BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN
OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Aleš KRESEVIČ

PISANI JESENOV LIČAR (Leperesinus varius F.) TER
NJEGOV GOSPODARSKI POMEN V SLOVENIJI

DIPLOMSKO DELO
Visokošolski strokovni študij

Ilirska Bistrica, 2005

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN
OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE

Aleš KRESEVIČ

PISANI JESENOV LIČAR (Leperesinus varius F.) TER NJEGOV
GOSPODARSKI POMEN V SLOVENIJI
DIPLOMSKO DELO
Visokošolski strokovni študij

THE ASH BARK BEETLE (Leperesinus varius F.) AND IT'S
ECONOMIC ROLE IN SLOVENIAN FORESTS
GRADUATION THESIS
Higher professional studies

Ilirska Bistrica, 2005

Diplomsko delo je zaključek Visokošolskega strokovnega študija gozdarstva. Opravljeno
je bilo deloma na terenu in sicer na področju OE Sežana, KE Ilirska Bistrica, k.o. Zarečje
na parcelah 1689, 1981/6 in 1867/2, deloma pa na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (v Laboratoriju za ekološke
študije – LEŠ), kjer so bile opravljene še vse potrebne analize.

Študijska komisija Oddelka za gozdarstvo je za mentorja diplomskega dela imenovala doc.
dr. Majo Jurc.

Komisija za oceno in zagovor:
Predsednik:

prof. dr. Jurij DIACI
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire

Član:

doc. dr. Maja JURC
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire

Član:

doc. dr. Robert BRUS
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire

Datum zagovora: 25.02.2005

Naloga je rezultat lastnega raziskovalnega dela.
Aleš Kresevič

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

ŠD

Vs

DK

GDK 145.76:13:453(043.2)

KG

podlubniki/pisani jesenov ličar/morfologija/gospodarski pomen/veliki
jesen/Fraxinus excelsior L./navadna oljka/Scolitidae/Slovenija

AV

KRESEVIČ, Aleš

SA

JURC, Maja (mentor)

KZ

SI-1000, Ljubljana, Večna pot 83

ZA

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire

LI

2005

IN

PISANI JESENOV LIČAR (Leperesinus varius F.) TER NJEGOV
GOSPODARSKI POMEN V SLOVENIJI

TD

Diplomsko delo (visokošolski strokovni študij)

OP

XI, 61 str., 14 pregl., 9 sl., 11 pril., 16 vir.

IJ

sl

JI

sl/en

III

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

KEY WORDS DOCUMENTATION

DN

Vs

DC

GDK 145.76:13:453(043.2)

CX

bark beetles/ash bark beetle/morphology/economical role/Ash tree/
Fraxinus excelsior L./Europian olive/Scolitidae/Slovenia

AU

KRESEVIČ, Aleš

AA

JURC, Maja (supervisor)

PP

SI-1000, Ljubljana, Večna pot 83

PB

University of Ljubljana, Biotehnical Faculty, Department of Forestry and
Renewable Forest Resources

PY

2005

TI

THE ASH BARK BEETLE (Leperesinus varius F.) AND IT'S
ECONOMICAL ROLE IN SLOVENIAN FORESTS

DT

Graduation thesis (Higher proffesional studies)

NO

XI, 61 p., 14 tab., 9 fig., 11ann., 16 ref.

LA

sl

AL

sl/en

IV

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

V

KAZALO VSEBINE

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ................................................ III
KEY WORDS DOCUMENTATION ..............................................................................IV
KAZALO VSEBINE .......................................................................................................... V
KAZALO PREGLEDNIC .............................................................................................VIII
KAZALO SLIK .................................................................................................................. X
KAZALO PRILOG ...........................................................................................................XI

1

UVOD............................................................................................................................. 1
1.1

SPLOŠNO O GOZDOVIH V SLOVENIJI ............................................................. 1

2

NAMEN NALOGE ....................................................................................................... 3

3

GLAVNA GOSTITELJA PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA ........................ 4

4

3.1

VELIKI JESEN – Fraxinus excelsior L................................................................... 4

3.2

NAVADNA OLJKA – Olea europaea L................................................................. 5

PODLUBNIKI – Scolytidae (Coleoptera)................................................................... 6
4.1

MORFOLOGIJA PODLUBNIKOV........................................................................ 7

4.1.1

Splošne morfološke značilnosti podlubnikov ................................................ 7

4.1.1.1 Sestavni deli glave.......................................................................................... 7
4.1.1.2 Sestavni deli trupa .......................................................................................... 7
4.2

POTEK RAZVOJA PODLUBNIKOV.................................................................... 9

4.3

BIONOMIJA PODLUBNIKOV ............................................................................ 10

4.3.1

Rojenje in razmnoževanje podlubnikov ...................................................... 12

4.3.2

Hranjenje podlubnikov ................................................................................. 12

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

5

VI

OPIS OBMOČJA DIPLOMSKEGA DELA ............................................................ 14
5.1

OPIS GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE BRKINI II........................................ 14

5.1.1

Matična podlaga ............................................................................................ 15

5.1.2

Vegetacija ....................................................................................................... 15

5.1.3

Opis gozda v oddelkih št. 144 in 145 ............................................................ 15

5.1.4

Povprečja klimatskih podatkov za obdobje 30 – let za meteorološko
kontrolno postajo Postojna ........................................................................... 16

5.2
6

POVPREČJA IN ODKLONI ................................................................................. 17

PREGLED OBJAV..................................................................................................... 18
6.1 UGOTAVLJANJE ZNAČILNOSTI IN BIONOMIJE PISANEGA JESENOVEGA
LIČARJA ................................................................................................................. 18
6.2 SISTEM PARJENJA – DOMNEVE O ENOŽENSTVU OZ. DVOŽENSTVU
PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA.................................................................. 19
6.3 DINAMIKA POPULACIJE PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA NA
NAVADNI OLJKI................................................................................................... 21
6.4

GOSPODARSKI POMEN PODLUBNIKOV ....................................................... 22

6.5 STRIDULACIJSKI APARAT, OGLAŠANJE IN FEROMONI PISANEGA
JESENOVEGA LIČARJA ...................................................................................... 24
6.6 ZMANJŠANJE NAPADA PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA Z
REPELENTI ............................................................................................................ 25
6.7 VPLIV PARAZITOIDOV NA POPULACIJSKO DINAMIKO PISANEGA
JESENOVEGA LIČARJA ...................................................................................... 26
6.8

PARAZITI PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA............................................. 27

6.9 GOSPODARSKI POMEN PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA V
SLOVENIJI ............................................................................................................. 27

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

7

VII

MATERIALI IN METODE..................................................................................... 30
7.1

7.1.1

Kosi lesa različnih drevesnih vrst ................................................................ 30

7.1.2

Entomološki zaboji in orodja ....................................................................... 31

7.2

8

MATERIALI.......................................................................................................... 30

METODE DELA ................................................................................................... 32

7.2.1

Postavitev in razporeditev lovnih dreves..................................................... 32

7.2.2

Metode opazovanj vzorcev............................................................................ 33

7.2.3

Ugotavljanje prezimovanja podlubnikov .................................................... 33

REZULTATI ............................................................................................................... 35
8.1 UGOTAVLJANJE PRISOTNOST LIČARJA NA POSKUSNIH DREVESNIH
VRSTAH ................................................................................................................. 36
8.2

UGOTAVLJANJE ŠTEVILA IN DOLŽINE ROVOV......................................... 37

8.2.1

Mali jesen - Fraxinus ornus L....................................................................... 38

8.2.2

Navadna oljka – Olea europaea L. ............................................................... 44

8.3

PRIKAZ ZNAČLNOSTI ROVNIH SISTEMOV.................................................. 50

8.4 UGOTOVITVE V ZVEZI S PREZIMOVANJEM PISANEGA JESENOVEGA
LIČARJA ................................................................................................................. 53
9

RAZPRAVA IN SKLEPI ........................................................................................... 54
9.1

RAZPRAVA .......................................................................................................... 54

9.2

SKLEPI .................................................................................................................. 57

10

POVZETEK............................................................................................................. 60

11

VIRI .......................................................................................................................... 62

ZAHVALA
PRILOGE

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

VIII

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Povprečne temperature zraka, povprečna relativna vlaga zraka in povprečna
višina padavin za obdobje od leta 1970 do leta 1999 in primerjava oodklon od povprečij v
letih 2000 in 2001 ................................................................................................................ 17
Preglednica 2: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 1, 2, 3 .................................................................................................... 38
Preglednica 3: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 4, 5, 6 .................................................................................................... 39
Preglednica 4: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 7, 8, 9 .................................................................................................... 40
Preglednica 5: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 10, 11, 12 .............................................................................................. 41
Preglednica 6: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 13, 14, 15 .............................................................................................. 42
Preglednica 7: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 16 in 17 ................................................................................................. 43
Preglednica 8: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 1, 2, 3 ...................................................................................................... 44
Preglednica 9: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 4, 5, 6 ...................................................................................................... 45
Preglednica 10: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 7, 8, 9 ...................................................................................................... 46
Preglednica 11: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 10, 11, 12 ................................................................................................ 47

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

IX

Preglednica 12: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 13, 14, 15 ................................................................................................ 48
Preglednica 13: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 16 in 17 ................................................................................................... 49
Preglednica 14: Prikaz števila rovnih sistemov in njihov odstotni delež po številu krakov
na kosih lesa malega jesena in navadne oljke ter prikaz povprečne dolžine rovnega sistema,
števila vzporedno orientiranih rovov ter povprečnega števila rovov na dm2 ...................... 50

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

X

KAZALO SLIK

Slika 1: Pisani jesenov ličar – Leperesinus varius F. prikazan od zgoraj - dorzalno ............ 8
Slika 2 : Pisani jesenov ličar – Leperesinus varius F. prikazan s strani - lateralno............. 8
Slika 3 : Dvokraki prečni rovi s kratkim vhodnim hodnikom odraslih ličarjev in rovi
ličink .................................................................................................................................... 11
Slika 4 in 5: Rovni sistem (rakasta tvorba) pisanega jesenovega ličarja na jesenu, imenovan
»jesenova roža« ................................................................................................................... 28
Slika 6: Kupi različnih drevesnih vrst na raziskovalni ploskvi ........................................... 31
Slika 7: Pogled na posekan jesenov les, v ozadju napaden sestoj velikega jesena.............. 32
Slika 8: Pogled na olupljeno skorjo na kosu debla (2 × 1 dm2) .......................................... 33
Slika 9: Grafični prikaz števila rovnih sistemov po stojiščih oz. kosih lesa malega
jesena ................................................................................................................................... 51

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

XI

KAZALO PRILOG

Priloga A1: Prikaz poteka povprečnih temperatur zraka za meteorološko kontrolno postajo
Postojna v obdobju od leta 1970 do 1999
Priloga A2: Prikaz poteka trendne črte za povprečno temperaturo zraka za obdobje od leta
1970 do leta 2012
Priloga B1: Prikaz poteka povprečne relativne vlage zraka za meteorološko kontrolno
postajo Postojna za obdobje od leta 1970 do 1999
Priloga B2: Prikaz poteka trendne črte za povprečno relativno vlago zraka za obdobje od
leta 1970 do 2012

Priloga C1: Prikaz poteka povprečne višine padavin za meteorološko kontrolno postajo
Postojna za obdobje od leta 1970 do 1999

Priloga C2: Prikaz poteka trendne črte za povprečno višino padavin za obdobje od leta
1970 do 2012
Priloga D1: Razširjenost velikega jesena v Slovenijji

Priloga D2: Razširjenost malega jesena v Sloveniji
Priloga D3: Razširjenost poljskega jesena v Sloveniji
Priloga E: Prikaz raziskovalne ploskve s stojišči, parcelami, gozdno masko in topografsko
podlago
Priloga F: Prikaz raziskovalne ploskve s stojišči in parcelami na digitalnem orto-foto
posnetku

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

1
1.1

1

UVOD
SPLOŠNO O GOZDOVIH V SLOVENIJI

Slovenija je v orografskem, klimatskem in tudi v florističnem ter favnističnem pogledu
zelo raznolika in pestra. Gozd kot obnovljiva naravna dobrina z večnamensko vlogo, sodi
med naravna bogastva. Gozdovi bi bili lahko slovenski simbol; pokrivajo namreč več kot
57 % slovenskega ozemlja, kar nas uvršča na četrto mesto najbolj gozdnatih držav Evrope.
Ti so razporejeni tako, da prevladujejo kar v treh četrtinah slovenskih krajin. Gozdovi so se
ohranili predvsem v višjih in bolj strmih legah, ki so za kmetijsko pridelavo manj
primerne, tam pa je njihov varovalni pomen še toliko večji. Goratost, težka prehodnost
kraškega sveta in zelo velik delež težko dostopnih gozdov so poglavitni vzroki, da je na
ozemlju Slovenije v preteklosti človek vplival na gozd manj usodno kot v večini
srednjeevropskih držav. Bolj spremenjenih je le 15 % gozdov - zasmrečeni gozdovi.
Smreka je bila v veliki meri vnesena na rastišča listavcev, zlasti bukve. Gozdovi so za
Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi gospodarsko zelo pomembni (Perko,
2004).
Za Slovenijo je značilna tudi zelo velika naravna pestrost drevesnih vrst. Tu ima areal
svoje naravne razširjenosti 71 drevesnih vrst, od tega 61 vrst listavcev in le 10 vrst
iglavcev. Pestrost je posledica razgibanega reliefa in dejstva, da se tod srečujejo celinsko,
alpsko in sredozemsko podnebje tako, da je Slovenija razdeljena v pet fitopodnebnih
območij: Primorski in Istrski sektor, Jugozahodnoalpski sektor Alpske province,
Jugovzhodnoalpski sektor Ilirske province, Zahodnodinarski sektor Ilirske province,
Predpanonski podsektor transalpskega sektorja Srednjeevropske province (Perko, 2004).
Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih (44 % ) in jelovo – bukovih (15 %)
ter bukovo – hrastovih rastišč (11 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.
Glede na lesno proizvodnjo so revnejša rastišča termofilnih listavcev ter borov, ki
zavzemajo le okrog 12 % slovenske gozdne površine.
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Kljub temu, da je zasebna gozdna posest v Sloveniji zelo razdrobljena in meri povprečno 3
ha se je z načrtnim strokovnim delom v zadnjih petdesetih letih gozdna površina povečala
za 31 %, lesna zaloga za 157 % in prirastek za 169 %, tako da se na leto seka okoli 1.5
milijona m3 lesa. Majhna in zelo razdrobljena gozdna posest pa vsekakor otežuje strokovno
delo z zasebnimi gozdovi ter optimalno izrabo lesa in potenciala gozda ter vpliva na
nezainteresiranost lastnikov za delo in vlaganje v gozd (Perko, 2004).
Slovenske gozdove ogrožajo pogoste naravne ujme (veter, žled, sneg ), ki so tudi povod za
namnožitev različnih gozdnih oz. drevesnih škodljivcev. Poleg omenjenega, gozdovi
propadajo tudi zaradi onesnaženosti ozračja, zlasti na Krasu zaradi gozdnih požarov,
marsikje pa naravno obnovo gozdov z rastišču primernimi drevesnimi vrstami preprečuje
preštevilčna rastlinojeda parkljasta divjad. Na varstveno - sanitarni posek je tako npr. v
letu odpadlo 21 % od celotnega etata (Jurc in sod., 2003).
Tako je bilo leta 2002 zaradi škodljivih žuželk posekanih 169.382 m3 lesa oz. 147.258
dreves. V celotnem poseku predstavlja posek zaradi škodljivcev 6,4 % oz.30 % sanitarnega
poseka. Kot drugi najpogostejši vzrok za sanitarni posek so bolezni gozdnega drevja,
zaradi česar so v letu 2002 posekali 125.433 m3 lesa. Sledi sanitarni posek zaradi divjadi,
na kar odpade 1,3 % od celotnega sanitarnega poseka oz. 0.3 % od celotnega etata. V letu
2002 je znašal posek zaradi divjadi 7.505 m3. Četrti najpogostejši vzrok so gozdni požari in
požarno varstvo. Posek drevja kot posledica požarov je v letu 2002 znašal 5.087 m3.
Sledijo škodljivi dejavniki nežive narave (poškodbe zaradi vetra, snega, žleda in
zemeljskih plazov), kateri so vzrok za posek 180.759 m3 lesa v letu 2002 (Jurc in sod.,
2003).
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3

NAMEN NALOGE

Namen diplomske naloge je bil raziskati

bionomijo

pisanega

jesenovega ličarja -

Leperesinus varius F. (Coleoptera: Scolytidae), na lokaciji Zarečje pri Ilirski Bistrici, v
sestoju velikega jesena – Fraxinus excelsior L., in ugotoviti katere drevesne vrste, poleg
te, še napada. Namen je bil tudi preveriti morebitno prezimovanje v opadu in 15 –
centimetrski plasti prst ter ugotoviti razširjenost gostiteljev v Slovenskem prostoru. Želeli
smo preiskati razširjenost velikega jesena v Sloveniji ter ugotoviti kakšen je gospodarski
pomen oz. kakšno škodo povzroča pisani jesenov ličar pri nas.
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4

GLAVNA GOSTITELJA PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA

V literaturi najdemo podatke o gostiteljih pisanega jesenovega ličarja. Najpomembnejši so
veliki jesen (Fraxinus excelsior L.), mali jesen (Fraxinus ornus L.), navadna oljka (Olea
europaea L.), španski bezeg (Syringa vulgaris L.), črni oreh (Juglans regia L.),
robinija (Robinia pseudoacacia L.), dob (Quercus robur L.), rod jablan (Malus sp.) in
druge (Escherich, 1923).

3.1

VELIKI JESEN – Fraxinus excelsior L.

V rod jesenov – Fraxinus sp. spadajo v Sloveniji tri vrste: veliki jesen (Fraxinus excelsior
L.), mali jesen (Fraxinus ornus L.) in poljski jesen (Fraxinus angustifolia L.).
Gospodarsko najbolj pomemben je veliki jesen, ki je tudi najustreznejši gostitelj pisanega
jesenovega ličarja, zato ga tudi podrobneje poglejmo.
Naravna razprostranjenost velikega jesena obsega srednjo, zahodno in južno Evropo, z
izjemo Španije, južne Italije in Grčije. V Sloveniji ga najdemo ob vodotokih v nižinskem,
gričevnatem in deloma v gorskem svetu.
Veliki jesen ima ženske in moške cvetove ločeno ali pa so cvetovi hermafroditni
(dvospolni). Cveti v začetku maja, to je pred olistanjem. Listi so lihopernato sestavljeni, 20
do 35 cm dolgi in sestavljeni iz 9 do 13 lističev. Lističi so 6 do 12 cm dolgi, 2,5 do 4 cm
široki, suličasti, ostro napiljeni in goli na obeh straneh. Brsti so črnorjavi ali črni, med
katerimi je največji vršni brst, navzkrižno razmeščeni ter kratko priostreni. Plodovi so
enosemenski oreški s podolgovatim krilcem. Sprva so zeleni, pozneje rumenorjavi, do 4
cm dolgi in 1 cm široki, ploščati in na dnu večinoma zaokroženi.
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Veliki jesen doseže na dobrih rastiščih višino do 45 m, z ravnim deblom in debelino do
100 cm in več. To je hitrorastoča vrsta, ki razmeroma kmalu doseže svojo najvišjo višino.
Jesen ima visok delež visoko kakovostnega lesa, ki je težak, žilav, trden ter nenavadno
elastičen, zato je primeren za športna orodja, smuči in teniške loparje.
Zaradi svoje svetle barve ima posebno mesto v pohištveni industriji. Vse omenjene
karakteristike ga uvrščajo med gospodarsko pomembne vrste.
Poleg gospodarskega pomena ne smemo pozabiti na njegovo varovalno, protierozijsko,
habitatno ter estetsko vlogo v gozdu. S svojim bogatim koreninjem prepleta zemljo in tako
dobro varuje bregove, hkrati pa daje možnost rasti bogatega grmovnega sloja, vse to pa
ustvarja dobre razmere za življenje ptičev in ostalih živalskih vrst (Kotar in Brus, 1999).

3.2

NAVADNA OLJKA – Olea europaea L.

Navadna oljka najverjetneje izvira z območja med Malo Azijo, Armenijo, Palestino in
Mezopotamijo, kjer so jo vzgajali že pred sedmimi tisočletji. Danes je zelo razširjena po
vsem sredozemlju in v primernih podnebnih razmerah tudi drugod po svetu.
Je skromna drevesna vrsta. Raste na različnih vrstah tal, najbolje pa na zračnih, srednje
težkih apnenčastih tleh, dobro tudi na zelo plitvih, revnih in degradiranih kraških tleh.
Njene potrebe po vodi so zelo majhne, saj preživi tudi s samo 200 mm letnih padavin in
prenese dolgotrajne suše. Dobro prenaša tudi sončno pripeko.
Navadna oljka je do 15 m visoko in do 1 m debelo vednozeleno drevo, s široko, zračno,
močno razvejeno krošnjo ter krivim, zgubanim deblom. Koreninski sistem je močen in
dobro razvit predvsem v širino; pri starejših drevesih sega v globino v povprečju le okrog
60 do 70 cm. Navzkrižno razporejeni listi so vednozeleni, enostavni, podolgovati, suličasti,
4 do 8 cm dolgi in 0,9 do 1,8 cm široki, zašiljeni, trdi in usnjati, zgoraj motno zeleni,
spodaj zaradi gostih kratkih dlačic značilno srebrno sivi. Listni rob je gladek in nekoliko
spodvihan.
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Cvetovi so združeni v grozdasta socvetja, so dvospolni ali enospolni, drobni, dišeči, beli in
4 – števni.. Koščičast plod je okroglast ali ovalen, 1 do 3 cm dolg, ki je sprva zelen,
pozneje največkrat rdečkast, popolnoma zrel pa temno moder, skoraj črn in po površini
bleščeč.
Oljko največkrat sadijo kot sadno drevo zaradi njenih plodov. Oljčno olje velja za eno
najboljših in najkvalitetnejših, ker

ima več zdravilnih lastnosti. Les, ki mu pravimo

oljkovina je izredno kakovosten, težek, trd, izredno lep in se lepo obdeluje. Na trgu ima les
visoko ceno, ker so lepi sortimenti zelo redki. Zaradi teh kvalitet je oljka gospodarsko zelo
pomembna drevesna vrsta (Brus, 2004).

4

PODLUBNIKI – Scolytidae (Coleoptera)

Podlubniki (Scolytidae) spadajo v red hroščev (Coleoptera) in so večinoma prebivalci
gozdov, kjer naseljujejo drevesno in grmovno rastje. Le manjše število vrst živi na sadnem
drevju ter stebelcih in na koreninah zeliščnih rastlin. Poznamo celo podlubnike, ki živijo v
semenu ( najdemo jih v holarktičnem območju v Severni Ameriki).
Povzročijo lahko veliko gospodarsko škodo, tako v slovenskih gozdovih kot v svetu, saj so
lahko vzrok za propad posameznih osebkov določene drevesne vrste ali pa masovno
propadanje celih sestojev. Z izžiranjem rovov v skorji ali pod njo, v koreninah, vejicah in
trdem lesu, povzročajo sušenje in propadanje dreves, kajti mejna cona med skorjo in
lesom, imenujemo jo kambij, je za drevo življenjskega pomena. Hrana vseh teh hroščev, ki
žive v najrazličnejšem lesu, je predvsem kambijalna cona in celuloza lesnih celic,
nemalokrat pa so to tudi glive, ki jih podubniki gojijo v svojih hodnikih.
Mnogi podlubniki so znani po svojih značilno grajenih hodnikih, ker tvorijo njihovi rovi
vzorce na notranji strani skorje in na zunanjih plasteh lesa. Nemalokrat imajo debla po
odstranitvi skorje, izgled umetniških rezbarij. Za mnoge vrste je to lahko tipično in jih po
razporeditvi rovov lahko determiniramo.
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MORFOLOGIJA PODLUBNIKOV
Splošne morfološke značilnosti podlubnikov

Podlubniki (Scolytidae) so majhni hroščki, ki merijo od 0,5 do 12 mm, cilindrične, redkeje
ovalne oblike.Telo je sestavljeno iz glave (caput) in predprsja (prothorax), ki sta prosta in
gibljiva ter iz sredoprsja (mesothorax), zaprsja (metathorax) in zadka (abdomen), kateri so
zrasli skupaj in pokriti s parom močno hitiniziranih kril (elytrae). Pod pokrovkami je
zložen drugi par membranastih kril, ki služijo letenju. Največkrat je telo prekrito z različno
dolgimi dlačicami, ki so lahko štrleče ali prilegajoče, včasih pa so pokriti z luskicami
različnih barv in oblik.
4.1.1.1 Sestavni deli glave
Na glavi je grizalo (instrumenta cibaria) sestavljeno iz zgornje ustne (labrum), para močno
hitiniziranih, kratkih zgornjih čeljusti (mandibulae), spodnje čeljusti (maxillae) in spodnje
ustne (labium); par sestavljenih oči (facetae), katere ležijo bočno in par tipalnic (antenae),
postavljene v bližini oči – pred njimi ali v njihovi višini. Tipalnice so kolenčasto
zalomljene, porasle z dlačicami in sestavljene iz treh osnovnih delov: dolgi bazalni člen
(scapus), biča (flagellum) ter iz beta ali kija.
4.1.1.2 Sestavni deli trupa
Vsak izmed treh prsnih segmentov (predprsje, sredoprsje in zaprsje ) nosi po en par nog in
je zgrajen iz hrbtne (tergum, notum), trebušne (sternum) in iz dveh bočnih (pleurae) plošč.
Vratni ščit (pronotum) je lahko pokrit z grbicami, zrnci, laski, luskicami ali punktiran z
večjimi ali manjšimi vdolbinicami in pri nekaterih vrstah lahko prekriva glavo.
Pokrovke so vrasle v telo na sredoprsju, letalna krila pa na zaprsju. Močno hitinizirane in
bolj ali manj pokrite z daljšimi ali krajšimi, štrlečimi ali prilegajočimi dlačicami ali z
različno obarvanimi in oblikovanimi luskicami, pokrovke pokrivajo vse zadkove segmente.
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Noge so navadno svetlejše, rumeno rjave do rdečkasto rjave, sestavljene iz petih členov:
kolka (coxa), obrtca (trochanter), stegna (femur), goleni (tibia) in stopalca (tarsus). Porasle
so z dlačicami. Zadek je sestavljen iz osmih segmentov in je lahko raven ali pa se v blagem
loku dviga k zadnjemu tergitu ali pa se bolj ali manj strmo dviga k zadnjemu robu
pokrovk.

(Foto: Jurc, M.)
Slika 1: Pisani jesenov ličar – Leperesinus varius F. prikazan od zgoraj - dorzalno

(Foto: Jurc, M.)
Slika 2 : Pisani jesenov ličar – Leperesinus varius F. prikazan s strani - lateralno
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POTEK RAZVOJA PODLUBNIKOV

Razvoj pri podlubnikih poteka v štirih fazah in sicer: preko jajčeca, ličinke (larvae) in bube
(pupa libera) ter odraslega osebka (imago).
Jajčeca podlubnikov so belkasta, okrogla ali ovalna. Odrasla žival dela pod lubjem
materinske hodnike, v katerih stene izdolbe posebne jajčne kamrice ali niše katere zadela s
čepom iz iverja. Poznane so tudi druge oblike poleganja jajčec pri katerih samice nekaterih
vrst odlagajo jajčeca na kupčke v ploskovni materinski hodnik, ki je v skorji.
Ksilomicetofagni podlubniki pa izdolbejo majhne jajčne kamrice v stene hodnikov v lesu
ali pa zalegajo kar v materinski hodnik.
Ličinke so podolgovate, svetle, mehke, blago hitinizirane, upognjene na trebušno stran in
brez nog. Imajo dobro razvito grizalo iz močno razvite in hitinizirane zgornje čeljusti
(mandibulae) ter spodnje čeljusti (maxillae). Telo je sestavljeno iz nabuhlin, katere služijo
ličinki pri lokomociji v rovih. Ličinke različnih podlubnikov so si med seboj zelo podobne,
tako da jih je težko ločiti. Razvoj ličinke poteka prek dveh do petih larvalnih stadijev.
Trajanje razvoja ličinke je odvisno zlasti od vremenskih razmer, predvsem od temperature
in vlage skorje pri floeofagnih in od temperature in vlage lesa pri ksilomicetofagnih vrstah.
Na razvoj ličinke vplivajo tudi trofični dejavniki.
Faza ličinke preide v fazo bube (pupa libera), katera je po izgledu čokata, kratka in ima
močno poudarjene ekstremitete. Iz telesa so že vidne posamezne, štrleče dlačice. Sprva je
buba mlečno bele barve, postopoma pa pigmentira. Tudi tukaj je pri razvoju pomembna
temperatura.
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BIONOMIJA PODLUBNIKOV

Naseljevanje posameznih vrst podlubnikov je odvisno od življenjske moči gostitelja in od
kvalitete hranilnih snovi v tkivu s katerimi se podlubniki hranijo. Nekatere vrste jih
naseljujejo prej, druge pozneje.Tako ločimo primarne, sekundarne in terciarne podlubnike.
Primarni podlubniki so tisti, ki napadejo tudi zdrava drevesa. S svojstvenim načinom
življenja tako močno oslabijo vitalnost drevesa, da ta na koncu propade in na katerem
lahko potomci podlubnikov potem tudi zalegajo.
Večina podlubnikov je sekundarnih. Ti, bodisi naseljujejo in zalegajo le v fiziološko
oslabele osebke (osebki, katerim je pošla življenjska moč), ki jim je upadel tlak, bodisi
naletavajo na sveže posekana drevesa, ki imajo popolnoma prekinjen pretok sokov.
Sekundarni podlubniki pa se ob določenih pogojih uveljavijo tudi kot primarni. To se zgodi
v primeru, da se namnožijo in prestopijo prag latence, v okolju pa začne primanjkovati
običajnega oslabljenega gradiva.
Terciarni podlubniki pa so tiste vrste, ki naseljujejo odmrla, podrta in posekana drevesa,
šele po preteku določenega časa.
Poleg tega poznamo še monofage, ki so v prehranskem pogledu vezani na eno samo
drevesno vrsto in se na njej tudi razmnožujejo in pa polifage, ki so vezani na več
gostiteljskih vrst.
V bioekološkem pogledu pa delimo podlubnike v dve skupini: v floeofagne in v
ksilomicetofagne vrste. Floeofagne vrste živijo v območju ličja in kambija, kjer se hranijo
z živim in odmrlim tkivom, nekatere vrste tudi z micelijem in sporami prisotnih gliv.
Materinski hodniki, rovi ličink in bubilnice ležijo v ličju, pri nekaterih vrstah pa se tudi
plitvo zajedajo v beljavo.
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Ličinke in hrošči ksilomicetofagnih podlubnikov pa se hranijo izključno z micelijem in
trosi ambrozijskih gliv, katerih spore prinesejo v zarodne hodnike samice. Glive se
razvijajo v lesu, ki je še dovolj vlažen. Rovi nimajo izletnih odprtin, tako da mladi hrošči
zapustijo rojstni kraj skozi vhodne odprtine svojih staršev. Ksilomicetofagni podlubniki, z
izžiranjem in dolbljenjem materinskih hodnikov, kvarijo in uničujejo les.

(Foto: Jurc, M.)
Slika 3 : Dvokraki prečni rovi s kratkim vhodnim hodnikom odraslih ličarjev in rovi ličink

Podlubniki se orientirajo k svojim gostiteljem po sprejemu kemičnih signalov, ki jih
gostitelji pošiljajo v okolje. Po naselitvi prvih škodljivcev na drevo pa se ti ne orientirajo le
po snoveh, ki jih v okolje pošilja gostitelj, ampak tudi po sekundarnih vabilnih snoveh
imenovanih feromoni, katere že naseljeni hrošček oddaja v okolje. Feromoni so kemične
snovi, ki jih osebki določene vrste oddajajo v okolje in jih drugi osebki iste vrste zaznajo
in se nanje tudi na svojstven način odzivajo.
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Rojenje in razmnoževanje podlubnikov

Na rojenje podlubnikov, ki so eksotermni organizmi, odločilno vpliva temperatura okolja.
Temperaturne vrednosti, pri katerih se začne rojenje podlubnikov, ležijo pri skoraj vseh
vrstah med +9 in +18 ºC. Glede na prag rojenja jih delimo na rano in pozno roječe vrste.
Ker pa temperatura zraka v spomladanskem času večkrat pade pod prag rojenja, pogosto
pride do prekinitev le tega. Na rojenje podlubnikov vpliva poleg temperature še geografska
širina, nadmorska višina, ekspozicija, zgradba sestoja idr.
Razmnoževanje poteka različno, odvisno od družinske skupnosti. Pri monogamnih vrstah,
pri katerih izdolbejo vhodni kanal samice, kopulirajo navadno ob vhodni odprtini ali pa v
vhodnem kanalu.
Pri poligamnih vrstah izdolbejo samčki vhodni kanal in prostorno, ploskovno izjedino
(kotilnica), ki leži v skorji ali pa se plitvo zajeda v beljavo. V kotilnici se samčku pridruži
več samic, ki svatujejo z njim. Vsaka oplojena samička dolbe nato svoj materinski hodnik.
Pri nekaterih vrstah odložijo samice po svatovanju vsa jajčeca, pri drugih pa ponovno
kopulirajo z istimi ali drugimi samčki. Ti lahko vdrejo v materinski hodnik tudi skozi
zračne odprtinice.

4.3.2

Hranjenje podlubnikov

Floeofagni podlubniki se prehranjujejo z živim ali odmrlim kambijem in ličjem, medtem
ko se ksilomicetofagni podlubniki hranijo z ektosimbiontskimi glivami, katerih micelij
prerašča stene hodnikov.
Ko je proces hrizalidacije končan, se v bubilnicah izležejo svetli do mlečno beli hroščki, ki
spolno dozorijo šele po zrelostnem hranjenju. Zrelostno hranjenje poteka različno. Pri
floeofagnih vrstah poteka bodisi na matični rastlini, bodisi odletijo hroščki na zrelostno
hranjenje na povsem zdravo in vitalno drevo, kjer spolno dozorijo.
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Pri ksilomicetofagnih podlubnikih pa poteka zrelostno hranjenje v materinskih hodnikih,
kjer se mladi hrošči hranijo z micelijem simbiontskih gliv. Spolno dozorevanje mladih
hroščkov lahko traja le nekaj dni ali pa več tednov, odvisno od vrste podlubnika, od
podnebnih razmer, predvsem od temperature in vlage ter kakovosti hrane.
Pri podlubnikih poznamo tudi še dodatno ali regeneracijsko hranjenje. Po odložitvi
določenega števila jajčec, prične izčrpana samica z intenzivnim dodatnim hranjenjem,
kateri omogoči kasnejše dozorevanje preostalih jajčec. Po dodatnem hranjenju samice
nadaljujejo z ovipozicijo in zasnujejo tako samostojno sestrsko generacijo, ki je po številu
manjša od čiste generacije.
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OPIS OBMOČJA DIPLOMSKEGA DELA

Območje zastavljenega diplomskega dela leži na področju OE Sežana, KE Ilirska Bistrica,
na površini, ki obsega skupno 2,96 hektara. Ta površina leži v k.o. Zarečje in zajema
naslednje parcelne številke: 1681/6, 1689 in 1867/2, ki ležijo v oddelkih 144 in 145.
Parcele so last domačina g. Mirana Roliha.

5.1

OPIS GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE BRKINI II

Zemljišče je del goznogospodarske enoti Brkini II. Enota spada glede na površino med
največje enote, saj je po velikosti tretja največja v kraškem GGO oz na 14. mestu v
slovenskem merilu. Meri 18.629 ha. Enota pokriva ves zahodni in jugozahodni del
ilirskobistriške občine. Zavzema osrednji in ves vzhodni del Brkinov, del reške doline,
večino Podgrajskega podolja in južno od Podgrada ležeče vzpetine na karbonatni podlagi.
Politično pa meji na jugu na sosednjo državo, Republiko Hrvaško, na severozahodu na
divaško občino, na jugozahodu na kozinsko, na severu pa na pivško občino. Pretežni del
enote je zelo razgibano flišno hribovje z nadmorsko višino 400 do 700 m. Podnebje GE
Brkini II je zaradi svoje zemljepisne lege prehodno, med hladnim submediteranskim in
humidno kontinentalnim. Orografska razgibanost še povečuje pestrost klime. Srednje letne
temperature na višjih nadmorskih višinah so od 7 ºC do 9,5 ºC. Srednje temperature v dobi
vegetacije so okrog 15 ºC. Vegetacijsko obdobje traja od 160 do 210 dni, odvisno od višine
in lege. Sušna obdobja trajajo do 25 dni. Padavin je dovolj, od 1355 mm do 1600 mm, od
tega v vegetacijskem obdobju 670 do 800 mm. Med vetrovi je najpomembnejša burja,
manj pa jugo. Klimatska posebnost tega predela je žled, ki je značilnost vmesnih klimatov.
Njegovo uničujoče delovanje na gozdno drevje se je najbolj pokazalo ob žledolomu v
Brkinih leta 1980.
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Matična podlaga

Večino površine gozdnogospodarske enote Brkini II, kakor tudi na površini zastavljene
naloge, pokrivajo flišne kamenine t.j. laporji, glina in peščenjaki z vložki breče in apnenca.
Tu nastopajo distrična rjava tla z vsemi podtipi in oblikami: t.j. tipična, humusna,
lesivirana in psevdooglejena. Na manjših površinah naletimo na flišu še na: sprana tla,
regosole in rankerje.

5.1.2

Vegetacija

Območje, kjer smo izvajali raziskavo, uvrščamo gospodarski razred gozdov pionirskih
listavcev na flišu s funkcijo varovanja gozdnih zemljišč in sestojev. Vegetacija, ki tukaj
prevladuje je gozdna združba Querco – Luzulo – Fagetum.

5.1.3

Opis gozda v oddelkih št. 144 in 145

Površini obeh oddelkov skupaj znašata skoraj 43 ha. Rastišči spadata v gospodarski razred
gozdov pionirskih listavcev na flišu z gozdnima združbama Querco - Luzulo – Fagetum, s
skoraj 83 % deležem in Melampyro vulgati – Quercetum, s 17 % deležem, v obeh
oddelkih. Sestava drevesnih vrst v odstotkih od lesne zaloge: črna jelša – 38 %,
zeleni bor – 22 %, cer – 16 %, robinija – 12 %, češnja – 6 %, veliki jesen – 4 % in
približno 2 % gorskega javora, macesna, malega jesena, belega gabra in črnega bora.
Oddelka ležita na nadmorski višini od 398 do 485 m, na pobočjih s severno in vzhodno
ekspozicijo in naklonom 25 stopinj. Kamnitosti je od 2 do 5 %
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Povprečja klimatskih podatkov za obdobje 30 – let za meteorološko kontrolno
postajo Postojna

Medtem, ko se je povprečna temperatura zraka povečala, glede na 30 – letno povprečje
(1970 – 1999), sta se povprečna relativna vlaga zraka in povprečna višina padavin, v letih
2000 in 2001, zmanjšala. Povprečna relativna vlaga zraka se je zmanjšala za 3,36 % od
dolgoletnega povprečja. Ravno tako, se je tudi povprečna višina padavin zmanjšala iz
1325,5 mm na 1314,9 mm, kar pomeni upad za 10,6 mm (glej preglednico 1).
Še ugodnejše pogoje za razvoj pisanega jesenovega ličarja in nevarnost povečane gradacije
v naslednjih letih, nam nakazujejo poteki trendnih črt višine padavin, zračne vlage in
temperature zraka.
Kljub zmanjšanju povprečja višine padavin v letih 2000 in 2001 za 0,8 %, trendna črta
vseeno kaže, glede na dolgoletna povprečja, povišanje količine padavin v naslednjih letih.
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POVPREČJA IN ODKLONI

Glede na 30 – letno povprečje (1970 – 1999) se je povprečna temperatura zraka v letih
2000 in 2001 dvignila za 1,33 ºC, medtem ko pa je povprečna relativna vlažnost zraka
upadla za 3,36 %. Ravno tako, je tudi povprečna višina padavin v letih 2000 in 2001, v
primerjavi s 30 – letnim povprečjem, padla za 10,6 mm.

Preglednica 1: Povprečne temperature zraka, povprečna relativna vlaga zraka in povprečna
višina padavin za obdobje od leta 1970 do leta 1999 in primerjava oodklon
od povprečij v letih 2000 in 2001

Klimatski podatki

Povprečje za obdobje

Povprečje za leto

Odklon 1970 – 1999:

od leta 1970 do 1999

2000 in 2001

2000-2001

8,58 ºC

9,91ºC

+ 1,33 ºC

80,28 %

76,92 %

- 3,36 %

1325,5 mm

1314,9 mm

- 10,6 mm

Povprečne
temperature zraka
Povprečna relativna
vlaga zraka
Povprečna višina
padavin
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PREGLED OBJAV
UGOTAVLJANJE ZNAČILNOSTI IN BIONOMIJE PISANEGA JESENOVEGA
LIČARJA

Pisani jesenov ličar z latinskim imenom Leperesinus varius F. (sin.: Hylesinus fraxini
Panz.) je hrošček ovalne oblike, čokat, dolg od 2,5 do 3,5 mm. V osnovi je temen, tipalke
in stopalca pa so rdečkasto rjava. Prepoznamo ga po pisanem zgornjem delu telesa, ki je
prekrit z drobnimi, svetlimi in temnimi luskicami. Te luskice oblikujejo nepravilni pegasti
vzorec, zaradi česar je vrsta dobila tudi ime »pisani« jesenov ličar. Telo se konča v blagem
loku, bazalni rob pokrovk je močno sedlasto usločen in na njem so izrazite, goste in
podolgovate grbice. Pokrovke se v blagem loku spuščajo k zadnjemu sternitu, trebušni del
pa se v blagem loku dviga proti zadnjemu sternitu. Širina pronotuma je manjša od njegove
dolžine. Ovalni kij prelomljeno – betičastih tipalk je iz treh segmentov, ki so med seboj
ločeni z razločnimi šivi. Tretji členek tarzusa je dvokrpast - srčast (Grüne, 1979).
Materinski hodniki so na stoječih deblih pravilno dvokraki prečni, dolgo od 6 do 10 cm,
široki pa približno 1,5 mm s kratkim vhodnim rovom ter ležijo pretežno v skorji, deloma
tudi v lesu. Larvalni rovi so v povprečju dolgi 4 cm, napolnjeni s črvino. Potekajo
pravokotno na materinske in so zelo tesno drug ob drugem. Na zgornji strani materinskih
hodnikov so precej navpični, na spodnji strani pa skrenejo vstran. Ob zelo veliki gostoti
ličink, se hodniki lahko tudi križajo. Materinski in larvalni hodniki so zarezani v les, le v
debelih deblih potekajo večinoma v skorji in se le plitko zažirajo v les. Bubilnica leži v osi
larvalnih hodnikov plitvo v lesu ali prodira navpično vanj (Titovšek, 1988).
Rovni sistem lahko izgleda tudi drugače. V starejših deblih z debelo skorjo so lahko
materinski hodniki dolgi 15 do 16 cm. V takih primerih vhodnih delov ne vidimo.
Materinski hodnik poteka v notranjem delu skorje od zavrtine, od katere levo in desno
vidimo levi in desni krak materinskega rova. Ličar naseljuje tudi tanjše dele drevesa. V
vejah (tudi debeline svinčnika) so materinski hodniki komaj 4 do 5 cm dolgi in lahko ležijo
poševno in vertikalno. Tudi v ležečih deblih imajo materinski hodniki vertikalno ali
poševno smer, vhodni rovi na panjih pa imajo oster kot in so rovi nepravilni (Titovšek,
1988).
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Rovi lahko nastanejo pri zrelostnem žrtju, regeneracijskem prehranjevanju ali pri izžiranju
rovov za prezimovanje. Mladi hrošči vrtajo v krošnji ali v tenkolubnih delih gostitelja v še
zeleno skorjo. Ti rovi potekajo v različnih smereh in praviloma niso daljši kot 2 cm. Po
nekajkratnih napadih in tudi zaradi izžiranja kratkih rovov v skorji, v kateri prezimujejo,
nastanejo na deblih gostitelja odebelitve in razpoke, hipertrofirane nabuhline, ki
spominjajo na rakave rane in jih imenujemo »jesenove rože«. Včasih te poškodbe opazimo
po celem deblu gostitelja, od krošnje do dnišča drevesa (Titovšek, 1988).

6.2

SISTEM PARJENJA – DOMNEVE O ENOŽENSTVU OZ. DVOŽENSTVU
PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA

Paritvena oblika pisanega jesenovega ličarja je zelo raznolika. Sega od dosmrtne vezi med
enim samcem in eno samico – monogamija, do vezi enega samca in več
samic – poligamija (Kirkendall, 1983).
Najbolj pogosta paritvena oblika je monogamija, vendar se večkrat pojavlja tudi
poligamija. Pisani jesenov ličar je bil opisan v populaciji v Angliji (Chapman, 1868), v
Franciji (Chararas, 1958), v Nemčiji (Schonherr, 1970; Pedrosa – Macedo, 1979) in Španiji
(Garcia – Tejero, 1955).
Tu se včasih pojavlja še ena oblika poligamije, ki je značilna za nekatere nesorodne vrste iz
rodu podlubnikov – to je bigamija ali dvoženstvo. Pri tej obliki se posamezen samček pari
z dvema samičkama (Wood,1982; Kirkendall, 1983; Mendel, 1984; Atkinson in Equihua,
1985 a,b,c,1986; Noguera – Martinez in Atkinson, 1990).
Za nekatere vrste je bigamija normalen paritveni pojav (Wood, 1982), pri nekaterih ta
variira geografsko (Kirkendall, 1984; Nougera – Martinez in Atkinson, 1990), pri drugih
pa variira znotraj populacije (Chararas, 1962). Kakor je znano, pisani jesenov ličar dela
dvokrake prečne hodnike. Pri tej obliki parjenja – bigamija, vsaka samica dela svoj krak
hodnika.
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V zvezi s številom generacij so mnenja deljena: nekateri avtorji zatrjujejo, da ima
Leperesinus varius F. eno generacijo letno (univoltna vrsta), drugi pa, da ima vrsta dve
generaciji letno (polivoltna vrsta).
Tako kot za večino podlubnikov, tudi za pisanega jesenovega ličarja, potekajo raziskave
atraktantov za detekcijo in zatiranje te vrste. Glede proizvodnje atraktantov, so tudi tu
mnenja deljena.
Rudinsky in Vallo (1979) navajata, da samičke iz populacije na jugozahodu Slovaške
proizvajajo kemične snovi, imenovane atraktanti. Z njimi privabljajo samčke na parjenje,
medtem ko Schonherr (1970), Francke (1979) in Kohnle (1985) pišejo, da na jugozahodu
Nemčije populacija samčkov proizvaja feromone, s katerimi privabljajo samičke.
Po raziskavi Loyninga in Kirkendala (1999), na zahodu Norveške, je znana povezava med
premerom vhodnih odprtinic in številom jajčec, kar kaže na to, da je plodnost samičk
odvisna od njihove velikosti. Večje samičke izležejo večje število jajčec.
Loying in Kirkendal (1999) pišeta, da so materinski hodniki vsebovali v povprečju 43,7
jajčec in povprečna dolžina hodnika je bila 38,7 mm. V raziskavi so ugotovili, da le 4 od
114 hodnikov so bili bigamno urejeni, vsi ostali pa monogamno. Samčki so povečali svojo
reprodukcijo s tem, ko so sprejeli še eno samičko. V bigamnih skupnostih je bilo razbrati,
da samček vhod zadela s čepom iz iverja. Čep ima po vsej verjetnosti več vlog. Z njim
lahko ohranjajo večjo vlažnost v rovih in izboljšuje mikroklimatske razmere, preprečujejo
vstop konkurentom in sovražnikom, itn.
Zakaj nekateri samčki zavrnejo drugo samičko ostaja neznanka. Po nekaterih domnevah
naj bi to bila posledica obnašanja samice. Ta se namreč noče priključiti hodniku v katerem
je že samička, razen če je pridobivanje sperme problematično in, če so te že enkrat
polegale jajčeca ter se sedaj že v drugič parijo. Verjetnost, da bi pozno roječa samička
pridobila svojega lastnega samčka, raje kakor, da se priključi hodniku v katerem je druga
samička, je močno odvisno od vremena (lahko variira geografsko) in ne od produkcije
njegovih feromonov (Schonerr, 1970; Kohnle, 1985; Rudinsky in Vallo, 1979).

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

21

Vsekakor pa je dejstvo, da pustijo več potomcev tiste samice, ki se priključijo že
naseljenemu hodniku.
Za pisanega jesenovega ličarja je značilen spolni dimorfizem. To pomeni, da so samičke
večje od samčkov, kar gre v korist temu, da prve naseljujejo in pričnejo z gradnjo oz.
dolbenjem v material. Do kopulacije pride v začetni fazi gradnje hodnikov ali pa znotraj
hodnika.

6.3

DINAMIKA POPULACIJE PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA NA NAVADNI
OLJKI

Medgeneracijsko dinamiko v smislu smrtnosti pisanega jesenovega ličarja – Leperesinus
varius F. na navadni oljki – Olea europaea L., so proučevali v oljčnem nasadu v Španiji.
Smrtnost je bila največja v stadiju larve. Do stadija odraslega hrošča – imaga je uspešno
prešlo le 10 % od vseh izvaljenih jajčec.
Prišli so do spoznanja, da ima na smrtnost oz. propadanje larv vpliv gostota materinskih
hodnikov, medtem ko pa na dinamiko jajčec in bub ne vpliva. Natančno pa se ne ve, zakaj
je smrtnost večja med larvami. Možnih je več razlag: ena izmed teh je tudi medvrstna
kompeticija (Lozano, Kidd in Cmpos, 1993).
Barryman (1973) navaja, da na preživetje larv vpliva gostota naselitve ličarja in pa gostota
hodnikov. V raziskavi je ugotovil, da v primeru, ko sta dva hodnika oddaljena manj od 5
centimetrov je preživetje larv majhno oz. ga ni.
Na smrtnost

bi lahko vplival tudi relativno dolg razvojni čas larve. Ta je bil pri

opravljenem poskusu v povprečju dolg 39,3 dni, medtem ko pa je bil razvojni čas bube
21,5 dni, jajčeca pa le 9,5 dni. Možno je tudi, da na povečano smrtnost lahko vplivajo tudi
morebitni zajedalci teh podlubnikov.
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Ugotovili so, da je smrtnost larv nekako v ravnovesju, če je gostota naseljenih hroščevih
samic okrog 11 samic na dm2. Kakor hitro je ta gostota večja, se smrtnost poveča.
Populacija je še relativno stabilna, če je smrtnost odraslih hroščev med prezimovanjem
med 0 % do 20 %.
V primeru kompeticije med odraslimi larvami, imajo možnost preživetja najmočnejše. Če
pa so v boj za preživetje vključene samo mlajše larve, potem je verjetnost, da bodo vse
propadle, zelo velika. Ko pa je v tekmovanje vključena starejša in mlajša larva, potem
ima starejša večje možnosti, da preživi in dokonča svoj razvoj (Lozano, Kidd in Campos,
1993).

6.4

GOSPODARSKI POMEN PODLUBNIKOV

Podlubniki so velikega gospodarskega pomena. Ta se zrcali v poteku njihovih fluktuacij in
kaže v škodi, ki jo občasno prizadenejo gozdnemu drevju, sestojem in lesu. Ob ugodnih
trofičnih in klimatskih razmerah se dokaj hitro namnožijo v velikem številu. Število
naraste predvsem ob veliki ponudbi gradiva za zaleganje. To je predvsem po snegolomih,
žledolomih, vetrolomih, gozdnih požarih, sušah in vročinah, imisijskih poškodbah ter po
obrstitvah in epifitocijah. Če ni bila pred pojavom ujme inicialna gostota populacije pod
pragom latence, neizbežno sledi gradacija podlubnikov. Do namnožitev prihaja tudi ob
ugodnih, suhih in toplih poletji, kjer se zniža relativna zračna vlaga pod kritični prag in ob
nezadostni gozdni higieni v smislu slabega gozdnega reda (nepospravljeni sečni ostanki,
veje, vrhači) ter neobeljeni sortimenti in panji določenih drevesnih vrst oz. nepravočasno
spravilo neobeljenih gozdnih sortimentov. Ključnega pomena je tudi opuščanje profilakse.
Večina naših floefagnih podlubnikov je sekundarnih, kar pomeni, da naseljujejo gostitelje,
ki so manj vitalni. Tako pospešujejo odmiranje dreves in skrajšujejo proces izločanja
hirajočih osebkov iz sestoja. Ko pa začne med gradacijo primanjkovati primernega gradiva
za zaleganje, se lotijo vitalnih in zdravih dreves oz. sestojev in tako postanejo primarni
škodljivci. Podlubniki z izžiranjem hodnikov v skorji in kambiju prekinejo pretok sokov,
kar privede, do osušitve in propada drevesa.
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Nekatere vrste iz rodu Trypodendron in Xyleborus povzročajo, na listavcih in iglavcih, s
svojimi dolgimi globokimi zarodnimi hodniki, veliko tehnično škodo. Pri normalni gostoti
populacije nastopajo nekateri podlubniki pri snovanju zaroda sekundarno, med
dopolnilnim hranjenjem pa izrazito primarno.
Določeni floeofagni podlubniki prenašajo trose gliv z okuženih na še neokužene gostitelje.
Trose prenašajo predvsem samice podlubnikov v posebnih organih. Micelij teh gliv
porašča stene hodnikov. V času razvoja zaroda so z glivnim micelijem porasli hodniki beli.
Po ekloziji mladih hroščev in po dopolnilnem hranjenju micelijem odmre in tedaj hodniki
postanejo črni.
Zajedavske glive povzročajo na novih gostiteljih fiziološke motnje, gniloživke pa tehnično
škodo na lesu. Nekateri floeofagni podlubniki so v bolj ali manj tesnem razmerju z
določenimi glivami modrivkami iz rodu Ceratocystis, katere obarvajo les in ta potem na
trgu dosega nižjo vrednost. Nemalokrat se zgodi, da podlubniki zanesejo poleg simbiotskih
gliv tudi glive, ki povzročajo trohnobo lesa.
Najpomembnejši omejujoč dejavnik je pomanjkanje gradiva za zaleganje. Vitalna drevesa
nudijo podlubnikom pri naselitvi močan odpor, zaradi česar se poveča stopnja smrtnosti
hroščev. Tudi hladno vreme deluje zaviralno na razvoj in delovanje podlubnikov. Poleg
nizkih zimskih temperatur so usodne tudi nenadne spomladanske temperaturne
spremembe. Ravno tako povečujejo smrtnost podlubnikov velika temperaturna nihanja. Pri
rojenju in iskanju gostitelja, jih ovirajo izdatnejše padavine. Na eksponiranih tankolubnih
drevesnih segmentih, se skorja prek poletja pogosto tako pregreje, da zarod v njem
množično propade.
Poleg omenjenih zaviralni dejavnikov, spadajo mednje tudi intra in interspecifična
kompeticija, plenilci v hodnikih. Med plenilci so tudi takšni, ki so mesojedi in živijo
večinoma na račun zaroda podlubnikov. V zarodu podlubnikov nastopajo kot ektoparaziti
jajčec, ličink in bub tudi zoofagne pršice (Acarina) iz družin Tarsomidae in Pyemotidae.
Poleg teh se s podlubniki hranijo tudi številne ptice in celo netopirji ter v tleh rovke in krti.
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STRIDULACIJSKI APARAT, OGLAŠANJE IN FEROMONI PISANEGA
JESENOVEGA LIČARJA

Pisani jesenov ličar se oglaša - stridulira s pomočjo stidulacijskega aparata, podobno kakor
Hylesinus oleiperda F. Stidulacijski aparat je elitro – abdominalnega tipa in leži na spodnji
strani eliter in plectruma na sedmem tergitu.
Ličar se oglaša s cvrčanjem in v različnih situacijah različno. Oglašanje je podobno
šklepetanju zob. Gre za dve različni obliki oglašanja. Prvo se kaže kot preprosto,
nepretrgano in večpulzno cvrčanje – v primeru stresa ali rivalstva oz. tekmovalnosti. V
drugem primeru pa je oglašanje kot odgovor na privlačnost samice - svatbeno oglašanje je
sestavljeno iz dveh delov, ki sta konstantna in med katerima je daljša pavza. Torej, se
svatbeno oglašanje razlikuje od stresnega in rivalskega po številu in trajanju tresljajev. V
nasprotju s tem pa je pri Hylesinus oleiperda F. dvojno oglašanje, tako za izražanje stresa,
kakor tudi odgovor na privlačnost samice (Rudinsky in Vallo, 1979).
Podobno dvojno oglašanje proizvajajo tudi samčki vrste Hylurgops rugipennis L. (Oester
in sod., 1978), in oba spola pri vrsti Scolytus mali L. (Rudinsky in sod., 1978).
Za razliko od samčka se tudi samička oglaša, vendar samo z enopulznim oglašanjem.
Samička ima pars stridens, nima pa plectruma na sedmem tergitu, zato njeno oglašanje še
ni povsem razjasnjeno (Rudinsky in Vallo, 1979).
Prva pri naseljevanju lesa, z namenom ustvarjanja zaroda, je samica pisanega jesenovega
ličarja - Leperesinus varius F. S produkcijo agregacijskih feromonov pritegne samčka k
sebi, podobno kot to storijo monogamne samičke podlubnikov. Pri rodu Ips L. pa se prvi
naseli samček in z atraktanti privablja samice (Rudinsky in Vallo, 1979).
Opazili so, da po naselitvi samice, se naseli še samček in temu sledi še druga samica. Po
parjenju samca z obema samičkama se le – ta ponavadi umakne. Ko je samček samo z eno
samico, potem ga najdemo pri straženju vhodne odprtine – to je značilno tudi za samčke iz
rodu Ips L.
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Ko pa so v hodnikih prisotni vsi trije, tudi v tem primeru vlogo straže prevzame ena od
samičk, medtem ko je samček prisoten v hodniku z drugo samico (Rudinsky in Vallo,
1979).
Po nekaterih viri naj bi bil pa, pri poligamnih vrstah podlubnikov, moški spol tisti, ki
izbere gostitelja in potem s pomočjo sproščanja agregatnih hormonov, privablja oba spola
(Kohle in sodel., 1986).
Pri pisanem jesenovem ličarju, sta se v raziskavi, ki so jo opravil Kohnle, Klimetzek,
Kohler in Vite (1986), etanol in feromon exobrovicomin pokazala kot snovi, ki delujeta
sinergistično in privabljata samice v zelo velikem številu. To so ugotovili tako, da so v
pasti namestili etanol in feromon exobrovicomin in nato šteli ulovljene osebke. Enako so
storili s 7 – methyl – 1,6 – dioxaspiro [4.5] decane, ki jo sproščajo prav tako samčki
pisanega jesenovega ličarja in so ugotovili, da ta ne privablja osebkov.

6.6

ZMANJŠANJE NAPADA PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA Z REPELENTI

Nekoč so se v gozdarstvu insekticidi rutinsko uporabljali za zatiranje in preprečevanje
razširjenosti različnih škodljivcev. Danes pa je uporaba vsakršnih kemičnih sredstev pri
nas v gozdnem okolju prepovedana, razen v izjemnih razmerah. V izogib namnožitvi in
širjenju škodljivcev oz. podlubnikov in posledično uporabi kemičnih substanc se je
spremenilo marsikaj v zvezi z npr. skladiščenjem lesa, časom sečnje, tehnike sečnje in
spravila itd. Zmanjšanje števila škodljivcev na lesu pa je možno doseči tudi z repelenti, kot
so npr. rastlinska olja in sintetični verbenon.
Kohnle in sodel. (1992) so ugotovili, da se lahko gostota napada podlubnikov zmanjša s
primernimi repelenti. Tako sta v poskusu, ki so ga zastavili, dala zelo dobre rezultate
rastlinsko olje in sintetični verbenon. Kose lesa velikega jesena so premazali z rastlinskim
oljem, verbenonom in insekticidom. Resda je najboljše rezultate dosegel insekticid, vendar
zaradi škodljivega delovanja na okolje je ta neprimeren za uporabo.
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Klub temu so bili zelo spodbudni rezultati , kjer so bili kosi lesa tretirani z repelentoma;
verbenonom in rastlinskim oljem.Tretiranje s sintetičnim verbenonom ali pa z rastlinskim
oljem, povzroči zmanjšano privlačnost gostitelja za škodljivca in zmanjšano naselitev
gostitelja. Hkrati s tem, ugotavljajo, da imajo feromoni škodljivcev manjši vpliv na
privabljanje, kakor dišave gostitelja (Rudinsky in Vallo, 1979; Schonherr, 1979; Kohnle,
1985).

6.7

VPLIV PARAZITOIDOV NA POPULACIJSKO DINAMIKO PISANEGA
JESENOVEGA LIČARJA

Med razvojem v posekanem lesu so larve pisanega jesenovega ličarja večkrat napadene z
različnimi vrstami parazitoidov
protuberans,

Cheiropachus

iz skupine

quadrum,

kožekrilcev, kot so npr. Dendrosoter

Pteromalus

bimaculatus

bivestugatus R., Pteromalus fraxini R. in drugi, kateri vplivajo na

Ns.,

Pteromalus

larve gostitelja.

Najpogosteje ga napadata dve vrsti: Dendrosoter protuberans in Cheiropachus quadrum.
Ti dve vrsti predstavljata kar 77 % od vseh parazitoidov, ki napadajo pisanega jesenovega
ličarja. Parazitirane ličinke so zmožne uničiti kar 22 % gostiteljskih dreves (Lozano in
Campos, 1991).
Lozano in sodelavci so ugotovili, da je smrtnost zaradi parazitizma obratno sorazmerna s
številom oz gostoto materinskih hodnikov na dm2, medtem ko je smrtnost, zaradi
medsebojne tekmovalnosti za prostor ličarjevih larv, premo sorazmerna. Ta se začne pri
gostoti dveh hodnikov na dm2 in narašča linearno s številom hodnikov na dm2 (Lozano in
sod., 1993).
Na pisanem jesenovem ličarju se pojavlja tudi patogena gliva – Paecilomyces varioti (Jurc,
2004).
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Parazitoid - organizem, kateri se naseli na gostitelja, ga izkorišča in ga zelo hitro tudi
pokonča. Parazit - organizem, kateri se naseli in izkorišča gostitelja, vendar ne povzroči
njegovega propada.
6.8

PARAZITI PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA

Znanih je preko deset vrst parazitov iz rodu Ophryocystis in vsi izmed teh so paraziti
različnih vrst družin redu hrošči (Coleoptera).
Pisanega jesenovega ličarja parazitira Ophriocystis hylesini, kateri se razlikuje od ostalih
vrst po obliki – ima obliko polmeseca. Parazit se naseljuje in razvija v malpigijevih
cevkah. V raziskavi Purrini-ja in Ormieres-a (1981) je bilo okuženih, od 350 vzorcev
velikega jesena, le 2 % ličarja v vzorcih.

6.9

GOSPODARSKI POMEN PISANEGA JESENOVEGA LIČARJA V SLOVENIJI

Pisani jesenov ličar - Leperesinus varius F. je sekundarni škodljivec velikega jesena
(Fraxinus excelsior L.), malega jesena (Fraxinus ornus L.), divje oljke (Olea europaea L),
španskega bezga (Syringa vulgaris L.), črnega oreha (Juglans regia L), doba (Quercus
robur L.), izjemoma robinije (Robinia pseudoacacia L.) ter

jablan (Malus sp.)

(Escherich,1923). Poleg tega ga redko najdemo tudi na ameriškem jesenu (Fraxinus
americana L.), Fagus spp., Acer spp., navadni leski (Corylus avellana L.), ter navadnem
gabru (Carpinus betulus L.). Ličar naseljuje sečne ostanke kot so veje, vrhači, sveže
podrta drevesa, izdelana oblovina, itn.
Pojavlja se tudi kot primarni škodljivec pri močnejših napadih oz. večjih namnožitvah, tudi
na zdravih in vitalnih dreves. Leperesinus varius F. napada gostitelje vseh starosti, pri
močnejših napadih tudi najtanjše vejice (tudi do debeline svinčnika). Preferira starejše
gostitelje in napad se začne od krošnje proti dnišču debla. Zaradi napada se najprej
posušijo poganjki, nato veje in tudi deblo (Escherich,1923).
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Rovi lahko nastajajo pri zrelostnem hranjenju, dopolnilnem oz. regeneracijskem hranjenju
ali pri izdelavi rovov za prezimovanje na zdravem in vitalnem drevesu. Mladi hrošči
izžirajo rove v krošnji ali v tenkolubnih delih gostitelja v še zeleno skorjo. Z izdelavo
rovov prekinejo stik med kambijem in skorjo, kar povzroči, da drevo odmre oz. se posuši.

Po nekajkratnih napadih in tudi zaradi izžiranja kratkih rovov v skorji, v katerih
prezimujejo, nastanejo na deblih gostitelja odebelitve in razpoke, ki spominjajo na rakave
rane in jim pravimo »jesenove rože«. Včasih te poškodbe opazimo po celem deblu
gostitelja, od krošnje do dnišča debla.

(Foto: Jurc, M.)

(Foto: Jurc, M.)

Slika 4 in 5: Rovni sistem (rakasta tvorba) pisanega jesenovega ličarja na jesenu, imenovan
»jesenova roža«
Poleg pisanega jesenovega ličarja ogroža veliki jesen tudi jesenov bakterijski rak
(Pseudomonas syrigae subs. savastanoi pv. fraxini Janse/Br./Dow.). Jesenov bakterijski
rak je precej razširjena bolezen in prizadene debla in veje. Če se s to bakterijo okužijo
sadike, se iz njih razvije jesen grmičaste oblike – brez pravega debla. Rak se pojavlja v
dveh oblikah:
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1. Odprti rak: na skorji vej in debel se pojavi bolezen z eliptičnimi vzdolžnimi pegami.
Skorja se ulekne in razpoka vzdolž in povprek. Mlade veje hirajo in včasih se celo
posušijo. Lubje razpade in na robu ran se pojavi kalus kot novotvorbe, ki jih bakterije
prav tako razkrajajo. Zaradi ponavljanja procesa, se rana širi in poglablja v kambij in
les.
2. Bradavičasti rak spominja na zaprtega. Zaradi kalusa nastanejo novotvorbe v obliki
večjih ali manjših bradavic. Te bradavice so gobaste in imajo jamice napolnjene z
bakterijskim eksudatom. Branike so pod rakastim delom močnejše kakor na zdravem
delu debla ali veje.
Možno je, da se bolezen pojavlja tudi na povsem drugem mestu, ker se bakterije lahko
prenašajo v obliki zoogleja po prevodnih elementih. V glavnem pa se bakterije prenašajo
preko dežnih kapljic. Na mlajših drevesih, dokler imajo še gladko skorjo, se rak pogosto
pojavlja v velikem obsegu.
Bolezni ne moremo zatirati, vendar edino kar lahko storimo je, da odstranjujemo obolela
drevesa, v parkih pa morebiti tudi obolele veje.
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MATERIALI IN METODE

7.1

MATERIALI

Za ugotavljanje bionomije in razširjenosti pisanega jesenovega ličarja na raziskovalni
lokaciji (KE Ilirska Bistrica, k.o. Zarečje, oddelka 144 in 145), smo uporabili naslednje
določene materiale in pripomočke.

7.1.1

Kosi lesa različnih drevesnih vrst

Za ugotavljanje bionomije in razširjenosti pisanega jesenovega ličarja na različnih
potencialnih gostiteljih, smo uporabili kose lesa petih drevesnih in ene grmovne vrste.
Te vrste so: mali jesen (Fraxinus ornus L.), navadna oljka (Olea europaea L.), črni
oreh (Juglans regia L.), robinija (Robinia pseudoacacia L.), rod jablan (Malus sp.) ter
španski bezeg (Syringa vulgaris L.) kot grmovna vrsta.
Kose lesa malega jesena in robinije smo priskrbeli iz gozda v k.o. Račice, španski bezeg iz
domačega vrta, les navadne oljke pa smo pripeljali s slovenske obale, natančneje iz vasi
Bonini. Les jablane nam je pustil posekati, nedaleč od lokacije zastavljene naloge, lastnik
parcele na kateri je potekala naloga, g. Miran Rolih, črni oreh pa nam je priskrbel vodja
krajevne enote Ilirska Bistrica, OE Sežana, univ. dipl. ing. Franc Fajfar.
Od vsake drevesne vrste smo uporabili po 17 kosov lesa. Dimenzije kosov so bile:
približno 1m dolgi in 5 – 10 cm debeli, razen pri španskem bezgu in oljki, pri katerih so
bile debelinske dimenzije nekoliko manjše.
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(Foto: Jurc, M)
Slika 6: Kupi različnih drevesnih vrst na raziskovalni ploskvi

7.1.2

Entomološki zaboji in orodja

Za ugotavljanje prezimovanja pisanega jesenovega ličarja smo uporabili 10 lesenih
entomoloških zabojev, dimenzij 50 × 20 × 60 cm. Zaboji so imeli na vsaki stranici izvrtino,
za izletavanje morebitnih podlubnikov iz vloženega materiala.
Da ne bi podlubniki odleteli iz zaboja na prosto, smo v izvrtine vstavili odrabljene žarnice
iz prozornega svetlega stekla, katerim smo predhodno odžagali vrh grla, tako da se
podlubnik lahko

ujame

v njeno notranjost. V entomoloških zabojih so bile vstavljene

plastične posode, v katere smo dali opad in prst, ki smo jo nabrali na naši raziskovalni
ploskvi za raziskovanje.
Pri nabiranju oz. izkopavanju materiala oz. substrata za ugotavljanje prezimovanja smo
uporabljali še lopato »štiharico«, malo vrtno lopatko in tračni meter.
Pri ugotavljanju bionomije in razporeditve rovov na postavljenih kosih lesa, ki smo jih
razporedili po raziskovalni ploskvi, smo uporabljali oster nož oz. britev za lupljenje in
odstranjevanje skorje, za merjenje dolžin rovov pa kljunasto merilo.

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

7.2
7.2.1

32

METODE DELA
Postavitev in razporeditev lovnih dreves

Dne 26.2.2002 smo si ogledali napadeni sestoj velikega jesena. S privolitvijo lastnika
parcele, g. Mirana Roliha, na kateri se je prvo leto namnožil pisani jesenov ličar, smo
9.3.2002 posekali 12 stoječih in napadenih dreves velikega jesena. Skupaj s kolegom
Markom Bizjakom, kateri je imel podobno diplomsko raziskovalno nalogo na isti lokaciji,
sva razmestila po parceli vsega skupaj 10 lovnih dreves in debel velikega jesena, ostale je
lastnik odpeljal. Pri tem nama je pomagal lastnik parcele ter kmet iz sosednje vasi, kateri je
s traktorjem razvozil omenjena drevesa in hlode po raziskovalni ploskvi (glej prilogo E).

(Foto: Jurc, M.)
Slika 7: Pogled na posekan jesenov les, v ozadju napaden sestoj velikega jesena

Lovna drevesa (drevesa z vejami) in debla (kosi dreves brez vej) smo razvrstili približno na
vsakih 20 metrov v oddaljenosti cca. 10 metrov od sestoja (glej prilogo F).
Nekaj dni za tem, 15. 4. 2002, smo v bližino lovnih dreves in debel, postavili po 17 kosov
vsake drevesne vrste, ki smo jih uporabili v poskusu ugotavljanja ustreznosti le-teh v
prehrani pisanega jesenovega ličarja. Kose lesa smo postavil k vsakemu lovnemu drevesu
in še vmes med dvema sosednjima drevesoma velikega jesen.
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Metode opazovanj vzorcev

Parcelo smo obiskovali približno vsak teden in sicer od 25. 4. 2002 do 19. 7. 2002. V tem
času, smo opazovali dogajanje na vzorcih lesa.
Pri vsakokratnem obisku, smo označevali in lupili po 1 dm2 skorje, na vsakem vzorcu
posebej. Z lupljenjem skorje smo opazovali prisotnost škodljivca na različnih drevesnih
vrstah, ugotavljali število rovov oz. intenziteto napada. Tam, kjer je bila ugotovljena
prisotnost rovov, smo s pomočjo kljunastega merila merili dolžino rovov, v rovih pa smo
šteli različne razvojne stadije podlubnikov v enem rovnem sistemu.

(Foto: Jurc, M.)
Slika 8: Pogled na olupljeno skorjo na kosu debla (2 × 1 dm2)

7.2.3

Ugotavljanje prezimovanja podlubnikov

Za ugotavljanje prezimovanja podlubnikov, smo v ene entomološke zaboje shranili opad v
druge pa prst, ki je bila nabrana na raziskovalni ploskvi. S tem poizkusom smo pričeli
oktobra. Napolnili smo skupaj 10 entomoloških zabojev.
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V sestoju sta ostala, od prejšnjega leta, dva kupa lesa velikega jesena, katera je lastnik
pustil po poseku. Pod vsakim od kupov smo vzeli iz površinske plasti opad in tako
napolnili dva entomološka zaboja. Pod vsakim kupom smo odstranili tudi 15 centimetrsko
plast prsti in jo prav tako dali v zaboje. Isti postopek smo ponovili še 1 meter od kupov
lesa in nato še naključno nekje na sredini sestoja.
Po opravljenem terenskem delu smo entomološke zaboje odpeljali v laboratorij ter
ugotavljali prisotnost podlubnikov v opadu in v prsti.
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REZULTATI

Rod Fraxinus zajema pri nas tri vrste: veliki jesen (Fraxinus excelsior L.), mali jesen
(Fraxinus ornus L.) in poljski ali ostrolistni jesen (Fraxinus angustifolia L.).
Veliki jesen (Fraxinus excelsior L.) je plemeniti listavec in je gospodarsko zelo pomembna
drevesna vrsta. Pojavlja se skoraj po celi Sloveniji, na skupni površini 349.204,87 ha (glej
prilogo D1). Največ ga je v GGO Tolmin, kar na 72.260,76 ha, sledi GGO Ljubljana –
47.395,44 ha, na območju naše raziskave, v GGO Sežana, ga je, v primerjavi z ostalimi
GGO, najmanj - le 4.282,07 ha. V slovenskih gozdovih ga je okrog 2.037.687 m3, kar
pomeni približno 6 m3/ha. Največja količina se nahaja v razširjenem debelinskem razredu
A (10 – 30 cm). Tu ga je kar 1.021.852 m3, kar pomeni več kot 50 % celotne lesne mase
(ZGS, Mikulič V., januar 2005).
Malega jesena (Fraxinus ornus L.) najdemo v Sloveniji na skupni površini 224.745,83 ha
(glej prilogo D2). Največ ga je spet v GGO Tolmin s 70.717.79 ha, sledi pa GGO Sežana s
43.351.96 ha. Zaradi nižjih višin in manjših premerov, ga je tudi po masi manj – 711.338
m3 za celotno Slovenijo oz. 3 m3/ha. Največ ga odpade na območja do 50 m3/ha. Tu ga
najdemo 706.551 m3, kar predstavlja 99 % celotne lesne mase (ZGS, Mikulič V., januar
2005).
Poljski jesen (Fraxinus angustifolia L.) je v Sloveniji najmanj razširjen (glej prilogo D3).
Najdemo ga na skupni površini 12.799,21 ha , s skupno lesno maso 271.701 m3 (ZGS,
Mikulič V., januar 2005).
Če pogledamo vse jesene, jih najdemo v Sloveniji na površini 551.080,85 ha s skupno
lesno maso 3.324.084 m3, kar predstavlja lesno zalogo 6 m3/ha.
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Trenutno je v Sloveniji z oljko zasajenih približno 970 ha. Trend zasajanja površin z
oljkami je v zadnjih letih v porastu, saj je površin primernih za uspevanje te gospodarsko
pomembne vrste okrog 1500 ha. Iz tega lahko sklepamo, da se bo v bodoče število oljčnih
dreves in oljčnikov še povečalo in zaradi tega bomo morali še posebej paziti na njihovo
zdravstveno stanje in škodljivce, kateri ji grozijo.

8.1

UGOTAVLJANJE PRISOTNOST LIČARJA NA POSKUSNIH DREVESNIH
VRSTAH

Kosi lesa različnih drevesnih vrst, ki smo jih uporabili v raziskovalni nalogi, so bili
razporejeni po parceli na skupno 17 stojiščih. Vsak kup je bil postavljen k vsakemu
lovnemu drevesu in še vmes med dvema sosednjima drevesoma velikega jesena (kateri je
predmet druge diplomske naloge, ki pa še ni zaključena). Stojišča oz. kupi lesa, ki so
označeni s sodimi številkami so bili v neposredni bližini lovnih dreves velikega jesena,
vključno s kupom pod zaporedno številko 17.
Z raziskavo smo ugotovili, da je pisani jesenov ličar napadel in se v zelo velikem številu
namnožil le na kosih malega jesena (Fraxinus ornus L.). Tukaj je bil napad zelo
intenziven. Poleg tega se je ličar pojavil na posameznih kosih lesa navadne oljke (Olea
europaea L.), vendar v občutno manjšem številu.
Poizkus zavrtavanja ličarja smo zabeležili še na španskem bezgu (Syringa vulgaris L.),
medtem ko ga na robiniji (Robina pseudoacacia L.), črnem orehu (Juglans regia L.) in
vrsti iz rodu jablan (Malus sp.) ni bilo opaziti.
V zelo vlažen del parcele s stojno vodo, je bil postavljen kup pod zaporedno številko 8, kar
se je odražalo tudi v naselitvi pisanega jesenovega ličarje.
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UGOTAVLJANJE ŠTEVILA IN DOLŽINE ROVOV

Z meritvami smo ugotavljali prisotnost rovov oz. ličarja na različnih drevesnih vrstah,
število rovov in njihovo dolžino. Pri opazovanju rovov smo ugotavljali ali so ti enokraki,
dvokraki, trokraki in ali so ti vzdolžno ali prečno orientirani, število vhodnih odprtin,
povprečno dolžino rova, odstotni delež rovov, povprečno
(preglednice 2 - 13).

število rovov na dm2
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Mali jesen - Fraxinus ornus L.

Preglednica 2: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 1, 2, 3
dnevi
7.5. 16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.
2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
1.
mali jesen
premer kosa:
7,8 cm

vhod.odprtine

dvokraki
rovni sistem

2

1

2

2

12

55

132

12

25

4

1

4

8

2

1

poizkus
vrtanja

2.
mali jesen

število

4

dvokraki
rovni sistem

vhod.odprtine
3.
mali jesen

11

10

2

enokraki

debelina skorje:
1,6 mm

debelina skorje:
1 mm

2

trokraki
dolžina(mm)

vhod.odprtine

premer kosa:
6 cm

1

enokraki

debelina skorje:
1,5 mm

premer kosa:
6,5 cm

število

1

5

2
1

trokraki
dolžina(mm)

26

58

82

187

106

63

poizkus
vrtanja

3

4

7

3

19

3

1

1

1

1

število
enokraki
dvokraki

rovni sistem

trokraki
dolžina(mm)
poizkus
vrtanja
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Preglednica 3: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 4, 5, 6
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
4.

število

dvokraki

premer kosa:
rovni sistem

1

1

1

3

vrtanja
vhod.odprtine

število

5.

enokraki

mali jesen

dvokraki

premer kosa:

trokraki
rovni sistem

dolžina(mm)

1

48
2
1

95

2

88
2

1

3

1

3

1

1

1
59

poizkus

0,9 mm

vrtanja

število

1

6.

enokraki

1

mali jesen

dvokraki

vhod.odprtine

1

premer kosa:
6 cm

1

1

dolžina(mm)
poizkus

1 mm

debelina skorje:

3

trokraki

debelina skorje:

4,2 cm

2

enokraki

mali jesen
5,5 cm

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

rovni sistem

trokraki

debelina skorje:

dolžina(mm)

1 mm

poizkus
vrtanja

8

11

1

33
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Preglednica 4: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 7, 8, 9
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
7.
mali jesen

število

4

enokraki

1

dvokraki

3

8

12

7

5

6

3

rovni sistem

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,2 mm

vrtanja

4

1

trokraki

premer kosa:
6,5 cm

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

152

173

239

93

3

5

4

4

17

27

21

1

5

število

20

31

8.

enokraki

2

4

mali jesen

dvokraki

9

14

12

14

11

2

231

451

268

296

352

47

vrtanja

9

13

5

12

5

1

število

14

1

9

8

6

enokraki

1

dvokraki

10

1

9

8

5

293

19

335

263

138

vhod.odprtine

3

trokraki
premer kosa:
7,5 cm

rovni sistem

dolžina(mm)
poizkus

debelina skorje:
1,2 mm
vhod.odprtine
9.
mali jesen
premer kosa:

rovni sistem

trokraki

7 cm
debelina skorje:
1,8 mm

dolžina(mm)
poizkus
vrtanja

3

1

1
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Preglednica 5: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 10, 11, 12
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
10.

8

5

13

1

dvokraki

7

4

9

1

trokraki

1

dolžina(mm)

288

145

262

23

1

4

število
enokraki

mali jesen
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

rovni sistem

8 cm
debelina skorje:

poizkus

2 mm

vrtanja
število

1

11.

enokraki

1

mali jesen

dvokraki

1

trokraki
premer kosa:

rovni sistem

dolžina(mm)

7,5 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

12
1

1,5 mm
vhod.odprtine
12.

število

1

enokraki

mali jesen
dvokraki
premer kosa:

rovni sistem

trokraki

6 cm
debelina skorje:
1,2 mm

1

dolžina(mm)
poizkus
vrtanja

23
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Preglednica 6: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 13, 14, 15
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
13.

1

število
enokraki

mali jesen
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
trokraki
rovni sistem

8 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,8 mm

vrtanja

1
1

število
14.

enokraki

mali jesen

dvokraki

3
2

trokraki
premer kosa:

rovni sistem

52

dolžina(mm)

8,5 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

1

1

1,9 mm
vhod.odprtine
15.

število

3

3

3

5

2

3

3

3

5

1

110

63

185

209

19

enokraki

mali jesen
dvokraki
rovni sistem
premer kosa:

trokraki

7 cm
debelina skorje:
1,8 mm

dolžina(mm)
poizkus
vrtanja

1
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Preglednica 7: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa malega
jesena, na stojiščih 16 in 17
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
16.

3

1

dvokraki
trokraki
rovni sistem

6 cm

poizkus

1 mm

vrtanja
vhod.odprtine

17.

51

dolžina(mm)

debelina skorje:

število

12

12

9

1

2

1

6
1

enokraki

mali jesen
premer kosa:

1

število
enokraki

mali jesen
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
rovni sistem

11

10

9

1

219

343

385

29

1

2

0

trokraki

6 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,2 mm

vrtanja

1

4
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Navadna oljka – Olea europaea L.

Preglednica 8: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 1, 2, 3
dnevi
stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine

7.5.

16.5.

23.5.

27.5.

12.6.

19.7.

2002

2002

2002

2002

2002

2002

3

1

število

1.

enokraki

navadna oljka

dvokraki

1

trokraki
premer kosa:

rovni sistem

39

dolžina(mm)

4 cm
poizkus

debelina skorje:

2

vrtanja

1,5 mm
vhod.odprtine

število

2.

enokraki

navadna oljka

dvokraki

1

trokraki
premer kosa:

rovni sistem

dolžina(mm)

5 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

1,6 mm
vhod.odprtine
3.

število
enokraki

navadna oljka

dvokraki
rovni sistem

premer kosa:

trokraki

4,5 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,7 mm

vrtanja

1

1
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Preglednica 9: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 4, 5, 6
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
4.

število

2

4

5

1

2

3

2

1

35

135

68

30

1

2

2

enokraki

navadna oljka
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
trokraki
rovni sistem

4,3 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,7 mm

vrtanja
vhod.odprtine

število

5.

enokraki

navadna oljka

dvokraki

1

2

1

1

52

31

2
1

trokraki
premer kosa:

rovni sistem

dolžina(mm)

5 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

1

1

1,2 mm
vhod.odprtine
6.

število

1

enokraki

navadna oljka
dvokraki
premer kosa:

rovni sistem

trokraki

6 cm
debelina skorje:
1,9 mm

dolžina(mm)
poizkus
vrtanja

1
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Preglednica 10: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 7, 8, 9
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
7.

1

število
enokraki

navadna oljka
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
trokraki
rovni sistem

6 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,7 mm

vrtanja
vhod.odprtine

število

8.

enokraki

navadna oljka

dvokraki

1
6

5

3

2

2

1

1

53

28

13

4

4

1

trokraki
premer kosa:

rovni sistem

dolžina(mm)

5,5 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

3

1

1,3 mm
vhod.odprtine
9.

število

1

enokraki

navadna oljka
dvokraki
premer kosa:

rovni sistem

trokraki

6,5 cm
debelina skorje:
1,7 mm

dolžina(mm)
poizkus
vrtanja

1
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Preglednica 11: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 10, 11, 12
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
10.

1

število
enokraki

navadna oljka
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
trokraki
rovni sistem

6,5 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,8 mm

vrtanja
vhod.odprtine

1

število

11.

enokraki

navadna oljka

dvokraki
trokraki

premer kosa:

rovni sistem

dolžina(mm)

6,5 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

1,6 mm
vhod.odprtine
12.

število

1

enokraki

1

2

1

navadna oljka
1

dvokraki
premer kosa:

rovni sistem

trokraki

5 cm
debelina skorje:
1,9 mm

dolžina(mm)

8

20

poizkus
vrtanja

2
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Preglednica 12: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 13, 14, 15
dnevi
7.5.

2002 2002 2002 2002 2002 2002

stojišče-dr.vrsta
vhod.odprtine
13.

število
enokraki

navadna oljka
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
trokraki
rovni sistem

4 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,3 mm

vrtanja
vhod.odprtine

število

14.

enokraki

navadna oljka

dvokraki
trokraki

premer kosa:

rovni sistem

dolžina(mm)

6 cm

poizkus

debelina skorje:

vrtanja

1,7 mm
vhod.odprtine
15.

število

2

1

2

1

enokraki

navadna oljka
dvokraki
rovni sistem
premer kosa:

trokraki

5 cm
debelina skorje:
1,4 mm

dolžina(mm)
poizkus
vrtanja
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Preglednica 13: Prikaz števila rovov in značilnosti rovnih sistemov na kosih lesa navadne
oljke, na stojiščih 16 in 17
dnevi
7.5.
stojišče-dr.vrsta

2002 2002 2002 2002 2002 2002
vhod.odprtine

16.
navadna oljka
premer kosa:

število

1

enokraki

1

dvokraki
trokraki
rovni sistem

5,5 cm

poizkus

1,2 mm

vrtanja
vhod.odprtine

17.

10

dolžina(mm)

debelina skorje:

število

2

1

enokraki

navadna oljka
premer kosa:

16.5. 23.5. 27.5. 12.6. 19.7.

dvokraki
rovni sistem

2

trokraki

6,5 cm

dolžina(mm)

debelina skorje:

poizkus

1,9 mm

vrtanja

37

1

Kresevič A. Pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.) ter njegov gospodarski pomen v Sloveniji
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obn. g. vire, 2005.

8.3

50

PRIKAZ ZNAČLNOSTI ROVNIH SISTEMOV

Preglednica 14: Prikaz števila rovnih sistemov in njihov odstotni delež po številu krakov
na

kosih lesa malega jesena in navadne oljke ter prikaz povprečne

dolžine rovnega sistema, števila vzporedno orientiranih rovov ter
povprečnega števila rovov na dm2

število
rovnih

število

število

število

število

enokrakih dvokrakih trokrakih vzporednih

povprečna

povpr.

dolžina

število

rovnih

rovnih

rovnih

rovnih

rovnih

rovov

sistemov

sistemov

sistemov

sistemov

sistemov

na dm2

240

23

212

5

9

28,46 mm

2,4

100

9.58

88.34

2.08

3.75

21

3

18

0

0

26,61 mm

0,2

100

14.28

85.72

0

0

sistemov

ličar na
malem
jesenu
delež
(%)
ličar na
navadni
oljki
delež
(%)

Pisani jesenov ličar se je naselil na kosih debelc malega jesena in navadne oljke.
Sklepamo. da ličarju prehransko ustreza družina oljkovk (Oleacae), obe vrsti namreč
spadata v isto družino. Iz tabel je razbrati, da je ličar v zelo velikem številu napadel kose
debelc malega jesena, dočim je bil napad na navadni oljki manj intenziven.
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Intenzivnost napada in naselitve je bila na malem jesenu več kot 11 – krat večja od napada
na navadni oljki (na malem jesenu 240 rovnih sistemov, na navadni oljki pa le 21).
Napad je bilo na začetku zaznati predvsem na kosih, ki so bili v bližini lovnih dreves
velikega jesena – to je na stojiščih 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 17. Tudi kasneje je bil napad
številčnejši na kosih malega jesena in navadne oljke, ki so bili v bližini lovnih dreves
velikega jesena, na kar sklepamo, da je veliki jesen pritegnil ličarja s svojimi dišavami in
se je ta posledično naselil še na kose lesa malega jesena in navadne oljke, ki so bili
postavljeni v njegovi neposredni bližini. Opazili smo tudi, da je ličar na stojišču 2, pri
našem prvem obisku, na španskem bezgu (Syringa vulgaris L.), 4 krat poskušal z
zavrtavanjem.
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Slika 9: Grafični prikaz števila rovnih sistemov po stojiščih oz. kosih lesa malega jesena
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V raziskavi smo ugotavljali povprečno dolžino rovnih sistemov in ugotovili, da je ličar
pravzaprav delal krajše rovne sisteme, kot je to opisano v literaturi. Na malem jesenu so
bili ti dolgi v povprečju 28,46 mm, na navadni oljki pa nekoliko manj – 26,61 mm.
Paritvena organizacija pisanega jesenovega ličarja je, po nekaterih avtorjih, od dosmrtne
vezi med samičko in samcem – monogamija do parjenja več samic z enim samcem poligamija ali mnogoženstvo oz. bigamija ali dvoženstvo.
Po literaturi so rovni sistemi pisanega jesenovega ličarja dvokraki, vendar naše ugotovitve
kažejo, da smo ugotovili tudi rovne sisteme z enim krakom in celo s tremi. Sklepamo, da je
imel samček ob sebi eno do tri samičke. Seveda je bilo največ primerov s pravilnimi – tj.
dvokrakimi prečnimi rovnimi sistemi. To je bilo v 88,34 % primerov na malem jesenu in v
85,72 % primerih na navadni oljki. Tistih z enim krakom je bilo pri malem jesenu 23
primerov od 240 rovnih sistemov, kar znaša 9,58 %, pri navadni oljki pa je bil odstotek
nekoliko višji – 14,28 %. Glede trokrakih rovnih sistemov pri navadni oljki ni bilo opaziti,
pri malem jesenu pa je bilo takih 2,08 % primerov.
Položaj rovnih sistemov je navadno prečni, glede na potek vlaken v lesu, vendar smo
ugotovili na malem jesenu tudi vzdolžno postavljene rove in to kar v 3,75 % primerov.
Predvidevamo, da pride do vzdolžne postavitve rovov, zaradi dezorientiranosti ličarja, ker
kosi lesa niso stoječi – vertikalno postavljeni, ampak so v horizontalni legi.
Pri raziskavi smo opazili, da je na stojišču št. 8 zelo povečana naselitev ličarja. Zastavljalo
se nam je vprašanje, zakaj tolikšno število škodljivcev. Predvidevamo, da je temu tako, ker
je imel pisani jesenov ličar tu zelo ugodne razmere za razmnoževanje oz. življenje. Na
ugodne razmere je tu imela zelo velik vpliv stojna voda, ki se je zadrževala na tej
lokaciji.
Ta je skupaj s sončnim in toplim vremenom ustvarila zelo dobro mikroklimo, saj je bilo to
stojišče v sončnem dnevu celodnevno obsijano s soncem. Po našem mnenju je voda
doprinesla tudi k temu, da je bil les dovolj mehak in svež za naselitev ličarja.
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Če smo omenili, da je bilo na kosih lesa malega jesena in navadne oljke, na stojišču št. 8,
povečana naselitev ličarja, zaradi stojne vode in celodnevne izpostavljenosti soncu,
sklepamo, glede na trendne črte, na še ugodnejše pogoje za razvoj ličarja v naslednjih letih,
seveda ob kombinaciji ugodnih klimatskih pogojev z zadostno količino hrane.
Če pogledamo kos lesa oz. kol, ki smo ga položili na stojišče iz stranskega risa in si
predstavljamo analogno uro, je bila naselitev ličarja predvsem na območju od tretje do pete
ure in pa od sedme do devete. To pa predvidevamo, da je zato, ker je na zgornji strani kola
(od 9 do 12 ure in od 12 do 3 ure) premočna pripeka sonca in bi ličar tu v zelo kratkem
času tudi propadel, na spodnji strani (ura 6) pa bi rove zalilo morebitno močnejše deževje.
Če smo omenili, da je bilo na kosih lesa malega jesena in navadne oljke, na stojišču št. 8,
povečana naselitev ličarja, zaradi stojne vode in celodnevne izpostavljenosti soncu,
sklepamo, glede na trendne črte, na še ugodnejše pogoje za razvoj ličarja v naslednjih letih,
seveda ob kombinaciji ugodnih klimatskih pogojev z zadostno količino hrane.

8.4

UGOTOVITVE V ZVEZI S PREZIMOVANJEM PISANEGA JESENOVEGA
LIČARJA

Za ugotavljanje prezimovanja pisanega jesenovega ličarje v opadu in 15 – centimetrski
plasti prsti, smo uporabili entomološke zaboje. V raziskovalni nalogi smo prišli do
ugotovitev, da pisani jesenov ličar ne prezimuje v opadu oz. prsti. Verjetno pa naš vzorec
ni bil dovolj reprezentativen, saj smo ugotavljali prezimovanje v le 10 vzorcih. Za realno
sklepanje in natančnejše podatke bi verjetno morali napraviti veliko večje vzorčenje.
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RAZPRAVA IN SKLEPI
RAZPRAVA

Namen diplomskega dela je bil raziskati ali pisani jesenov ličar (Leperesinus varius F.)
poleg velikega jesena (Fraxinus excelsior L.), naseljuje tudi druge drevesne vrste kot so:
mali jesen (Fraxinus ornus L.), navadna oljka (Olea europaea L.), črni oreh (Juglans regia
L.), robinija (Robinia pseudoacacia L.), rod jablan (Malus sp.) in španski bezeg (Syringa
vulgaris L.) kot grmovno vrsto. Po nekaterih tujih virih naj bi ličar napadal vse omenjene
vrste (Escherich, 1923). Poleg tega je bil namen dela proučiti bionomijo in značilnosti
pisanega jesenovega ličarja vključno z ugotavljanjem mesta prezimovanja in pridobiti
podatke o razširjenosti velikega jesena v Sloveniji ter ugotoviti kakšen je gospodarski
pomen ličarja pri nas.
Raziskovalna naloga je bila zastavljena tako, da smo na raziskovalno ploskev postavili na
17 stojiščih kose lesa oz. kole petih drevesnih in ene grmovne vrste, ki se v literaturi
omenjajo kot potencialni gostitelji pisanega jesenovega ličarja. Raziskovalna ploskev je
stala tik ob sestoju velikega jesena, ki je bil leta 2001 redčen ter les in sečni ostanki niso
bili odpeljani iz gozda, ampak jih je lastnik pustil v sestoju. Zaradi obilice hrane in
ugodnih vremenskih pogojev, ki so vladali v letih 2000 in 2001, v primerjavi s 30 – letnim
povprečjem, se je na sečnih ostankih in lesu ter na zdravih in vitalnih osebkih velikega
jesena namnožil v zelo velikem številu pisani jesenov ličar.
Predvidevamo, da se je pisani jesenov ličar v večjem številu naselil že leto pred našo
raziskavo (leto 2001), ko je lastnik parcele pustil les in sečne ostanke po poseku v sestoju
in s tem omogočil ličarju ugodne pogoje za namnožitev. S tem je pisani jesenov ličar postal
primarni škodljivec in se naselil tudi na zdravih in vitalnih osebkih velikega jesena v
bližnjih sestojih. Zaradi obilice hrane, ki je ostala v sestoju, in zaradi ugodnih vremenskih
pogojev, je pisani jesenov ličar še povečal svoje število v letu raziskave (leto 2002).
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V raziskavi smo ugotovili, da pisani jesenov ličar intenzivno naseljuje mali jesen
(Fraxinus ornus L.) in manj intenzivno tudi navadno oljko (Olea europaea L.). Prav na
začetku raziskovalnega dela je bilo opaziti tudi poskuse zavrtavanja na španskem bezgu
(Syringa vulgaris L.), vendar kasneje napada nismo več ugotovili.
V primerih, ko so vzorci lesa omenjenih vrst ležali v bližini predhodno postavljenih lovnih
dreves velikega jesena (predmet raziskave podobne diplomske naloge, ki še ni zaključena),
je bila naselitev intenzivnejša, kakor na kosih, ki so bila oddaljena od lovnih dreves.
Menimo, da veliki jesen privlači pisanega jesenovega ličarja s svojimi dišavami in se je ta
posledično naselil tudi na kose malega jesena in navadne oljke, ki sta bila v bližini lovnih
dreves.
Največja gradacija ličarja pa je bila na kosih malega jesena in navadne oljke, na stojišču
številka 8. Predvidevamo, da je ličar imel tukaj boljše pogoje za življenje, kakor na ostalih
stojiščih, zaradi prisotne stojne vode. Povečana vlažnost v bližini postavljenih kolov na
stojišču je po našem mnenju vplivala na ugodno mikroklimo in na trdoto lesa oz. je
ohranjala les vlažen in dovolj mehak za naselitev ličarja.
V naši raziskavi smo ugotavljali tudi povprečno dolžino rovov s pisanim jesenovim
ličarjem naseljenih kolov malega jesena in navadne oljke. Medtem, ko sta Loying in
Kirkendal (1999) v raziskavi na zahodu Norveške ugotovila, da je povprečna dolžina rovov
38,7 mm, smo v našem primeru prišli do povprečne vrednosti, ki je bila nekoliko krajša.
Pri vzorcih malega jesena je ta znašala 28,46 mm, v primeru navadne oljke pa je bila še
malenkost krajša in je znašala 26,61 mm.
Pri raziskovanju rovnih sistemov smo ugotovili tako monogamne urejene skupnosti, kakor
tudi poligamne urejene. Strinjamo se torej z obema skupinama raziskovalcev, ki pišejo
tako o monogamno (Chapman, 1868; Chararas, 1958; Schnherr, 1970; Pedrosa – Macedo,
1979; Garcia – Tajero, 1955), kakor tudi o poligamno oz. bigamno urejenih skupnostih
(Wood,1982; Kirkendal, 1984; Nougera – Martinez in Atkinson, 1990).
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Rod Fraxinus zajema pri nas tri vrste: veliki jesen (Fraxinus excelsior L.), mali jesen
(Fraxinus ornus L.) in poljski ali ostrolistni jesen (Fraxinus angustifolia L.).
Veliki jesen (Fraxinus excelsior L.) je plemeniti listavec in je gospodarsko zelo pomembna
drevesna vrsta. Pojavlja se skoraj po celi Sloveniji, na skupni površini 349.204,87 ha. V
slovenskih gozdovih ga je okrog 2.037.687 m3, kar pomeni približno 6 m3/ha.
Malega jesena (Fraxinus ornus L.) najdemo v Sloveniji na skupni površini 224.745,83 ha.
Zaradi nižjih višin in manjših premerov, ga je tudi po masi manj – 711.338 m3 za celotno
Slovenijo oz. 3 m3/ha .
Poljski jesen (Fraxinus angustifolia L.) je v Sloveniji najmanj razširjen. Najdemo ga na
skupni površini 12.799,21 ha , s skupno lesno maso 271.701.
Če pogledamo vse jesene, jih najdemo v Sloveniji na površini 551.080,85 ha s skupno
lesno maso 3.324.084 m3, kar predstavlja lesno zalogo 6 m3/ha.
Trenutno je v Sloveniji z oljko zasajenih približno 970 ha. Trend zasajanja površin z
oljkami je v zadnjih letih v porastu, saj je površin primernih za uspevanje te gospodarsko
pomembne vrste okrog 1500 ha. Iz tega lahko sklepamo, da se bo v bodoče število oljčnih
dreves in oljčnikov še povečalo in zaradi tega bomo morali še posebej paziti na njihovo
zdravstveno stanje in škodljivce, kateri ji grozijo.
Iz navedenih rezultatov lahko povzamemo, da je potrebno sestoje velikega jesena zaščititi
pred pisanim jesenovim ličarjem tako, da po poseku oz. redčenjih odstranimo ves les in
sečne ostanke iz sestoja. S tem preprečimo, naselitev in namnožitev pisanega jesenovega
ličarja in s tem propadanje vitalnih dreves malega in velikega jesena v gozdu in navadne
oljke v oljčnikih. Predvsem pa s tem ukrepom preprečimo razvrednotenje sortimentno
kakovostnih dreves velikega jesena, ki je gospodarsko zelo pomembna drevesna vrsta.
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SKLEPI

Iz ugotovitev opravljene raziskave o pisanem jesenovem ličarju (Leperesinus varius F.),
lahko podamo naslednje sklepe:
Pisani jesenov ličar gostuje v naših ekoloških razmerah, razen na velikem jesenu tudi na
navadni oljki, na malem jesenu in poredkoma tudi na španskem bezgu. Z izžiranjem rovnih
sistemov pod skorjo dreves povzroča motnje v rasti in preskrbi s hranilnimi snovmi in
vodo ter povzroča razvrednotenje kakovosti lesa ter dela veliko gospodarsko škodo v
sestojih. Ob veliki namnožitvi povzroči rakave rane, ki jim pravimo »jesenove rože«,
katere so lahko celo vzrok za propad dreves in sestojev.
V naši raziskavi je bil napad sprva opazen predvsem na kosih, ki so bila postavljena bližje
lovnim drevesom velikega

jesena (Fraxinus excelsior L.). Kasneje se je v manjšem

obsegu pojavil tudi na kosih, ki so bila oddaljena od lovnih dreves velikega jesena. Iz tega
sklepamo, da je veliki jesen s svojimi snovmi privabljal pisanega jesenovega ličarja in se je
ta posledično naselil še na kosih malega jesena.
V raziskavi je bila naselitev pisanega jesenovega ličarja na malem jesenu (Fraxinus ornus
L.) 11 krat večja od namnožitve na navadni oljki (Olea europaea L.). Izračunali smo tudi,
da je bila gostota materinskih rovnih sistemov pri malem jesenu 2,4 rova na dm2, pri
navadni oljki pa le 0,2 rova na dm2.
K večji namnožitvi pisanega jesenovega ličarja so najverjetneje, poleg obilice hrane,
vplivali tudi klimatski pogoji, saj so bile povprečne temperature zraka v letih 2000 in 2001
kar za 1,33 °C višje od 30 – letnega povprečja (podatki najbližje meteorološke kontrolne
postaje Postojna), medtem ko je bila povprečna višina padavin za 10,6 mm in povprečna
relativna vlaga zraka za 3,36 % nižja od dolgoletnega povprečja.
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Višanje povprečnih temperatur zraka, nižanje povprečne relativne vlage zraka ter višanje
povprečne višine padavin v kombinaciji z zadostno količino hrane pozitivno vpliva na
razvoj ličarja. V primeru, da les leži v bližini stojne vode, ta pozitivno vpliva na razvoj in
gosto naselitev ličarja.
Oktobra leta 2002, smo zastavili še poizkus, kjer smo ugotavljali mesto prezimovanja
pisanega jesenovega ličarja. V 10 entomoloških zabojev smo postavili opad in 15 –
centimetrske plasti prsti iz različnih stojišč sestoja velikega jesena in jih prenesli v
kontrolirane pogoje v laboratorij BF – LEŠ, kjer smo morebiten razvoj ličarja opazovali 31
dni. Ugotovili smo, da ni prišlo do eklozije adultov iz opada in prsti, zato sklepamo, da
ličar ne prezimuje ne v opadu, ne v prsti. Verjetno je bil vzorec premajhen, da bi lahko
dobili realne rezultate in iz tega sklepali in delali zaključke. Menimo, da je ta tema lahko
predmet nadaljnjih raziskav.
Poiskali smo tudi podatke o jesenih v Sloveniji in ugotovili, da je največ velikega jesena
(Fraxinus excelsior L.). Najdemo ga skoraj na celotnem območju Slovenije na skupni
površini 349.204,87 ha. Je plemeniti listavec in je gospodarsko zelo pomembna drevesna
vrsta. V slovenskih gozdovih ga je okrog 2.037.687 m3, kar pomeni približno 6 m3/ha.
Malega jesena (Fraxinus ornus L.) najdemo v Sloveniji na skupni površini 224.745,83 ha.
Zaradi nižjih višin in manjših premerov, ga je tudi po masi manj – 711.338 m3.
Najmanj razširjen v Sloveniji je poljski jesen (Fraxinus angustifolia L.). Najdemo ga na
skupni površini 12.799,21 ha , s skupno lesno maso 271.701 m3.
Trenutno je v Sloveniji z oljko zasajenih približno 970 ha. Trend zasajanja površin z
oljkami je v zadnjih letih v porastu, saj je površin primernih za uspevanje te gospodarsko
pomembne vrste okrog 1500 ha. Iz tega lahko sklepamo, da se bo v bodoče število oljčnih
dreves in oljčnikov še povečalo.
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Kakor kažejo povprečja oz. trendne črte povprečne temperature zraka, povprečne višine
padavin in povprečne relativne vlage zraka, se bomo morali v prihodnosti bolj potruditi in
pustiti po sečnji velikega jesena čim manj sečnih ostankov in lesa v gozdu. Sečne ostanke
je potrebno sežgati ali pa jih kakorkoli drugače predelati – npr. lesni sekanci, lesni peleti,
itn. S tem bomo preprečili razvoj pisanega jesenovega ličarja in zaščitili razvrednotenje in
propadanje gospodarsko in ekološko pomembnih, visoko kakovostnih drevesnih vrst.
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10 POVZETEK
V diplomskem delu smo v obdobju od 7.5.2002 do 19.7.2002, raziskovali gostitelje
pisanega jesenovega ličarja (Leperesinus varius F.). Poglobili smo se tudi v njegovo
bionomijo in značilnosti, ter ugotavljali ali prezimuje v opadu in prsti.
Za ugotavljanje gostiteljev pisanega jesenovega ličarja smo uporabili kose lesa petih
drevesnih vrst: mali jesen (Fraxinus ornus L.), navadna oljka (Olea europaea L.), črni
oreh (Juglans regia L.), robinija (Robinia pseudoacacia L.), vrste rodu jablan (Malus sp.)
in španski bezeg (Syringa vulgaris L.) kot grmovno vrsto.
Ugotavljanje prisotnosti ličarja na različnih gostiteljih, smo spremljali

v časovnih

presledkih. Na kosih lesa, ki smo jih položili v napaden sestoj velikega jesena, smo ob
vsakokratnem obisku označili in olupili dm2 skorje. Z lupljenjem skorje smo ugotavljali
prisotnost ličarja. Tam kjer je bil ličar prisoten smo intenziteto naselitve oz. število in
dolžino materinskih rovnih sistemov zapisovali in kasneje izračunali povprečja ter jih
podali v preglednicah.
V raziskavi smo ugotovili, da ličar v naših ekoloških razmerah poleg velikega jesena,
naseljuje tudi mali jesen in navadno oljko. Ugotovili smo tudi da, se je pisani jesenov ličar
pojavil tudi na španskem bezgu, vendar samo s poskusom zavrtavanja.
Intenziteta naselitve pisanega jesenovega ličarja je bila na malem jesenu kar 11 krat večja
od naselitve na navadni oljki. Tudi povprečna dolžina materinskih rovnih sistemov je bila
pri malem jesenu večja (28,46 mm) od tiste na navadni oljki (26,61 mm). Izračunali smo
tudi, da je bila gostota materinskih rovnih sistemov pri malem jesenu 2,4 rova na dm2, pri
navadni oljki pa le 0,2 rova na dm2.
Pri raziskovanju rovnih sistemov smo ugotovili tako monogamne urejene skupnosti, kakor
tudi poligamne urejene. Strinjamo se torej z obema skupinama raziskovalcev, ki pišejo
tako o monogamno, kakor tudi o poligamno oz. bigamno urejenih skupnostih.
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Glede na povečano povprečno temperaturo zraka za 1,33 °C (v letih 2000 in 2001) od
dolgoletnih povprečij in zmanjšanje povprečne višine padavin za 10,6 mm (v letih 2000 in
2001) in zmanjšanje povprečne relativne vlage za 3,36 % (v letih 2000 in 2001) ter obilici
hrane, sklepamo na ugodne klimatske razmere za razvoj pisanega jesenovega ličarja.
Pisanemu jesenovemu ličarju ustreza tudi lokacija s stojno vodo, kar prikazujejo tudi
podatki naseljenosti kosa malega jesena in navadne oljke na stojišču št. 8. Tu se je v času
raziskave zadrževala stojna voda.
Poiskali smo tudi podatke o jesenih v Sloveniji in ugotovili, da je največ velikega jesena
(Fraxinus excelsior L.). Najdemo ga skoraj na celotnem območju Slovenije na skupni
površini 349.204,87 ha. V slovenskih gozdovih ga je okrog 2.037.687 m3, kar pomeni
približno 6 m3/ha.
Malega jesena (Fraxinus ornus L.) najdemo v Sloveniji na skupni površini 224.745,83 ha.
Zaradi nižjih višin in manjših premerov, ga je tudi po masi manj – 711.338 m3.
Najmanj razširjen od jesenov v Sloveniji je poljski jesen (Fraxinus angustifolia L.).
Najdemo ga na skupni površini 12.799,21 ha , s skupno lesno maso 271.701 m3.
Slovenija je z oljko zasajena na 970 ha. Ker je primernih površin za rast oljke približno
1500 ha, bo trend zasajanja v bodoče v porastu.
Glede na trendno črto klimatskih dejavnikov je jasno, da bo pisanemu jesenovemu ličarju
klima v bodoče še bolj naklonjena. Ker vemo, da pisani jesenov ličar ob močnih gradacijah
lahko postane tudi primarni škodljivec, je smiselno, da skrbimo za gozdno higieno
jesenovih sestojev in urejenost oljčnikov. Tako lahko preprečimo gospodarski izpad ter
zmanjšanje ekoloških funkcij jesenovih in oljčnih rastišč.
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Priloga A1:
Prikaz poteka povprečnih temperatur zraka za meteorološko kontrolno postajo Postojna v
obdobju od leta 1970 do 1999
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Priloga A2:
Prikaz poteka trendne črte za povprečno temperaturo zraka za obdobje od leta 1970 do leta
2012
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Priloga B1:
Prikaz poteka povprečne relativne vlage zraka za meteorološko kontrolno postajo Postojna
za obdobje od leta 1970 do 1999
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Priloga B2:
Prikaz poteka trendne črte za povprečno relativno vlago zraka za obdobje od leta 1970 do
2012
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Priloga C1:
Prikaz poteka povprečne višine padavin za meteorološko kontrolno postajo Postojna za
obdobje od leta 1970 do 1999
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Prikaz poteka trendne črte za povprečno višino padavin za obdobje od leta 1970 do 2012
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