo presvetlitev, pri kateri se kaže vpliv krošenj robnih
dreves. Na presvetlitvi namreč manjkajo rastline sončnih rastišč, ker krošnje robnih dreves
tvorijo senco nad večjim delom presvetlitve (O'Hara, 2014; Gálhidy in sod., 2006;
Kelemen in sod., 2012).
Na vsaki izmed presvetlitev smo zabeležili nekaj vrst, ki so se pojavljale samo tam in
nikjer drugje. Največ takšnih (23) smo popisali na presvetlitvi Nad Drago. Razlog bi lahko
bil v tem, da je ta presvetlitev najbolj oddaljena od vseh ostalih in se nahaja na popolnoma
drugi verigi hribovja (na Travljanski gori) kot ostale, ki so vse na Goteniški gori. Med
obema hribovitima verigama se nahaja dolina, kjer so večinoma travniki. Zato je lahko
floristična sestava okolice (kot vira kolonizatorskih vrst) presvetlitve Nad Drago drugačna
od tiste v bližini ostalih presvetlitev. Na kolonizacijo presvetlitev z rastlinskimi vrstami in
posledično vrstno sestavo namreč pomembno vplivajo donorske populacije v bližini
(Honnay in sod., 1999; Hermy in sod., 1999; Honnay in sod., 2002, 2015; Verheyen in
sod., 2003; Verheyen in Hermy, 2015). Večino izmed vrst, ki so se pojavljale samo na eni
izmed presvetlitev, smo opredelili kot redke, saj smo našli le kakšen osamljen primerek ali
nekaj njih, katerih pokrovnost je bila neznatna. Te vrste bi lahko razdelili v dve skupini.
Nekatere izmed njih sodijo v skupino vrst, ki se tudi sicer ne pojavljajo v večjih
populacijah (npr. D. laureola, E. atrorubens, E. helleborine) temveč le tu in tam ob
gozdnih robovih in na presvetlitvah. Drugo skupino predstavljajo vrste, ki se sicer
pojavljajo v večjih skupinah (npr. A. lycoctonum, S. ebulus, V. cracca, O. vulgare, L.
latifolium, C. hirsutum, V. thapsus), a so na presvetlitvah bile zastopane le s posameznimi
primerki. Večinoma gre za vrste, ki so običajno prisotne na gozdnih robovih, posekah in
presvetlitvah. Toda naše preiskovane presvetlitve so verjetno kolonizirale ne dolgo nazaj
ter so šele v fazi oblikovanja večjih populacij. Izjema so vrste A. europaeum in E. alpinum
na presvetlitvi Nad Drago ter C. cava in L. vernum na presvetlitvi Pod Goteniškim
Snežnikom. Gre namreč za tipične vrste gozdne podrasti, ki so imele na teh dveh
presvetlitvah v primerjavi z ostalimi vrstami dokaj veliko pokrovnost (cca 15 % in L.
vernum v spomladanskem času cca 80 %). Razlog je v tem, da te vrste na presvetlitvah
predstavljajo ostanek gozdne podrasti. Na presvetlitvi Nad Drago se pojavljajo zato, ker je
ta presvetlitev najmlajša in še ni prišlo do premene vrst. Na presvetlitvi pod Goteniškim
Snežnikom pa vrste ostajajo zato, ker gre za prve spomladanske vrste. Svojo vegetacijsko
sezono zaključijo še preden se na presvetlitvi pojavijo zanje neugodni okoljski dejavniki
(povečanje sončnega sevanja in povečanje temperature v poletnih mesecih). Poleg tega so
na presvetlitvi Pod Goteniškim Snežnikom vlažnejši deli, kar rastiščno ustreza vrsti L.
vernum. Le-ta se namreč pojavlja na vlažnih a odcednih tleh, globokih in bogatih s
humusom (Bavcon, 2013).
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POKROVNOST IN DOMINANTNOST RASTLINSKIH VRST

Kot že omenjeno, se rastlnske vrste na presvetlitvah niso pojavljale v večjih monokulturah,
na kar kažejo pokrovnosti posameznih vrst. V povprečju vsaj tretjina vrst na presvetlitvah
ni presegla pokrovnost 2 %. S tem majhne pokrovnosti vrst omogočajo soobstoj večjemu
številu vrst, kar poveča biodiverziteto lokalitete (Degen in sod., 2005; Fahey in Puettmann,
2007). Med vrstami z največjo pokrovnostjo so se na vseh presvetlitvah, razen Nad Drago,
pojavljale kombinacije vrst F. sylvatica, T. farfara, B. sylvaticum, F. vesca, S. glutinosa, P.
albus in S. ovatus. Velika pokrovnost F. sylvatica je pričakovana, saj na vseh lokacijah
predstavlja osnovno drevesno vrsto. Vrsta B. sylvaticum je prav tako običajna vrsta v
gozdovih, pri čemer literaturni viri navajajo (Martinčič in sod., 2007; Šilić, 1988), da naj bi
bila predvsem v senčnih in vlažnih gozdovih. A vendar je kar na treh naših preiskovanih
presvetlitvah imela večjo pokrovnost na presvetlitvah kot pa v gozdovih. To pomeni, da
dobro uspeva tudi na izpostavljenih površinah. Glede na to, da je tudi ena izmed
pomembnih virov hrane za gosenice lisastega obloglavčka (Carterocephalus palaemon
Pallas, 1771) (Eles, 2016), so presvetlitve poraščene z večjimi populacijami B. sylvaticum
lahko pomembne za življenjski cikel omenjenega metulja. Večje pokrovnosti vrst T.
farfara in P. albus pa kažeta na njun pionirski značaj in morfološke prilagoditve, ki jima
omogočajo hitro širjenje (produkcija velike količine semen in razširjanje z rizomi)
predvsem na vlažnih apnenčastih tleh s kamninskim drobirjem (Myerscough in Whitehead,
1965). Obe vrsti imata liste z velikimi listnimi površinami, kar vpliva na višji procent
pokrovnosti. Večje pokrovnosti naštetih rastlinskih vrst kar na štirih izmed petih
presvetlitev pomenijo podobne okoljske razmere na njih. Večje pokrovnosti vrst M.
perennis, H. epipactis in E. alpinum na presvetlitvi Nad Drago pa zopet kažejo na to, da je
bila ta presvetlitev v času raziskave šele v formiranju, saj so na njej največjo pokrovnost
imele vrste gozdne podrasti. Le-te zopet predstavljajo ostanek vrst, ki so rasle pod bukvami
pred podrtjem dreves in nastankom presvetlitve (Degen in sod., 2005; Kelemen in sod.,
2012). To potrjujejo tudi statistično značilne večje pokrovnosti vrst gozdne podrasti M.
muralis in E. amygdaloides (poleg M. perennis) Nad Drago. Razlike v pokrovnosti
posameznih izbranih vrst med posameznimi presvetlitvami so verjetno predvsem odraz
okoljskih dejavnikov (vlažna/sušna rastišča, s hranili bogata/s hranili revna tla,
senca/sonce, oddaljenost donorskih populacij). Na presvetlitvi Pod Barnikom imajo na
primer statistično značilno večjo pokrovnost sencoljubne vrste (vrste gozdne podrasti). Ta
presvetlitev je namreč bolj senčna (Slika 8), ker je najmanjša in dolga. Zaradi tega je tam
prisoten vpliv robnega efekta (krošnje okoliških dreves senčijo presvetlitev) (O'Hara,
2014). Na presvetlitvi Nad Barnikom, ki je zaradi JV ekspozicije in strmega naklona bolj
izpostavljena sončnemu sevanju, pa opažamo nasprotno. Tam sta imeli statistično značilno
večjo pokrovnost vrsti (C. grandiflora in B. sylvaticum), ki bolje uspevata na svetlobi. V
povezavi s pokrovnostjo je tudi dominantnost vrst. Za razliko od raziskave, ki sta jo
opravila Čarni in Hrovat (2002), sta bili pri nas skoraj na vseh presvetlitvah dominantni B.
sylvaticum in F. sylvatica poleg ostalih vrst, ki so dominirale samo na eni ali morda dveh
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presvetlitvah. Na njunih preučevanih presvetlitvah je bila dominantna vrsta Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth, katere pri naših popisih nismo zabeležili. Podobno kot na nekaterih
naših presvetlitvah pa so se pojavljale S. fuchsii, R. idaeus, S. nodosa, P. purpurea in D.
grandiflora. Tudi v njuni raziskavi v dinarskem jelovo-bukovem gozdu v bližini Logatca
(Čarni in Hrovat, 2001) dominantne vrste niso bile enake kot pri nas. Tam sta prevladovali
E. cannabinum in R. idaeus. Enako smo zabeležili tudi mi pri našem terenskem delu na
območju Logatca. Opazili smo, da se je od grmovnih vrst množično pojavljala leska, ki je
bila na naših presvetlitvah zelo redka. Največje število dominantnih vrst sta imeli
presvetlitvi Goteniška gora in Nad Drago, ki sta tudi največji. Večja presvetlitev pa daje
možnost sobivanja večim vrstam, ki lahko tvorijo večje populacije tudi zaradi večjega
števila mikrohabitatov. Med presvetlitvama je bila razlika le v tem, da so bile Nad Drago
zopet dominantne predvsem sencoljubne vrste (ostanek gozdne podrasti), na Goteniški gori
pa tudi svetloljubne vrste.
Kot že rečeno se na presvetlitvah vrste v splošnem pojavljajo v zaplatah. A prav frekvenca
pojavljanja v podploskvicah in konstantnost za določene vrste lahko potrjujeta njihovo
enakomerno zastopanost na celotni površini. Enakomerna zastopanost vrste na površini je
lahko zopet bodisi posledica okoljskih dejavnikov (enakomeren vpliv okoljskega dejavnika
na celotno površino) bodisi prilagodljivosti posamezne vrste na različne okoljske
dejavnike. Na osnovi primerjave frekvenc pojavljanja vrst in njihove konstantnosti med
posameznimi presvetlitvami smo ugotovili, da je največ ena tretjina vrst takšnih, ki so bile
prisotne v več kot 50 % podploskvic, torej so bolj ali manj enakomerno razporejene na
presvetlitvah. Delež se med presvetlitvami sicer nekoliko spreminja. Tako ima presvetlitev
Nad Drago manj kot petino takšnih vrst. Največ takšnih vrst je imela presvetlitev Pod
Barnikom verjetno zaradi njene majhnosti, katere posledica so manjša nihanja v okoljskih
dejavnikih, predvsem kar se tiče razlik v sončnem sevanju glede na posamezne dele
presvetlitve (Slika 15). Vrste, za katere je površina z manj spremenljivim okoljem
primernejša, so tako bolj ali manj enakomerno prisotne na celotni površini in jih je zaradi
tega več. Število vrst, zastopanih v vseh podploskvicah, pa je občutno manjše, le od 2 do 5
vrst. Zanje zato sklepamo, da imajo enakomerno razporeditev. Med temi vrstami lahko
poleg F. sylvatica izpostavimo S. ovatus, ki je imela kar na treh presvetlitvah 100 %
frekvenco pojavljanja. Sklepamo lahko, da ima vrsta široko ekološko nišo. Pojavljala se je
na vseh podploskvicah, tako na najmanjši in najbolj senčni presvetlitvi – Pod Barnikom,
kot na največji zelo mozaično strukturirani – Goteniška gora in na s hranili bogati
presvetlitvi – Pod Goteniškim Snežnikom. Njeno široko ekološko valenco navajajo tudi
literaturni viri. Bila naj bi celo tipična vrsta presvetlitev, nastalih po požarih, snegelomih in
vetrolomih (Šilić, 1988). Prav na požariščih nad Črnim Kalom in na površinah,
poškodovanih zaradi žleda od Logatca do Postojne, smo jo opazili tudi mi pri našem
terenskem delu. Skladna s frekvenco pojavljanja je tudi konstantnost vrst na presvetlitvah.
Konstantnih je bilo največ petina vrst in sicer na večini presvetlitev. Med njimi so zopet
tiste vrste, ki so imele bodisi največjo pokrovnost, bodisi so predvsem vrste gozdne
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podrasti. Slednje zagotovo predstavljajo ostanek nekdanjega gozda, ki so sicer uspele
preživeti spremembo okolja, a so se njihove populacije zmanjšale.

5.3

KOLONIZACIJA RASTLINSKIH VRST GLEDE NA OKOLJSKE DEJAVNIKE

Rastlinske vrste, ki so kolonizirale presvetlitve, uspevajo večinoma pri podobnih okoljskih
dejavnikih, kar potrjujejo Ellenbergovi indeksi. Presvetlitve pričakovano poseljujejo vrste,
ki bolje uspevajo na svetlobi kot v senci. Tudi preučevane presvetlitve so poselile vrste,
značilne za zmerno topla in submontanska območja, kar je izhaja iz geografske lege
presvetlitev in njihovi nadmorski višini. Vse se namreč nahajajo na istem geografskem
območju (zmerno toplo podnebje, Dinaridi) in približno na podobnih nadmorskih višinah
(nadmorska višina, značilna za predalpski svet). Poseljujejo jih vrste, ki uspevajo na
srednje vlažnih do izsušenih tleh, saj so presvetlitve odprte površne, kjer so nihanja v
vlažnosti večja. Površina vseh presvetlitev je tudi strukturirana v kotanje in grbine, pri
čemer je v kotanjah z nakopičenim organskim materialom vlažnost večja kot pa na
dvignjenih, izpostavljenih delih (Ulanova, 2000; Darabi in sod., 2014; Marinšek in sod.,
2015). Mozaična struktura tako omogoča uspevanje tistim vrstam, ki potrebujejo nekoliko
več vlage pa tudi tistim, ki rastejo na suhih rastiščih. Razlike med presvetlitvami so se
pokazale pri količini hranil v tleh. Na Goteniški gori in pod Goteniškim Snežnikom je bilo
prisotnih več tistih vrst, ki rastejo na tleh, bogatejših s hranili. In taka tla s precej
razkrajajočega rastlinskega opada (veje, debla, štori) v zadnjih razkrojnih fazah so na obeh
omenjenih presvetlitvah. Z večanjem razkroja pa se niža pH tal (Kraigher in sod., 2002;
Spears in Lajtha, 2004). Prav zaradi tega je prišlo do razlik v Ellenbergovem pH indeksu
med presvetlitvijo Nad Drago in ostalimi lokacijami. Presvetlitev Nad Drago je najmlajša
in je razkroj organskega materiala po žledolomu in sanitarni sečnji šele v začetni fazi. Zato
so tam prisotne predvsem vrste, ki rastejo na šibko bazičnih tleh. Od začetka nastanka
presvetlitve ter skozi nadaljnje stopnje sukcesije lahko torej pride do spremembe vrstne
sestave na presvetlitvah tudi zaradi vsebnosti hranil v tleh in pH kot posledice razgradnje
organskega materiala. Količina puščenega organskega materiala na presvetlitvi po ujmah
ali sečnji pa je odvisna od gospodarjenja s presvetlitvami. Tam, kjer je večina organskega
materiala odstranjena, je tudi preskrba tal s hranili skromnejša, saj je manj razkrajajočega
organskega materiala (Collins in sod. 1988; Chmura, 2008; Zielonka in Piątek, 2004). V
zvezi z indeksom kontinentalnosti je odstopala lokacija Kamen zid. Glede na to, da se
kontinentalnost vrst pri tem indeksu nanaša na to ali vrsta raste v območju z velikim
sezonskim temperaturnim nihanjem ali nizkim (Bartelheimer in Poschlod, 2016), je vzrok
nizkega indeksa kontinentalnosti na mestu Kamen zid posledica strnjenega bukovega
mladovja. V njem so temperaturna nihanja med sezonami manjša kot na presvetlitvah, zato
so tam prisotne predvsem vrste z izraženo majhno kontinentalnostjo. Na presvetlitvah pa
so velika tako dnevno nočna kot sezonska temperaturna nihanja (Collins in sod., 1985).
Zato presvetlitve naseljujejo predvsem tiste rastlinske vrste, ki tovrstna nihanja dobro
prenesejo (indeks kontinentalnosti je pri njih večji) (Gratani, 2014).
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Vsaka na novo nastala presvetlitev lahko predstavlja novo območje bodisi za kolonizacijo
rastlinskih vrst bodisi za večanje populacije že tam prisotnih vrst. Kompetitivno uspešnejše
rastlinske vrste površine z dovolj veliko količino virov hitreje zasedejo oz. se njih
populacija tam hitreje poveča (Smith in Smith, 2001). Na preučevanih presvetlitvah je
zaradi večjih količin razpadajočega rastlinskega materiala v tleh dovolj hranil in tudi
dovolj svetlobe za fotosintezo. Zato smo na pri preučevanju ekološke strategije združb na
vseh presvetlitvah ugotovili najbolj izraženo kompetitorsko komponento C-S-R diagrama.
Na presvetlitvah prevladuje združba rastlinskih vrst s kompetitorsko strategijo, ki pa se
hkrati dopolnjuje z združbo, ki ima strategijo stres-tolerator. Preučevane presvetlitve
namreč za nekatere rastlinske vrste zaradi močnega UV-B sevanja, velikih temperaturnih
nihanj (Peterken, 1996; Buajan in sod., 2016; O'Hara, 2014; Collins in sod., 1985)
predstavljajo stresno okolje. Stresnost dejavnikov okolja dokazuje tudi prisotnost albino
primerkov (Bavcon, 2014) pri vrstah D. mezereum in A. reptans na največji izmed
presvetlitev (Goteniška gora). Albino primerki so pri omenjenih vrstah sicer zelo redki, še
posebno pri grmovni vrsti kot je D. mezereum. Razlog bele obarvanosti cveta je lahko
prekinitev sinteze antocianov ali drugih barvil zaradi suše, povečanega UV-B sevanja ali
visokih temperatur (Bavcon, 2014; Lange in sod., 1971). Prav tako lahko temperature nad
35°C povzročijo degradacijo antocianov in zavirajo njihovo akumulacijo (Fei He in sod.,
2010). Omenjeni albino primerki so se namreč pojavljali prav na delu presvetlitve, kjer
smo izmerili največje UV-B sevanje (283 μW/cm2) in temperaturo zraka, ki je ob
popisovanju v mesecu juliju znašla 32°C. Na istem delu presvetlitve smo našli tudi
primerek R. pimpineifolia, ki raste prav na zelo sončnih in suhih rastiščih (Bavcon in sod.,
2017).

5.4

FUNKCIONALNE RASTLINSKE POTEZE KOLONIZATORSKIH VRST

Novo nastale presvetlitve v gozdovih so hkrati mesta za kolonizacijo vrst, ki jih prej tam ni
bilo, mesta za uspešnejšo rast in večanje populacij tistih vrst, ki so v gozdni podrasti slabše
uspevale ter mesta za rast gozdnih vrst, ki so tam ostale, a so se njihove populacije
zmanjšale. Med vsemi naštetimi skupinami vrst na presvetlitvah pa, kot že omenjeno,
vlada kompeticija. Kompetitivno uspešnejše so vrste, ki so morfološko in fiziološko bolje
prilagojene na okoljske razmere na presvetlitvah (Collins in sod., 1985; Gratani, 2014;
Nikolić, 2017). Z življenjskimi oblikami in funkcionalnimi rastlinskimi potezami lahko
razložimo, kakšni so tipični uspešni kolonizatorji presvetlitev in zakaj. Z vidika
življenjskih oblik smo ugotovili, da presvetlitve kolonizirajo predvsem večletnice in
zelnate trajnice ter hamefiti. Glede na to, da so presvetlitve odprte površine z izrazitim
sezonskim nihanjem temperature ter debelo snežno odejo pozimi, lažje na njih preživijo
vrste, katerim nadzemni deli ob neugodnih razmerah propadejo. Tovrstne so na primer
predstavnice visokih steblik kot npr. S. ovatus, S. glutinosa, S. nodosa in manjši grmički,
katerim zelnati deli pozimi tudi propadejo (npr. D. mezereum, E. amygdaloides, L. alpina).
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Zaradi vsakoletnega propada nadzemnih organov v zimskih mesecih morajo vrste na
presvetlitvah imeti založne snovi, ki jim spomladi omogočajo čimprejšnjo izgradnjo
nadzemnih organov. Za razliko od tipičnih spomladanskih vrst, katerih založni organi so
predvsem čebulice, gomolji in korenike, imajo vrste na presvetlitvah kot vir zaloge hranil
stolone in šopaste korenine. Njihova vegetacijska doba se začne kasneje kot pri zgodnjih
spomladanskih vrstah in takrat je že dovolj toplo ter je sončno sevanje dovolj močno za
uspešno opravljanje fotosinteze. Preko stolonov tako mlade ukoreninjajoče se rastline
dobivajo hranila od matične rastline. Hkrati so stoloni tudi učinkovit način vegetativnega
razmnoževanja in s tem hitrejšega večanja populacije na novih površinah (Nikolič, 2017).
Glede na življenjsko dobo rastlin, ki kolonizirajo presvetlitve, je povsem razumljivo, da
imajo vrste kolonizatorke predvsem poletno zelene liste. Le-ti so večinoma mezomorfni.
Razlog, da na presvetlitvah najdemo predvsem vrste z mezomorfnimi listi, je zopet zaradi
specifičnih okoljskih dejavnikov na presvetlitvah. Kljub temu, da je na njih močno UV-B
sevanje in so lahko tekom poletja izpostavljene visokim temperaturam, tam skoraj ni
prisotnih vrst s skleromorfnimi listi. V vegetacijski dobi je namreč tam še vedno dovolj
padavin. A kljub temu je tudi delež vrst s higromorfnimi listi majhen, ker voda s
presvetlitev odteka. Vrste s higromorfnimi listi so bile prisotne večinoma le v kotanjah in
ob kupih grobega rastlinskega opada, kjer se padavinska voda zadržuje dlje časa.
Naše preiskovane presvetlitve so kolonizirale večinoma vrste, ki začnejo s cvetenjem
meseca junija in julija. Presvetlitve se nahajajo na cca 1000 m in več nadmorske višine na
območju, kjer lahko snežna odeja leži še dolgo v pozno pomlad in so povprečne mesečne
temperature nižje kot na primer v centralnem delu Slovenije (Slika 4, Agencija Republike
Slovenije za okolje, 2006). Zato je tudi začetek vegetacijske dobe pomaknjen v pozno
pomlad in cvetenje skoraj v poletje. Takrat je tudi že dovolj toplo za različne opraševalce,
katerih aktivnost insektov je na presvetlitvah zaradi toplote večja v primerjavi z gozdom
(Collins in sod., 1985). V prednosti so vrste, ki cvetijo dva ali tri mesece, s čimer se poveča
možnost uspešne oprašitve in je zagotovljena večja količina semen za še uspešnejše
širjenje populacij na presvetlitvah. Podobno kot za travnike (Forrest in Thompson, 2009;
Pauščič in Čarni, 2012) so bile za preiskovane presvetlitve značilne vrste rastlin z rdečimi
cvetovi. Kljub temu, da presvetlitve niso travniki, so očitno dovolj odprte površine, da so
rdeči cvetovi (v UV spektru večini opraševalcev vidni kot črni) dovolj kontrastni od zelene
okolice in zato opraševalcem dobro vidni (Chittka in Raine, 2006). Nasprotno pa imajo
presvetlitve še vedno dovolj vrst gozdne podrasti (kot smo ugotovili že v naših ostalih
analizah), za katere so značilni predvsem beli cvetovi. Le-ti so nekaterim opraševalcem
vidni predvsem kot intenzivno modri, ki se v senčni podrasti gozda jasno ločijo od okolice
(Forrest in Thompson, 2009). Bele cvetove najpogosteje oprašujejo trepetavke (Klecka in
sod., 2018), kar je v korelaciji z našo ugotovitvijo, da so kolonizatorke presvetlitev
predvsem vrste, ki jih oprašujejo te žuželke. Glede na njihov življenjski cikel so verjetno
na presvetlitvah med najpogostejšimi opraševalci. Ličinke nekaterih vrst se bodisi
prehranjujejo z razpadajočim rastlinskih materialom, bodisi poteka njihov razvoj na
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rastlinah v gozdu. Zato je bližina gozdnih in odprtih površin izjemnega pomena za njihovo
vrstno pestrost (Moquet in sod., 2017). Presvetlitve so torej zanje eno izmed ključnih
življenjskih okolij, saj sta razpadajoč rastlinski material in bližina gozda ključna za razvoj
ličink različnih vrst trepetavk. Odrasle živali pa naj bi se hranile s pelodom in medičino
predvsem na poleti cvetočih rastlinah (Moquet in sod., 2017), ki so bile prevladujoče
rastlinske vrste tudi na naših presvetlitvah. Poleg rastlin opraševanih s trepetavkami, so
bile na presvetlitvah prisotne še vrste, ki se oprašujejo s pomočjo divjih čebel. Le-te naj bi
bile prav tako pogosti opraševalci gozdnih presvetlitev. Roberts in sodelavci (2017) so
ugotovili, da so prav gozdne presvetlitve ključnega pomena za večjo številčnost in
diverziteto divjih čebel v gozdovih. Za privabljanje opraševalcev sta poleg barve
pomembni tudi oblika cveta in hrana, ki jo nudi opraševalcem. Trepetavke in divje čebele
pogosto obiskujejo cvetove z delno ali popolnoma skritimi nektariji. Trepetavke pogosto
premamijo tudi cvetovi (npr. Paris quadrifolia L.), ki sicer nimajo hrane, a jih z
določenimi znaki v cvetu zavedejo (Knuth, 1906). Navedeno sovpada tudi z našo
ugotovitvijo, na podlagi analize, ki je pokazala, da so za presvetlitve značilne rastlinske
vrste s skritimi nektariji in brez nagrade v cvetu. V pozitivni korelaciji so bile tudi vrste
brez cvetov, vendar na račun koloniziranja presvetlitev s praprotnicami.
Kot že omenjeno vlada med kolonizatorskimi vrstami na presvetlitvah kompeticija. Vrste,
ki imajo večji reprodukcijski potencial, hitreje povečajo svojo populacijo in zasedejo
površino (Rice in Jain, 1985). Tako so za presvetlitve značilne vrste, ki se hkrati
razmnožujejo s semeni in vegetativno ter s sporami in vegetativno. Ulanova (2000) pa je
pri primerjavi strategije razmnoževanja rastlin na presvetlitvah in v gozdni podrasti pri
slednjih ugotovila predvsem vegetativno razmnoževanje. Vegetativno razmnoževanje
omogoča rastlinam uspešno reprodukcijo ne glede na razpoložljivost opraševalcev. Kljub
naši ugotovitvi, da se kolonizatorske vrste na naših presvetlitvah oprašujejo predvsem z
insekti, pa je poleg njih analiza pokazala kot pomebna vektorja prenosa peloda še veter.
Razlog bi lahko bil v tem, da na presvetlitvah skupno dokaj velik delež predstavljajo trave
(B. sylvaticus, Calamagrostis epigejos), šaši (C. sylvatica, Carex flacca) in gozdni sitec (S.
sylvaticus), ki se oprašujejo z vetrom. Povezan z oprašitvijo in opraševalci je tudi rezultat,
ki kaže, da so na presvetlitvah prisotne predvsem alogamične vrste, ki za oprašitev
potrebujejo vektor prenosa, a tudi vrste, za katere je značilna avtomiksa. Glede na to, da se
presvetlitve nahajajo na območju z dolgo zimo in večjimi količinami padavin, je lahko
razpoložljivost opraševalcev ob zanje neugodnih razmerah majhna. Tako so v takšnih
primerih rastline, za katere je značilna avtomiksa, v prednosti (Rice in Jain, 1985).
Ključni pomen za uspešno kolonizacijo presvetlitev z rastlinskimi vrstami imajo raznašalci
plodov in semen. Naša hipoteza, v kateri smo predvidevali, da bodo ptiči manj pomembni
raznašalci plodov na presvetlitve, se je izkazala za netočno. V analizi rastlinskih potez in
vrstne sestave presvetlitev smo namreč ugotovili, da presvetlitve značilno kolonizirajo
vrste s koščičastimi plodovi ali skupki koščičastih plodov in birnimi plodovi. Le-ti so, še
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posebej če so rdeče ali svetleče črno obarvani, privlačna hrana za ptiče (Herrera, 2002;
Nikolić, 2017). Tako so verjetno vse drevesne vrste kot so P. avium, S. aria in S.
aucuparia, grmovne vrste S. racemosa, S. nigra in R. fallax ter vse štiri vrste rodu
Lonicera na presvetlitve zanesli ptiči. Enako sodelujejo verjetno tudi pri disperziji rodu
Daphne in Polygonatum ter zagotovo pri disperziji rodu Rosa. Prav za disperzijo rastlin na
daljše razdalje (od ene do druge presvetlitve) so ptiči zelo pomembni (Canham in Marks,
1985). Prisotnost predvsem endozoohornih rastlinskih vrst na presvetlitvah so v svoji
raziskavi ugotovili tudi Degen in sodelavci (2005). Tako kot smo predvidevali, so za
raznašanje semen pomembni tudi gozdni sesalci, saj so bile na presvetlitvah poleg
rastlinskih vrst s sočnimi plodovi tipične tudi vrste s plodovi (semeni), ki imajo privesek
(predstavniki družine Asteraceae). Le-ta omogoča, da se seme zatakne za živalsko dlako
(Nikolič, 2017). Tudi na ta način se lahko rastlinske vrste razširjajo na daljše razdalje
(Graae, 2002; Couvreur in sod., 2004). Na posameznih presvetlitvah in v njihovi bližini
smo ob naših popisih opazili sledi živalske aktivnosti (medvedji iztrebki, odtisi jelenjadi,
objedeno rastlinje, izkopane korenike rastlin).

5.5

PRIMERJAVA MED VZORČNIMI MESTI

S pomočjo analize funkcionalnih rastlinskih potez smo ugotovili, katere so tiste rastlinske
poteze, ki so se pri kolonizatorkah presvetlitev izkazali za tipične. Kljub temu, da smo
ugotovili nekatere skupne značilnosti rastlin, ki kolonizirajo presvetlitve, pa smo v analizi
funkiconalnih rastlinskih potez med posameznimi presvetlitvami ugotovili tudi nekaj
statistično značilnih razlik. Le-te so verjetno posledica razlik med presvetlitvami glede
velikosti, strukturiranosti, naklonu in bližine donorskih populacijah. V statističnih razlikah
pa od vseh drugih lokacij odstopata lokaciji Kamen zid in Nad Drago. Vzrok je v tem, da
Kamen zid ni več presvetlitev, ampak že bukovo mladovje. Zato so okoljske razmere za
rast zeliščne plasti precej drugačne od tistih na presvetlitvah, kar smo dokazali tudi s
pomočjo Ellenbergovih indeksov. V večjem delu leta tam ni izrazitejšega nihanja v
svetlobi (razen med zimo in pomladjo) in temperaturi tekom vegetacijske sezone ter med
dnevom in nočjo (Collins in sod., 1985; O'Hara, 2014; Brown in sod., 1994; Turton 1991).
Torej takrat, ko je še dovolj svetlobe. V omenjenem mladovju je zato manj rastlinskih vrst,
ki bi bile prilagojene na nenaden nastop neugodnega obdobja (hemikriptofiti). Zeliščno
plast tvorijo predvsem prve spomladanske rastlinske vrste, ki svojo vegetacijsko sezono
zaključijo še pred olistanjem dreves. Torej takrat, ko je na gozdnih tleh še dovolj svetlobe.
Pozno pomladno oz. zgodnje poletno cvetočih vrst je tam bistveno manj kot na
presvetlitvah, kjer je tekom celega leta dovolj svetlobe. Prav zato tudi ni veliko vrst, ki bi
imele vedno zelene ali poletno zelene liste. Tudi skleromorfnost v primeru manjših
intenzitet svetlobe ni potrebna. Gost sestoj bukovega mladovja pa preprečuje poškodbe
listnih površin zaradi vetra ali dežja. Zaradi tega je tam prisotnih manj vrst s pernato
deljenimi listi, ki za razliko od listov s celimi listnimi površinami, bolje prenašajo
mehanske pritiske (Nikolić, 2017). Zaradi manjših gostot insektov v strnjenem sestoju je

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

117

tudi značilno manj rastlinskih vrst, ki se oprašujejo z insekti in posledično manj vrst, ki bi
v cvetu imele medičino za privabljanje žuželk. Nekatere statistične razlike v funkcionalnih
rastlinskih potezah med lokacijo Kamen zid in ostalimi presvetlitvami pa so lahko
posledica tega, da je bila vrstna pestrost na lokaciji Kamen zid bistveno manjša kot na
ostalih lokacijah. Statistično najmanjša prisotnost vrst, ki se razmnožujejo hkrati s semeni
in vegetativno ter je zanje značilna alogamija in katerih tip plodu je orešek, je bila
najmanjša v primerjavi z drugimi lokacijami. Primerjava teh funkcionalnih potez z drugimi
znotraj lokacije Kamen zid pa je pokazala, da so bile vrednosti teh potez še vedno večje v
primerjavi z ostalimi presvetlitvami. To pa pomeni večjo prednost vrst s tovrstnimi
lastnosti tudi v podrasti bukovega mladovja.
Pri primerjavi presvetlitev je po analizi funkcionalnih potez od vseh lokacij najbolj
odstopala presvetlitev Nad Drago. Njeno odstopanje lahko razložimo s tem, da je ta
presvetlitev po nastanku najmlajša in predstavlja začetek sukcesije. Kot na novo odprta
površina pomeni poselitveno območje za pionirske rastlinske vrste, med katerimi so
večinoma tudi dvoletnice. Do podobnih ugotovitev sta prišla Moore in Vankat (1986), le
da sta za leto ali dve stare presvetlitve ugotovila večji delež enoletnic. Na starejših
presvetlitvah je bil njihov delež minimalen, enako kot v naši raziskavi. Značilno večji
delež vrst s korenino kot primarnim založnim organom lahko razložimo s tem, da je na
presvetlitvi Nad Drago še vedno veliko zgodnjepomladanskih vrst gozdne podrasti,
katerim hitro rast spomladi omogočaj prav zaloge v korenini (Smith in Smith, 1999;
Whigham, 2004). Pri tem velja opozoriti, da je bila gozdna podrast v bližnjem bukovem
gozdu v fazi debeljaka bolje razvita od tiste v bukovem mladovju. V gozdu, ki je v fazi
debeljaka, pride namreč do tal več svetlobe kot v mladovju. Na prisotnost
zgodnjepomladnih rastlin kaže še analiza cvetenja, iz katere je razvidno, da je številčnost
poleti cvetočih rastlin statistično najmanjša v primerjavi z ostalimi presvetlitvami.
Primerjava znotraj presvetlitve pa je pokazala, da je na njej največ vrst, cvetočih meseca
maja. Pri tem ne smemo pozabiti, da se vse preiskovane presvetlitve nahajajo na območju,
ki je lahko pod snežno odejo še aprila. Kar se tiče cvetenja bi naj na tej presvetlitvi bilo
najmanj vrst brez cvetov. Rezultat je posledica tega, da so v podatkovni bazi BiolFlor
poleg praprotnic tudi trave in šaši obravnavani kot rastline brez cvetov. Drži pa tudi, da je
bila na lokaciji Nad Drago pokrovnost trav in šašev najmanjša. Glede na to, da smo tekom
raziskave opazili pojavljanje vrst kot npr. B. sylvaticum v večjih populacijah predvsem na
presvetlitvah in ne v gozdu, lahko sklepamo, da se zaraščanje s travami še ni začelo, saj je
presvetlitev najmlajša. Pri ostalih cvetočih vrstah je bilo na tej lokaciji v primerjavi z
drugimi statistično večje pojavljanje vrst z zvonastimi cvetovi. Pri tem pa je v korelaciji s
to obliko cvetov tudi statistično značilno večje pojavljanje vrst s prostimi nektariji.
Zvonasta oblika cvetov in prosti nektariji opredeljujejo enostavnejše cvetove, pri katerih je
medičina lažje dostopna in s tem na voljo različnim opraševalcem (Knuth, 1906). Na
omenjeni lokaciji smo ugotovili tudi statistično več rastlinskih vrst z zelenimi cvetovi.
Glede na to, da zeleno obarvane cvetove po večini oprašujejo trepetavke in da statistično
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značilne korelacije z drugimi vrstami opraševalcev ni bilo, je večja pojavnost zvonastih
cvetov in cvetov s prostimi nektariji bolj verjetno posledica vrstne sestave na presvetlitvi.
Enako bi lahko razložili rezultat, da je na presvetlitvi Nad Drago, v primerjavi z drugimi
vrstami, statistično največ takšnih, ki so hkrati alogamne in avtogamne. Nekaj vrst s to
značilnostjo smo namreč našli samo na tem mestu. Kljub temu, da je tukaj tudi največ
vrst, ki se razmnožujejo s semeni in sporami, pa gledano v celoti na presvetlitvi (tako kot
na drugih) še vedno prednjači razmnoževanje s semeni in vegetativno.
Po nekaterih statistično značilnih razlikah med funkcionalnimi rastlinskimi potezami je
presvetlitev Pod Barnikom nekoliko podobna bukovemu mladovju na lokaciji Kamen zid.
Tam je enako značilno manj rastlinskih vrst s pernatimi in dlanasto deljenimi listi kot na
ostalih presvetlitvah. Kot že rečeno so rastline z deljenimi listi značilne za bolj odprta in
prepišna območja (Nikolić, 2017), pri čemer pa je omenjena presvetlitev manj prepišna, saj
je najmanjša in jo s strani senčijo ter ščitijo visoka drevesa. Zaradi tega je tam prisotnih
manj rastlinskih vrst z obliko listov, ki je prilagojena na učinkovito prenašanje mehanskih
pritiskov (Nikolić, 2017). Manjše, dolge in ozke presvetlitve imajo namreč manj vpliva na
podrast (Collins in sod, 1985; Fahey in Puettmann, 2007). Značilnost zaraščajoče se
presvetlitve ji daje tudi statistično značilno večja prisotnost nanofanerofitov. Pri tem pa je
treba poudariti vpliv njene velikosti na rezultate. Ker je najmanjša, je delež zaraščajoče
površine večji kot pri ostalih presvetlitvah, čeprav je tudi na njihovih robovih že opazno
zaraščanje, ki pa bo zaradi njihove velikosti trajalo dlje časa kot na presvetlitvi Pod
Barnikom. Tu je bilo, zopet v primerjavi drugimi presvetlitvami, statistično značilno več
rastlinskih vrst, ki opraševalcem nudijo zlasti pelod. Vendar je to najbrž posledica
predvsem vrstne sestave, saj tako kot na vseh ostalih presvetlitvah še vedno prevladujejo
vrste s skritimi nektariji. Enako bi lahko rekli za statistične razlike med lokacijami glede na
tip plodu in tip diaspore. Na lokaciji Nad Barnikom pa gre večina statistično značilnih
razlik, ki ločijo omenjeno presvetlitev od vseh ostalih, na račun večje pokrovnosti trav in
šašev na tej presvetlitvi. Trave so namreč tiste, ki se oprašujejo z vetrom, so v bazi
BiolFlor opredeljene kot rastline brez cvetov in glede na to, da se oprašujejo z vetrom,
predstavljajo tudi tisti delež rastlinskih vrst, ki za opraševalca v cvetu nimajo 'nagrade'.
Statistično značilne razlike v funkcionalnih rastlinskih potezah torej presvetlitev Nad
Barnikom opredeljujejo kot takšno, na kateri je več trav in šašev v primerjavi z ostalimi
presvetlitvami.
Presvetlitev Goteniška gora se je od ostalih presvetlitev po analizi funkcionalnih rastlinskih
potez najmanj razlikovala. Statistično značilno je bilo tam prisotnih več vetrocvetk kot na
drugih presvetlitvah, čemur je zopet vzrok večja zastopanost trav. Statistično značilne
razlike v barvi cvetov in obliki pa so verjetno le posledica vrstne sestave in ne pomenijo
specifične značilnosti omenjene presvetlitve. S pomočjo funkcionalnih rastlinskih potez
lahko prepoznamo specifično značilnost presvetlitve Pod Goteniškim Snežnikom.
Statistično značilna večja prisotnost rastlinskih vrst, ki so brez cvetov, brez 'nagrade' za

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

119

opraševalca in se razmnoževanjem hkrati s sporami in vegetativno, nakazuje na večji delež
praprotnic v primerjavi z drugimi presvetlitvami. Praprotnice bolje uspevajo na vlažnih
območjih, pri čemer je imela omenjena presvetlitev med vsemi najvišji Ellenbergov indeks
vlažnosti. Od ostalih presvetlitev jo loči še večja prisotnost julija cvetočih rastlinskih vrst.
Razlog bi lahko bil v njeni nadmorski višini. Je namreč najvišje ležeča izmed preiskovanih
presvetlitev, zaradi česar se vegetacijska sezona začne kasneje in večina vrst zacveti v
juliju. Razlike v ostalih funkcionalnih potezah pa so prav tako verjetno posledica vrstne
sestave.

5.6

ODZIV VRSTE C. PURPURASCENS NA NASTANEK PRESVETLITVE

Rastline gozdne podrasti, med katere spada tudi C. purpurascens, lahko na nastanek
presvetlitvene vrzeli, ki zanje pomeni stres, reagirajo bodisi kot stres toleratorji ali pa se
stresu izognejo. Senčne rastline imajo manjšo plastičnost odziva na stresni dejavnik
(Middleton, 2001). Prilagoditev se lahko kaže v zmanjšanju populacije določene senčne
vrste in uspevanju njenih posameznih osebkov v mikrookoljih, kjer so še vedno nekoliko
zasenčeni. Tako so na primer pri preučevanju obrata vrst ob nastanku presvetlitev
ugotovili, da je bila populacija vrste G. odoratum manjša na presvetlitvi kot v gozdu
(Kelemen in sod., 2012). Takojšen odziv na povečano intenziteto svetlobe predstavlja
tvorba antocianov, ki delujejo kot zaščita pred škodljivim UV-B sevanjem (Gould, 2004).
Antociani, ki se nahajajo bližje zgornji strani lista imajo funkcijo filtra, ki reducira vstopno
sončno sevanje. S tem zaščitijo notranje dele lista, predvsem kloroplaste, pred poškodbami
(Timmins in sod., 2002; Gould in sod., 2002). Rastline, rastoče na soncu močno
izpostavljenih legah, vsebujejo v primerjavi s senčnimi rastlinami večjo količino
antocianov tako v listih kot steblih in cvetovih (Wheldale, 1916). Zato je lahko količina
vsebnosti antocianov dober indikator stopnje prilagoditve ali odziva izvorno senčnih rastlin
na povečano intenziteto sevanja, do katerega pride z nastankom presvetitvene vrzeli.
V opravljeni naši raziskavi smo z dobljenimi rezultati potrdili našo domnevo, da bodo
spomladanski listi ciklam z vseh vzorčnih mest vsebovali manjšo količino antocianov kot
pozno poletni. Podobno je v analizi vsbnosti antocioanov v C. purpurascens, gojenih v
kulturi, ugotovila tudi Pefeifarjeva (2007). Pozno poletni in jesenski listi so vsebovali večje
količine antocianov kot pa spomaladnski. Tako lahko na osnovi naših rezultatov
sklepeamo, da spomladi namreč rastline tudi na presvetlitvenih vrzelih še niso
izpostavljene tako močnemu sončnemu sevanju kot v pozno poletnem času (Brown in sod.,
1994; Turton, 1991). Zato lahko povečana količina antocianov pomeni zaščito pred
povečanim sevanjem pozno poleti. Pri spomladanski analizi vsebnosti antocianov v listih
izstopata razliki med listi, nabranimi na lokaciji Nad Drago in Nad Barnikom ter tistimi,
nabranimi Nad Drago in lokaciji Kamen zid. Vsebnost antocianinov je namreč občutno
manjša v listih z lokacije Nad Drago, kot pa z drugih dveh lokacij. Nizko vsebnost
antocianov v listih z lokacije Nad Drago bi lahko razložili s tem, da je omenjena
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presvetlitvena vrzel po času nastanku najmlajša in rastline na povečano intenziteto sevanja
še niso popolnoma prilagojene. Lokalna populacija ciklam Nad Drago je v primerjavi z
drugimi lokacijami najštevilčnejša. Na ostalih lokacijah so populacije manjše in se
posamezni primerki ciklam pojavljajo le tu in tam. Ti redki primerki imajo že spomladi
večjo vsebnost antocianinov in so optimalno prilagojeni na izpostavitev sončnemu sevanju.
Iz tega lahko sklepamo, da so se tekom let od nastanka presvetlitve pa do vzorčenja,
prilagodili bodisi tako, da se je sinteza antocianinov povečala, bodisi so osebki, katerim
smo odvzeli liste, pravzaprav potomci tistih, ki so ob nastanku presvetlitvene vrzeli bili
izpostavljeni povečanemu sončnemu sevanju. Od njihovih potomcev so nato verjetno lažje
preživeli le tisti, ki so že imeli večje vsebnosti antocianinov kot zaščito listov pred
premočnim sončnim sevanjem. Ta domneva se zdi verjetnejša, saj so v raziskavi (Osterc in
sod., 2017), v kateri so primerjali vsebnost antocianinov pri osebkih navadne ciklame,
prinešenih iz narave (s sončnih in senčnih rastišč) ter naprej gojenih v kulturi, ugotovili
nespremenjeno vsebnost antocianinov. Po količini antocianinov v listih v spomladanskem
terminu sta si podobni lokalni populaciji na lokaciji Kamen zid in Nad Barnikom, čeprav
so okoljski dejavniki na obeh presvetlitvah različni. Na lokaciji Kamen zid raste bukovo
mladovje, in intenziteta sončnega sevanja je zagotovo manjša kot na lokaciji Nad
Barnikom, ki predstavlja eno izmed presvetlitev. Razlog je lahko v tem, da so bili spomladi
pred olistanjem dreves (bukve so se na tem mestu olistale šele po našem vzorčenju) listi
ciklam na lokaciji Kamen zid izpostavljeni povečanemu sončnemu sevanju in se je v njih
zaradi zaščite povečala sinteza antocianinov (Klančnik in sod., 2016). A kljub temu je
mladovje na omenjeni lokaciji precej gosto, sončno sevanje pa ne tako izrazito. Zato bi
lahko bila tolikšna vsebnost antocianinov tudi posledica pomanjkanja svetlobe, ko
antociani še dodatno absorbirajo sončno sevanje (Chalker-Scott, 1999). Tovrsten pojav je
pogost predvsem pri tropskih podrastnih rastlinah, kjer je v gozdu pomanjkanje svetlobe
izrazitejše in so sončne lise redkejše (Wheldale, 1916; Lee in sod., 1979). V analizi
poznopoletnih vzorcev so se razlikovale vsebnosti količin antocianov: malvidin 3,5diglucoside in cyanidin 3-neohesperidoside in sicer samo med lokacijama Goteniška gora
in Pod Barnikom. Listi, nabrani na Goteniški gori, so jih namreč vsebovali dvakrat več.
Razlika v vsebnostih med listi s teh dveh presvetlitvenih vrzeli verjetno ni posledica
časovne izpostavljenosti (glede na nastanek presvetlitve) povečanemu sevanju, saj se po
času nastanka presvetlitvi bistveno ne razlikujeta. Zato predvidevamo, da sta jesenski
razliki v vsebnostih omenjenih antocianov bolj posledica temperaturnih nihanj. Antociani
imajo namreč pri rastlinah tudi vlogo zaščite pred nizkimi temperaturami in zmrzaljo
(Wheldale, 1916). Morda sta prav ta dva antociana tista, ki imata v listih C. purpurascens
funkcijo zaščite pred nizkimi temperaturami, saj je do razlik v vsebnostih prišlo le v
jesenskem času in sicer med lokacijama, ki se bistveno razlikujeta po velikosti in odprtosti.
Kajti lokacija Goteniška gora je izmed vseh presvetlitev največja in najbolj odprta, zato so
temperaturna nihanja tam izrazitejša (Buajan in sod., 2016).
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ANALIZA ZDRUŽBE STRIG

Skupno število najdenih vrst strig (48) predstavlja v naši raziskavi 44 % vseh v Sloveniji
evidentiranih vrst (Ravnjak, 2015) in je podobno kot pri ciljnih raziskavah, ki so v
preteklosti že bile opravljene v slovenskih dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. Tako je na
primer Kos (1996) v raziskavi favne strig na treh lokacijah združbe Omphalodo-Fagetum
na Kočevskem skupno ulovil predstavnike 36 vrst strig. Še večje število vrst sta pri
preučevanju strig v različnih razvojnih fazah dinarskega gozda blizu Iške ulovila Grgič in
Kos leta 2000 (Grgič in Kos, 2000). Na vzorčnem mestu v fazi zaraščanja (na presvetlitvi)
sta jih ulovila 27, mi pa smo jih na presvetlitvi Goteniška gora ulovili 31. V podobni
raziskavi na območju Kočevske sta jih skupno na vseh vzorčnih mestih ulovila 32 (Grgič
in Kos, 2005a, 2005b). Primerjalno z raziskavami favne strig v drugih državah
(Lésniewská in Skwierczyński, 2018; Greenberg in Forrest, 2003) smo v naši raziskavi
ulovili precej več vrst tako na presvetlitvah kot v gozdu. Drugod se je namreč število
najdenih vrst na presvetlitvi gibalo le med 1 in 6. Razlog je v tem, da je v splošnem
biodiverziteta strig v Sloveniji v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi državami
precej večja (Dányi, 2006; Kos, 1996; Grgič in Kos, 2005a; Stöckli, 2009). Število
najdenih vrst na presvetlitvi Goteniška gora je bilo občutno večje kot na ostalih
presvetlitvah. Do enake ugotovitve smo prišli tudi z oceno števila vrst po metodi Jackknife.
Občutno večje število najdenih vrst na presvetlitvi Goteniška gora je posledica večje
intenzitete vzorčenju na Goteniški gori v primerjavi z ostalimi presvetlitvami. Skupno smo
ob enem vzorčenju na Goteniški gori odvzeli 30 vzorčnih enot, na drugih pa le 6. Prav tako
smo na Goteniški gori izvedli 8 sezonskih vzorčenj, na ostalih presvetlitvah pa le eno v
mesecu avgustu. Zaradi tega je dejansko število vrst na ostalih presvetlitvah verjetno večje
kot pa je bilo v naši raziskavi. Večji napor vzorčenja namreč pomeni zajetje večjega števila
vrst (Kos, 1988). Razlike v številu njadenih vrst med posameznimi deli Goteniške gore so
verjetno posledica strukturiranosti okolja (količina rastlinskega opada, vegetacijska
pokrovnost) v kombinaciji z abiotskimi dejavniki kot sta temperatura in vlažnost tal (Grgič
in Kos, 2001; Černecka in sod., 2017). Najmanjše število vrst smo namreč ujeli na sredini
presvetlitve, kjer je vegetacijska pokrovnost najmanjša in so bile temperature tal, razen
novembra in decembra, v primerjavi z ostalimi deli najvišje. Samo tam smo ulovili tudi
vrsto L. erythrocephalus, ki naj bi po mnenju Voightländerjeve živela predvsem v suhih in
zelo suhih habitatih brez vezanosti na vegetacijsko pokrovnost (Voightländer, 2005; Kuralt
in Kos, v tisku). Isto vrsto sta v raziskavi podobni naši, samo na presvetlitvi našla tudi
Lésniewská in Skwierczyński (2018). Prav na sredini presvetlitve Goteniška gora, kjer smo
omenjeno vrsto našli mi, je vegetacijska pokrovnost najmanjša in je bila vsebnost vode v
odvzetih vzorcih večinoma med nižjimi kot v vzorcih z ostalih delov presvetlitve. Sicer
velja vrsta L. erythrocephalus v Sloveniji za redko (Kos, 2001) in naj bi bila po
predikcijskem modelu distribucije Kuralta in Kosa (v tisku) prilagojena na hladnejša
okolja. Do sedaj največ primerkov smo (18) našli na Snežniku v ruševju (Vode, 2009,
Ravnjak, 2012), ki predstavlja zelo suh habitatni tip na območju z nizkimi povprečnimi

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

122

letnimi temperaturami. Poleg nje pa je bila prav na sredini z največjo gostoto osebkov
prisotna S. tyrolensis. Torej lahko sklepamo, da celo sredina katere ocenjena površina
znaša cca 230 m2 lahko predstavlja pomembno habitatno krpo za nekatere vrste. Pri čemer
bi bilo za potrditev te teze, dobro izvseti še starostno strukturo najdenih osebkov. Možno je
bilo namreč tudi, da smo v vzorčenje zajeli gnezdo. Le eno oz. dve vrsti več smo v
primerjavi s sredino našli na S in V presvetlitve, kjer je bila vegetacijska pokrovnost
manjša kot pa na Z in J. Tam smo tako kot v strnjenem gozdu našli namreč največ vrst.
Predvsem južni del se že zarašča z mladimi bukvami in je pokrovnost visokih steblik
največja. Vrsta C. anomalans, ki smo jo našli tam, prav tako ni prav pogosta v Sloveniji. V
bazi ''CHILOBIO'' (Ravnjak, 2012) je zabeleženih le 41 primerkov iz zelo različnih
habitatnih tipov. Do sedaj so jo našli v različnih tipih gozdov (iglastih, bukovih mešanih,
termofilnih) kot tudi v antropogenih habitatih (vrtnarija, park). Naša najdba tako pomeni
dodaten podatek o pojavljanju vrste v Sloveniji.
Za razliko od raziskave Lésniewske in Skwierczyńskega (2018), ko sta vsaj za polovico
manj vrst našla na presvetlitvah kot v gozdu, pa v naši raziskavi ni bilo zelo velikih razlik
med številom vrst, najdenih v strnjenem gozdu in tistih na presvetlitvi Goteniška gora.
Samo na omenjeni presvetlitvi smo našli 9 vrst, ki jih v strnjenem gozdu nismo ulovili.
Med njimi je bilo nekaj takšnih, ki so bile naključne saj smo našli le en ali dva osebka. A
vendar so bile med njimi tudi vrste kot n. pr. L. nodulipes in G. alpinus, ki pa sta se
pojavljali na presvetlitvi celo v večjih gostotah (19 os./m2). Vrsta L. nodulipes je bila s
tolikšno gostoto prisotna jeseni, kar sovpada tudi z ugotovitvami Lovšinove (2018), ki je
preučevala prehajanje osebkov iz gozda na poseko in obratno prav tako na presvetlitvi
Goteniška gora v istem letu, kot je potekala naša raziskava. Intenzivneješe prehajanje
osebkov med poseko in gozdom je ugotovila za pozno poletni in jesenski čas. Poleg
omenjenih vrst sta bili sicer z nekoliko manjšimi gostotatmi, a s pojavljanjem v samo
določenem delu presvetlitve in v samo določeni sezoni, prisotni še vrsti Monotarsobius n.
sp. in Stenotaenia linearis. Za naključne vrste lahko sklepamo, da je njihova odstotnost v
strnjenem gozdu le posledica manjše intenzivnosti vzorčenja v strnjenem gozdu. Verjetnost
detekcije vrste v določenem habitatnem tipu se namreč med vrstami razlikuje (Ravnjak,
2012). Za preostale štiri vrste pa lahko sklepamo, da presvetlitev zanje predstavlja
pomembno habitatno krpo. Enako lahko sklepamo za vrsti S. armata cf. in S. tyrolensis,
katerih največja ocenjena gostota osebkov je bila jeseni prav na presvetlitvi. Tudi sicer
lahko na osnovi števila najdenih vrst na presvetlitvi zaključimo, da je le-ta vrstno pestra.
Večjo biodiverziteto makroartropodov, razen redu Opiliones (suhe južine), so na
presvetlitvah ugotovili v nacionalnem parku Vysoke Tatry in s tem izpostavili presvetlitve
kot pomembno življenjsko okolje za združbo artropodov (Urbanovičevá in sod., 2014).
Med vrstami, ki smo jih zajeli v naši raziskavi, so bile večinoma takšne, ki so jih v
Sloveniji doslej našli v zelo različnih življenjskih okoljih. Prisotne so bile v različnih tipih
gozdov v različnih razvojnih fazah, travnikih (intenzivnih in ekstenzivnih), pašnikih in
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umetno urejenih zelenih površinah (podatki na osnovi baze ''CHILOBIO'', Ravnjak, 2012).
Prisotnost vrst, značilnih za odprta območja, je verjetno posledica velikosti presvetlitve
Goteniška gora, ki je tako velika, da ni vpliva senčenja krošenj robnih dreves. Pri manjših
presvetlitvah lahko krošnje robnih dreves senčijo presvetlitev, kar ima za posledico manjšo
intenziteto difuzne svetlobe, dnevna nihanja v intenzitetei svetlobe in posledično manjša
nihanja v temperaturi tal (Turton 1991; Brown in sod., 1994; O'Hara, 2014). Grgič in Kos
(2003) namreč v raziskavi favne strig v različnih razvojnih stopnjah gozda na presvetlitvi
nista ulovila vrst, značilnih za odprte habitate, kar sta razložila prav z majhnostjo sestojne
vrzeli. Le-ta je bila večinoma zasenčena s krošnjami robnih dreves. Podobno so pomen
sestojnih vrzeli za vrste odprtih habitatov izpostavili v raziskavi talne favne panonskih
termofilnih gozdov na Češkem (Spitzer in sod., 2008), kjer je bila vrstna pestrost skupin
Myriapoda in Isopoda večja v vrzelih kot pa v gozdu. V vrzelih so prav tako našli nekatere
vrste, ki so značilne za odprte habitatne tipe.
Glede na sezonska nihanja v številu njadenih vrst na vseh delih presvetlitve Goteniška gora
lahko sklepamo, da na število prisotnih vrst oz. na njihovo ulovljivost vplivajo okoljski
dejavniki, ki so vezani na sezono (Kos, 1988). Najverjetneje so to nihanja v temperaturi in
vlažnosti tal, ki vplivajo na talno favno (Fründ, 1987). Kljub temu, da so si posamezni deli
presvetlitve Goteniška gora kot mikrolokacije med seboj različni, smo ugotovili, da sta se
omenjena dva dejavnika tekom sezon na vseh delih spreminjala (Slika 11 in Slika 16).
Skoraj na vseh delih Goteniške gore sta bila v številu najdenih vrst opazna dva vrha
(spomladanski in jesenski) in dva upada (poletni in zimski). Podobno so ugotovili tudi pri
preučevanju sezonske dinamike nekaterih vrst rodu Lithobius na Švedskem (Andersson,
2006) in združbe strig v gozdovih Južnih Karpatov (Gava, 2009). Z višanjem temperature
tal do najvišje v poletnih mesecih se je namreč manjšalo število njadnih vrst, ki pa se je
zopet povečalo jeseni, ko je temperatura pričela padati. To je najbolj opazno na sredini
presvetlitve, kjer so nihanja v temperaturi navadno največja (Nuruddin in Tokiman, 2005;
O'Hara, 2014; Buajan in sod., 2016). Tam je bila namreč temperatura tal poleti najvišja in
pozimi najnižja. Poleg tega je tam najmanjša vegetacijska pokrovnost. Zato smo
posledično tam obakrat ulovili najmanj vrst. Manjše število najdenih vrst je bilo tudi v
korelaciji s padcem vlažnosti tal na vseh presvetlitvah v juliju in enako je z naraščanjem
vlažnosti tal v oktobru porastlo število najdenih vrst. Na osnovi tega lahko sklepamo, da so
okoljski dejavniki na delih presvetlitve Goteniška gora, razen na sredini, za večino tam
prisotnih vrst najprimernejši v mesecu aprilu. Na sredini so razmere očitno ugodnejše
oktobra, saj je bilo takrat število najdenih vrst v primerjavi z drugimi sezonami največje.
Morda lahko ta porast razlagamo z vlažnostjo, ki je bila v oktobru na sredini največja
(Slika 16). V aprilu pa so verjetno tla še prehladna in se zato strige zadržujejo na drugih
delih presvetlitve ali globlje v tleh. Z vidika primerjave med posameznim deli presvetlitve
in gozdom so v oktobru okoljski dejavniki za večino vrst poleg sredine primernejši še na J
in Z. Takrat smo namreč več vrst našli na teh mestih kot v gozdu. V ostalih sezonah pa je
bilo število najdenih vrst v gozdu večje kot na posameznih delih presvetlitve. Že z analizo
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vegetacije smo ugotovili, da je omenjena presvetlitev strukturirana v različna mikrookolja,
ki jih oblikujejo biotski in abiotski dejavniki. Strige kot mobilni organizmi lahko za razliko
od rastlin migrirajo in v danem trenutku poiščejo za preživetje najugodnejše življenjsko
okolje (Kos, 1995; Tracz, 2000). Ulov različnih vrst in njih števila na posameznih delih
presvetlitve in tekom sezon potrjuje soobstoj mikrookolij, primernih za posamezne vrste in
migracije osebkov posameznih vrst na delih presvetlitve in med presvetlitvijo ter strnjenim
gozdom. Ugotovili so (Grgič in Kos, 2003; Grgič in Kos, 2005b), da heterogena struktura
gozdnega sestoja z vidika različnih razvojnih faz pomembno vpliva na vrstno pestrost strig.
Z razvojnimi fazami heterogen sestoj namreč omogoča soobstoj večjega števila vrst strig.
Enako lahko trdimo za heterogeno strukturiranost presvetlitve.
Z vidika primerjave združbe strig s posameznih delov presvetlitve in strnjenega gozda je
po pričakovanju od vseh ostalih najbolj odstopala tista v strnjenem gozdu. Gre namreč za
povsem drugačen habitatni tip kot je presvetlitev s posameznimi deli. Podobnost združb
med posameznimi deli se je med sezonami razlikovala. S katerokoli združbo z drugih
delov si je bila še največkrat podobna združba strig na sredini. Razlog je v tem, da je
sredina prehodno območje med posameznimi preostalimi deli, preko katerega strige nanje
migrirajo. Posamezni deli presvetlitve med seboj niso fizično ločeni in zvezno prehajajo
eden v drugega, kar omogoča prehajanje tudi strigam. Seveda pa lahko na podobnost med
združbami vpliva še podobna kombinacija okoljskih dejavnikov v posamezni sezoni na
dveh ali več lokacijah. Podobnost med združbama na jugu in vzhodu presvetlitve bi lahko
razložili morda s tem, da je bila septembra temperatura na teh dveh, v primerjavi z ostalimi
lokacijami, najnižja. Obratno pa lahko razložimo največjo podobnost med sredino
presvetlitve in jugom, saj je bila tam julija temperatura višja kot na ostalih delih
presvetlitve.
Kljub temu, da je bila na preostalih presvetlitvah enota napora pri vzorčenju manjša kot na
Goteniški gori in jih zato po vrstni pestrosti težje primerjamo z njo, pa lahko izvedemo vsaj
osnovno primerjavo vrstne pestrosti med presvetlitvami in bukovim mladovjem (kot
naslednjo sukcesijsko stopnjo) na osnovi okoljskih značilnosti. Ne glede na intenzivnejše
vzorčenje na presvetlitvi Goteniška gora smo nekaj vrst našli samo na ostalih presvetlitvah.
To seveda pomeni, da je pojavljanje neke vrste na presvetlitvi lahko odvisno od prisotnosti
vrste v tamkajšnjem okolju (Dunger in Voightländer, 2009). Nenazadnje se lahko vrstna
sestava strig in njihova številčnost razlikujeta tudi glede na različne tipe gozda na isti
razvojni stopnji (Kos, 1995; Kos, 1996; Leśniewska, 2000; Wytwer, 2000). Tako smo
samo na presvetlitvi Nad Barnikom našli vrsto L. tenebrosus. Vrsto so v Sloveniji našli v
zelo različnih okoljih, med katerimi je bila pogosta na zaraščajočih se travnikih, pašnikih
in mraziščih. Do sedaj so vrsto našli predvsem z metodo pobiranja, kar pomeni, da je vrsta
verjetno površinsko aktivna (vir baza ''CHILOBIO''). Odsotnost vrste v vzorcih z ostalih
presvetlitev je torej lahko posledica metode odvzema talnih vzorcev, s katero je ta vrsta
težje ulovljiva. Po drugi strani pa je prav omenjena presvetlitev v primerjavi z ostalimi
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lokacijami najbolj zaraščena s travami in jo kot takšno vrsta verjetno preferira. Za potrditev
ene ali druge domneve bi zato kazalo z enako enoto napora na vseh vzorčnih mestih
opraviti vzorčenje z metodo pobiranja. Samo na presvetlitvi Nad Drago pa je bila prisotna
vrsta S. crassipes. Vrsto je Voightländer (2005) opredelila kot vrsto, ki živi predvsem v
suhih in zelo suhih habitatih z majhno vegetacijsko pokrovnostjo. Prav presvetlitev Nad
Drago je imela v času vzorčenja talne favne najmanjšo vegetacijsko pokrovnost, saj je
presvetlitev nastala šele leta 2014. Čeprav smo na tej presvetlitvi našli vrsto, ki je
pogosteje prisotna na takšnih habitatih kot so na novo nastale presvetlitve (odprta
območja), pa na podlagi naših vzorčenj še ne moremo trditi, da se je na tem mestu že
vzpostavila združba strig, katere življenjski prostor so predvsem presvetlitve oz. da je vrsta
novo nastalo prsvetlitev kolonizirala. Prvi odziv mobilnih organizmov ob nastopu zanje
neugodnih življenjskih pogojev je namreč aktivni umik in iskanje privlačnejšega habitata
(Tuf in sod., 2006). Okolja, kjer je prišlo do motnje, najprej kolonizirajo dobro mobilni
generalisti (Rainio in Niemelä, 2003; Marvier in sod., 2004). Šele kasneje sledi
prilagoditev oziroma zamenjava vrst, ki jim novo okolje predstavlja primeren življenjski
prostor (Breugel in sod., 2007; Kelemen in sod., 2012). Pri primerjavi med združbami strig
nas je presenetila ugotovitev, da sta si bili najbolj podobni presvetlitvi Nad Goteniškim
Snežnikom in Nad Barnikom, ki sta si po vegetaciji in strukturiranosti terena sicer precej
različni. V drugem klastru pa sta si bili podobni preostali dve presvetlitvi in bukovo
mladovje. Ena izmed možnih razlag je, da sta nastali približno v istem času in sta približno
enake velikosti ter se zaradi tega bolj razlikujeta od preostalih treh VM. Presvetlitvi Nad
Drago in Pod Barnikom sta namreč bolj podobni bukovemu mladovju Kamen zid, saj se
pri njiju kaže vpliv gozda. Presvetlitev Nad Drago je najmlajša in se tam verjetno še ni
vzpostavila združba presvetlitve, presvetlitev Pod Barnikom pa je najmanjša in se na njej
kaže vpliv bližnjega gozda (Runkle, 1985; O'Hara, 2014). Podobnosti med omenjenimi
tremi vzorčnimi mesti smo ugotovili tudi pri analizi vegetacije.
Odsotnost nekaterih vrst strig (npr. Geophilus flavus, Clinopodes flavidus…) v naši
raziskavi še ne pomeni, da jih na tem območju ni. Kajti v dosedanjih raziskavah so bile za
to območje evidentirane in so jih našli v različnih fazah dinarskega jelovo-bukovega
gozda. Nekatere izmed vrst so namreč bolj površinsko aktivne in jih z odvzemom talnih
vzorcev težko ulovimo. Za boljši prikaz združbe strig bi bilo seveda najbolje uporabiti
kombinacijo različnih vzorčevalnih metod (talni vzorci, sejanje stelje, pobiranje osebkov
pod odmrlimi rastlinskimi ostanki) (Kos, 1988). Glede na to, da je bila naša raziskava
usmerjena predvsem na dinamiko populacij nekaterih izbranih vrst, smo se odločili le za
kvantitativno metodo kvadratov z odvzemom talnih vzorcev.
Nihanje v številu ulovljenih osebkov tekom sezon na posameznih delih presvetlitve
Goteniška gora in v bližnjem gozdu je sledilo nihanju števila najdenih vrst. Posledično
manjši ulov osebkov je lahko bodisi rezultat odsotnosti nekaterih vrst v naših vzorcih
bodisi pomeni na splošno manjši ulov osebkov zaradi vpliva okoljskih dejavnikov v
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sezonah in na posameznih delih presvetlitve. V primeru naše raziskave gre za kombinacijo
obojega, saj nekaterih vrst v določeni sezoni nismo ulovili, pri nekaterih drugih pa smo v
določenem vzorčenju ulovili več vrst in v drugem manj. Sklepamo, da je vpliv dejavnikov
na gostoto osebkov enak kot vpliv na pojavljanje števila vrst.
Tudi vpliv biotskih (medvrstni in znotrajvrstni odnosi, razpoložljivost hrane) in abiotskih
dejavnikov se odraža v razporejanju osebkov v prostoru. Očitno je tudi struktura prostora
na posameznih deli presvetlitve Goteniška gora mozaična, saj so se osebki večinoma
razporejali skupinsko, kar pomeni, da je bila na prostoru neenakomerna porazdelitev
abiotskih dejavnikov ali hrane (Tarman, 1992). Spremembo spomladanske in jesenske
razporeditve na severu iz skupinske v naključno lahko razlagamo s sezonsko spremembo
enega oziroma več biotskih ali abiotskih dejavnikov, ki so povzročili dispergiranje
osebkov (Gava, 2009). Enako verjetno velja tudi za spremembe razporeditev na ostalih
lokacijah. Skupinska porazdelitev osebkov določene vrste v določeni sezoni pa je lahko
posledica juvenilnih osebkov, ki se ob izvalitvi iz jajčec še zadržujejo v bližini samice in
nato dispergirajo. To se kaže pri spremembi skupinske razporeditve v naključno v
naslednji sezoni. Takšen primer je vrsta L. pusillus cf., ki je imela npr. skupinsko
razporeditev aprila in oktobra, takrat ko so bili v vzorcih v večjem številu zastopani mladi
osebki.

5.8

POPULACIJSKA DINAMIKA STRIG

Analiza dinamike številčnosti nekaterih vrst strig nam je pomagala razjasniti nekatera
vprašanja povezana s tem, kaj pravzaprav gozdne presvetlitve pomenijo za predstavnike
talne makrofavne. Glede na to, da so strige mobilni organizmi in si lahko ob nastopu zanje
neugodnih življenjskih razmer poiščejo primernejše življenjsko okolje, bi sklepali, da
gozdne vrste ob nastanku presvetlitve preprosto migrirajo v bližnje ostanke gozda. To
vpliva na število prisotnih vrst in gostoto osebkov na presvetlitvi. Z rezultati, dobljenimi v
analizi dinamike številčnosti nekaterih vrst strig, pa smo ugotovili mnogo večjo
kompleksnost poseljevanja strig na presvetlitvah in vpliva le-teh na strige. Do sedaj
tovrstnih podrobnejših raziskav populacijske dinamike strig na presvetlitvah še niso
izvedli. Navadno so le primerjali parametre združbe strig ali drugih predstavnikov talne
makrofavne na presvetlitvah s kontrolami v gozdu (Lundkvist 1983; Bird in Chatarpaul,
1986; Moore in sod., 2002; Grgič 2005; Urbanovičová in sod., 2014; Leśnievska in
Skwierczyński, 2018). V naši raziskavi pa smo ugotovili prehajanja osebkov posameznih
vrst med strnjenim gozdom in presvetlitvijo Goteniška gora ter med njenimi posameznimi
deli, glede na sezono. Intenzivnost prehajanja se je razlikovala glede na vrsto. Biotski in
abiotski dejavniki, ki opredeljujejo presvetlitev, namreč v določenem obdobju leta za
preživetje osebkov tvorijo privlačnejše okolje.
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Že primerjava v redu Lithobiomorpha je pokazala razlike v gostotah med vrstami v odnosu
do presvetlitve kot življenjskega prostora. Tako lahko na osnovi rezultatov pri vrsti L.
pygmaeus sklepamo, da so zanjo spomladi, poleti in pozimi ugodnejši življenjski pogoji v
strnjenem gozdu, jeseni pa na bolj izpostavljenih delih presvetlitve (na sredini in severu).
Razlog je verjetno temperatura tal. Vrsti verjetno ne ustrezajo ekstremne temperature tal
(previsoke poletne in prenizke zimske), zato se spomladi, poleti in pozimi zadržuje v
strnjenem gozdu, kjer so sezonska nihanja temperature manjša kot na izpostavljenih delih
presvetlitve. Sredina in sever presvetlitve Goteniška gora sta namreč najbolj izpostavljena,
vegetacijska pokrovnost je tam manjša kot drugod, sončno sevanje najmočnejše in
posledično tudi največje poletne temperature. V jesenskih mesecih se temperatura na
izpostavljenih delih presvetlitve očitno toliko zniža, da postane okolje privlačnejše za
življenje omenjene vrste in tako osebki iz strnjenega gozda in ostalih bolj zaraščenih delov
migrirajo proti sredini. Večje gostote te vrste v omenjenih mesecih v gozdu bi lahko
razlagali tudi z rezultati CCA analize, ki je pokazala, da se vrsta raje zadržuje na mestih z
nižjo vlažnostjo tal. V primerjavi s presvetlitvijo so prav gozdna tla bolj suha zato je vrsta
spomladi, poleti in pozimi prisotna v strnjenem gozdu. Pozno poleti in jeseni pa se izsušijo
tudi tla na tistih delih presvetlitve, ki so bolj izpostavljena izhlapevanju (imajo manj
vegetacijske pokrovnosti) (Kollár, 2017). Takrat za omenjeno vrsto postane privlačnejše
življenjsko okolje presvetlitev. Pri vrsti L. latro je bila situacija popolnoma drugačna. V
vseh sezonah je vrsta preferirala rob presvetlitve Goteniška gora, zlasti dele z večjo
vegetacijsko pokrovnostjo oz. že zaraščajoče se z mladimi bukvami. S CCA analizo smo
ugotovili, da vrsti ustrezajo nižje temperature tal in hkrati manjša vlažnost. Morda je prav
večja stopnja zaraščenosti tista, ki vpliva na nižjo temperaturo in manjšo vlažnost tal, kar
za omenjeno vrsto pomeni privlačnejše življenjsko okolje. A številčnost osebkov te vrste je
bila vseeno večja na robovih presvetlitve, kjer je vlažnost sicer večja kot v gozdu. Res pa
je, da je bila povprečna mesečna temperatura sredi dneva na robovih presvetlitve nižja kot
na sredini (razen pozimi), toda še vedno nekoliko višja kot v gozdu (Slika 11). Podobno so
okoljske dejavnike gozdnega roba na prehodu v travnik pri preučevanju dvojnonog
(Diplopda) opisali Bogyo in sod. (2015). Na osnovi tega lahko sklepamo, da je verjetno res
vegetacijska pokrovnost tista, ki bi lahko vplivala na pojavljanje vrste L. latro. Vrste, ki naj
bi se prav tako pojavljale na območjih z večjo zaraščenostjo, so tudi S. acuminata in L.
nodulipes (Voightländer, 2005). Za potrditev naših domnev bi bilo zato v prihodnje dobro
vključiti v CCA analizo še odstotek vegetacijske pokrovnosti. Izmed vseh preučevanih vrst
strig pa je bila vrsta L. latro edina, ki je bila v aprilu prisotna na sredini. Glede na to, da
smo našli samo en osebek, lahko najdbo pripišemo tudi naključnemu pojavljanju vrste na
sredini. Robne dele presvetlitve je v vseh sezonah, razen pozimi, preferirala tudi L.
pussilus cf.. Poleti predvsem zaraščajoči vzhodni del, spomladi in jeseni pa toplejši in bolj
izpostavljen severni del. Pozimi je vrsta očitno migrirala v strnjen gozd, saj so bile
temperature tal v primerjavi z deli presvetlitve višje in za njeno življenje primernejše, kljub
temu, da naj bi se vrsta na osnovi CCA analize in Pearsonovega koeficienta pojavljala v
tleh z nižjo temperaturo. Njeno pojavljanje na robovih pa lahko razložimo z njeno
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pozitivno korelacijo do bolj vlažnih okolij, kar presvetlitev v primerjavi s strnjenim
gozdom vsekakor je (Gálhidy in sod., 2006; O'Hara, 2014; Kollár, 2017). Vrsta S. anici se
je na preučevanih delih pojavljala podobno kot L. pygmaeus, le da je bila v vseh sezonah
večinoma v strnjenem gozdu. Verjetno gre predvsem za vrsto, ki se pojavlja v strnjenih
gozdovih. Po podatkih iz baze 'CHILOBIO' je bila vrsta izmed 684 vnosov v bazo le enkrat
najdena na travniku, drugače pa vedno v gozdu. V naši raziskavi smo jo sicer našli izven
sklenjenega gozda, a so bile njene gostote nizke, kar lahko pomeni naključno pojavljanje
na presvetlitvah. Za razliko od ostalih vrst redu Lithobiomorpha pri vrsti S. carinthiacus
nismo mogli na osnovi rezultatov jasno ugotoviti določenega sezonskega vzorca
pojavljanja na presvetlitvi Goteniška gora in v gozdu. Tako kot pri ostalih vrstah je bila
ocenjena gostota osebkov sicer največja v gozdu spomladi in pozimi, kar je verjetno v teh
dveh sezonah zopet posledica višjih temperatur v gozdu kot na presvetlitvi. V preostalih
sezonah so bile najvišje gostote na različnih delih presvetlitve. Njeno prisotnost na
presvetlitvi bi lahko sicer razložili z večjo vlažnostjo presvetlitve v primerjavi z gozdom,
saj naj bi po CCA analizi bila vrsta vezana na vlažnejša okolja.
V primerjavi s skupino vrst iz redu Lithobiomorpha so se osebki preučevanih vrst redu
Scolopendromorpha zadrževali predvsem na presvetlitvi in manj v strenjenem gozdu.
Zanimivo je, da je bila samo vrsta C. parisi spomladi v večjih gostotah prisotna na bolj
izpostavljenih delih presvetlitve, ki so imeli takrat nižjo temperaturo kot ostali merjeni deli.
Poleti pa je bila prisotna v gozdu, kjer je bila temperatura zopet nižja kot na izpostavljenih
delih presvetlitve. Kljub temu je analiza CCA pokazala vezanost vrste na toplejša okolja.
Medtem ko je vrsta C. rucneri preferirala predvsem vzhodni del presvetlitve, se je C.
hortensis pojavljala na njenih različnih delih. Samo vrsti C. parisi in C. rucneri sta imeli
večjo gostoto osebkov v strnjenem gozdu le poleti, ko so bile temperature tam nižje in
očitno takrat zanje privlačnejše. Za vse tri vrste je torej ugodnejše življenjsko okolje robno
območje med gozdom in sredino presvetlitve. Vlaga je tam večja kot v gozdu in na
izpostavljenem sredinskem delu. Le-ta je namreč nekoliko izbočen, teren pa se spušča na
vse strani in tvori žepe, v katerih je večja vlažnost. Za vrsto C. hortenisis je na sredini od
zgodnjega poletja pa do jeseni temperatura verjetno previsoka, saj smo zanjo ugotovili
negativno korelacijo med pojavljanjem in temperaturo. Rezultati naše raziskave se precej
razlikujejo od ugotovitev Voightländerjeve (2005), ki je glede na habitatno preferenco vrsti
C. hortensis in C. parisi uvrstila med vrste, ki so prisotne predvsem v suhih ali zelo suhih
habitatih z nizko vegetacijsko pokrovnostjo. Glede na njeno uvrstitev omenjenih vrst bi
bilo pričakovati, da bosta v naši raziskavi vrsti prisotni predvsem na sredini presvetlitve, a
ni bilo tako. Razliko v dognanjih naše in Voightländerjine raziskave lahko razlagamo s
tem, da lahko iste vrste v okviru svojega areala izbirajo različna okolja in se izbira le-teh
razlikuje med posameznimi geografskimi območji.
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Za vrsto C. carinthiacus bi lahko na osnovi rezultatov sklepali, da gre prav tako bolj za
vrsto prisotno v sklenjenih gozdovih, saj se je v vseh sezonah z višjimi gostotami
pojavljala predvsem v strnjenem gozdu. Njena zelo majhna številčnost na vseh vzorčnih
mestih jeseni in odsotnost vrste pozimi pa potrjuje tudi CCA analiza, na osnovi katere naj
bi osebki te vrste raje izbirali življenjska okolja z višjo temperaturo kot z nižjo. Pozimi je
tudi temperatura tal v gozdu za osebke vrste C. carinthiacus očitno prenizka. Možno je, da
se takrat osebki umaknejo globlje v tla ali pod večje ostanke odmrlega rastlinskega opada,
kjer jih z našo metodo vzorčenja nismo mogi zajeti.
Poleg novih spoznanj o pojavljanju nekaterih izbranih vrst strig na gozdnih presvetlitvah in
njihovi sezonski dinamiki pojavljanja smo z raziskavo doprinesli nova spoznanja glede
starostne strukture nekaterih vrst v povezavi s presvetlitvami. Upoštevajoč dejstvo, da smo
pri vseh vrstah redu Lithobiomorpha, razen pri vrsti S. carinthiacus, ugotovili, da so v
vzorcih prevladovali subadultni in mladi osebki, sklepamo, da predvsem subadultni osebki
migrirajo na območje presvetlitve, larvalni pa se večinoma zadržujejo drugje. Starostna
struktura glede na dele presvetlitve in sezone pa se je med vrstami nekoliko razlikovala. Pri
vrsti L. pygmaeus je za mlade osebke tekom poletnih mesecev najprimernejši gozd, čeprav
smo jih julija našli tudi na presvetlitvi, vendar v zelo majhnem številu. Šele septembra je
bilo njihovo število takšno kot v gozdu. Razlog je najbrž v tem, da kutikula mladih
osebkov še ni dovolj debela za učinkovito zaščito pred zunanjimi vplivi kot sta na primer
nižja vlaga in povečana temperatura. Na presvetlitvi je v poletnih mesecih namreč
temperatura tal večja, kar ima za posledico večje izhlapevanje vlage iz tal. Tudi pri osebkih
s tanjšo kutikulo v takšnem primeru prihaja do večjega izhlapevanja vode iz telesa. Po
ugotovitvah Fründa (1987) naj bi se tako predstavniki skupine Lithobiomorpha izogibali
okolja z relativno vlažnostjo pod 96 %. S tem nihanja večja, kar je za osebke s tanjšo
kutikulo neugoden okoljski dejavnik. Nenavadna pa je odsotnost mladih osebkov na vseh
lokacijah v septembru 2015. Še zlasti, ker so septembra leta 2016 bili prisotni in je bil
njihov delež podoben subadultnim. Tudi zanje velja podobna ugotovitev, da so bili poleti
številčnejši predvsem v vzorcih iz gozda, saj je poleti temperatura tam nižja kot na
presvetlitvi. Obakrat septembra pa so bili številčnejši na zahodu in sredini, kar pomeni, da
so jeseni okoljske razmere na toplejših delih presvetlitve zanje ugodnejše kot v strnjenem
gozdu. Osebki strig namreč poiščejo okolja, s temperaturo, ki jo preferirajo (Grgič in Kos,
2001). Pri vrsti L. latro so bile ugotovitve nasprotne. Mladi osebki so bili predvsem na
presvetlitvi in ne v gozdu. Na presvetlitvi smo jih ulovili celo v poletnih mesecih, vendar
večinoma na vzhodnem delu. Verjetno ima vrsta sicer nekoliko višjo temperaturno
preferenco kot L. pygmaeus, a vseeno so se mladi osebki nahajali na vzhodnem delu z
večjo vegetacijsko pokrovnostjo, ki nudi neke vrsto zaščito pred izhlapevanjem iz tal in
posledično pred izgubo vode pri mlajših osebkih s tanjšo kutikulo (Rosenberg in Müller,
2009; Wang in sod., 2017). Mladih osebkov nismo našli aprila, kar bi lahko pomenilo, ali
bodisi vrsta tako zgodaj spomladi še ne odlaga jajc, ali bodisi embrionalni razvoj osebka
traja dlje časa (Albert, 1983; Kos, 1995) in se osebki izležejo šele kasneje. Ujeli pa smo
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več odraslih, ki predstavljajo novo generacijo kot osnovo za razmnoževanje. Za
predstavnike redu Lithobiidae je značilen nizek reprodukcijski potencial saj odložijo le po
eno jajce na nekaj dni pri čemer imajo za strige dolgo življenjsko dobo. Na osnovi teh
značilnosti, bi jih lahko uvrčali med organizme s K- življenjsko strategijo (Albert, 1983).
Prav za vrste s dolgimi razvojnimi cikli pa je manj verjetno, da bi bile tipične
kolonizatorske vrste življenskih okolij, ki se hitro spreminjajo. Starostna struktura v
povezavi z lokacijo in sezono je bila pri vrsti L. pusillus nekoliko podobna kot pri L.
pygmaeus. Mladi osebki so bili številčnejši šele aprila in septembra ter približno enako
prisotni na vseh delih presvetlitve. V toplejših mesecih jih je bilo malo ali jih sploh ni bilo.
Razlog je verjetno enak kot pri L. pygmaeus. V starostni strukturi nekoliko izstopa
september 2015 z bistveno večjo številčnostjo subadultov na sredini presvetlitve. Lahko da
smo vzorčili na mestu, kjer je bilo dovolj hrane in je bilo zaradi tega število subadultnih
osebkov večje. Kar je za vse vrste, poleg abiotskih dejavnikov, drugi možen razlog večjih
gostot osebkov na določenem mestu. Prav z vključitvijo larv v starostno strukturo S. anici
pa lahko potrdimo, da vrsta odlaga jajca vse leto, za kar so v poletnih in zimskih mesecih
primernejša mesta v gozdu. Šele oktobra so očitno tudi razmere na presvetlitvi primerne za
odlaganje jajc in preživetje larv. Mladih je bilo v primerjavi z ostalimi stadiji razmeroma
malo in še to večinoma samo julija 2015 v gozdu in na jugu. Morda za mlade osebke
omenjene vrste okoljske razmere niso najprimernejše in zato migrirajo drugam. Zopet pa
se na ta mesta vračajo subadultni in odrasli osebki, ki se glede na naše rezultate v vseh
sezonah raje zadržujejo v gozdu ter aprila, julija in oktobra tudi na jugu. Na teh mestih smo
namreč ulovili največ osebkov teh dveh starostnih skupin. Razlog povečanih gostot na jugu
je morda v tem, da je bila v teh mesecih vlažnost tal na jugu zelo podobna tisti v strnjenem
gozdu. Tudi za vrsto S. carinthiacus velja podobno, saj smo jo v večjem številu prav tako
našli večinoma v strnjenem gozdu in julija 2015 ter oktobra 2016 na jugu. Od vrste S. anici
pa se razlikuje v tem, da je bil delež mladih osebkov v primerjavi z ostalimi starostnimi
skupinami v splošnem precej velik na vseh mestih, kjer smo vrsto ulovili. V primerjavi z
mladimi osebki vrste S. anici so očitno tako strnjenem gozd kot deli presvetlitve za mlade
osebke S. carinthiacus primernejši. Pri analizi starostne strukture vrst iz skupine
Lithobiomorpha pa je potrebno opozoriti, da je število ujetih larvalnih osebkov in osebkov
stadija PL1 do neke mere le ocena, saj zaradi ekstrakcijske metode v vzorcih niso vedno
zajeti zelo majhni osebki (Fründ, 1987; Kos, 1995). A ker je ekstracija pri vseh vzorcih
enaka, je tudi napaka v oceni števila zaradi ekstrakcijske metode enaka. Podobne izsledke
kot v naši raziskavi so dobili tudi v raziskavi habitatne preference in sezonske dinamike
razvojnih stadijev Lamyctes emarginatus ter petih drugih vrst rodu Lithobius (Andersson,
2006). Ugotovili so, da so bili mladi osebki pri vrstah L. erythrocephalus, L. borealis, L.
curtipes, L. microps in L. crassipes prav tako kot v naši raziskavi prisotni čez vse leto.
Razlikovala se je tudi gostota osebkov posameznih vrst glede na sezono. Pri vrsti L.
emarginatus se je gostota povečevala do vrha v avgustu, pri ostalih vrstah rodu Lithobius
pa so bile gostote večje spomladi in jeseni.
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V okviru naše raziskave smo pridobili tudi pomemben rezultat o življenjskem ciklu vrste
C. carinthiacus. V naših vzorcih smo ulovili šele pravkar izvaljene osebke, zaradi česar
lahko z gotovostjo trdimo, da vrsta odlaga jajca julija. Nizka gostota osebkov te vrste
jeseni in njena odsotnost pozimi pa bi lahko bila posledica nizkih temperatur. Ob znižanju
temperature, bi lahko osebki migrirali v toplejša mikrookolja, na primer v razpadajoč
organski material ali globlje v zemljo kot je poznano pri nekaterih drugih predstavnikih
talne makrofavne (Harmon in sod., 1986; Morón-Rios in sod. 2009; Forrester in sod.,
2012). Osebki torej izbirajo toplejša okolja, kar smo potrdili tudi s CCA analizo in
koeficientom korelacije. A kljub temu gre očitno še vedno za vrsto, ki se pretežno zadržuje
v gozdu. Hkrati pa je imela v naših vzorcih pričakovano starostno strukturo, pri kateri je
največji delež mladih osebkov in najmanj starejših. To pomeni, da daljših migracij v in iz
lokalne populacije C. carinthiacus ni. Presvetlitev za omenjeno vrsto verjetno predstavlja
le mesto za sezonske migracije. Verjetno bi še podrobnejše informacije o starostni strukturi
preučevane vrste pridobili, če bi lahko natančneje določili starost osebka. V prihodnjih
morfoloških raziskavah bomo poiskali tisto lastnost oz. znak pri osebku, s katerim bomo
lahko natančno določili njegovo starost oz levitveni stadij. Kljub temu pa smo z našo
raziskavo in morfološkimi analizami, ki smo jih opravili pri osebkih vrste C. carinthiacus,
opredelili enostavno prepoznavne morfološke znake, ki osebke vsaj grobo razvrščajo v štiri
starostne skupine. Znake bomo v prihodnih identifikacijah osebkov tudi upoštevali.
Glede na dognanja, ki smo jih pridobili z analizo populacijske dinamike izbranih vrst strig,
lahko sklepamo, da je presvetlitev prostor, ki ga posamezne vrste različno koristijo kot
življenjski prostor. Nekaterim predstavlja primarni življenjski prostor, nekatere migrirajo
nanj, ko razmere v gozdu postanejo zanje manj primerne. Prav tako poteka intenzivna
migracija med posameznimi deli presvetlitve, saj so le-ti strukturirani v različna
mikrookolja. Prav pestra mozaična struktura tako omogoča soobstoj različnih vrst (Grgič
2002; Grgič in Kos, 2003; Grgič 2005; Grgič in Kos, 2005). Prav na presvetlitvah so
namreč zaradi pestrosti mikrookolij ugotovili večjo vrstno pestrost in gostote osebkov
suhih južin (Opiliones) (Černecka in sod., 2017). V primeru, da je v bližini še raznomerni
sestoj gozda, pa se v celoti poveča tudi ß diverziteta.
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V gozdnem ekosistemu predstavljajo presvetlitve pomembno razvojno fazo gozda in za
določene rastlinske ter živalske vrste habitatno krpo. V okviru naše raziskave smo pri
preučevanju značilnosti naseljevanja rastlin na presvetlitve v dinarskih jelovo-bukovih
ugotovili, da na vrstno sestavo in razporeditev rastlin pomembno vplivajo predvsem
velikost presvetlitev, njihova večja ali manjša strukturiranost v mikrookolja, količina
rastlinskega opada, abiotski dejavniki (kot so n. pr. ekspozicija, izpostavljenost površine
sončnemu sevanju), vrstna sestava rastlin v okolici presvetlitve in kolonizacijske poti. Na
poseljevanje in razraščanje posamezne rastlinske vrste v veliki meri vpliva heterogenost
strukture presvetlitev. Bolj kot je struktura presvetlitve heterogena s številnimi mikrookolji
bolj je poraščanje presvetlitve z vrstami mozaično in večja je možnost soobstoja različnih
vrst. Starost presvetlitve na vrstno sestavo vpliva v manjši meri.
Na presvetlitvah smo v primerjavi z bukovim mladovjem ugotovili večjo biodiverziteto
rastlinskih vrst. Število vrst je bilo največje na največji izmed presvetlitev. Rastlinska
vrstna pestrost na presvetlitvah zajetih v naši raziskavi je bogata in pomembno vpliva na
biodiverziteto celotnega območja. Razlog njihove bogate vrste pestrosti je njihova lokacija,
saj se vse presvetlitve nahajajo v vrstno pestrih dinarskih jelovo-bukovih gozdovih. V
procesu zaraščanja presvetlitev z drevesnimi vrstami, pa se nato število rastlinskih vrst na
presvetlitvah manjša.
Rastlinske vrste, ki poseljujejo naše preiskovane presvetlitve, so večinoma vrste gozdne
podrasti, gozdnih robov in posek. Pri vrstah, prisotnih na vseh presvetlitvah, gre za tipične
predstavnice podrasti bukovih gozdov in značilnice ilirskega florističnega elementa ter za
običajne predstavnice gozdnih robov. Vrste gozdne podrasti so le ostanki nekdanjega
strnjenega gozda pred nastankom presvetlitve, ki uspevajo predvsem na bolj senčnih delih
presvetlitev.
Primerki vrste C. purpurascens, ki so na presvetlitvah predstavljali ostanek gozdne
podrasti strnjenega gozda, pa so se na nove okoljske razmere prilagodili tako, da so v
pozno poletnem času vsebovali večjo količino antocianov. Le-ti namreč poleg različnih
ekoloških funkcij ščitijo rastlino tudi pred poškodbami močnega sončnega sevanja.
Spomladi, ko rastline na presvetlitvah še niso izpostavljene močnemu sončnemu sevanju
pa je vsebnost antocianov v listih manjša.
Rastlinske vrste tipične za gozdno podrast imajo večjo pokrovnost na šele na novo nastalih
presvetlitvah. Pri starejših presvetlitvah (4 leta in več) nato pride do premene vrst, kjer
imajo večjo pokrovnost vrste značilne za bolj odprta območja. Populacije vrst gozdne
podrasti se začno zmanjševati, večati pa se začno populacije trav in šašev ter drugih
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svetloljubnih rastlinskih vrst. Z raziskavo smo potrdili naša pričakovanja, da je na vseh
presvetlitvah dominantna vrsta z največjo pokrovnostjo F. sylvatica. Vse presvetlitve se
namreč nahajajo v bukovem gozdu kjer je bukev dominantna drevesna vrsta, s katero se
bodo presvetlitve posledično ponovno zarastle. V stopnji zaraščanja z drevesnimi vrstami
nato izginejo rastline sončnih in polsenčnih rastlinskih vrst. Ostanejo le tiste vrste, ki bolje
uspevajo v senci ali svojo vegetacijsko dobo zaključijo še pred olistanjem dreves.
Rastlinska vrstna sestava posamezne presvetlitve je v veliki meri odvisna od bližine
donorskih populacij (vrstne sestave okolja). Preučevane presvetlitve so poselile rastlinske
vrste, značilne za zmerno topla in submontanska območja. Značilnosti vrst, ki kolonizirajo
presvetlitve, so preferenca do rastišč z več svetlobe, s srednje vlažnimi do izsušenimi tlemi
in toleranco na velika tako dnevno nočna kot sezonska temperaturna nihanja (imajo večji
indeks kontinentalnosti). Tiste presvetlitve, na katerih je več razkrajajočega se rastlinskega
opada poseljujejo vrste, ki za svojo rast v tleh potrebujejo več hranil. Zaradi tega na
poselitev presvetlitev z rastlinskimi vrstami pomembno vpliva tudi količina odmrlega
rastlinskega opada.
Pri analizi funkcionalnih rastlinskih potez smo ugotovili, da presvetlitve večinoma
kolonizirajo rastlinske vrste, ki so večletnice in zelnate trajnice ter hamefiti. Takšne so na
primer predstavnice visokih steblik in manjši grmički, katerim zelnati deli pozimi
propadejo. Kolonizatorske rastlinske vrste imajo kot vir zaloge predvsem šopaste korenine
in stolone. Slednji služijo tudi kot učinkovit način vegetativnega razmnoževanja. V
kombinaciji z vegetativnim razmnoževanjem je pri teh vrstah enako zastopano
razmnoževanje s semeni ali sporami. Značilno za kolonizatorske vrste je tudi, da imajo
mezomorfne in poletno zelene liste ter začnejo s cvetenjem junija in julija. Čas cvetenja je
posledica nadmorske višine presvetlitev, saj se le-te nahajajo na cca 1000 m in več
nadmorske višine na območju, kjer lahko snežna odeja leži še dolgo v pozno pomlad. V
prednosti so vrste, ki cvetijo dlje časa, saj je na ta način večja možnost oprašitve, nato
tvorbe semen in s tem širjenja populacij. Za presvetlitve so značilne rastlinske vrste s
skritimi nektariji in brez nagrade v cvetu, ki jih večinoma oprašujejo trepetavke in divje
čebele. Poleg tega gre za rastlinske vrste, ki so večinoma alogamične in tiste za katere je
značilna avtomiksa. Med uspešnejšimi kolonizatorskimi rastlinskimi vrstami so tiste,
katere imajo koščičaste plodove ali skupke koščičastih plodov in birne plodove. Omenjeni
plodovi so privlačna hrana za ptiče, kar pomeni, da predstavljajo ptiči pomembne
raznašalce semen, še posebej na daljše razdalje. Poleg njih so pomembni raznašalci semen
še gozdni sesalci, saj so bile na presvetlitvah poleg rastlinskih vrst s sočnimi plodovi
tipične tudi vrste s plodovi (semeni), ki imajo privesek s katerim se seme zatakne za dlako.
Glavne disperzijske poti kolonizatorskih rastlinskih vrst pa predstavljajo živalske stečine in
vlake za spravilo lesa.
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Med kolonizatorskimi vrstami smo našli le nekaj primerkov invazivne rastlinske vrste
Erigeron annuus, prisotnost katere je verjetno posledica vnosa semena s transportnimi
sredstvi na gozdnih cestah. Prisotnost invazivnih vrst na presvetlitvah zaenkrat še ne
predstavlja problema z vidika ogrožanja lokalne biodiverzitete.
Na presvetlitvah prevladuje združba rastlinskih vrst s kompetitorsko strategijo, ki pa se
hkrati dopolnjuje z združbo, ki ima strategijo stres-tolerator. Na novo nastalih presvetlitvah
pa ima združba nekoliko več lastnosti združb z ruderalno strategijo. V na novo nastalih
presvetlitvah je namreč delež pionirskih rastlinskih vrst večji kot na starejših.
Presvetlitve večajo lokalno rastlinsko biodiverziteto gozda in predstavljajo pomembno
habitatno krpo na primer za svetloljubne listavce kot so P. avium, S. aria, S. aucuparia, U.
glabra. Rastlinske vrste prisotne na presvetlitvah pa predstavljajo pašo za gozdno divjad in
pašo ter življenjsko okolje za številne opraševalce.

6.2

STRIGE

V primerjavi s strnjenim gozdom je vrstna pestrost strig na presvetlitvah enako bogata kot
v strnjenem gozdu. Najdbe nekaterih vrst strig na samo določeni presvetlitvi (npr. S.
crassipes), a kljub temu ob enaki intenziteti vzorčenja, pa kažejo na to, da lahko
presvetlitev za nekatere vrste predstavlja pomembno habitatno krpo, pri čemer bi bilo
potrebno za nadaljno potrditev te teze izvesti še dodatna vzorčenja.
Sicer so med vrstami na presvetlitvi bile večinoma takšne, ki so jih v Sloveniji doslej našli
v zelo različnih življenjskih okoljih. Med njimi pa so bile tudi predstavnice vrst značilnih
za odprta območja, kar presvetlitve vsekakor so. Vrstna sestava se je med presvetlitvami,
na katerih smo vzorčili z enako intenziteto, nekoliko razlikovala, kar lahko podobno kot pri
rastlinah, razlagamo z vrstno sestavo okolja v katerem se presvetlitev nahaja.
Pri preučevanju populacijske dinamike na največji izmed presvetlitev in bližnjem
strnjenem gozdu smo ugotovili, da so bila sezonska nihanja v številu najdenih vrst in
skupni gostoti osebkov vseh vrst enaka. Tako za število vrst kot gostoto sta bila opazna
spomladanski in nekoliko manjši jesenski porast in poletni ter zimski upad. Skupna gostota
osebkov je bila v vseh sezonah večja v gozdu kot na presvetlitvi, kar pa ni vedno držalo za
posamezne preiskovane vrste. Sezonske migracije kažejo na to, da presvetlitev in nejni deli
za večino preiskovanih vrst predstavljajo prehodno območje, v katerega migrirajo osebki,
ko so okoljski dejavniki zanje primerni. Vrst, ki bi jih lahko opredeljili kot kolonizatorke
predvsem presvetlitev pa v raziskavi nismo mogli potrditi.
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Sezonsko spreminjanje gostote osebkov posameznih preiskovanih vrst na posameznih
delih presvetlitve in strnjenega gozda kaže torej na intenzivne migracijske poti ne le med
strnjenim gozdom in presvetlitvijo ampak tudi med deli presvetlitve. Ključni dejavniki za
migracije so temperatura in vlažnost tal ter vegetacijska pokrovnost. Preiskovane vrste
imajo različno temperaturno in vlažnostno preferenco in v kolikor se le-ta spremeni osebki
migrirajo v njim privlačnejša okolja. V posamezni sezoni so torej vrste različno preferirale
posamezne dele presvetlitve. Slednje potrjuje pomembnost heterogene strukture
presvetlitve za soobstoj različnih vrst in preživetje osebkov. Osebki vrste L. pygmaeus so
na primer spomladi, poleti in pozimi preferirali strnjen gozd, jeseni pa izpostavljene dele
presvetlitve. Osebki vrsta L. latro pa so v vseh sezonah preferirala rob presvetlitve,
predvsem dele z večjo vegetativno pokrovnostjo. Robne dele presvetlitve so v vseh
sezonah, razen pozimi, preferirali tudi L. pussilus cf.. Osebki vrst rodu Cryptops pa so bili
z večjo gostoto tekom sezon prisotni večinoma na robovih presvetlitve.
V primerjavi podobnosti združb strig posameznih delov presvetlitve in strnjenega gozda je
pričakovano v vseh sezonah odstopala združba v gozdu. Največkrat je bila podobna z
vsemi ostalimi tista na sredini presvetlitve, saj predstavlja predvsem prehodno območje
med vsemi ostalimi deli presvetlitve. Na sredini presvetlitve sta bila število vrst in gostota
osebkov preiskovanih vrst v večini sezon najmanjša.
Z našo raziskavo smo ugotovili, da so lahko presvetlitve pomembne tudi za razvojni cikel
osebkov nekaterih vrst strig. Na posameznih delih presvetlitve in strnjenega gozda je
namreč prišlo do sezonske dinamike v starostni strukturi pri preiskovanih vrstah. Pri vrsti
L. latro so se mladi osebki zadrževali predvsem na presvetlitvi, pri večini ostalih vrst rodu
Lithobiomorpha pa v strnjenem gozdu. Mladi osebki vrste S. carinthiacus so bili približno
enako zastopani tako na delih presvetlitve kot v strnjenem gozdu. Sklepamo, da je
presvetlitev, še posebej njena sredina, bolj izpostavljena izhlapevanju vlage iz tal in je
zaradi tega bolj sušna. Posledično so izsušitvi izpostavljeni tudi mladi osebki s tanjšo
kutikulo, ki se zato sušnemu okolju izogibajo. Na presvetlitev so večinoma migrirali
subadultni osebki posameznih vrst. Pri vrsti L. pygmaeus pa so bili mladi osebki na
presvetlitvi prisotni v jesenskih mesecih, kar pomeni da je v tej sezoni zanje presvetlitev
privlačnejše okolje. Za vrste, ki odlagajo jajca tekom celega leta pa predstavlja presvetlitev
pomembno habitatno krpo, saj lahko v določenem delu leta presvetlitev pomeni življenjsko
okolje, ki je ugodnejše za preživetje mladih osebkov.
Pri analizi populacijske dinamike vrste C. carinthiacus je naša raziskava prinesla tudi
pomembna dognanja o določanju starostne strukture omenjene vrste. Z morfološkimi
meritvami osebkov in analizami meritev smo lahko postavili osnovo za razvrščanje
osebkov v starostne skupine. Ugotovili smo, da število koksalnih por narašča z večanjem
širine zgloba, predvidevamo pa, da tudi z levitvenimi stadiji. V diagramu analize so se
izoblikovale štiri jasne skupine osebkov: larve oz. šele izvaljeni osebki brez koksalnih por
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(0KP), larve z eno koksalno poro (1KP), osebki z dvema (2KP) in s štirimi (4KP)
koksalnimi porami. Za vrsto C. carinthiacus smo ugotovili, da se pojavlja predvsem v
strnjenem gozdu saj je v primerjavi s presvetlitvijo imela v vseh sezonah tam največjo
gostoto. Kanonična korespondenčna analiza za omenjeno vrsto je pokazala, da je vrsta
prisotna večinoma v okoljih z višjo temperaturo, s čimer lahko razlagamo njeno zelo
majhno gostoto jeseni in njeno odsotnost v zimskih vzorcih. Ugotovitev potrjujejo tudi z
rezultati vzorčenj, kjer je bila gostota osebkov večja junija, torej v toplejšem delu leta.
V raziskavi smo ugotovili, da za nekatere vrste strig presvetlitev predstavlja le prehodno
območje. Za druge, ki pa smo jih našli samo na presvetlitvi, pa bi bilo potrebno izvesti še
dodatna vzorčenja za potrditev teze o morebitni njihovi kolonizaciji presvetlitev. Za sedaj
lahko te vrste opredeljimo le kot naključne.
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POVZETEK

Presvetlitve so del gozdov in običajen del gozdne dinamike. Vsaka na novo nastala
presvetlitev v gozdu pa ima za posledico spremembo nekaterih okoljskih dejavnikov, kar
vpliva tudi na lokalno rastlinstvo in živalstvo. Različno velike presvetlitve lahko imajo
različno velik vpliv na tamkajšnjo floro in favno. Ob nastanku presvetlitve nekatere izmed
rastlinskih vrst, ki so prilagojene na strnjen gozd, bodisi propadejo bodisi se prilagodijo na
nove razmere. Za mnoge druge rastlinske vrste presvetlitev pomeni novo življenjsko
okolje, ki ga bodo šele kolonizirale. Pri živalih pa zaradi njihove mobilnosti odziv na novo
nastalo presvetlitev ni takoj opazen. V kolikor nastala presvetlitev zanje pomeni manj
ugodno življenjsko okolje, si aktivno poiščejo privlačnejše. Za nekatere živalske vrste pa,
tako kot za rastlinske, presvetlitev pomeni na novo vzpostavljeno življenjsko okolje, v
katerem živijo celo življenje ali le del življenjskega cikla. Razumevanje in poznavanje
sprememb, ki jih v gozdnem ekosistemu povzroči nastanek presvetlitve in kakšen je njen
vpliv na lokalno biodiverziteto, pa je lahko zelo pomembno pri gospodarjenju z gozdovi.
Za preučitev dogajanja na presvetlitvah in kakšen je pomen presvetlitev v gozdovih smo v
naši raziskavi analizirali vrstno sestavo rastlin v novo nastalih presvetlitvah in v tistih
starejših, lastnosti kolonizatorskih rastlinskih vrst in značilnosti njihove kolonizacije. Pri
izbrani skupini talnih živali, strigah (Chilopoda), pa smo preučili ali se združba strig med
različnimi presvetlitvami razlikuje, in ali se vrstna sestava favne strig, struktura populacije
določenih vrst strig, njihova gostota in starostna struktura na presvetlitvi in njenih
posameznih delih razlikuje od tiste v strnjenem gozdu.
Kot območje raziskave smo izbrali dinarske jelovo-bukove gozdove, ki predstavljajo velik
strnjen gozdni kompleks z bogato biodiverziteto in v katerem so naravne motnje kot vzrok
nastanka presvetlitve dokaj pogost pojav. Znotraj tega območja smo našo raziskavo omejili
na Kočevsko-Ribniško območje. Za namen našega preučevanja smo tam izbrali 5
presvetlitev, vzorčno mesto v fazi bukovega mladovja in eno vzorčno mesto v strnjenem
gozdu v fazi debeljaka. Presvetlitve so se med seboj razlikovale po velikosti in
ekspozicijah, pri čemer je bila ena med njimi po času nastanka najmlajša. Nastala je kot
posledica žledoloma leta 2014.
Za potrebe analize vrstne sestave vegetacije in značilnosti kolonizacije rastlinskih vrst smo
izvedli 10 fitocenoloških popisov po Braun-Blanquetovi metodi. Prvega smo izvedli leta
2015 in zadnjega 2016. Poleg tega smo pri zadnjem florističnem popisu leta 2017 (meseca
julija) zaradi natančnejše statistične obdelave naša vzorčna mesta razdelili na podploskvice
velikosti 3x3 m in v vsaki zopet izvedli fitocenološki popis po Braun-Blanquetovi metodi.
Število podploskvic se je razlikovalo glede na velikost presvetlitve. Na manjših smo jih
izbrali manj na večjih več. S programom JUICE 7.0 smo izvedli nekatere osnovne analize
vrstne sestave rastlin v podploskvicah in na posameznih presvetlitvah (VM). S programom
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Statistica 8.0 pa smo izračunali ali je razlika v pokrovnosti med posameznimi lokacijami za
vrste, katerih pokrovnost se je med lokacijami bistveno razlikovala, statistično značilna
(pri p<0.05). Za ugotavljanje podobnosti med posameznimi lokacijami smo uporabili
Jaccardov in Sörensenov koeficient podobnosti, ki smo ju izračunali v programu JUICE
7.0 na osnovi Mann-Whitney testa med skupinami podploskvic. Sledili sta analiza
funkcionalnih rastlinskih potez vrst popisanih na presvetlitvah in analiza njihove habitatne
preference. Podatke o vrednostih funkcionalnih rastlinskih potez smo dobili v podatkovni
bazi BIOLFLOR, za habitatno preferenco rastlinskih vrst pa smo uporabili Ellenbergove
indekse. Podatke smo zopet obdelali s programom JUICE 7.0. Za vsako kategorijo
funkcionalne rastlinske poteze smo v JUICE 7.0. izračunali pri p<0.05 še statistične razlike
med posameznimi lokacijami. Življenjsko strategijo združb na posameznih presvetlitvah
smo ugotovili oz. izračunali s pomočjo programa C-S-R Signature Calculator 1.2.
Za preučitev odziva rastlinske vrste na nastanek presvetlitve smo izbrali vrsto C.
purpurascens, tipično predstavnico gozdne podrasti. Odziv primerkov na spremenjene
okoljske razmere, ki nastanejo s presvetlitvijo, smo ugotavljali s vsebnostjo antocianov v
listih. Na vsaki izmed presvetlitev smo spomladi in pozno jeseni nabrali liste posameznih
primerkov C. purpurascens in v njih s HPLC-MS analizo izmerili količino antocianov. Za
statistično analizo primerjave vsebnosti antocianov v spomladanskih in pozno poletnih
listih smo uporabili metodo analize variance (ANOVA).
Za preučitev vrstne sestave strig smo na vsaki izmed presvetlitev in v bukovem mladovju
poleti 2015 izvedli talno vzorčenje. Na vsaki od lokacij smo odvzeli 6 vzorčnih enot (talnih
vzorcev). Za podrobnejšo analizo populacijske dinamike strig pa smo na največji izmed
presvetlitev vsakokrat na njenem S, J, V in Z delu, v sredini ter v bližnjem strnjenem
gozdu dvakrat leta 2015 in šestkrat leta 2016 odvzeli po 6 vzorčnih enot. S pomočjo
Tullgrenovih lijakov smo iz vzorcev ekstrahirali osebke in jih identificirali do vrst. Za
posamezno vrsto smo ocenili njeno gostoto na lokacijah in izračunali dominanco,
frekvenco in razporeditev. V programu Ecological Methodology 2nd ed. smo po metodi
Jackknife izračunali oceno vrstnega bogastva za vsako lokacijo v vsaki sezoni vzorčenja.
Raznovrstnost združb smo med seboj primerjali na osnovi Shannon-Wienerjevega
diverzitetnega indeksa, podobnost pa na osnovi evklidske razdalje s programom Statistica
8.0. Na največji izmed presvetlitev smo preučevali populacijsko dinamiko tistih vrst za
katere smo na posameznih delih te presvetlitve ocenili večje gostote osebkov in pojavljanje
večinoma v vseh sezonah. V analizo populacijske dinamike smo vključili tudi starostno
strukturo predstavnikov redu Lithobiomorpha. Za preučitev korelacije med vlažnostjo in
temperaturo tal ter pojavljanjem izbranih vrst strig smo uporabili kanonično
korespondenčno analizo (CCA) v programu Canoco 5.0.
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Za podrobnejšo analizo pojavljanja vrste C. carinthiacus na presvetlitvah smo predhodno
morali ugotoviti na kakšen način ločiti med seboj različno stare osebke omenjene vrste. V
ta namen smo izvedli različne morfološke meritve (štetje števila por na 1. in 7. sternitu,
štetje koksalnih por in merjenje širine zgloba). Na osnovi podatkov, ki smo jih pridobili z
meritvami in štetjem smo med seboj primerjali različne parametre in poskušali najti tistega,
na osnovi katerega bi lahko med seboj ločili posamezne razvojne stadije in posledično torej
mlajše osebke od starejših. Parameter oz. soodvisnost parametrov, s katerim smo lahko
med seboj najbolje ločili razvojne stadije osebkov smo nato uporabili kot merilo za
starostno strukturo.
Tako za rastline kot za strige smo ugotovili, da lahko presvetlitev predstavlja pomembno
habitatno krpo. Poselitev oz. prisotnost posameznih vrst pa je v veliki meri odvisna od
okolja v kateri se presvetlitev nahaja. Ugotovili smo, da je število rastlinskih vrst večje kot
v strnjenem gozdu, kar pomembno vpliva na dvig lokalne biodiverzitete. Pri vrstni
pestrosti strig večjih razlik med največjo izmed presvetlitev in bližnjim strnjenim gozdom
ni bilo. Razlike pa so bile v vrstni sestavi in gostotah osebkov med posameznimi sezonami.
Za prostorsko razporejanje osebkov rastlin in strig je zelo pomembna heterogena struktura
presvetlitve s številnimi mikrookolji. Mozaična struktura presvetlitve tako omogoča
soobstoj različnih vrst. Pri mobilnih organizmih kot so strige, pa ob sezonskih spremembah
abiotskih dejavnikov na posameznih delih presvetlitve, omogoča tudi iskanje oz. migracije
v zanje najprivlačnejše mikrookolje.
Značilnost kolonizacije rastlinskih vrst na presvetlitve je, da so na presvetlitvah v začetni
fazi (po nastanku presvetlitve) prisotne predvsem senco ljubne vrste, ki so ostanek
nekdanje gozdne podrasti in predstavniki ruderalnih vrst. Sčasoma začno presvetlitve
kolonizirati svetlo ljubne vrste (predstavniki visokih steblik), povečajo se populacije trav in
šašev. Robni deli presvetlitev pa se začno zaraščati z drevesnimi vrstami, v dinarskih
jelovo-bukovih gozdovih predvsem z bukvijo. Lastnost kolonizatorskih vrst je vegetativno
razmnoževanje hkrati s semeni ali sporami. Gre za vrste, ki imajo preferenco do rastišč z
več svetlobe, s srednje vlažnimi do izsušenimi tlemi in so tolerantne na velika tako dnevno
nočna kot sezonska temperaturna nihanja V dinarskih jelovo-bukovih gozdovih so
kolonizatorske vrste predvsem tiste, ki cvetijo junija in julija ter cvetijo vsaj dva meseca.
Na ta način je verjetnost oprašitve in večanja populacije večja. Semena vrst, ki poseljujejo
presvetlitve, raznašajo ptiči in druga divjad. Zato imajo sočne koščičaste ali birne plodove
in plodove (semena) s priveski. Na presvetlitvah prevladuje združba rastlinskih vrst s
kompetitorsko strategijo.
Osebki tistih rastlinskih vrst, ki sicer rastejo v gozdni podrasti, ob nastanku presvetlitve in
spremenjenih okoljskih dejavnikih bodisi propadejo, bodisi se na nove razmere prilagodijo.
Pri vrsti gozdne podrasti C. purpurascens smo ugotovili, da so osebki na presvetlitvi v
pozno poletnem času, ko je bilo UV-B sevanje najmočnejše, v listih tvorili večjo količino
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antocianov. Le-ti predstavljajo zaščito fotosintetskega aparata pred povečanim UV-B
sevanjem.
Pri preučevanju strig na presvetlitvah smo ugotovili, da so bile na presvetlitvah prisotne
večinoma vrste, ki smo jih doslej našli v zelo različnih okoljih kot tudi vrste značilne za
odprta območja. Nekatere izmed vrst smo našli celo samo na presvetlitvi. Število vrst in
gostota osebkov sta na preiskovanih lokacijah (S, J, V, Z in sredina presvetlitve ter strnjen
gozd) sezonsko nihala. Največja sta bila spomladi in najmanjša poleti. Gostota osebkov
večine vrst je bila poleti najmanjša na sredini. To lahko razložimo s tem, da imajo tam tla
najmanjšo vegetacijsko pokrovnost in so s tem najbolj izpostavljena izhlapevanju vlage.
Strige, še posebej predstavniki rodu Lithobiomorpha, pa se nahajajo večinoma v okoljih z
vsaj večjo relativno vlažnostjo tal. Za posamezne preiskovane vrste smo ugotovili
intenzivne sezonske migracije med posameznimi deli znotraj presvetlitve. Osebki
posameznih vrst so v različnih sezonah različno preferirali posamezne dele presvetlitve.
Enako smo ugotovili tudi za različno stare osebke. Medtem ko so se na primer mladi
osebki vrste L. latro zadrževali predvsem na presvetlitvi, so se mladi osebki ostalih
preiskovanih vrst zadrževali predvsem v strnjenem gozdu. Osebki vrste L. pygmaeus pa so
se na presvetlitvi zadrževali jeseni. V določenem delu leta je torej presvetlitev pomembna
za razvojni cikel nekaterih vrst strig.
V okviru analize staroste strukture vrste C. carinthiacus na presvetlitvi in v strnjenem
gozdu smo za potrebe le-te določili znak, na osnovi katerega smo lahko osebke razvrstili v
starostne skupine. Kot rezultat morfoloških meritev osebkov omenjene vrste in analize
meritev smo kot znak za razvrščanje uporabili število koksalnih por. Osebke smo razvrstili
v pet starostnih skupin in ugotovili, da je bilo število mladih osebkov največje poleti. Pri
čemer pa so se osebki vseh starostnih skupin v vseh sezonah večinoma zadrževali v gozdu.
Z raziskavo smo potrdili kompleksnost v poseljevsnju presvetlitev z rastlinskimi vrstami in
kompleksnot v populacijski dinamiki strig na presvetlitvah. Presvetlitev je vsekakor
pomemben del gozdne dinamike, pri čemer predvsem za nekatere rastlinske vrste kot
sesilne organizme predstavlja habitatno krpo. Kolonizirajo jih nekatere vrste, ki prej tam ni
bilo. Pri čemer do kolonizacije pride zelo hitro kot tudi premena vrst s spreminjanjem
okolja v procesu ponovnega zaraščanja. Pri strigah kot mobilinih organizmih pa v začetnih
fazah presvetlitev verjetno predstavja le prehodno območje, kamor ob sezonskih
spremembah migrirajo iz okolja v trenutno privlačnejše okolje na presvetlitvi. Možno pa
je, da v daljšem času tudi nekatere vrste strig kolonizirajo prav presvetlitve. V ta namen bi
bilo potrebno daljši čas spremljati združbo strig in populacijsko dinamiko katere izmed
presvetlitev.
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SUMMARY

Canopy gaps are a part of forests and the normal part of forest dynamics. Every newly
formed gap results in changes to certain environmental factors, also affecting the local
flora and fauna. Canopy gaps of various sizes can have different effects on the local flora
and fauna. When a canopy gap forms, some plant species adapted to a dense forest either
die or adapt to new conditions. For many other plant species, a gap represent a new habitat
to be colonised. With animals, a response to a newly formed gap is not immediately
noticeable due to their mobility. If the formed gap represents a less favourable habitat, they
actively seek a more favourable one. For some animal species, as for some plant species, a
canopy gap represent a newly formed habitat, where they can live their entire lives or only
a part of their life cycle. Understanding and knowledge of changes resulting from
formation of canopy gaps in the forest ecosystem, and their effects on local biodiversity,
can be very important for forest management.
To study what is occurring in canopy gaps and the significance of canopy gaps in forests,
our study analysed the floral species composition in newly formed and older gaps, the
characteristics of colonising floral species and the characteristics of their colonisation. We
selected a group of ground animals, centipedes (Chilopida), and examined whether
centipede communities differ in different gaps, and whether the species composition of
centipedes, the population structure of specific centipede species, their density and age
structure in the canopy gap and parts thereof differs from those in the dense forest.
As the location of study, we selected the Dinaric fir-beech forests, which represent a large
dense forest complex with a rich biodiversity, where natural disturbances as a result of
canopy gaps are a relatively common occurrence. In this area, we limited our study to the
region of Kočevje and Ribnica. For the purpose of our study, we selected five canopy gaps,
a sampling location in a beech stand initiation phase and one sampling location in a dense
forest in an old growth stage. Gaps varied in size and exposure, with one gap being the
latest in terms of its formation. It had formed in 2014 due to ice damage.
For the purposes of species composition of vegetation and the characteristics of plant
species colonisation, we conducted ten phytocenological surveys using the Braun-Blanquet
method. The first was conducted in 2015 and the last in 2016. Furthermore, during the last
floristic survey in July of 2017, we divided the sampling locations into 3-by-3-metre
subsections and conducted a phytocenological survey using the Braun-Blanquet method in
each of subsection in order to increase the accuracy of our statistical analyses. The number
of subsections varied depending on the size of the gap. We selected fewer subsections in
smaller gaps, and more subsections in larger gaps. Using the JUICE 7.0 software, we
conducted some basic analyses of plant species composition in subsections and in
individual gaps (VM). Using the Statistica 8.0 software, we calculated whether the
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difference in ground cover between individual locations was statistically significant for
species, whose cover significantly differed between locations (p<0.05). To determine
similarities between individual locations, we used the Jaccard and Sörensen similarity
coefficients, which were calculated using JUICE 7.0 on the basis of the Mann-Whitney U
test between groups of subsections. This was followed by an analysis of functional plant
traits of species surveyed on gaps and an analysis of their habitat preferences. Data on
values of functional plant traits was obtained in the BIOLFLOR database, and we used the
Ellenberg indexes for the habitat preferences of plant species. We once again processed the
data using JUICE 7.0. For every category of functional plant trait, we used JUICE 7.0 to
calculate statistical differences between individual locations at p<0.05. We
determined/calculated the life strategy of communities in individual gaps using software CS-R Signature Calculator 1.2.
To study the response of plant species to the formation of the canopy gap, we selected
species C. purpurascens, a typical representative of forest understorey. The response of
specimens to changed environmental conditions that occur with the formation of a gap
were determined by analysing the anthocyanin content in leaves. In each gap, we picked
leaves of individual specimens of C. purpurascens in the spring and later autumn, and
measured their anthocyanin content using the HPLC-MS analysis. For the statistical
analysis of the comparison of the anthocyanin content in spring and late summer leaves,
we used the analysis of variance method (ANOVA).
To study the species composition of centipedes, we conducted ground sampling at each
gap and the beech stand initiation stage in the summer of 2015. At each location, we took
six sampling units (ground samples). For a more detailed analysis of centipede population
dynamics, we took six sampling units on the largest gap – in its north, south, east and west
part, in the centre, and in the nearby dense forest – twice in 2015 and six times in 2016.
Using Tullgren funnels, we extracted specimens from the samples and identified their
species. We assessed the density of individual species on locations, and calculated their
dominance, frequency, and distribution. With the Ecological Methodology 2nd ed.
software, we used the Jackknife method to calculate the estimated species diversity for
each location and each season during sampling. We compared the diversity of communities
using the Shannon-Wiener diversity index, and their similarities on the basis of Euclidean
distance using the Statistica 8.0 software. In the largest gap, we studied the population
dynamics for species that had the highest assessed specimen density and distribution for
individual gap sections during all seasons. We also included the age structure of specimens
of order Lithobiomorpha in the population dynamics analysis. To study the correlation
between ground moisture and temperature and occurrence of selected centipede species,
we used the canonical correspondence analysis (CCA) in the Canoco 5.0 software.
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For a detailed analysis of occurrence of species C. trebevicensis in gaps, we first had to
determine how to differentiate specimens of this species of various ages. For this purpose,
we conducted various morphological measurements (counting the number of pores on first
and seventh sternite, counting the number of coxal pores, and measuring the width of the
joint). Based on the data obtained by measurements and counting, we compared various
parameters and attempted to identify the one that could be used to differentiate individual
developmental stages, thus differentiating younger from older specimens. The parameter or
interdependence of parameters that could be used to best differentiate developmental stage
of specimens was then used as a criterion for the age structure.
We determined, for centipedes and plants, that a canopy gap represents a significant habitat
patch. Distribution of individual species largely depends on the environment in which the
gap is located. We determined that the number of plant species is greater than in dense
forest, which significantly increases local biodiversity. For the species diversity of
centipedes, we found no significant differences between the largest gap and the nearby
dense forest. However, there were differences in species composition and density of
specimens between specific seasons. A heterogeneous structure of gap with numerous
microenvironments is very important for the spatial distribution of plant and centipede
specimens. A mosaic-like structure of gaps thus enables co-existence of different species.
For mobile organisms such as centipedes, seasonal changes of abiotic factors in specific
parts of the gap allows them to search or migrate to their favoured microenvironment.
The characteristics of plant species colonisation in gaps is that, in the initial stage of a gap
(after formation of a gap) the most common species are sciophytic plants, which represent
the remaining forest understorey and ruderal species. With time, a gap starts to be
colonised by heliophytic plant species (representative of species with tall stems), with
greater populations of grasses and sedges. Tree species start growing on gap edges,
primarily beech in the Dinaric fir-beech forests. A characteristic of colonising species is
vegetative propagation together with seeds or spores. These are species that prefer habitats
with more sunlight, medium wet to dry soil, and are tolerant to high daily and seasonal
temperature fluctuations. In the Dinaric fir-beech forests, colonising species are primarily
those that start flowering in June and July, and flower at least two months. This increases
the likelihood of pollination and population growth. Seeds of species that populate gaps are
distributed by birds and other wild animals. That is why they have juicy pitted or aggregate
fruits and fruits (seeds) with appendages. In gaps, the dominant community of plant
species has a competitive strategy.
Specimens of plant species that otherwise grow in the forest understorey either die or adapt
to new conditions when a gap forms and environmental conditions change. For the forest
understorey species C. purpurascens, we determined that specimens in the gap during late
summer, when the UV-B radiation was at its peak, did not produce a large quantity of
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anthocyanins. These represent the protection of the photosynthetic apparatus against
increased UV-B radiation.
Studying centipedes in gaps, we determined that the most prominent species were those
that were previously found in very diverse environments as well as species characteristic
for open areas. Some species were actually found only on gaps. The number of species and
density of specimens in studied locations (north, south, east, west, centre of gap, and dense
forest) fluctuated throughout the seasons. They were highest in spring and lowest in
summer. The density of specimens of most species was lowest in the centre during the
summer. This can be explained only by the fact that the ground in this location has the
lowest vegetation cover and is therefore most exposed to moisture evaporation.
Centipedes, particularly representatives of genus Lithobiomorpha, are generally located in
environments with at least higher relative ground moisture. Individual studied species were
found to have intensive seasonal migrations between individual sections within a gap.
Specimens of individual species had different preferences for different sections of a gap
during different seasons. The same was observed for specimens of different ages. For
example, while young specimens of species L. latro preferred the gap, young specimens of
other studied species preferred the dense forest, whereas specimens of species L. pygmaeus
stayed in the gap during autumn. During a specific part of the year, the gap was therefore
important for the developmental cycle of certain centipede species.
As part of the age structure analysis of species C. trebevicensis in the gap and in the dense
forest, we determined the trait that allowed us to categorise specimens into age groups. As
the result of morphological measurements of said species specimens and the analysis of
measurements, we used the number of coxal pores as the trait for categorisation.
Specimens were categorised into five age groups. We determined that the number of young
specimens was highest during the summer. During all seasons, specimens of all age groups
mostly preferred the forest.
Our research confirmed the complexity of canopy gap colonisation by plant species and
complexity of population dynamics of centipedes on the canopy gaps. The canopy gap is
definitely and important part of forest dynamics where especially for some plant species as
sesile organisms it represents a habitat. It is colonized by species that were not present
there before. Here the colonisation comes very fast also as a species turnover through an
environmetal change during the overgrowing process. For centipedes as mobile organisms
the canopy gap in its early stages represents only a transitional area where they migrate
during seasonal changes from one environment into a more attractive environment of the
canopy gap. It is also possible that in a loger period some centipede species are colonizing
only the canopy gaps. To ivestigate this it would be necessary to observe the centipede
community and its population dynamics in a certain canopy gap for a longer time
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PRILOGE
Priloga 1: Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen zid; VM2Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška
gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid; VM2-Pod
Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora;
VM6-Nad Drago).

Abies alba Mill.

VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.

*
*

*

*

Achillea millefolium L.

*

Aconitum lycoctonum L. em Koelle

*

Actaea spicata L.

*

*

Adenostyles glabra (Miller) DC.

*
*

Adoxa moschatellina L.

*

Aegopodium podagraria L.

*

Agrimonia eupatoria L.

*

*

Agrostis stolonifera L.

*

Agrostis tenuis Sibth.

*

Ajuga reptans L.

*

*

*

*

*
*

Allium ursinum L.

*

*

*

*

*

*

*

Aposeris foetida (L.) Less.
Arctium lappa L.

*

*
*

*

*

Alchemilla sp. L.

Anemone nemorosa L.

*

*

*

*

*

*

*

*
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1 VM2 VM3 VM4 VM5 VM6
Aremonia agrimonoides (L.) DC.

*

Arum maculatum L. s. str.

*

*

Aruncus dioicus (Walter) Fernald

*

Asarum europaeum L.

*

Athyrium filix-femina (L.) Roth
Atropa bella-donna L.

*
*

*

*
*

Arabis alpina L.

*

*

*

Bellis perennis L.

*

Betula pubescens AL

*

Brachypodium rupestre cf. (Host)
Roem. & Schult.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.
Beauv.

*

*

*

*

*

*

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub

*
*

Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calamagrostis varia (Schrad.) Host

*

Calamintha grandiflora (L.) Moench

*

*

*

*

*

*

*

*

Campanula trachelium L.

*

Cardamine bulbifera L.

*

*

*

*

*

*

Cardamine enneaphyllos L.

*

*

*

*

*

*
se nadaljuje
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1
Cardamine impatiens L.
Cardamine kitaibelii Becherer

*

Cardamine trifolia L.

*

VM2

VM3

VM4

VM5

*

*

*

*

*
*

*

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek

*

*

*

Carex digitata L.

*

Carex flacca Schreb.

*

Carex remota L.

*

Carex sylvatica Huds.

*

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.

*

*

*

*
*

*

*

Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Cerastium arvense L.

*

*

*

*

*

*

*

*

Chaerophyllum hirsutum L.

*

Chrysosplenium alternifolium L.

*
*

*

*

Circaea lutetiana L.

*

*

Cirsium arvense (L.) Scop.

*

*

Cirsium eriophorum (L.) Scop.

*

*

Carex brizoides L.

Circaea alpina L.

VM6

*
*

*
*
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1

VM2

VM3

Cirsium erisitales (Jacq.) Scop.

*

Cirsium palustre (L.) Scop.

*

VM4

VM5

*
*

Cirsium vulgare (Savi) Tenore

*
*

Clematis vitalba L.

*

Clinopodium vulgare L.

*

Corydalis cava (L.) Schweigg & Körte

*

Crepis biennis L.

*

Crepis sp. L.
Cyclamen purpurascens Mill.

*

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

*

Dactylis glomerata L.

*

*

*

*

*

*

*

*

Daphne laureola L.
*

*

*

*

*

*

*

*

Digitalis grandiflora Miller

Epilobium collinum C. C. Gmel.

*

*

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

*

*

Corylus avellana L.

Daphne mezereum L.

VM6

*
*

*

*

*

*

*

*
se nadaljuje
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1
Epilobium montanum L.

VM2

VM3

*

Epilobium parviflorum Schreb.

VM4

VM5

VM6

*

*

*

*

*

Epimedum alpinum L.

*

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

*

Epipactis helleborine (L.) Crantz s. str.

*

Erigeron annuus L.

*

*

Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amygdaloides L.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Euphorbia carniolica Jacq.

*

*

*

*

*

*

Fagus sylvatica L.

*

*

*

*

*

*

Fragaria vesca L.

*

*

*

*

*

*

Galeobdolon flavidum (F. Herm.)
Holub

*

*

*

*

*

*

*

*

Galium lucidum L.
Galium odoratum (L.) Scop.

*

Galium sylvaticum L.

*

*

*

*

Gentiana asclepiadea L.

*

Geranium robertianum L.

*

Geum urbanum L.

*

*
*

*

*

*

*
*
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1

VM2

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)
Newman

VM3

VM4

*

VM5

VM6

*

Hacquetia epipactis (Scop.) DC.

*

Hedera helix L.

*
*

Helleborus multifidus Vis.

*

Helleborus niger L.

*

*

Heracleum sphondylium L.

*

*

*
*

*

*

Hieracium sp. L.

*

Homogyne sylvestris Cass.

*

Hordelymus europaeus (L.) Harz

*

*

*

Hypericum hirsutum L.
Hypericum perforatum L.

*

Impatiens noli-tangere L.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Isopyrum thalictroides L.

*

*

*

*

Knautia drymeia Heuffel.
Lamium orvala L.

*
*

*

*

Laserpitium krapfii Crantz

*

Laserpitium latifolium L.

*

Lathyrus vernus (L.) Bernh.

*

*
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Leontodon sp. L.

*

Leucojum vernum L.

*

Lilium martagon L.

*

*

*

Linum catharticum L.

*
*

Listera ovata (L.) R. Br
Lonicera alpigena L.

*
*

*

Lonicera caprifolium L.

*

Lonicera nigra L.

*

*

*

*

Lonicera xylosteum L.
*

Medicago lupulina L.

*

*

*
*

*

*

Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Mycelis muralis (L.) Dumort.

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

Myosotis decumbens Host

*

Neottia nidus avis (L.) L.C.Rich.

*

*

Omphalodes verna Moench

*

*

*

*

Origanum vulgare L.
Oxalis acetosella L.

*

*

Maianthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt

Mercurialis perennis L.

*

*

*

*
*

*

*

*

*
se nadaljuje
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

VM6

Paris quadrifolia L.

*

*

*

*

*

*

Petasites albus (L.) Gaertn.

*

*

*

*

*

*

*

Phyteuma spicatum L.
Picea abies (L.) Karsten

*
*

*

*

*

Plantago major L.

*

*

*

*

Poa annua L.

*

Poa sp. L.

*

Polygonatum multiflorum (L.) All.

*

*

*

*

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polygonatum verticillatum (L.) All.

*

Polystichum aculeatum (L.) Roth

*

Prenanthes purpurea L.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Primula vulgaris Huds.

*

Prunella vulgaris L.

*

Prunus avium L.

*

*

Pulmonaria officinalis L.

*

*
*

*

Ranunculus aconitifolia L.

*

Ranunculus lanuginosus L.

*

*

*

*

*
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1

VM2

VM3

Ranunculus platanifolius L.

*

*

Ranunculus repens L.

*

Rhamnus fallax Boiss.

*

Rosa pendulina L.

*

VM4

VM5

*

*

*

*

Rosa pimpineifolia L.

*

Rubus idaeus L.

*

Rubus sp. L.

*

*

*

*

Sambucus ebulus L.
*

Sanicula europaea L.

*

Scrophularia nodosa L.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Silene dioica (L.) Clairv.

Solidago virgaurea L.

*

*

Scirpus sylvaticus L.

Solanum dulcamara L.

*

*

Sambucus racemosa L.

Senecio ovatus ((Gaertn., B. Mey. &
Scherb.) Willd.)

*
*

Salix caprea L.
Salvia glutinosa L.

VM6

*

*

*

*
*

*
se nadaljuje
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1

VM2

VM3

VM4

VM5

Sonchus oleraceus L.

*

Sorbus aria (L.) CR.
Sorbus aucuparia L.

*

*

*

*

*

Stachys alpina L.
Stachys sylvatica L.

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

Teucrium chamaedrys L.

*

*

Trifolium repens L.

*

*

Tussilago farfara L.

*

*

Ulmus glabra Huds.

*

Urtica dioica L.

*

*

*

Vaccinium myrtillus L.

*

*

*

*
*

*

Valeriana tripteris L.

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

Verbascum thapsus L.
Veronica chamaedrys L. s. l.

*

*

Taraxacum officinale Weber in
Wiggers

Veratrum album L.

*
*

Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum tuberosum L.

VM6

*
*

*

*

*
se nadaljuje
it continues
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nadaljevanje Piloge 1:Seznam rastlinskih vrst na posameznih vzorčnih mestih (VM1-Kamen
zid; VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 1 continued: List of plant species on single sampling sites ((VM1-Kamen zid;
VM2-Pod Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
VM1
Veronica officinalis L.

VM2

VM3

VM4

VM5

*

*

*

*

Veronica serpyllifolia L.

VM6

*

Vicia cracca L.

*

Vicia oroboides Wulf.

*

*

*

*

*

Viola canina L. s. str.

*

*

*

*

*

*

SUM

58

84

92

96

106

93

samo na posameznem VM

2

9

9

8

13

23

samo na kronosekvencah

0

3

4

10

7

14

samo na celotnih popisih

27

27

26

28

32

20
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Priloga 2: Preglednica s prikazanimi meritvami intenzitete svetlobe na presvtlitvi Goteniška
gora 8. 7. 2016.
Attachment 2: Table of light intensity measurments at Goteniška gora forest gap on 8. 7.
2016.
Začetek meritve: ob 12:04
Trajanje meritve: 2 uri in 13 min
Začetna intenziteta: 1.440 -1.446 mW/cm2
Končna intenziteta: 1.444 – 1.459 mW/cm2
Kumulativna intenziteta: 11.912 J/cm2
Temperatura ob 14:12 = 41°C

Zap. Št.

Del ploskve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sredina
S
S
S
V
V
V
J
J
J
Z
Z
Z
Sredina
sredina

Intenziteta svetlobetočka
1760 Q
1743 Q
1918 Q
1790 Q
1820 Q
1906 Q
1630 Q
1832 Q
1785 Q
1770 Q
1886 Q
1866 Q
1837 Q
1743 Q
1738 Q

Intenziteta
svetlobe- transekt
94,69 QE
63,69 QE
85,28 QE
61,76 QE
75,89 QE
59,41 QE
110 QE
110,4 QE
81,41 QE
41,67 QE
67,30 QE
99,60 QE
72,26 QE
71,5 QE
91,33 QE
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Priloga 3: Sinoptična preglednica popisanih rastlinskih vrst s prikazanimi odstotki frekvence
pojavljanja v podploskvicah (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom, 4 – Pod
Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
Attachment 3: Synoptic table of determinated plant species with percent of frequency of
plant presence in subplots (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom, 4 – Pod
Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
Percentage synoptic table

Group No.

1

2

3

4

No. of relevés

8

8

8

14

38

13

38

71

30

60

75

63

88

71

80

Abies alba
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium

.

13

Aconitum lycoctonum
Actaea spicata
Adenostyles glabra

25

.

.

.

Agrimonia eupatoria
.

.

13

Anemone nemorosa

13
.

Aposeris foetida

.

13

Arctium lappa

.

.

Arum maculatum
Asarum europaeum

.

Brachypodium sylvaticum

75

Bromopsis ramosa

.
.

Calamintha grandiflora

13

Campanula trachelium

.

Cardamine impatiens

.

.

.

.

5

.

.
.

100

.

.

20
30
.

38

.

35

45

.

38

.
.

7

88

.

.

.

25

.

86
20

90

.

.

14
50

25

25

5

.

.

Calamagrostis epigejos

21

86

.
.

75

.

.

.
55

.

Atropa bella-donna

45

85

.

38

Brachypodium rupestre

.

.

.

65

.

.

Athyrium filix-femina

35

36

.

.

.
.

.

.

.

.
.
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nadaljevanje Priloge 3: Sinoptična preglednica popisanih rastlinskih vrst s prikazanimi
odstotki frekvence pojavljanja v podploskvicah (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod
Barnikom, 4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
Attachment 3 continued: Synoptic table of determinated plant species with percent of
frequency of plant presence in subplots (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom,
4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
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nadaljevanje Priloge 3: Sinoptična preglednica popisanih rastlinskih vrst s prikazanimi
odstotki frekvence pojavljanja v podploskvicah (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod
Barnikom, 4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
Attachment 3 continued: Synoptic table of determinated plant species with percent of
frequency of plant presence in subplots (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom,
4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
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nadaljevanje Priloge 3: Sinoptična preglednica popisanih rastlinskih vrst s prikazanimi
odstotki frekvence pojavljanja v podploskvicah (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod
Barnikom, 4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
Attachment 3 continued: Synoptic table of determinated plant species with percent of
frequency of plant presence in subplots (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom,
4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
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nadaljevanje Priloge 3: Sinoptična preglednica popisanih rastlinskih vrst s prikazanimi
odstotki frekvence pojavljanja v podploskvicah (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod
Barnikom, 4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
Attachment 3 continued: Synoptic table of determinated plant species with percent of
frequency of plant presence in subplots (1- Kamen zid, 2 – Nad Barnikom, 3 – Pod Barnikom,
4 – Pod Goteniškim Snežnikom, 5 – Goteniška gora, 6 – Nad Drago).
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Priloga 4: Diagnostične, konstantne in dominantne rastlinske vrste na posameznih presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod Barnikom; VM3Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 4: Diagnostic, constant and dominant plant species at single forest gaps presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod Barnikom;
VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).

VM1
/

Diagnostične

VM2
Adenostyles
glabra,
Helleborus niger,
Heracleum
sphondylium,
Ranunculus
platanifolius,
Rosa pendulina

VM3
Calamintha
grandiflora

VM4
Athyrium filixfemina,
Circaea lutetiana,
Oxalis acetosella,
Polystichum
aculeatum,
Salvia glutinosa,
Scrophularia
nodosa

VM5
Ajuga reptans

VM6
Aegopodium
podagraria,
Asarum
europaeum,
Cyclamen
purpurascens,
Digitalis ambigua,
Hacquetia
epipactis,
Hedera helix,
Laserpitium
krapfii,
Vicia oroboides
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nadaljevanje Priloge 4: Diagnostične, konstantne in dominantne rastlinske vrste na posameznih presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod
Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 4 continued: Diagnostic, constant and dominant plant species at single forest gaps presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod
Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).

Konstantne

VM1

VM2

Acer
pseudoplatanus,
Brachypodium
sylvaticum,
Cardamine trifolia,
Fagus sylvatica,
Galeobdolon
flavidum,
Galium odoratum,
Omphalodes verna,
Polygonatum
verticillatum,
Sanicula europaea

Acer
pseudoplatanus,
Agrimonia
eupatoria,
Anemone
nemorosa,
Cardamine trifolia,
Carex sylvatica,
Euphorbia
amygdaloides,
Fagus sylvatica,
Galeobdolon
flavidum,
Galium odoratum,
Omphalodes verna,
Rubus idaeus,
Senecio ovatus

VM3
Acer
pseudoplatanus,
Brachypodium
sylvaticum,
Carex sylvatica,
Euphorbia
amygdaloides,
Fagus sylvatica,
Fragaria vesca,
Galeobdolon
flavidum,
Galium odoratum,
Omphalodes verna,
Picea abies,
Polygonatum
verticillatum,
Rubus idaeus,
Salvia glutinosa,
Senecio ovatus

VM4
Abies alba,
Acer
pseudoplatanus,
Brachypodium
sylvaticum,
Fagus sylvatica,
Fragaria vesca,
Galeobdolon
flavidum,
Galium odoratum,
Mycelis muralis,
Rubus idaeus,
Senecio ovatus,
Viola canina

VM5
Acer
pseudoplatanus,
Agrimonia
eupatoria,
Brachypodium
sylvaticum,
Carex sylvatica,
Fagus sylvatica,
Fragaria vesca,
Galium odoratum,
Mercurialis
perennis,
Mycelis muralis,
Picea abies,
Rubus idaeus,
Sanicula europaea,
Senecio ovatus

VM6
Acer
pseudoplatanus,
Euphorbia
amygdaloides,
Fagus sylvatica,
Mercurialis
perennis,
Mycelis muralis,
Sanicula
europaea,
Viola canina
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nadaljevanje Priloge 4: Diagnostične, konstantne in dominantne rastlinske vrste na posameznih presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod
Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).
Attachment 4 continued: Diagnostic, constant and dominant plant species at single forest gaps presvetlitvah (VM1-Kamen zid; VM2-Pod
Barnikom; VM3-Nad Barnikom; VM4-Pod Goteniškim Snežnikom; VM5-Goteniška gora; VM6-Nad Drago).

Fagus sylvatica

Dominantne

Brachypodium
sylvaticum,
Fagus sylvatica,
Galium odoratum,
Omphalodes verna,
Rubus idaeus,
Senecio ovatus,
Tussilago farfara

Brachypodium
sylvaticum,
Calamagrostis
epigejos,
Fagus sylvatica,
Fragaria vesca,
Petasites albus

Brachypodium
sylvaticum,
Calamagrostis
epigejos,
Fagus sylvatica,
Fragaria vesca,
Salvia glutinosa,
Scrophularia
nodosa

Ajuga reptans,
Brachypodium
sylvaticum,
Fagus sylvatica,
Fragaria vesca,
Omphalodes verna,
Picea abies,
Prunella vulgaris,
Sanicula europaea,
Tussilago farfara,
Urtica dioica,
Veronica
officinalis

Epimedium
alpinum,
Fagus sylvatica,
Hacquetia
epipactis,
Hypericum
perforatum,
Maianthemum
bifolium,
Mercurialis
perennis,
Mycelis muralis,
Omphalodes
verna,
Petasites albus,
Rubus idaeus
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Priloga 5: Trelis diagram podobnosti na osnovi Sorensenovega in Jaccardovega
koeficienta podobnosti med rastlinskimi združbami na VM Kamen zid, Nad Barniom,
Pod Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom, Goteniška gora in Nad Drago.
Attachment 5: Similarity trelis diagram based on Sorensen and Jaccard coeficient of
similarity between plant communities at sampling sites Kamen zid, Nad Barniom, Pod
Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom, Goteniška gora and Nad Drago.
Pod
Goteniška Nad
Goteniškim
gora
Drago
Snežnikom

Sorensenov
koeficient
podobnosti

Kamen zid

Kamen zid

100

Nad Barnikom

35

100

Pod Barnikom

15.04

31.81

100

Pod Goteniškim
Snežnikom

15.34

51.58
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100

Goteniška gora

22.24
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20.99

24.69

100

Nad Drago
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Jaccardov
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Pod
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Goteniška Nad
Goteniškim
gora
Drago
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Nad Barnikom
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100

Pod Barnikom
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30.37

100

Pod Goteniškim
Snežnikom

15.29

52.28

10

100
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22.82
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Priloga 6: Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za VM Kamen zid, Pod
Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom in Nad Drago na osnovi
vzorčenja 13. 8. 2015.
Attachment 6: Species richness estimation based on method Jackknife for sampling
sites Kamen zid, Pod Barnikom, Nad Barnikom, Pod Goteniškim Snežnikom and Nad
Drago at 13. 8. 2015.

13.8.2015

Pod
Nad
Kamen zid
Barnikom Barnikom

Pod
Goteniškim
Snežnikom

Nad Drago

12

8

7

8

11

Ocena vrstnega
bogastva

19.5

12.2

10.3

12.2

14.3

SD ocene
vrstnega
bogastva

1.12

1.54

2.11

2.39

1.67

95 % interval
zaupanja

16.6 - 22.4

8.2 - 16.1

4.9 - 15.8

6.0 - 18.3

10 - 18.6

Št. enkratnih
vrst

9

5

4

5

4

Št. vrst
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Priloga 7: Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za posamezne dele
presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in bližnjega bukovega
gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 7: Species richness estimation based on method Jackknife for single sites
of Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby beech forest
in samplings in years 2015 and 2016.
14.7.2015

gozd

J

S

V

Z
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Št. vrst
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8.4 - 32.9

Št. enkratnih
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nadaljevanje Priloge 7: Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za
posamezne dele presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in
bližnjega bukovega gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 7 continued: Species richness estimation based on method Jackknife for
single sites of Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby
beech forest in samplings in years 2015 and 2016.
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nadaljevanje Priloge 7: Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za
posamezne dele presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in
bližnjega bukovega gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 7 continued: Species richness estimation based on method Jackknife for
single sites of Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby
beech forest in samplings in years 2015 and 2016.
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nadaljevanje Priloge 7: Ocena vrstnega bogastva strig po metodi Jackknife za
posamezne dele presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in
bližnjega bukovega gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 7 continued: Species richness estimation based on method Jackknife for
single sites of Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby
beech forest in samplings in years 2015 and 2016.
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Priloga 8: Shannon-Wienerjev in Simpsonov indeks diverzitete za posamezne dele
presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in bližnjega bukovega
gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 8: Shannon-Wiener NS Simpson diversity index for single parts of
Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby beech forest in
samplings in year 2015 and 2016.
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Priloga 8: Shannon-Wienerjev in Simpsonov indeks diverzitete za posamezne dele
presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in bližnjega bukovega
gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 8: Shannon-Wiener NS Simpson diversity index for single parts of
Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby beech forest in
samplings in year 2015 and 2016.
7.6.2016

gozd

J

S

V

Z

sredina

Shannon-Wienerjev
indeks diverzitete

3,189

3,607

3,191

3,116

2,917

2,918

Simpsonov indeks
diverzitete

0,844

0,919

0,887

0,861

0,866

0,939

19.7.2016

gozd

J

S

V

Z

sredina

Shannon-Wienerjev
indeks diverzitete

2,656

2,419

2,972

3,185

2,869

1,5

Simpsonov indeks
diverzitete

0,809

0,889

0,887

0,909

0,883

0,833

7.9.2016

gozd

J

S

V

Z

sredina

Shannon-Wienerjev
indeks diverzitete

3,054

2,8

2,815

3,069

2,147

2,692

Simpsonov indeks
diverzitete

0,866

0,86

0,910

0,886

0,767

0,797
se nadaljuje
it continues

Ravnjak B. Značilnosti naseljevanja ... na presvetlitve dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum).
Dokt. disertacija. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2019

.

Priloga 8: Shannon-Wienerjev in Simpsonov indeks diverzitete za posamezne dele
presvetlitve Goteniška gora (jug, sever, vzhod, zahod, sredina) in bližnjega bukovega
gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 8: Shannon-Wiener NS Simpson diversity index for single parts of
Goteniška gora forest gap (south, north, east, west, middle) and nearby beech forest in
samplings in year 2015 and 2016.
27.10.2016
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Priloga 9: Evklidska razdalja med združbami strig s posameznih delov presvetlitve
Goteniška gora (V-vzhod, Z-zahod, S-sever, J-jug, sredina) in bližnjega bukovega
gozda v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 9: Euclidean distance between centipede community from single parts of
Goteniška gora forest gap (V-east, Z-west, S-north, J-south, middle) and nearby beech
forest in samplings in year 2015 and 2016.
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Priloga 10: Število osebkov štirih starostnih skupin (KP1, KP2, KP4, KP6+)
Clinopodes carinthiacus najdenih na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in
bližnjem bukovem gozdu v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 10: Species number of Clinopodes carinthiacus four age groups (KP1,
KP2, KP4, KP6+) found on single parts of Goteniška gora forest ga pand nearby beech
forest in sampling in year 2015 and 2016.
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Priloga 11: Število osebkov posameznih postlarvalnih stadijev vrste L. pygmaeus
ulovljenih na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in v bližnjem bukovem
gozdu v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 11: Specimen number of single postlarval stadia of L. pygmaeus species
caught at single parts of Goteniška gora forest ga pand nearby beech forest in sampling
in year 2015 and 2016.
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Priloga 12: Število osebkov posameznih postlarvalnih stadijev vrste L. latro ulovljenih
na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in v bližnjem bukovem gozdu
v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 12: Specimen number of single postlarval stadia of L. latro species caught
at single parts of Goteniška gora forest ga pand nearby beech forest in sampling in year
2015 and 2016.
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Priloga 13: Število osebkov posameznih postlarvalnih stadijev vrste L. pusillus cf.
ulovljenih na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in v bližnjem bukovem
gozdu v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 13: Specimen number of single postlarval stadia of L. pusillus cf. species
caught at single parts of Goteniška gora forest ga pand nearby beech forest in sampling
in year 2015 and 2016.
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Priloga 14: Število osebkov posameznih larvalnih in postlarvalnih stadijev vrste S.
anici ulovljenih na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in v bližnjem
bukovem gozdu v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 14: Specimen number of single postlarval stadia of S. anici species caught
at single parts of Goteniška gora forest ga pand nearby beech forest in sampling in year
2015 and 2016.
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Priloga 15: Število osebkov posameznih postlarvalnih stadijev vrste S. carinthiacus
ulovljenih na posameznih delih presvetlitve Goteniška gora in v bližnjem bukovem
gozdu v vzorčenjih leta 2015 in 2016.
Attachment 15: Specimen number of single postlarval stadia of S. carinthiacus species
caught at single parts of Goteniška gora forest ga pand nearby beech forest in sampling
in year 2015 and 2016.
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