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1 UVOD
Navadna smreka je vednozelena drevesna vrsta s stoţčasto krošnjo in plitvim koreninskim
sistemom. Polnolesno in ravno deblo smreke omogoča veliko uporabnost lesa v
gradbeništvu, papirnati industriji in za izdelavo pohištva. Zaradi velike uporabnosti
smrekovega lesa so smreko v drugi polovici 19. stoletja razširili po vsej Evropi. Posledično
je smreka postala gospodarsko najpomembnejša drevesna vrsta tako v Evropi kot tudi v
Sloveniji. V Sloveniji naravna rastišča smreke najdemo le v Alpah in v Dinaridih. Na
strmih pobočjih visokogorskega sveta smreka pogosto gradi varovalne sestoje.
Pospeševanje in sajenje smreke pa je povzročilo, da danes smreka prerašča večja območja
po celotni Sloveniji. Areal smreke v Evropi se razteza od Skandinavije na severu vse do
skrajnega juga Dinaridov (slika 1). Na zahodu sega areal smreke vse do francoskih Alp.
Proti vzhodu pa se areal smreke razteza globoko v Rusijo. Smreka je značilna borealna
alpska vrsta, ki ima areal razdeljen na tri ločene dele. V alpsko-ilirsko-balkanskem delu,
kamor spada areal smreke v Slovenji, je smreka gorska vrsta in se pojavlja v Alpah in
Dinaridih (Brus, 2011).

Slika 1: Areal navadne smreke označen z modro barvo (Picea abies…, 2020)
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Evropski macesen je listopadno iglasto drevo, ki ima jajčasto stoţčasto, močno
presvetljeno krošnjo in dobro razvit koreninski sistem z glavno korenino. Deblo je
polnolesno in ravno. Obstojnen in elastičen les macesna je zelo cenjen v gradbeništvu in
mizarstvu. Macesen so v Sloveniji v manjših količinah tudi sadili izven njegovega
naravnega areala. Areal macesna v Evropi je majhen in razdeljen na štiri dele (slika 2).
Alpski macesen, kamor spada tudi macesen v Sloveniji, raste na območju Alp. Macesen pa
najdemo tudi v Karpatih, Sudetih in na Poljskem (Brus, 2011).

Slika 2: Areal evropskega macesna označen z modro barvo (Larix decidua…, 2020)

Začetki opazovanja in analiziranja drevesnih vrst na raziskovalnih ploskvah segajo ţe v 19.
stoletje. Trajne raziskovalne ploskve podajajo pomembne in nezamenljive informacije za
znanost in prakso. Prav zaradi tega trajnih raziskovalnih ploskev ne bi smeli opuščati,
vendar pa so v zadnjih desetletjih stroški njihovega vzdrţevanja pretehtali njihove koristi.
Vzpostavljanje novih trajnih raziskovalnih ploskev je dolgotrajen proces, ki pogosto ne
prinese rezultatov v nekaj desetletjih. Obstoječe trajne raziskovalne ploskve bi morali
vzdrţevati in na njih izvajati ponovne meritve, saj je njihovo opuščanje preuranjena
odločitev, s katero lahko izgubimo pomembne in nezamenljive informacije o razvoju
gozdih sestojev. Kljub temu da trajne raziskovalne ploskve ne sluţijo več izvornim
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raziskovalnim vprašanjem, pa lahko z njihovim spremljanjem preučujemo aktualna
znanstvena vprašanja (spreminjanje drevesne sestave, odpornost na sušo, odpornost
gozdov na naravne motnje) (Pretzsch in sod., 2019).
Na Slovenskem so raziskovalne ploskve postavili pred 70 leti, na območjih nekdanjih
novin pa v začetku 60-tih let prejšnjega stoletja. V Sloveniji je malo trajnih raziskovalnih
ploskev, ki so se ohranile do danes in na katerih bi izvajali meritve več desetletij. Med tiste
raziskovalne ploskve, ki jih spremljajo najdlje, pa zagotovo spadajo tudi raziskovalne
ploskve, ki jih je zasnoval prof. Mlinšek na opuščenih fratah in novinah v Koprivni na
Koroškem. Na teh raziskovalnih ploskvah spremljamo sukcesijski razvoj gozda ţe od leta
1962. Sledile so še meritve v letih 1965, 1968, 1972, 1990 in 2017. Vsa drevesa na
ploskvah imajo določene pravokotne koordinate, označena so z aluminijasto ploščico s
številko, ki pomaga pri identifikaciji posameznih dreves. Ob vseh meritvah je bilo vsako
drevo ocenjeno po IUFRO klasifikaciji (Mlinšek, 1968). Izmerjen je bil prsni premer
dreves na mm natančno. Prav tako je bila izmerjena tudi višina vseh dreves na ploskvah.
Na podlagi pričevanja starejših prebivalcev Koprivne oz. lastnikov gozdov, v katerih so
trajne raziskovalne ploskve, pa poznamo tudi začetek zaraščanja teh ploskev z gozdom.
Katastrska občina Koprivna je v preteklosti izgledala bistveno drugače. Na površinah
današnjih gozdov so kmetje na fratah in novinah pridobivali hrano za preţivetje, gozdov pa
je bilo zelo malo. Golob (2018) je predstavil spremembe površine gozdov skozi zgodovino.
Od leta 1962, ko so na teh raziskovalnih ploskvah začeli z meritvami, pa do leta 2017 se je
površina gozdov v katastrski občini Koprivna povečala za 681 ha. Po opuščanju fratarjenja
in novinarjenja so bili ti gozdovi prepuščeni naravnemu razvoju. Na opuščenih fratah in
novinah pa je prof. dr. Dušan Mlinšek vzpostavil te ploskve z namenom spremljanja
sukcesijskega razvoja gozdov. Razvoj gozdov na nekdanjih novinah so ocenjevali tudi v
Estoniji in na Švedskem, prikazan je bil tudi pregled novinarjenja v drugih evropskih
drţavah (Golob, 2018; Golob in sod., 2019).
Podatki iz trajnih raziskovalnih ploskev v Koprivni so izredno pomembni, kakovostni in
med seboj primerljivi, saj zajemajo daljše časovno obdobje in nam kaţejo sukcesijski
razvoj gozdov, višinske, debelinske in tudi volumenske prirastke v tej alpski dolini.
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2 PREGLED LITERATURE
Na pomen spremljanja stalnih raziskovalnih ploskev so opozarjali tudi raziskovalci v
Sloveniji (Diaci, 1992; Diaci, 2006; Hladnik in Skvarča, 2009; Kotar, 2011). Pri
spremljanju stalnih raziskovalnih ploskev lahko gre za preučevanje razvoja gozdov, ki so
bili prepuščeni naravnemu razvoju ali preučevanju različnih gozdno-gojitvenih ukrepov.
Diaci (1992) je preučeval učinke izbiralnih redčenj v umetno osnovanih smrekovih
gozdovih na severozahodnem območju Krašice. Na podlagi meritev v letih 1983 in 1990 je
ugotavljal razlike v razvoju sestojev med nenegovanim sestojem in sestojem z različnimi
jakostmi izbiralnega redčenja. Ugotovil je, da imajo ti sestoji izredno visoke tekoče
prirastke. Prav tako je ugotovil, da so bili deleţi listavcev v nenegovanih sestojih precej
veliki. Pri vplivu izbiralnih redčenj različnih jakosti pa je ugotovil, da so se povečali
debelinski prirastki in srednji premeri nosilcev funkcij. Zmanjšali pa so se srednja višina
sestoja, volumenski prirastek sestoja in tudi lesna zaloga sestoja (Diaci, 1992).
Na stalnih raziskovalnih ploskvah je Bončina (1994) preučeval vplive redčenj na razvoj
bukovih sestojev na Somovi gori. Na podlagi meritev v letih 1980, 1986, 1989 in 1993 so
primerjali dve ploskvi. Na polovici prve ploskve so izvajali redčenje močne jakosti, druga
polovica pa je bila prepuščena naravnemu razvoju. Na polovici druge ploskve so izvajali
redčenje zmerne jakosti, druga polovica pa je bila prepuščena naravnemu razvoju. V
redčenih sestojih so bili debelinski in volumenski prirastki večji. Prav tako je bil srednji
sestojni premer v redčenih sestojih večji. Povečal se je tudi vrednostni prirastek, saj se
večji del prirastka akumulira na manjše število izbranih dreves (Bončina, 1994).
V sestojih črne jelše je na stalnih raziskovalni ploskvah v Polanskem logu Kecman (1999)
preučeval gojitvene lastnosti črne jelše. Na štirih ploskvah so izvedli meritve v letih 1967,
1973, 1979, 1983, 1993 in 1998, na eni ploskvi pa v letih 1975, 1980, 1993 in 1998. Na
podlagi teh meritev so izvedli primerjavo učinkov redčenja različnih jakosti. Po redčenjih
se je srednji premer povečal, prav tako debelinski prirastek. Večje lesne zaloge v mlajših
razvojnih fazah lahko pričakujemo v redčenih sestojih, nasprotno pa lahko pri redčenih
sestojih pričakujemo manjše lesne zaloge v starejših razvojnih fazah v primerjavi z

Golob J. Priraščanje navadne smreke (...) in evropskega macesna (...) na nekdanjih novinah v Koprivni.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani., Biotehniška fakulteta., Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2020

5

neredčenimi sestoji (Kecman, 1999). V letu 2018 je na teh stalnih raziskovalnih ploskvah
meritve izvedel Lendvai (2018). Ugotovil je, da bi največje število najvitalnejših dreves
dosegli z zmernim redčenjem. Prav tako bi pri zmernem redčenju imela debla najmanj
napak (Lendvai, 2018).
V predalpskih jelovo-bukovih sestojih je Borkovič (2008) na dveh raziskovalnih ploskvah
izvedel ponovno premerbo. Na eni raziskovalni ploskvi so bila pred tem izvedena merjenja
v letih 1951, 1956, 1960, 1966, 1972 in 1982. Na drugi raziskovalni ploskvi pa v letih
1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1975 in 1982. V obdobju meritev se debelinski prirastek
dreves, katerih prsni premer je večji od 30 cm, povečuje, nasprotno pa velja za drevesa,
katerih prsni premer je bil manjši od 30 cm. Ta so zaostajala v rasti, celotne lesne zaloge
pa so dosegle visoke vrednosti (Borkovič, 2008).
Na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki je v alpskem gozdu smreke Porenta (2008) izvedel
ponovno izmero gozdnih sestojev. Na eni raziskovalni ploskvi so bila pred tem izvedena
merjenja v letih 1969 in 1982. Na drugi raziskovalni ploskvi pa v letih 1968, 1978 in 1982.
Ugotovil je visoke lesne zaloge in tudi velik deleţ dreves s poškodovanimi debli. Ugotovil
je tudi zmanjševanja debelinskega priraščanja (Porenta, 2008).
Stopar (2018) je primerjal priraščanje smrek na naravnih in spremenjenih rastišč smreke. Z
dendrokronološko analizo smrek je ugotovil, da ni značilnih razlik v priraščanju smreke na
antropogenih in naravnih rastiščih. Prav tako je ugotovil, da na priraščanje smreke v
Sloveniji bolj kot količina padavin in temperatura vplivata predvsem kakovost rastišča,
relief in nadmorska višina. Na niţjih legah je ugotovil tudi vplive klimatskih sprememb na
debelinsko priraščanje. Ocenil je, da klimatske spremembe v zadnjih 30-tih leti vplivajo na
priraščanje smreke (Stopar, 2018).
Levanič in sod. (2008) so z dendrokronološko analizo na dveh lokacijah v Sloveniji
preučevali občutljivost smreke na klimatske dejavnike. Širine branik dreves iz Sorškega
polja so bile bolj variabilne kot pri drevesih s Pokljuke. Pri vplivu padavin in temperatur
niso ugotovili korelacij s širino branik. Drevesa v alpskem prostoru (Pokljuka) so imela
šibek pozitiven odziv v širini branik pod vplivom poletnih temperatur. Nasproten odziv pa
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so imela drevesa iz niţin (Sorško polje), ki so imela šibek negativen odziv v širini branik.
Na podlagi slabega odziva dreves iz obeh lokacij so sklepali, da na širino branik bolj kot
temperature in padavine vplivajo razlike v matični podlagi, reliefu in nadmorski višini
(Levanič in sod., 2008).
Firm (2006) je pri analizi visokogorskih gozdov na ekstremnih rastiščih v rezervatu Polšak
ugotovil visoke lesne zaloge sestojev macesna s primešano smreko. Zaostrene razmere niso
vplivale na višinske in debelinske prirastke smreke in macesna. Prav tako so bili tudi
volumenski prirastki na gozdni meji še vedno visoki. Sestoji macesna in smreke imajo v
začetnih razvojnih fazah šopasto zgradbo, ki se v poznih razvojnih fazah izgublja (Firm,
2006).
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3 CILJI NALOGE IN HIPOTEZE
Na podlagi preteklih meritev (Golob, 1990; Golob, 2018) smo na trajnih raziskovalnih
ploskvah ugotavljali spremembe temeljničnega premera, dominantnega premera,
dominantne višine, števila dreves na hektar, indeksa sestojne gostote, temeljnice in lesne
zaloge.
Izračunali smo tudi debelinske in višinske prirastke dreves v obdobju meritev. Predstavili
smo spreminjanje prostorske razmestitve dreves na ploskvah. Z izvrtki iz dreves smo tudi
ugotavljali trend debelinskega priraščanja macesna in smreke v odvisnosti od klime.
Oblikovali smo štiri hipoteze :


Trend priraščanja smreke na rastiščih nekdanjih novin, kjer so bili sestoji
prepuščeni naravnemu razvoju, se razlikuje od tistega na primerljivih naravnih
rastiščih v prvobitnih gospodarskih gozdovih.



Debelinski prirastek smreke je v odvisnosti od klimatskih razmer v zadnjih
desetletjih statistično drugačen kot v obdobju pred tem; zanima nas, ali bo mogoče
zaznati vpliv podnebne sprememb v zadnjem času.



Zaradi visokih sestojnih gostot pričakujemo v zadnjem obdobju manjše debelinsko
priraščanje smreke.



Ob spreminjanju sestojnih gostot se spreminja tudi kakovost dreves v sestojih na
raziskovalnih ploskvah.
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4 PREDSTAVITEV OBJEKTA
4.1

KATASTRSKA OBČINA KOPRIVNA

Podrobneje je katastrsko občino opisal Golob (2018). Koprivna je alpska dolina v povirju
reke Meţe med Raduho (2062 m. n. v.), Olševo (1930 m. n. v.) in Peco (2126 m. n. v.)
(slika 3 in 4). V katastrski občini Koprivna prevladuje zasebna gozdna posest. Prevladujejo
samotne kmetije oziroma celki. Velikost večjih celkov je med 100 in 150 ha. Koprivna je
geološko in geografsko del Karavank, zanjo je značilna pestra geološka sestava (slika 5).
Relief je razgiban. Strma pobočja se spuščajo proti reki Meţi. Podnebje v Koprivni je
alpskega značaja, saj celotno dolino obdajajo Peca, Olševa in Raduha. Zime so dolge in
mrzle. Sneg se v dolini obdrţi do pozne pomladi. Poletja so kratka in topla. Vegetacijska
doba je kratka in traja ob maja do septembra (Golob, 2018).

Slika 3: Lega Koprivne na karti Slovenije (GURS, 2016)
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Slika 4: Raziskovalne ploskve v k.o. Koprivna. Zgoraj levo so označene ploskve na kmetiji Zdovc,
zgoraj desno na nekdanji kmetiji Čofatija in spodaj na kmetiji Janšek (GURS, 2016)

Slika 5: Geološka karta k.o. Koprivna z označenimi ploskvami (Geološki zavod Slovenije, 2020)
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Slika 6: Senčen relief k.o. Koprivna z označenimi gozdnimi zdruţbami in lokacijami ploskev
(LIDAR, 2017 in ZGS, 2020)

4.2

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH PLOSKEV

Podrobneje je trajne raziskovalne ploskve opisal Golob (2018). V preglednici 1 so opisani
osnovni podatki o raziskovalnih ploskvah.
Preglednica 1: Osnovni podatki o raziskovalnih ploskvah (Golob, 2018: 8)

Ploskev
Št.
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kraj
Čofatija
Čofatija
Čofatija
Čofatija
Zdovc
Zdovc
Zdovc
Zdovc
Janšek
Janšek
Janšek
Janšek
Janšek

Nadmorska višina
Naklon terena Površina
Ekspozicija
(m)
(%)
(m²)
1210
1230
1250
1300
1310
1310
1320
1300
1100
1170
1160
1110
1120

J
J
JJZ
JJV
SV
SV
SV
SSV
SSV
VSV
VSV
SV
S

67
67
70
60
60
60
40
57
0
55
35
60
42

600
400
180
100
100
100
49
2800
238
262
275
190
240
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4.2.1 Čofatija
Ploskve 3, 4, 6 in 7 leţijo v gozdovih nekdanje kmetije Čofatije, ki je danes v lasti kmetije
Florin iz Tople (slika 7). Skupna površina ploskev znaša 0,128 ha. Deleţ smreke v
temeljnici je 82,2 %. Te ploskve leţijo na rastišču Cardamini savensi-Fagetum var. geogr.
Abies alba oziroma kisloljubno zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico (slika 6).
Gozd je začel zaraščati te ploskve v letu 1915 (Golob, 2018).

Slika 7: Raziskovalne ploskve na nekdanji kmetiji Čofatija (GURS, 2016)
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Slika 8: Ploskev 3 – prevladujejo sestoji smreke v fazi debeljaka

Slika 9: Ploskev 4 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi debelejšega drogovnjaka
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Slika 10: Ploskev 6 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi debelejšega drogovnjaka

Slika 11: Ploskev 7 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka
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4.2.2 Zdovc
Ploskve 8, 9 in 10 leţijo v gozdovih kmetije Zdovc (slika 12). Skupna površina ploskev
znaša 0,025 ha. Deleţ smreke v temeljnici znaša 91,4 %. Te ploskve leţijo na rastišču
Cardamini savensi-Fagetum var. geogr. Abies alba oziroma kisloljubno zgornjegorsko
bukovje z zasavsko konopnico (slika 6). Gozd je začel zaraščati te ploskve v letu 1945
(Golob, 2018).

Slika 12: Raziskovalne ploskve 8, 9 in 10 na kmetiji Zdovc (GURS, 2016)
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Slika 13: Ploskev 8 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka

Slika 14: Ploskev 9 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi debelejšega drogovnjaka
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Slika 15: Originalna tabla, ki je označevala ploskev 10. S takšno tablo so bile v letu 1962 ob prvi
meritvi označene vse ploskve

Slika 16: Ploskev 10 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka
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4.2.3 Zdovc 11
Ploskev 11 leţi v gozdovih kmetije Zdovc (slika 17). Površina ploskve znaša 0,28 ha.
Deleţ smreke v temeljnici znaša 42,4 %, deleţ macesna pa 57,6 %. Ta ploskev leţi na
rastišču Cardamini savensi-Fagetum var. geogr. Abies alba oziroma kisloljubno
zgornjegorsko bukovje z zasavsko konopnico (slika 6). Ob prvih meritvah leta 1962 je bil
gozd na tej ploskvi ţe dobro razvit, saj je gozd začel zaraščati te ploskve ţe v letu 1920
(Golob, 2018).

Slika 17: Raziskovalna ploskev 11 na kmetiji Zdovc (GURS, 2016)
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Slika 18: Ploskev 11 – prevladujejo mešani sestoji smreke in macesna v razvojni fazi debeljaka

4.2.4 Janšek
Ploskve 12, 13, 14, 15 in 16 leţijo v gozdovih kmetije Janšek (slika 19). Skupna površina
ploskev znaša 0,121 ha. Deleţ smreke v temeljnici znaša 70,1 %. Te ploskve leţijo na
rastišču Homogyno sylvestris-Fagetum oziroma predalpsko jelovo bukovje (slika 6). Gozd
je začel zaraščati te ploskve v letu 1930 (Golob, 2018).

Slika 19: Raziskovalne ploskve 12, 13, 14, 15 in 16 na kmetiji Janšek (GURS, 2016)
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Slika 20: Ploskev 12 – v pestri drevesni sestavi v teh sestojih prevladuje smreka v razvojni fazi
debeljaka

Slika 21: Ploskev 13 – prevladujejo sestoji smreke v razvojni fazi tanjšega drogovnjaka
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Slika 22: Ploskev 14 – ob prevladujoči smreki je v sestojih, ki so v razvojni fazi debelejšega
drogovnjaka, tudi nekaj gorskega javorja

Slika 23: Ploskev 15 – ob prevladujoči smreki je v sestojih, ki so v razvojni fazi debeljaka, tudi
nekaj gorskega javorja
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Slika 24: Ploskev 16 – prevladujejo sestoji smreke v fazi debeljaka

4.3

NOVINARJENJE IN FRATARJENJE

Novinarjenje in fratarjenje sta podrobneje opisala Golob (1992) in Golob (2018). Zaradi
pomanjkanja kmetijskih površin so si visokogorski kmetje poiskali kmetijske površine v
gozdu. Pri novinarjenju so kmetje posekali manjše površine gozda, ki še ni bil dobro razvit.
Posekano drevje so zloţili po vsej površini novonastale novine in ga poţgali. Po dveh letih
uporabe te površine za njivo so to njivo opustili in uporabljali kot pašnik za domače ţivali.
Po nekaj letih uporabe pašnika se je ta površina zarastla z gozdom. Ponovno so se na isto
površino vrnili vsakih 10 do 30 let. Pri fratarjenju so kmetje posekali in poţgali površine
odraslega gozda. Manjša drevesa so posekali in jih zloţili po novonastali novini. Debelejša
drevesa so samo oklestili in jih pustili na površini. Tudi te novine so po dveh letih opustili
in jih še nekaj let uporabljali za pašnik, nato pa ponovno prepustili zaraščanju (Golob,
2018).
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5 METODE DELA
5.1

ANALIZA ZAPOREDNIH MERITEV

V letih 1962, 1965, 1968, 1972, 1990 in 2017 so bile na teh ploskvah izvedene popolne
izmere dreves. Vsako drevo na teh ploskvah so tudi ocenili s klasifikacijo IUFRO
(Mlinšek, 1968). Na vsako drevo so ob prvi meritvi leta 1962 pritrdili tudi identifikacijsko
številko, s katero smo lahko spremljali debelinsko in višinsko rast posameznega drevesa ter
tudi spremembe ocen po klasifikaciji IUFRO skozi obdobja meritev. Z merskim trakom so
bila ob vseh meritvah na milimeter natančno na prsni višini (1,3 m) izmerjena vsa drevesa.
Vsem drevesom so bile tudi na decimeter natančno izmerjene višine. Pri meritvi v letu
1990 so se višine izmerile z višinomerom SUUNTO. Ob zadnji meritvi v leto 2017 pa z
višinomerom Haglöf Vertex IV.
Podatke smo obdelali z Microsoft Excelom. Pri obdelavi podatkov smo posamezne ploskve
zdruţili v štiri skupine ploskev. V skupino Čofatija smo zdruţili ploskve 3, 4, 6 in 7, v
skupino Zdovc smo zdruţili ploskve 8, 9 in 10. Ploskev 11 pri Zdovcu smo zaradi njene
velikosti, saj zavzema skoraj polovico skupne površine vseh ploskev, obravnavali posebej.
V skupino Janšek pa smo zdruţili ploskve 12, 13, 14, 15 in 16.
Na podlagi preteklih meritev smo za leta 1962, 1972, 1990 in 2017 izračunali srednje
temeljnični premer (dg), dominantni premer (ddom), dominantno višino (hdom), število dreves
na hektar (N/ha), indeks sestojne gostote (SDI) in temeljnico (G). Dominantni premer smo
izračunali po določilih, da ga predstavlja 100 najdebelejših dreves na hektar. Sledil je
izračun temeljnice teh dreves. Iz temeljnice smo nato izpeljali srednje temeljnični premer
za 100 najdebelejših dreves na hektar. Dominantno višino smo izračunali tako, da smo v
višinski krivulji dreves na ploskvi odčitali višino drevesa z dominantnim premerom.
Sestojne gostote smo izračunali na podlagi Reinekejevega indeksa sestojne gostote (SDI)
(1933; cit. po Pretzsch in Biber, 2005) po obrazcu:
𝑆𝐷𝐼 = 𝑁(25/𝑑)−1,605

…(1)

Vrednost N predstavlja število dreves na hektar, vrednost d pa srednje temeljnični premer
dreves glede na povprečni premer 25 cm.
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Izračunali smo tudi lesno zalogo za skupine ploskev. Lesno zalogo smo izračunali po
tarifah in tudi po deblovnicah, ki jih je v analitično obliko preoblikoval Puhek (Kušar in
sod., 2013). Na teh ploskvah so izvedli meritve tudi v letih 1965 in 1968, vendar smo jih
pri analizi izpustili, ker so bile opravljene le tri leta po predhodnih meritvah. Primerjavo s
Halajevimi tablicami (Kotar, 2007) in tudi švicarskimi tablicami (Kotar, 1980) smo
naredili tako, da smo ob poznavanju dominantne višine dreves in starosti sestojev iz
grafikona, ki prikazuje razvoj zgornje višine, ugotovili bonitetni razred. Pri švicarskih
tablicah smo določili bonitetne razrede na podlagi starosti 50 let, pri Halajevih tablicah pa
na podlagi starosti 100 let. Nato smo v donosnih tablicah z ustreznim bonitetnim razredom
razbrali sestojne parametre sestojev ob posameznih starostih sestojev. Proizvodno
sposobnost rastišča smo določili tako, da smo v donosnih tablicah poiskali maksimalni
povprečni volumenski prirastek (MAIMAKS). Tablični sestoj je model gospodarjenega
sestoja, v katerem se temeljnica giblje med naravno in kritično, zato smo MAIMAKS delili z
0,95 (Kotar, 2007). Dobljena vrednost predstavlja proizvodno sposobnost rastišča.
Zaradi poznavanja premera in višine posameznega drevesa ob vseh meritvah smo lahko
izračunali povprečni letni debelinski in višinski prirastek posameznega drevesa skozi
obdobja meritev. Letne debelinske in višinske prirastke smo izračunali tako, da smo
premeru oziroma višini posameznega drevesa ob drugi meritvi odšteli premer oziroma
višino posameznega drevesa ob prvi meritvi ter nato delili s številom let, ki je minilo med
obema meritvama. Na podlagi teh letnih debelinskih in višinskih prirastkov smo nato
izračunali povprečne letne debelinske in višinske prirastke dreves po posameznih ploskvah
in tudi po posameznih skupinah ploskev.
Zaradi ocen dreves po klasifikaciji IUFRO smo lahko izračunali tudi povprečne letne
debelinske in višinske prirastke dreves v zgornjem, srednjem in spodnjem sloju. Pri
izračunu povprečnih letnih debelinskih in višinskih prirastkov po posameznih slojih smo
upoštevali slojevitost dreves ob drugi meritvi. Na podlagi teh podatkov smo nato izračunali
povprečne letne debelinske in višinske prirastke smreke in macesna v obdobjih med
meritvami po posameznih ploskvah in tudi po posameznih skupinah ploskev. Na grafe
povprečnega debelinskega prirastka smo dodali tudi povprečne debelinske prirastke
smreke in macesna za ta obdobja, ki smo jih pridobili z izvrtki. Predstavili smo tudi letni
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povprečen debelinski prirastek smreke in macesna po posameznih skupinah ploskev, ki
smo jih pridobili z izvrtki.
Za drevesa, ki so med dvema meritvama odmrla, ne vemo, kdaj so odmrla. Zaradi tega smo
predpostavljali, da so vsa drevesa ţivela do polovice obdobja med obema meritvama. Ta
drevesa, ki so izpadla, so bila najverjetneje v spodnjem sloju. Ob poznavanju povprečnega
letnega prirastka v spodnjem sloju na posamezni skupini ploskev smo nato drevesom, ki so
med dvema meritvama odmrla, izračunali debelinski in višinski prirastek do polovice
obdobja med dvema meritvama. Nato smo ta debelinski in višinski prirastek prišteli k
premeru oziroma višini posameznega drevesa ob prvi meritvi. Tako smo dobili premere in
višine dreves, če bi odmrlo drevo rastlo do polovice obdobja med obema meritvama. Na
podlagi teh premerov in višin smo nato po tarifah in deblovnicah izračunali lesno zalogo
odmrlih dreves.
Neto prirastek lesne zaloge smo ob poznavanju lesne zaloge ob prvi in drugi meritvi in
odsotnosti poseka izračunali po obrazcu:
iv= V2 + Vp–V1

…(2)

Vrednost V2 je lesna zaloga ob koncu meritvenega obdobja, vrednost Vp volumen
posekanih dreves in vrednost V1 lesna zaloga na začetku meritvenega obdobja. Ob
poznavanju lesne zaloge ţivih dreves ob prvi in drugi meritvi, lesne zaloge odmrlih dreves
do polovice obdobja med obema meritvama in odsotnostjo poseka na teh ploskvah smo
lahko izračunali bruto prirastek začetne lesne zaloge. Bruto prirastek začetne lesne zaloge
smo izračunali po obrazcu;
iv= V2 + Vm + Vp–V1

…(3)

Vrednost V2 je lesna zaloga ob koncu meritvenega obdobja, vrednost Vm je volumen
odmrlih dreves, vrednost Vp volumen posekanih dreves in vrednost V1 lesna zaloga na
začetku meritvenega obdobja.
Ob poznavanju števila dreves na hektar in deleţa kakovosti debla po skupinah ploskev smo
lahko primerjali zmanjševanje števila dreves in spreminjanje deleţa kakovosti debla
posameznih dreves.
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Prostorska razmestitev dreves nas je zanimala, ker so ob začetnih merjenjih ocenjevali
šopasto porazdelitev. Ob poznavanju pravokotnih koordinat dreves smo ţeleli z opisano
metodo objektivno preveriti značilnosti prostorske razmestitve dreves v obdobju meritev.
Pri razmestitvi dreves smo razmeščanje dreves analizirali na podlagi poznavanja sosedskih
razdalj med drevesi (Kotar, 1998). Ob poznavanju horizontalne zgradbe dreves v vseh
obdobjih merjenj (Golob, 1990; Golob, 2018) smo v programskem okolju GIS ArcMap
izračunali razdaljo posameznega drevesa do njegovega najbliţjega soseda. Nato smo v
Microsoft Excelu izračunali indeks agregacije (R). Mera agregacije je podana z razmerjem
med dejansko povprečno razdaljo od vsakega drevesa do najbliţjega soseda (robs.) in
modelno povprečno razdaljo v modelu, kjer so drevesa v naključni razmestitvi (rrand.)
(Kotar, 1998). robs. smo izračunali tako, da smo izračunali povprečno razdaljo dejanskih
razdalj posameznih dreves na ploskvi do njihovih najbliţjih sosedov. rrand. pa smo
izračunali po obrazcu (Kotar, 1998):
1

rrand. =
2

𝑁
𝑃

…(4)

N predstavlja število dreves na ploskvi, P predstavlja površino ploskve v m2.
Izračunali smo tudi standardno napako povprečne sosedske razdalje po formuli (Kotar,
1998):
s. e. =

0,2614 𝑃
𝑁

…(5)

Slabost izračuna prostorske razmestitve dreves na naših ploskvah je, da so ploskve, na
katerih smo računali prostorsko razmestitev dreves, majhne. Prav tako bi morali upoštevati
robni vpliv, kajti drevesa na meji ploskve imajo lahko bliţja drevesa izven ploskve.
Horizontalno zgradbo dreves v letih 1962, 1972, 1990 in 2017 smo s podatki o meritvah
(Golob, 1990; Golob, 2018) tudi izrisali v programskem okolju GIS ArcMap in jo
predstavili v prilogah.
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ANALIZA IZVRTKOV

Izvrtke smo odvzeli v septembru leta 2019. Pri terenskem delu smo na ploskvah naključno
izbrali drevesa v zgornjem sloju. Naključno izbiranje dreves smo izpeljali tako, da smo
ploskve enakomerno razdelili na četrtine in v vsaki četrtini analizirali eno do dve drevesi v
zgornjem sloju. Na teh drevesih smo pridobili izvrtke za dendrokronološko analizo. Izvrtke
smo pridobili iz treh lokacij ploskev, in sicer iz skupin ploskev Janšek in Čofatija ter na
ploskvi Zdovc 11. Skupino ploskev Zdovc smo izpustili zaradi majhne skupne površine in
majhnega števila dreves v zgornjem sloju. Na ploskvah Janšek in Čofatija smo pridobili
izvrtke 20 dreves smreke. Na ploskvi Zdovc 11 pa smo pridobili izvrtke 10 dreves smreke
in 10 dreves macesna. Na vsakem izbranem drevesu smo odvzeli dva izvrtka zaradi
uskladitve kronologij. Izvrtke smo pridobili s Presslerjevim svedrom z notranjim
premerom 5 mm. Na terenu smo izvrtke shranili v slamice in jih označili s številko vzorca.
Sledilo je laboratorijsko delo v dendrokronološkem laboratoriju na Gozdarskem inštitutu
Slovenije. Izvrtke smo namestili na valovit karton, jih pokrili z vpojnim papirjem in pustili
nekaj dni, da so se posušili. Posušene izvrtke smo nato prilepili na lesene nosilce ter jih
zbrusili. Izvrtke smo brusili v več korakih, pri čemer smo stopnjevali zrnatost brusnega
papirja od bolj grobe do finejše. Brušenje smo začeli z zrnatostjo brusnega papirja 120,
sledile so si še zrnatosti brusnega papirja 180, 240 in 320. Po brušenju smo izvrtke zajeli s
sistemom ATRICS (Advanced Tree-Ring Image Capturing System (Levanič, 2007). Pred
digitalizacijo vsakega vzorca smo na vzorec poloţili merilo v velikosti 5 x 5 mm. Za zajem
slik s tem programom smo uporabili pomično mizo in mikroskop s kamero (slika 25).
Sistem ATRICS nam je omogočil lepljenje posameznih delov slik določenega izvrtka v
eno, veliko sliko, na kateri smo potem označevali letnice.
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Slika 25: Zajem slik izvrtkov s sistemom ATRICS

Merjenje širin branik smo izvedli v programu CooRecorder (Cybis Elektronik …, 2019),
kjer smo slike najprej kalibrirali z merilcem, ki smo ga zajeli skupaj z izvrtkom (slika 26).
Označili smo letnice in tako dobili zbirko podatkov, v kateri so bile zapisane razdalje med
letnicami. V tem programu smo lahko označili tudi razpoke v izvrtkih in tako dobili
dejanske razdalje med letnicami.

Slika 26: Označevanje letnic v programu CooRecorder
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Sledila je analiza kvalitete opravljenih meritev širin branik (in iskanje morebitnih napak pri
merjenju) v programu CDendro (Cybis Elektronik …,2019) (slika 27). V tem programu
smo med seboj primerjali vse izvrtke in tako ugotovili, kje so večja odstopanja v razdaljah
med letnicami. Pri vzorcih, kjer smo zaznali večja odstopanja, smo v programu
CooRecorder preverili vzroke za ta odstopanja. Ko smo ugotovili vzroke za odstopanja,
smo jih v tem programu tudi popravili. Večina vzrokov za odstopanja so bili posledica
nepravilnih označb letnic (označba temnih lis na vzorcu, nepravilna označba razpok v
vzorcu) v programu CooRecorder. Ob temeljitem pregledu označenih letnic v
problematičnih vzorcih smo nepravilne označbe letnic odstranili oz. napake odpravili.

Slika 27: Medsebojna primerjava vseh izvrtkov in odpravljanje večjih odstopanj med izvrtki v
programu CDendro

Sledila je analiza izmerjenih zaporedij širine branik v programu PAST – 5 (Knibbe, 2018)
(slika 28). Najprej smo v tem programu preverili in povprečili oba izvrtka iz istega drevesa
in tako dobili povprečno kronologijo za posamezno drevo. Sledilo je zdruţevanje
povprečnih kronologij posameznih dreves glede na skupino ploskev. Tako smo dobili
povprečno kronologijo dreves za posamezno skupino ploskev.
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Slika 28: Usklajevanje kronologij v programu PAST – 5

Standardizacijo in analizo vpliva klime smo izvedli v programu R in okolju R studio (R
Core Team, 2020). Standardizacijo krivulje smo izvedli zato, da smo s pomočjo
statističnega filtriranja iz zaporedij širin branik odstranili kar največ dejavnikov, ki niso
povezani z vplivom klime na rast dreves in dobili krivuljo, ki kar se da dobro odraţa vpliv
klime na rast dreves. Pri analizi vpliva klime na debelinsko priraščanje smo podatke o
padavinah in temperaturi pridobili v bazi e-Obs verzija 20.0 s prostorsko resolucijo
0.25x0.25 stopinje oziroma 27,75x27,75 km za klimatsko celico E14.50 – 14.76 in N46.25
– 46.50 za obdobje 1950 – 2019 (The Copernicus …, 2020).
Za predstavitev rezultatov o vplivu klime na debelinsko priraščanje smo uporabili
trigrafične prikaze. Na prvem smo predstavili standardno kronologijo, ki vsebuje
avtokorelacijo in rezidualno kronologijo, ki avtokorelacije nima. Na drugem prikazu je
predstavljena enostavna Pearsonova korelacija, za katero smo intervala zaupanja izračunali
s t.i. BOOSTRAPED metodo, ki pove, s katerim parametrom določenega meseca lahko
najbolje pojasnimo variacije v širini branike. Na tretjem grafičnem prikazu pa smo
predstavili odziv širine branike na klimo po obdobjih. Podobno kot pri enostavni korelaciji
gre tudi tukaj za Pearsonovo bootstrapped korelacijo, le da je bila izračunana za obdobja
po 25 let s korakom naprej po eno leto. Za vsak slikovni element oziroma kvadratek na
sliki so bile po 1000-krat izračunane korelacije za naključno izbrane kombinacije širin
branik in podatkov klime v oknu širine 25 let. Ta tehnika zagotovi, da lahko izračunamo
povprečje korelacijskega koeficienta in standardni odklon, ker imamo 1000 izračunov
korelacije. Če kvadratek vsebuje zvezdico, to pomeni, da je ta kombinacija značilna.
Posebej smo izdelali tudi analizo značilnih let, to je tistih let, v katerih ima večina dreves
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enak odziv gled ena predhodnjo leto. O pozitivnih značilnih letih govorimo, ko ima večina
dreves povečan prirastek v primerjavi s predhodnim letom. Nasprotno pa govorimo o
negativnih značilnih letih, ko ima večina dreves manjši prirastek v primerjavi s
predhodnim letom. Šibka negativna oziroma pozitivna leta so leta, v katerih je enak odziv
pokazalo 75 % dreves. Močna negativna oziroma pozitivna leta so leta, v katerih je enak
odziv pokazalo 90 % dreves.
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6 REZULTATI
6.1

ČOFATIJA

6.1.1 Sestojni parametri in primerjava s sestojnimi tablicami
Od prve meritve v letu 1962 pa vse do zadnje meritve v letu 2017 se je srednje temeljnični
premer dreves na ploskvah povečal za več kot dvakrat (preglednica 2). Dominantni premer
in dominantna višina sta se povečala za nekaj manj kot dvakrat. Pri številu dreves na hektar
smo ugotovili, da se je le-to močno zmanjšalo. V obdobju od prve in do zanje meritve se je
to število zmanjšalo za 78,3 %. Pri primerjavi sestojnih parametrov s Halajevimi tablicami,
ki jih je priredil Kotar (2007), smo za ploskve Čofatija določili 30. bonitetni razred in 2.
raven proizvodnosti. Ugotovili smo, da pri vseh sestojnih parametrih prihaja le do manjših
odstopanj. Izjema je le število dreves na hektar, kjer smo ugotovili, da tablični sestoji
prikazujejo bistveno manjše vrednosti. Prav tako smo primerjali sestojne parametre s
švicarskimi sestojnimi tablicami. Za ploskve Čofatija smo določili 18. bonitetni razred. Pri
temeljnici, lesni zalogi in tudi pri številu dreves na hektar prihaja do večjih razlik.
Preglednica 2: Sestojni parametri na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija v obdobju meritev in
primerjava s Halajevimi tablicami in švicarskimi tablicami

Starost
Leto sestojev
(let)
1962
1972
1990
2017

47
57
75
102

Raziskovalne ploskve
dg
(cm)
9,0
12,3
15,7
27,2

ddom
(cm)
25,9
29,7
37,1
46,2

N/ha SDI
6219
3499
2655
1352

1215
1126
1261
1286

G
(m /ha)
39,64
41,83
51,57
61,67
2

Halajeve
tablice
G
N/ha
2
(m /ha)
1956 40,70
1421 45,02
936 50,60
622 56,12

Švicarske
tablice
G
N/ha
2
(m /ha)
1549 27,87
1083 23,41
641 33,10
349 35,18

Lesna zaloga, izračunana po deblovnicah, je večja kot lesna zaloga izračunana po tarifah
(preglednica 3). Razlika med lesno zalogo in lesno zalogo z všteto mortaliteto se iz meritve
v meritev veča. Pri primerjavi lesne zaloge na ploskvah in Halajevih tablic ni večjih
odstopanj. Švicarske tablice pa prikazujejo manjše lesne zaloge.
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Preglednica 3: Spreminjanje lesne zaloge in lesne zloge z všteto mortaliteto na ploskvah nekdanje
kmetije Čofatija v obdobju meritev in primerjava s Halajevimi in švicarskimi tablicami

Starost
Leto sestojev
(let)
1962
1972
1990
2017

47
57
75
102

Halajeve Švicarske
V
V + Vm
tablice
tablice
tarife deblovnice tarife deblovnice
V
V
3
3
3
3
3
3
(m /ha) (m /ha) (m /ha) (m /ha)
(m /ha) (m /ha)
216,91
288,54
456,38
682,70

232,39
302,48
489,88
724,11

/
328,68
507,26
796,77

/
341,84
540,42
856,62

298,80
388,80
527,00
686,00

178,90
257,50
363,50
464,60

hdom
(m)
35
30
25
raziskovalne ploskve

20

Halajeve tablice
15

Švicarske tablice

10
5
0
1962

1972

1990

2017
Leto

Slika 29: Primerjava dejanskih dominantnih višin dreves na ploskvah Čofatije s tabličnimi
vrednostmi po Halajevih in Švicarskih tablicah

6.1.2 Debelinski prirastek
V preglednici 4 so predstavljeni povprečni debelinski prirastki smreke v obdobjih.
Povprečni debelinski prirastek dreves vseh ploskev se je do leta 1990 povečeval. V
zadnjem obdobju pa se je povprečni debelinski prirastek dreves vseh ploskev zmanjšal.
Ploskev 6 ima skozi celotno obdobje od prve do zadnje meritve največji debelinski
prirastek. Na ploskvi 7 so bili debelinski prirastki v obdobju od leta 1972 do 1990 največji.
Povprečni debelinski prirastek dreves od prve meritve leta 1962 do zadnje meritve leta
2017 znaša 2,02 mm/leto.
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Preglednica 4: Debelinski prirastki smrek na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija v različnih
obdobjih

Obdobje
Ploskev 1962 – 1972* 1972 – 1990* 1990–2017* 1962–2017*
(mm/leto)
(mm/leto)
(mm/leto)
(mm/leto)
2,39
2,22
1,58
1,94
3
2,16
2,14
1,45
1,80
4
3,13
2,91
1,75
2,38
6
2,22
3,27
1,69
2,30
7
2,41
2,46
1,58
2,02
Skupaj
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve
Največji debelinski prirastek smo ugotovili pri drevesih v zgornjem sloju na ploskvi 6 v
obdobju od leta 1972 do 1990, in sicer 4,40 mm/leto (preglednica 5). Najmanjši debelinski
prirastek pa smo ugotovili pri drevesih v spodnjem sloju na ploskvi 6 v obdobju od leta
1990 do 2017, in sicer 0,13 mm/leto.
Preglednica 5: Debelinski prirastki smrek v mm/leto po različnih slojih na ploskvah nekdanje
kmetije Čofatija v različnih obdobjih

Obdobje
1962 – 1972
1972 – 1990
1990 – 2017
Ploskev
Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
3
3,74
2,81
0,83
3,91
1,98
0,49
2,91
1,30
0,38
4
3,47
2,48
0,59
3,45
2,48
0,42
2,53
1,26
0,43
6
4,40
2,89
0,64
4,59
2,60
0,44
2,35
1,11
0,13
7
/
4,00
0,81
/
3,75
0,94
3,15
1,16
0,59
Pri analizi debelinskih prirastkov po slojih smo ugotovili velike razlike v priraščanju med
drevesi, ki so v zgornjem sloju in drevesi, ki so v spodnjem sloju. Pri primerjavi
debelinskih prirastkov, izračunanih iz izvrtkov in debelinskih prirastkov dreves v zgornjem
sloju, izračunanih iz zaporednih meritev, smo ugotovili, da v zadnjem obdobju ni velike
razlike. V prvem obdobju so bili prirastki izračunani iz izvrtkov večji za 9,0 %, v drugem
obdobju pa za 6,2 % manjši. Pri debelinskem priraščanju smreke v zgornjem sloju smo
ugotovili, da v prvih dveh obdobjih ni bilo velikih razlik. V zadnjem obdobju pa se je
debelinski prirastek dreves v vseh slojih zmanjšal. Med zgornjim in spodnjim slojem pa
obstajajo v vseh treh obdobjih velike razlike (slika 30).
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Debelinski prirastek
(mm/leto)
5,0
4,5
Izvrtki dreves v
zgornjem sloju

4,0
3,5

Zgornji sloj

3,0
2,5

Srednji sloj

2,0
1,5

Spodnji sloj

1,0
0,5
0,0
1962 - 1972

1972 - 1990

1990 - 2017
Obdobje

Slika 30: Debelinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija.
Pri izvrtkih dreves v zgornjem sloju so predstavljene tudi intervalne ocene pri 95 % zanesljivosti

Debelinski prirastki
(mm)
7

6
5
4
3
2
1
0

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020
Leto

Slika 31: Povprečni letni debelinski prirastek smrek v zgornjem sloju pridobljen z izvrtki dreves na
ploskvah pri Čofatiji in standardni odkloni posameznih vrednosti
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6.1.3 Višinski prirastek
Povprečni višinski prirastek vseh ploskev se je do leta 1990 povečeval, v naslednjem
obdobju pa se je zmanjšal (preglednica 6). Pri višinskem priraščanju smo ugotovili, da je
bilo na ploskvi 6 višinsko priraščanje v prvih dveh obdobjih največje. V tretjem obdobju
pa je bilo največje višinsko priraščanje na ploskvi 7. Skupni višinski prirastek od prve
meritve leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 znaša 0,18 m/leto.
Preglednica 6: Višinski prirastki smrek na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija v različnih obdobjih

Obdobje
Ploskev 1962 – 1972* 1972 – 1990* 1990 – 2017* 1962–2017*
(m/leto)
(m/leto)
(m/leto)
(m/leto)
3
0,19
0,18
0,11
0,15
4
0,17
0,18
0,11
0,15
6
0,26
0,31
0,20
0,24
7
0,22
0,29
0,21
0,24
Skupaj
0,20
0,22
0,14
0,18
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve
Največji višinski prirastek smo ugotovili pri drevesih v zgornjem sloju na ploskvi 6 v
obdobju od leta 1972 do 1990, in sicer 0,47 m/leto (preglednica 7). Najmanjši višinski
prirastek pa smo ugotovili pri drevesih v spodnjem sloju na ploskvi 6 v obdobju od leta
1990 do 2017, in sicer 0,1 m/leto.
Preglednica 7: Višinski prirastki smrek v m/leto po različnih slojih na ploskvah nekdanje kmetije
Čofatija v različnih obdobjih

Obdobje
Ploskev
3
4
6
7

1962 – 1972

1972 – 1990

1990 – 2017

Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
0,26
0,27
0,02
0,31
0,20
0,04
0,18
0,09
0,03
0,29
0,21
0,04
0,25
0,23
0,04
0,19
0,11
0,03
0,39
0,21
0,04
0,47
0,28
0,04
0,25
0,15
0,01
/
0,30
0,09
/
0,30
0,10
0,32
0,19
0,09
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Pri analizi višinskega priraščanja po slojih smo ugotovili velike razlike v priraščanju med
drevesi, ki so v zgornjem sloju in drevesi, ki so v spodnjem sloju (slika 32). Višinsko
priraščanje smreke v zgornjem in srednjem sloju je bilo v prvem obdobju manjše kot pa v
drugem obdobju. Višinski prirastek se je v zadnjem obdobju v vseh treh slojih zmanjšal.
Med zgornjim in spodnjim slojem pa obstajajo v vseh treh obdobjih velike razlike.

Višinski prirastek
(m/leto)

0,35
0,30
0,25

Zgornji sloj

0,20

Srednji sloj

0,15

Spodnji sloj

0,10

0,05
0,00
1962 - 1972

1972 - 1990

1990 - 2017
Obdobje

Slika 32: Višinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija

6.1.4 Volumenski in temeljnični prirastek sestojev
Pri primerjavi neto prirastka in bruto prirastka lesne zaloge opazimo, da so bruto prirastki
lesne zaloge bistveno višji (preglednica 8). Največja razlika je opazna v zadnjem obdobju
od leta 1990 do 2017, predvsem zaradi velike mortalitete v tem obdobju. V vseh obdobjih
so bruto prirastki lesne zaloge, izračunani po tarifah ali po deblovnicah, izredno visoki. V
prvem obdobju je bil prirastek temeljnice najmanjši. Sledilo je povečanje v drugem
obdobju in nato ponovno zmanjšanje prirastka temeljnice v tretjem obdobju. Prirastek
temeljnice skozi celotno obdobje znaša 0,41 m2/ha/leto. Povprečni prirastek lesne zaloge
na leto od prve meritve leta 1962 pa do zadnje meritve leta 2017 znaša 8,47 m3/ha/leto,
izračunan po tarifah oziroma 8,94 m3/ha/leto, izračunan po deblovnicah. Proizvodna
sposobnost po Halajevih tablicah znaša 9,16 m3/ha/leto, po švicarskih tablicah pa 8,63
m3/ha/leto.
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Preglednica 8: Neto in bruto prirastki začetne lesne zaloge v različnih obdobjih izračunani po
tarifah in deblovnicah ter temeljnični prirastek (iG) v različnih obdobjih na ploskvah nekdanje
kmetije Čofatija

Obdobje
Prirastek
1962 – 1972 1972 – 1990
1990 – 2017
Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto
3
m /ha/leto (tarife)
7,16 11,18 9,32 12,15 8,38 12,61
m3/ha/leto (deblovnice) 7,01 10,95 10,41 13,22 8,67 13,58
iG (m2/ha/leto)

0,22

0,54

1962–2017

0,40

8,47
8,94
0,41

6.1.5 Analiza vpliva klime na rast dreves
Na podlagi dendrokronološke analize smo natančneje ocenili značilnosti debelinskega
prirastka dreves na raziskovalnih ploskvah. Indeks širine branik (Ring-width index-RWI)
predstavlja razliko med dejanskimi širinami branik in prilagojenimi vrednostmi (na
kubičnem zlepku). Na sliki 33 sivo polje predstavlja število vzorcev, ki so bili uporabljeni
za izračun kronologije. Po letu 1961 so bili za izračun kronologije uporabljeni vsi izvrtki.
Rdeča krivulja na obeh kronologijah je grafična predstavitev nihanja v vsaki kronologiji, ki
pokaţe, ali so v obeh kronologijah ostala kakšna velika nihanja. Rdeča krivulja je za
drevesa na ploskvah Čofatija lepo poravnana, kar pomeni, da ni večjih nihanj.

Slika 33: Standardna (zgoraj) in rezidualna (spodaj) kronologija na ploskvah Čofatije
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Slika 34 prikazuje, da na debelinski prirastek smreke na ploskvah v Čofatiji ni bilo
statistično značilnega vpliva padavin in temperature. V 71 letnem obdobju do leta 2017 z
dendrokronološko analizo nismo zaznali sprememb v povprečni temperaturi in količini
padavin, ki bi značilno vplivale na debelinsko priraščanje smreke na raziskovalnih
ploskvah pri nekdanji kmetiji Čofatija.

Slika 34: Vpliv padavin in povprečnih temperatur na prirastke smreke na ploskvah pri Čofatiji v
obdobju od leta 1951 do leta 2019.

Povprečne temperature po obdobjih v juniju in juliju pozitivno, vendar ne značilno,
vplivajo na širino branike do obdobja 1979 – 2003 (slika 35). V naslednjih obdobjih pa
povprečne temperature v juniju in juliju negativno, vendar ne značilno, vplivajo na širino
branik. V zadnjih dveh obdobjih povprečne temperature v juliju značilno negativno
vplivajo na širino branike. Avgustovske padavine pozitivno vplivajo na širino branik
smreke po obdobjih vse do obdobja 1963 – 1987. V zadnjih obdobjih pa avgustovske
padavine negativno vplivajo na širino branik smreke. V aprilu in juliju je pri vplivu
padavin opazen nasproten odziv širine branih po obdobjih. V teh dveh mesecih je bil do
obdobja 1975 – 1999 odziv močno statistično značilen negativen vpliv podpovprečnih
padavin, v zadnjih obdobjih pa nevtralen do rahlo pozitiven, vendar ne značilen.
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Slika 35: Odziv širine branike na klimo po 25 letnem obdobju od leta 1951 do leta 2019 na
ploskvah Čofatije. Vijolične barve ponazarjajo pozitivne odzive, rdeče barve pa negativen odzive.
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ZDOVC

6.2.1 Sestojni parametri in primerjava s sestojnimi tablicami
V obdobju meritev opazimo izrazito povečanje srednje temeljničnega premera. Dominantni
premer se je od prve meritve v letu 1962 do zadnje meritve v letu 2017 povečal za nekaj
manj kot petkrat (preglednica 9). Pri dominantni višini pa smo ugotovili, da se je povečala
za več kot šestkrat. Število dreves se je od prve do zadnje meritve zmanjšalo na le 4,1 %
prvotne številčnosti. Na ploskvah Zdovc smo pri primerjavi sestojnih parametrov s
Halajevimi tablicami, ki jih je priredil Kotar (2007), določili 30. bonitetni razred in 2.
raven proizvodnosti. Tudi na ploskvah Zdovc prihaja pri vseh sestojnih parametrih le do
manjših odstopanj. Izjema je le število dreves na hektar, kjer smo ugotovili, da tablični
sestoji prikazujejo bistveno manjše vrednosti. Pri primerjavi sestojnih parametrov s
švicarskimi sestojnimi tablicami smo na ploskvah Zdovc določili 18. bonitetni razred. Pri
temeljnici, lesni zalogi in tudi pri številu dreves na hektar pa prihaja do večjih razlik.
Preglednica 9: Sestojni parametri na ploskvah kmetije Zdovc v obdobju meritev in primerjava s
Halajevimi in švicarskimi tablicami

Leto

Starost
sestojev

1962
1972
1990
2017

17
27
45
72

Halajeve
Švicarske
tablice
tablice
G
G
2
G(m /ha) N/ha
N/ha
2
2
(m /ha)
(m /ha)
/
/
/
/
9,69
/
/
24,84 5489 25,90
50,99 2093 39,70 1682 27,25
995 49,82 691 32,80
53,60

Raziskovalne ploskve
Dg ddom
N/ha
SDI
(cm) (cm)
1,6
7,4 46344 580,2
3,7 15,7 22931 1074,6
9,2 22,2 7750 1544,9
19,0 32,4 1880 1215,5

Zaradi majhnih premerov dreves v prvi in drugi meritvi nismo mogli izračunati lesnih
zalog s tarifami (preglednica 10). Pri izračunu lesnih zalog z deblovnicami pa nismo mogli
izračunati lesne zaloge le pri prvi meritvi. Pri drugi meritvi pa je bila lesna zaloga
izračunana po deblovnicah zelo majhna. Lesna zaloga se je od druge do tretje meritve
povečala skoraj za desetkrat. Vzrok je predvsem to, da so drevesa preraščala nad merski
prag 10 cm in so bila zaradi tega upoštevana pri izračunu lesne zaloge v letu 1990. Lesna
zaloga in tudi lesna zaloga z všteto mortaliteto, ki sta izračunani po deblovnicah, sta bili pri
tretji meritvi večji od tistih izračunanih po tarifah. Nasprotno velja pri četrti meritvi.
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Preglednica 10: Spreminjanje lesne zaloge in lesne zaloge z všteto mortaliteto na ploskvah kmetije
Zdovc v obdobju meritev in primerjava s Halajevimi in švicarskimi tablicami

Halajeve Švicarske
tablice
tablice
Starost
sestojev tarife deblovnice tarife deblovnice
V
V
3
3
(m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) (m /ha) (m /ha)
V

Leto
1962
1972
1990
2017

17
27
45
72

/
/
292,31
566,41

V + Vm

/
35,19
305,16
547,10

/
/
298,03
720,72

/
35,62
311,89
650,52

/
100,20
280,00
506,00

/
/
161,50
348,80

hdom
(m)
30

25
20

raziskovalne ploskve
Halajeve tablice

15

Švicarske tablice
10

5
0
1962

1972

1990

2017
Leto

Slika 36: Primerjava dejanskih dominantnih višin dreves s tabličnimi vrednostmi po Halajevih in
švicarskih tablicah na ploskvah Zdovc
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6.2.2 Debelinski prirastek
V preglednici 11 vidimo, da se je skupni povprečni debelinski prirastek smrek na vseh
ploskvah zmanjševal. V prvem obdobju ima največje debelinske prirastke ploskev 9, v
drugem in tretjem obdobju pa ploskev 10. Skupni debelinski prirastek od prve meritve leta
1962 do zadnje meritve leta 2017 znaša 3,05 mm/leto.
Preglednica 11: Debelinski prirastki smrek na ploskvah kmetije Zdovc v različnih obdobjih

Obdobje
1962–
2017*
(mm/leto)
8
3,12
3,94
2,63
2,72
9
6,14
4,11
2,35
3,23
10
5,32
4,19
2,68
3,21
Skupaj
4,91
4,07
2,53
3,05
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve

Ploskev

1962 – 1972* 1972 – 1990* 1990–2017*
(mm/leto)
(mm/leto)
(mm/leto)

Največji debelinski prirastek smo ugotovili pri drevesih v zgornjem sloju na ploskvi 9 v
obdobju od leta 1962 do 1972, in sicer 6,68 mm/leto (preglednica 12). Najmanjši
debelinski prirastek pa smo ugotovili pri drevesih v spodnjem sloju na ploskvi 9 v obdobju
od leta 1990 do 2017, in sicer 0,07 mm/leto.
Preglednica 12: Debelinski prirastki smreke v mm/leto po različnih slojih na posameznih ploskvah
kmetije Zdovc v različnih obdobjih

Obdobje
1962 – 1972
1972 – 1990
1990 – 2017
Ploskev
Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
8
5,65
2,89
1,31
6,04
3,58
0,84
2,95
0,95
0,27
9
6,68
3,56
1,43
4,61
3,29
0,91
2,04
0,64
0,07
10
5,01
3,29
1,22
4,66
2,62
0,97
2,58
0,99
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Analiza debelinskih prirastkov na ploskvah Zdovc je pokazala, da so velike razlike v
debelinskem priraščanju med drevesi v spodnjem in zgornjem sloju (slika 35). Prav tako se
je le-ta skozi vsa tri obdobja in vse tri sloje zmanjševal. Debelinski prirastki v tretjem
obdobju so skoraj za polovico manjši kot debelinski prirastki v drugem obdobju. Macesen
je bil prisoten na teh ploskvah le v prvem obdobju in le v zgornjem sloju. Njegov prirastek
pa je znašal 7,6 mm/leto.
Debelinski prirastek
(mm/leto)
7
6
5
Zgornji sloj
4

Srednji sloj

3

Spodnji sloj

2

1
0
1962 - 1972

1972 - 1990

1990-2017
Obdobje

Slika 37: Debelinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Zdovc

6.2.3 Višinski prirastek
Višinski prirastek smrek se je v obdobju meritev zmanjševal (preglednica 13). V prvih
dveh obdobjih ima ploskev 9 največje višinske prirastke. V zadnjem obdobju pa ima
največje višinske prirastke ploskev 10. Skupni višinski prirastek smrek od prve meritve
leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 znaša 0,29 m/leto.
Preglednica 13: Višinski prirastki smrek na ploskvah kmetije Zdovc v različnih obdobjih

Obdobje
1962–
1990–2017*
2017*
(m/leto)
(m/leto)
8
0,21
0,37
0,22
0,23
9
0,47
0,41
0,29
0,32
10
0,47
0,43
0,32
0,33
Skupaj
0,38
0,40
0,27
0,29
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve

Ploskev

1962 –1972*
(m/leto)

1972 –1990*
(m/leto)
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Analiza višinskega priraščanja po slojih na posameznih ploskvah je pokazala velike razlike
med drevesi, ki so v zgornjem sloju in drevesi v spodnjem sloju (preglednica 14). Največji
višinski prirastek smo ugotovili pri drevesih v zgornjem sloju na ploskvi 8 v obdobju od
leta 1972 do 1990, in sicer 0,55 m/leto. Najmanjši višinski prirastek pa smo ugotovili pri
drevesih v spodnjem sloju na ploskvi 9 v obdobju od leta 1972 do 1990, in sicer 0,01
m/leto.
Preglednica 14: Višinski prirastki smreke v m/leto po različnih slojih na ploskvah kmetije Zdovc v
različnih obdobjih

Obdobje
1962 – 1972
1972 – 1990
1990 – 2017
Ploskev
Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
8
0,41
0,21
0,08
0,55
0,36
0,07
0,23
0,10
0,02
9
0,49
0,32
0,11
0,45
0,40
0,10
0,25
0,08
0,01
10
0,44
0,32
0,13
0,44
0,34
0,09
0,25
0,18
Pri višinskem priraščanju dreves na ploskvah Zdovc smo ugotovili, da se je višinsko
priraščanje v zgornjem in srednjem sloju v drugem obdobju povečalo v primerjavi s prvim
obdobjem (slika 38). V tretjem obdobju pa se je nato priraščanje v vseh treh slojih
zmanjšalo. Macesen je bil prisoten na teh ploskvah le v prvem obdobju in le v zgornjem
sloju. Njegov prirastek pa je znašal 0,35 m/leto.

Višinski prirastek
(m/leto)
0,50
0,45

0,40
0,35
Zgornji sloj

0,30
0,25

Srednji sloj

0,20

Spodnji sloj

0,15
0,10
0,05
0,00
1962 - 1972

1972 - 1990

1990-2017
Obdobje

Slika 38: Višinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Zdovc
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6.2.4 Volumenski in temeljnični prirastek sestojev
V drugem obdobju od leta 1972 do 1990 je tako bruto kot tudi neto prirastek lesne zaloge
izračunane po deblovnicah podoben (preglednica 15). Ta prirastek je tudi izredno velik, kar
lahko razloţimo s preraščanjem dreves nad merski prag 10 cm. V zadnjem obdobju
opazimo velike razlike med neto in bruto prirastki lesne zaloge. V prvih dveh obdobjih je
bil prirastek temeljnice izredno velik, v tretjem obdobju pa se je ta močno zmanjšal.
Prirastek temeljnice skozi celotno obdobje znaša 0,80 m2/ha/leto. Prirastek lesne zaloge na
leto od prve meritve leta 1962 pa do zadnje meritve leta 2017 znaša 10,30 m3/ha/leto,
izračunan po tarifah oziroma 9,95 m3/ha/leto, izračunan po deblovnicah. Proizvodna
sposobnost po Halajevih tablicah znaša 9,16 m3/ha/leto, po švicarskih tablicah pa 8,63
m3/ha/leto.
Preglednica 15: Neto in bruto prirastki začetne lesne zaloge v različnih obdobjih izračunani po
tarifah in deblovnicah ter temeljnični prirastek (iG) v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Zdovc

Prirastek
m3/ha/leto (tarife)
m3/ha/leto (deblovnice)
iG (m2/ha/leto)

Obdobje
1962 – 1972 1972 – 1990 1990 – 2017
1962–2017
Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto
/
/
1,51

/
/

/
/
10,15 15,87
15,00 15,37 8,96 12,79
1,45
0,10

10,30
9,95
0,80
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PLOSKEV 11 PRI ZDOVCU

6.3.1 Sestojni parametri in primerjava s sestojnimi tablicami
Srednje temeljnični premer se je od prve meritve v letu 1962 do zadnje meritve v letu 2017
povečal za več kot dvakrat (preglednica 16). Pri dominantnem premeru in dominantni
višini opazimo večji skok med prvo in drugo meritvijo. Pri zadnji tretji meritvi pa sta se
dominantni premer in dominantna višina le rahlo povečala. Število dreves na hektar se je
zmanjšalo za 74,1 %. Na ploskvi Zdovc 11 smo pri primerjavi sestojnih parametrov s
Halajevimi tablicami za smreko določili 32. bonitetni razred in 2. raven proizvodnosti. Pri
primerjavi sestojnih parametrov s švicarskimi sestojnimi tablicami pa smo za smreko na
ploskvi Zdovc 11 določili 20. bonitetni razred. Za macesen nismo našli sestojnih tablic in
tako nismo mogli primerjati sestojnih parametrov s tabličnimi vrednostmi.
Preglednica 16: Sestojni parametri na ploskvi 11 kmetije Zdovc v obdobju meritev in primerjava s
Halajevimi in švicarskimi tablicami

Starost
Leto sestojev
(let)
1962
1990
2017

42
70
97

dg
(cm)
15,1
25,3
34,2

Halajeve
Raziskovalne ploskve
tablice
(smreka)
ddom
G
N/ha SDI G(m2/ha) N/ha
(cm)
(m2/ha)
33,6 2051 911,2
36,63
2099 40,02
45,0 996 1014,2 50,01
925
51,10
50,6 532 878,1
48,68
596
57,12

Švicarske
tablice
(smreka)
G
N/ha
(m2/ha)
1613 30,66
630 35,10
339 37,46

Na ploskvi Zdovc 11 je mešan sestoj smreke in macesna, zaradi tega smo tudi prikazali
sestojni parametre za obe drevesni vrsti posebej (preglednica 17). V letu 2017 sta bila na
ploskvi le macesen in smreka. V letih 1962 in 1990 pa so bile poleg macesna in smreke v
manjšini tudi druge drevesne vrste.
Preglednica 17: Sestojni parametri smreke in macesna na ploskvi 11 kmetije Zdovc v obdobju
meritev

dg
Leto
1962
1990
2017

ddom

hdom

G (m2/ha)

G (%)

smreka macesen smreka macesen smreka macesen smreka macesen smreka macesen

12,0
20,7
29,7

23,3
32,6
40,9

27,6
36,9
41,3

32,2
42,9
48,2

20,6
27,4
31,6

23,9
33,7
37,8

16,92 17,61
22,33 27,41
20,68 28,08

46,2
44,6
42,3

48,1
54,8
57,7
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Ob prvi in drugi meritvi smo pri lesni zalogi in lesni zalogi z všteto mortaliteto z
deblovnicami izračunali višje lesne zaloge (preglednica 18). Ob zadnji meritvi pa smo z
deblovnicami izračunali manjše lesne zaloge tako pri lesni zalogi kot tudi lesni zalogi z
všteto mortaliteto.
Preglednica 18: Spreminjanje lesne zaloge in lesne zloge z všteto mortaliteto na ploskvi 11 kmetije
Zdovc v obdobju meritev in primerjava s Halajevimi in švicarskimi tablicami

Halajeve Švicarske
V
V + Vm
tablice
tablice
Starost
(smreka)
(smreka)
Leto sestojev
(let)
tarife deblovnice tarife deblovnice
V
V
(m3/ha) (m3/ha) (m3/ha) (m3/ha)
(m3/ha) (m3/ha)
1962
1990
2017

42
40
97

293,02
622,35
761,30

334,14
651,17
738,49

293,02
702,11
922,42

334,14
709,02
873,31

294,60
556,00
733,20

237,60
403,00
520,50

hdom
(m)
35
30
25
Raziskovalne ploskve

20

Halajeve tablice

15

Švicarske tablice

10

5
0
1962

1990

2017
Obobje

Slika 39: Primerjava dejanskih dominantnih višin smrek s tabličnimi vrednostmi po Halajevih in
švicarskih tablicah na ploskvi 11 pri Zdovcu
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6.3.2 Debelinski prirastek
Debelinski prirastki dreves so se skozi obdobja zmanjševali (preglednica 19). Macesen je
imel v obeh obdobjih in tudi v obdobjih od prve do zadnje meritve večje debelinske
prirastke. Skupni povprečni debelinski prirastek macesna od prve meritve leta 1962 do
zadnje meritve leta 2017 znaša 2,24 mm/leto, pri smreki pa 1,63 mm/leto.
Preglednica 19: Debelinski prirastki dreves na ploskvi 11 kmetije Zdovc v različnih obdobjih

Obdobje
Drevesna
vrta

1962 – 1990*
(mm/leto)

1990 – 2017*
(mm/leto)

1962 – 2017*
(mm/leto)

macesen
3,19
1,57
2,40
smreka
2,08
1,17
1,63
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve
Pri debelinskem priraščanju macesna v zgornjem sloju (slika 40) smo ugotovili, da je bilo
v prvem obdobju priraščanje dreves v zgornjem sloju večje kot priraščanje dreves v
srednjem sloju. Podobno velja tudi za drugo obdobje. Pri primerjavi debelinskega prirastka
v prvem in drugem obdobju smo ugotovili, da se je le-ta močno zmanjšal v vseh slojih. Pri
primerjavi debelinskih prirastkov macesnov, izračunanih iz izvrtkov in debelinskih
prirastkov dreves v zgornjem sloju, izračunanih iz zaporednih meritev, smo ugotovili, da
so v prvem obdobju debelinski prirastki, ocenjeni iz izvrtkov, večji za 1,6 %. V drugem
obdobju pa so debelinski prirastki, ocenjeni iz izvrtkov, večji za 35,6 %.
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Debelinski prirastek
(mm/leto)
4,0
3,5
3,0
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zgornjem sloju
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Slika 40: Debelinski prirastki macesna v različnih obdobjih na ploskvi 11 kmetije Zdovc. Pri
izvrtkih dreves v zgornjem sloju so predstavljene tudi intervalne ocene pri 95 % zanesljivosti.
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Slika 41: Povprečni letni debelinski prirastek macesnov v zgornjem sloju, ocenjen z izvrtki dreves
na ploskvi 11 pri Zdovcu in standardni odkloni posameznih vrednosti
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Analiza debelinskega priraščanja smreke je pokazala, da so se prirastki v vseh slojih v
drugem obdobju zmanjšali (slika 42). V obeh obdobjih smo ugotovili, da so debelinski
prirastki smreke v zgornjem sloju večji kot prirastki smreke v srednjem sloju. Pri
primerjavi debelinskih prirastkov smreke v zgornjem sloju smo ugotovili, da so v prvem
obdobju debelinskih prirastki, ocenjeni iz izvrtkov, manjši za 19,7 %. V drugem obdobju
pa so debelinski prirastki, izračunani iz izvrtkov, večji za 11,8 %.

Debelinski prirastek
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4,0
3,5
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0,0
1962 - 1990
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Slika 42: Debelinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvi 11 kmetije Zdovc. Pri izvrtkih
dreves v zgornjem sloju so predstavljene tudi intervalne ocene pri 95 % zanesljivosti.
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Slika 43: Povprečni letni debelinski prirastek smrek v zgornjem sloju, ocenjen z izvrtki dreves na
ploskvi 11 pri Zdovcu in standardni odkloni posameznih vrednosti
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6.3.3 Višinski prirastek
Višinski prirastki macesna so bili v obeh obdobjih in tudi v celotnem obdobju od prve do
zadnje meritve večji kot pa pri smreki (preglednica 20). Skupni povprečni višinski
prirastek macesna od prve meritve leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 znaša 0,26 m/leto,
pri smreki pa 0,15 m/leto.
Preglednica 20: Višinski prirastki dreves na ploskvi 11 kmetije Zdovc v različnih obdobjih

Obdobje
Drevesna
vrta

1962 – 1990*
(m/leto)

1990 – 2017 *
(m/leto)

1962 – 2017*
(m/leto)

macesen
0,34
0,18
0,26
smreka
0,20
0,10
0,15
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve
Višinsko priraščanje macesna v zgornjem sloju je bilo v prvem obdobju večje kot v
drugem obdobju (slika 44). Višinsko priraščanje macesna v zgornjem sloju je bilo v prvem
obdobju večje kot priraščanje macesna v srednjem sloju. Podobno velja za srednji in
spodnji sloj, kjer je bilo priraščanje dreves v spodnjem sloju za polovico manjše kot
priraščanje dreves v srednjem sloju. V zadnjem obdobju je bil macesen prisoten le v
zgornjem sloju.
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Slika 44: Višinski prirastki macesna v različnih obdobjih na ploskvi 11 kmetije Zdovc
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Višinsko priraščanje smreke v zgornjem in srednjem sloju je bilo v prvem obdobju manjše
kot pa v drugem obdobju (slika 45). Višinski prirastek se je v zadnjem obdobju v zgornjem
in srednjem sloju zmanjšal, v spodnjem sloju pa se je celo povečal. Priraščanje smrek v
srednjem sloju je bilo v obeh obdobjih za polovico manjše kot pa priraščanje smrek v
zgornjem sloju.

Višnski prirastek
(m/leto)
0,35
0,30

Zgornji sloj

0,25
Srednji sloj
0,20
Spodnji sloj

0,15
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0,00
1962 - 1990

1990-2017
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Slika 45: Višinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvi 11 kmetije Zdovc

6.3.4 Volumenski in temeljnični prirastek sestojev
V obdobju od leta 1990 do 2017 je bila mortaliteta izredno velika (46,6%), zato je bil neto
prirastek lesne zaloge majhen (preglednica 21). Če upoštevamo tudi prirastek dreves, ki so
v tem obdobju odmrla (bruto prirastek lesne zaloge), pa je ta večji. Prirastek temeljnice
skozi celotno obdobje znaša 0,22 m2/ha/leto (preglednica 21). Prirastek lesne zaloge na leto
od prve meritve leta 1962 pa do zadnje meritve leta 2017 znaša 8,51 m3/ha/leto, izračunan
po tarifah oziroma 7,35 m3/ha/leto, izračunan po deblovnicah. Na podlagi Halajevih
tabličnih sestojev znaša proizvodna sposobnost rastišča za smreko 10,21 m3/ha/leto. Na
podlagi švicarskih tabličnih sestojev znaša proizvodna sposobnost rastišča za smreko 10,42
m3/ha/leto.
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Preglednica 21: Neto in bruto prirastki začetne lesne zaloge v različnih obdobjih izračunani po
tarifah in deblovnicah ter temeljnični prirastek (iG) v različnih obdobjih na ploskvi 11 kmetije
Zdovc

Prirastek

1962 – 1990
Neto Bruto
3
m /ha/leto (tarife)
11,76 14,61
m3/ha/leto (deblovnice) 11,32 13,39
iG (m2/ha/leto)
0,48

Obdobje
1990 – 2017
Neto Bruto
5,15 11,11
3,23 8,23
-0,05

1962 – 2017
8,51
7,35
0,22

6.3.5 Analiza vpliva klime na rast dreves
Drevesa na ploskvi 11 pri Zdovcu so starejša, zato smo izračun kronologije lahko začeli ţe
v letu 1923 (slika 46).

Slika 46: Standardna (zgoraj) in rezidualna (spodaj) kronologija za macesen na ploskvi 11 pri
Zdovcu
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V obdobju od leta 1951 do leta 2019 smo z dendrokronološko analizo zaznali pozitiven
vpliv nadpovprečnih temperatur v maju, ki so značilno vplivale na prirastek macesna na
ploskvi 11 pri Zdovcu (slika 47).

Slika 47: Vpliv padavin in povprečnih temperatur na prirastke macesna na ploskvi 11 pri Zdovcu
obdobju od leta 1951 do leta 2019

Pri macesnu na ploskvi 11 pri Zdovcu (slika 48) smo ugotovili spremembe v odziv širine
branik po obdobjih na povprečno temperaturo samo v juliju in avgustu. V avgustu je v
zadnjih obdobjih statistično značilen pozitiven vpliv nadpovprečnih temperatur na širino
branike. Pri vplivu padavin opazimo v avgustu v zadnjih obdobjih statistično značilen
negativni vpliv podpovprečnih padavin na širino branike. Odziv širine branik macesna po
obdobjih je opazen tudi pri količini padavin v februarju, kjer je bil v prvih obdobjih odziv
statistično značilen pozitiven vpliv nadpovprečnih padavin na širino branike, za razliko od
zadnjih obdobij, ko je bil odziv statistično značilno negativen.
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Slika 48: Odziv širine branike macesno v na klimo po obdobjih na ploskvi 11 pri Zdovcu. Vijolične
barve ponazarjajo pozitivne odzive, rdeče barve pa negativen odzive.

Kronologijo smreke (slika 49) smo na ploskvi 11 pri Zdovcu lahko analizirali od leta 1934
naprej. Tudi pri smreki rdeča krivulja ponazarja, da ni bilo večjih nihanj v širini branik.
Na ploskvi 11 pri Zdovcu smo pri smreki zaznali spremembe v odzivu na povprečne
temperature in minimalne temperature (slika 50), ki značilno pozitivno vplivajo na
debelinsko priraščanje smreke.
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Slika 49: Standardna (zgoraj) in rezidualna (spodaj) kronologija za smreko na ploskvi 11 pri
Zdovcu

Slika 50: Vpliv padavin, minimalne temperature in povprečnih temperatur na prirastke smreke na
ploskvi 11 pri Zdovcu v obdobju od leta 1951 do leta 2019
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Odziv širine branik smreke po obdobjih na povprečno temperaturo je enak kot pri macesnu
(slika 51). Razlika je le v tem, da je v avgustu pri smreki v začetnih obdobjih statistično
značilen negativen vpliv podpovprečnih temperatur na širino branike. Pri vplivu minimalne
temperature na odziv širine branik smreke po obdobjih ni večjih odstopanj. V marcu je
vidno, da je skozi vsa obdobja vpliv minimalne temperature na širino branik statistično
značilno pozitiven.

Slika 51: Odziv širine branike smrek na klimo po obdobjih na ploskvi 11 pri Zdovcu. Vijolične
barve ponazarjajo pozitivne odzive, rdeče barve pa negativen odzive.
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JANŠEK

6.4.1 Sestojni parametri in primerjava s sestojnimi tablicami
V obdobju meritev se je srednje temeljnični premer povečal za štirikrat. Dominantni
premer in dominantna višina sta se povečala za več kot dvakrat (preglednica 22). Število
dreves na hektar se je zmanjšalo za 88,44 %. Pri primerjavi sestojnih parametrov s
Halajevimi tablicami (2007) smo določili 34. bonitetni razred in 2. raven proizvodnosti.
Tudi na ploskvah Janšek prihaja pri temeljnici le do manjših odstopanj. Večja odstopanja
pa so pri številu dreves na hektar, kjer tablični sestoji prikazujejo manjše vrednosti. Pri
primerjavi sestojnih parametrov s švicarskimi sestojnimi tablicami smo na ploskvah Janšek
določili 22. bonitetni razred. Ugotovili smo, da pri lesni zalogi in pri številu dreves na
hektar prihaja do večjih razlik.
Preglednica 22: Sestojni parametri na ploskvah kmetije Janšek v obdobju meritev in primerjava s
Halajevimi in švicarskimi tablicami

Starost
Leto sestojev
(let)
1962
1972
1990
2017

32
42
60
87

Halajeve
tablice
G
G(m2/ha) N/ha
(m2/ha)
29,94 3044 35,20
36,78 1863 41,92
36,80 1042 49,90
52,53 619,2 56,90

Raziskovalne ploskve
dg
(cm)
5,5
8,4
11,1
21,8

ddom
(cm)
23,0
28,8
32,2
46,6

N/ha

SDI

12438
6698
3799
1438

1106,4
1154,8
1033,0
1157,3

Švicarske
tablice
G
N/ha
(m2/ha)
2199 26,20
1414 31,22
739 36,00
369 39,12

Pri primerjavi lesne zaloge izračunane po tarifah in po deblovnicah smo ugotovili, da je
lesna zaloga izračunana po deblovnicah v letih 1962, 1972 in 2017 večja (preglednica 23).
Pri primerjavi lesne zaloge z všteto mortaliteto izračunano po tarifah in po deblovnicah
smo ugotovili, da je lesna zaloga izračunana po deblovnicah v letu 2017 manjša. Pri
primerjavi lesne zaloge in lesne zaloge z všteto mortaliteto pa smo ugotovili, da je lesna
zaloga z všteto mortaliteto v vseh letih večja. Največjo razliko med bruto in neto lesno
zalogo smo ugotovili v letu 1990.
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Preglednica 23: Spreminjanje lesne zaloge in lesne zaloge z všteto mortaliteto na ploskvah kmetije
Janšek v obdobju meritev in primerjava s Halajevimi in švicarskimi tablicami

Starost
Leto sestojev
(let)
32
42
60
87

1962
1972
1990
2017

Halajeve Švicarske
tablice
tablice
tarife deblovnice tarife deblovnice
V
V
3
3
3
3
3
3
(m /ha) (m /ha) (m /ha)
(m /ha)
(m /ha)
(m /ha)
V

122,84
213,88
275,77
623,85

V + Vm

139,87
230,51
262,72
635,15

122,84
228,44
424,98
745,81

139,87
245,51
426,34
708,85

215,60
339,20
530,00
743,20

112,60
228,20
403,00
552,10

hdom
(m)
35
30
25
raziskovalne ploskve

20
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15

Švicarske tablice
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0
1962
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Slika 52: Primerjava dejanskih dominantnih višin dreves na ploskvah Janšek s tabličnimi
vrednostmi po Halajevih in švicarskih tablicah
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6.4.2 Debelinski prirastek dreves
Skupni debelinski prirastek vseh ploskev je bil v drugem obdobju največji (preglednica
24). V prvem obdobju so imela največji prirastek drevesa na ploskvi 16, v drugem obdobju
na ploskvi 12 in v tretjem obdobju na ploskvi 15. Skupni debelinski prirastek od prve
meritve leta 1962 do zadnje meritve leta 2017 znaša 2,39 mm/leto.
Preglednica 24: Debelinski prirastki smrek na ploskvah kmetije Janšek v različnih obdobjih

Obdobje
1962 – 1972* 1972 – 1990* 1990 – 2017* 1962 – 2017*
(mm/leto)
(mm/leto)
(mm/leto)
(mm/leto)
12
2,34
3,80
2,11
2,70
13
1,83
2,24
2,30
2,07
14
1,53
2,90
3,05
2,71
15
1,82
2,96
3,09
2,65
16
2,41
2,66
1,97
2,12
Skupaj
2,01
2,84
2,44
2,39
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve

Ploskev

Največji debelinski prirastek smo ugotovili pri drevesih v zgornjem sloju na ploskvi 12 v
obdobju od leta 1962 do 1972, in sicer 6,20 mm/leto (preglednica 25). Najmanjši
debelinski prirastek pa smo ugotovili pri drevesih v spodnjem sloju na ploskvi 16 v
obdobju od leta 1990 do 2017, in sicer je bil prirastek 0,26 mm/leto.
Preglednica 25: Debelinski prirastki smrek v mm/leto po različnih slojih na ploskvah kmetije
Janšek v različnih obdobjih

Obdobje
1962 – 1972
1972 – 1990
1990 – 2017
Ploskev
Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
12
6,20
2,34
0,73
7,39
4,74
1,02
5,30
0,97
0,26
13
2,40
1,83
0,51
5,53
2,71
0,89
5,23
1,99
0,86
14
/
2,64
0,73
4,46
3,60
1,10
5,56
1,88
0,48
15
4,60
2,31
0,69
5,37
3,77
1,41
5,73
2,42
1,70
16
2,90
2,55
0,58
4,24
1,92
0,41
3,55
1,43
0,14
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Debelinski prirastek smreke v zgornjem sloju se je iz obdobja v obdobje povečeval (slika
53). Debelinsko priraščanje smreke v srednjem sloju je v vseh obdobjih za skoraj polovico
manjše kot debelinsko priraščanje smreke v zgornjem sloju. Pri primerjavi debelinskih
prirastkov, izračunanih iz izvrtkov in debelinskih prirastkov dreves v zgornjem sloju,
izračunanih iz zaporednih meritev, smo ugotovili, da so bili debelinski prirastki izračunani
iz izvrtkov v prvih dveh obdobjih niţji. V prvem obdobju za 15,1 %, v drugem obdobju pa
za 3,9 %. V zadnjem obdobju pa so bili ti prirastki višji za 19,1 %.

Debelinski prirastek
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Slika 53: Debelinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Janšek. Pri izvrtkih
dreves v zgornjem sloju so predstavljene tudi intervalne ocene pri 95 % zanesljivosti.
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Slika 54: Povprečni letni debelinski prirastek smrek v zgornjem sloju pridobljen z izvrtki dreves na
ploskvah pri Janšku

Prirastek macesna v zgornjem sloju se je iz obdobja v obdobje zmanjševal (slika 55). V
srednjem sloju je bil macesen le v prvem obdobju. V spodnjem sloju pa ga ni bilo v
nobenem obdobju.
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Slika 55: Debelinski prirastki macesna v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Janšek
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6.4.3 Višinski prirastek dreves
V drugem obdobju je bil skupni višinski prirastek največji. Največje višinske prirastke v
prvih dveh obdobjih smo ugotovili na ploskvi 12, v zadnjem obdobju pa na ploskvi 14
(preglednica 26). Skupni višinski prirastek od prve meritve leta 1962 do zadnje meritve
leta 2017 znaša 0,22 m/leto.
Preglednica 26: Višinski prirastki dreves na ploskvah kmetije Janšek v različnih obdobjih

Obdobje
Ploskev

1962 – 1972* 1972 – 1990*
(m/leto)
(m/leto)

1990 – 2017* 1962 – 2017*
(m/leto)
(m/leto)

12
0,21
0,29
0,18
0,22
13
0,14
0,23
0,21
0,21
14
0,14
0,21
0,28
0,24
15
0,17
0,19
0,27
0,23
16
0,19
0,27
0,16
0,20
Skupaj
0,17
0,24
0,21
0,22
* upoštevana so drevesa, ki so preţivela od prve do zadnje meritve
Največji višinski prirastek smo ugotovili pri drevesih v zgornjem sloju na ploskvi 16 v
obdobju od leta 1972 do 1990, in sicer 0,42 m/leto (preglednica 27). Najmanjši višinski
prirastek pa smo ugotovili pri drevesih v spodnjem sloju na ploskvi 14 v obdobju od leta
1990 do 2017, in sicer 0,03 m/leto.
Preglednica 27: Višinski prirastki smrek v m/leto po različnih slojih na ploskvah kmetije Janšek v
različnih obdobjih

Ploskev
12
13
14
15
16

Obdobje
1972 – 1990

1962 – 1972

1990 – 2017

Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji Zgornji Srednji Spodnji
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
sloj
0,38
0,22
0,00
0,47
0,44

0,20
0,17
0,22
0,22
0,18

0,07
0,03
0,06
0,05
0,05

0,39
0,34
0,38
0,41
0,42

0,36
0,28
0,24
0,24
0,20

0,07
0,09
0,09
0,08
0,04

0,35
0,46
0,51
0,50
0,28

0,15
0,18
0,15
0,23
0,13

0,06
0,08
0,03
0,11
0,02
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Pri analizi višinskega priraščanja po slojih smo ugotovili velike razlike med drevesi, ki so
v zgornjem sloju in drevesi, ki so v spodnjem sloju (slika 56). Višinski prirastek smrek v
srednjem sloju je v posameznih obdobjih le malo nihal. Nasprotno velja za višinski
prirastek smrek v zgornjem sloju, ker se je višinski prirastek v drugem obdobju močno
zmanjšal v primerjavi s prvim obdobjem. V tretjem obdobju pa se je le-ta močno povečal.
Višinski prirastek smrek v spodnjem sloju se je skozi obdobja povečal.
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Slika 56: Višinski prirastki smreke v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Janšek

Pri macesnu pa smo ugotovili nasproten trend višinskega priraščanja dreves v zgornjem
sloju (slika 57). Macesni v zgornjem sloju so najbolj priraščali prav v obdobju, ko je bilo
višinsko priraščanje smreke v zgornjem sloju najniţje. Prav tako se je v nasprotju s
smreko, kjer so se višinski prirastki zvišali, višinski prirastek v zadnjem obdobju pri
macesnu zniţal.
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Slika 57: Višinski prirastki macesna v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Janšek
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6.4.4 Volumenski in temeljnični prirastek sestojev
Največja razlika v neto in bruto prirastku lesne zaloge je opazna v drugem obdobju od leta
1990 do 2017 (preglednica 28). Vzrok za veliko razliko v tem obdobju

je velika

mortaliteta dreves (62 %). Prirastek temeljnice skozi celotno obdobje znaša 0,41
m2/ha/leto. Prirastek lesne zaloge na leto od prve meritve leta 1962 pa do zadnje meritve
leta 2017 znaša 9,11 m3/ha/leto, izračunan po tarifah oziroma 9,01 m3/ha/leto, izračunan po
deblovnicah. Na podlagi Halajevih tabličnih sestojev znaša proizvodna sposobnost rastišča
za smreko 11,47 m3/ha/leto. Na podlagi švicarskih tabličnih sestojev znaša proizvodna
sposobnost rastišča za smreko 12,21 m3/ha/leto.
Preglednica 28: Neto in bruto prirastki začetne lesne zaloge v različnih obdobjih izračunani po
tarifah in deblovnicah ter temeljnični prirastek (iG) v različnih obdobjih na ploskvah kmetije Janšek

Prirastek

1962 –1972
Neto Bruto
3
m /ha/leto (tarife)
9,10 10,56
3
m /ha/leto (deblovnice) 9,06 10,56
iG (m2/ha/leto)
0,68

Obdobje
1972 – 1990 1990 – 2017
Neto Bruto Neto Bruto
3,44 11,73 12,89 17,41
1,79 10,88 13,79 16,52
0,002
0,58

1962–2017
9,11
9,01
0,41

6.4.5 Analiza vpliva klime na rast dreves
Debelinsko priraščanje smreke na ploskvah pri Janšku smo ocenili tudi na podlagi
dendrokronološke analize. Indeks širine branik (Ring-width index – RWI) predstavlja
razliko med dejanskimi širinami branik in prilagojenimi vrednostmi (na kubičnem zlepku)
(slika 58). Od leta 1960 so bili za izračun kronologije uporabljeni vsi izvrtki. Nihanje rdeče
krivulje v obdobju od 1960 do 1980 ponazarja večja nihanja v širini branik. Po letu 1980 se
krivulja umiri in ne prikazuje večjih nihanj.
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Slika 58: Standardna (zgoraj) in rezidualna (spodaj) kronologija na ploskvah pri Janšku

Na debelinski prirastek smreke na ploskvah pri Janšku v 60 letnem obdobju so značilno
negativno vplivale le nadpovprečne padavine v avgustu, kar je povzročilo ohladitev ozračja
in s tem tudi zaustavitve rasti v poznem poletju (slika 59).

Slika 59: Vpliv padavin in povprečnih temperatur na prirastke smreke na ploskvah pri Janšku v
obdobju od leta 1951 do leta 2019
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V mesecu juliju je po obdobjih najbolj vidna sprememba v odzivu širine branik na
povprečno temperaturo (slika 60). Temperature v tem mesecu so pozitivno, vendar ne
značilno, vplivale na širino branike do obdobja 1979 – 2003, nato pa so temperature močno
statistično negativno značilno vplivale na širino branike v zadnjih obdobjih. Pri vplivu
padavin je najbolj opazna razlika v širini branik po obdobjih v juniju in juliju. Do obdobja
1975 – 1999 je bil odziv širine branike na padavine v tem mesecu negativen, vendar ne
značilen, za razliko od zadnjih obdobij, kjer je odziv širine branike na padavine statistično
značilno pozitiven.

Slika 60: Odziv širine branike smreke na klimo po obdobjih na ploskvah pri Janšku. Vijolične
barve ponazarjajo pozitivne odzive, rdeče barve pa negativen odzive.
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VPLIV GOSTOTE DREVES NA KAKOVOST DEBLA

Ugotovili smo, da se na ploskvah Čofatija z zmanjšanjem gostote dreves od prve meritve v
letu 1962 do druge meritve v letu 1972 povečuje deleţ smrek z debli odlične in srednje
kakovosti (slika 61). V letu 1900 se je deleţ smrek z debli odlične in srednje kakovosti
zmanjšal, nato pa se je v letu 2017 spet povečal.

Slika 61: Spreminjanje strukture kakovosti debla smrek na ploskvah nekdanje kmetije Čofatija v
primerjavi z gostoto dreves med posameznimi meritvami

Pri primerjavi gostote dreves in kakovosti debla na ploskvah Zdovc smo ugotovili, da se je
deleţ dreves z odličnim ali srednje kakovostnim deblom do leta 1990 zmanjševal, nato pa
se je v letu 2017 povečal (slika 62).

Slika 62: Spreminjanje strukture kakovosti debla smrek na ploskvah kmetije Zdovc v primerjavi z
gostoto dreves v obdobju meritev
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Z zmanjšanjem gostote dreves na ploskvi Zdovc 11 se je deleţ dreves z odličnim deblom
in deblom srednje kakovosti povečal tako pri macesnu kot tudi pri smreki (slika 63 in 64).
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Slika 63: Spreminjanje strukture kakovosti debla macesna na ploskvi 11 kmetije Zdovc v
primerjavi z gostoto dreves v obdobju meritev
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Slika 64: Spreminjanje strukture kakovosti debla smreke na ploskvi 11 kmetije Zdovc v primerjavi
z gostoto dreves v obdobju meritev
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Z zmanjšanjem gostote dreves v obdobju meritev se povečuje deleţ debel odličnega in
srednje kakovosti (slika 65). Vzrok za to je predvsem odmiranje dreves z deblom
manjvredne kakovosti.

Slika 65: Spreminjanje strukture kakovosti debla smrek na ploskvah kmetije Janšek v primerjavi z
gostoto dreves v obdobju meritev
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RAZMESTITEV DREVES

Na vseh skupinah ploskev smo ugotovili, da se je indeks agregacije (R) od prve meritve v
letu 1962 pa vse do zadnje meritve v letu 2017 povečeval (preglednica 29). V letih 1962,
1972 in 1990 je bil indeks agregacije (R) pod vrednostjo 1, kar pomeni, da je za sestoje
značilna šopasta struktura. Pri vseh skupinah ploskev se intenzivnost šopaste razmestitve
od prve meritve leta 1962, z leti zmanjšuje in v letu 2017 preide v naključno razmestitev
(R je večji od 1).
Preglednica 29: Spreminjanje indeksa agregacije R po obdobjih in skupinah ploskev

Čofatija

Zdovc

Zdovc 11

Janšek

6.7

leto
r rand
R
s.e.
r rand
R
s.e.
r rand
R
s.e.
r rand
R
s.e.

1962
0,63
0,84
0,01
0,23
0,57
0,003
1,10
0,83
0,02
0,45
0,71
0,01

1972
0,85
0,91
0,02
0,33
0,64
0,01
/
/
/
0,61
0,78
0,01

1990
0,97
0,96
0,03
0,57
0,79
0,02
1,58
0,97
0,05
0,81
0,93
0,02

2017
1,36
1,15
0,05
1,15
1,13
0,09
2,17
1,06
0,09
1,32
1,06
0,05

ANALIZA ZNAČILNIH LET

Značilna leta kaţejo na prirastni odziv dreves v klimatsko ali za rast kako drugače
izstopajočih letih. Kadar v kronologijah zabeleţimo enoten odziv na določeno leto,
pomeni, da je v tistem letu na rast dreves vplival nek ključen okoljski ali fiziološki
dejavnik. Med pomembne okoljske dejavnike štejemo klimatske ekstreme (vroča/suha
poletja ali hladna/mokra poletja), med fiziološke pa npr. semenska leta, napade škodljivcev
in podobno. V preglednici 30 smo analizirali značilna leta in šibka značilna leta označili z
znakom +, če gre za šibko pozitivno in z –, če gre za šibko negativno značilno leto. Močna
značilna leta so označena z dvema znakoma ++, če gre za močno pozitivno in z – – , če gre
za šibko negativno značilno leto. Če so imela vsa drevesa enak odziv, smo v preglednici
označili s tremi znaki +++ pozitivno značilno leto in s tremi – – – negativno značilno
leto.
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Preglednica 30: Prikaz značilnih let na ploskvah Čofatije, Zdovca 11 in Janška. Značilna leta, kjer
je bil odziv vsaj na dveh ploskvah enak, so označena z barvo - negativna so označena z modro
barvo, pozitivna pa z oranţno barvo.

Leto Čofatija
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Zdovc
Zdovc
Janšek Leto Čofatija
Janšek
macesni smreke
macesni smreke
1961
– –
+
1962
++
––
1963
+
1964
+
++
–
1965
–
+
1966
+
+
–
1967
+
1968
–
– –
–
1969
++
+++
–
1970
– – –––
–
–––
1971
+
+
+++
1972
–
1973
– –
1974
+
1975
–––
– –
–
1976
– –
++
–––
–––
1977
++
+
+++
1978
–
++
–––
1979
+
–––
–––
+
+
1980
+
–
1981
+++
+++
+
–
1982
–––
1983
+
++
+
– –
– –
1984 – – –
– –
1985
+
– –
++
–
–––
1986
– –
+
–––
– –
–––
1987
–––
–––
1988
–
+
1989
+
+++
+
1990
+
–
1991
+
1992
+
1993 – – –
–––
– –
– –
++
1994
++
+
++
+
–
–
–
–
–
–
–––
1995
–––
– –
+++
1996
+
– –
–––
1997
++
+++
+++
++
+++
1998
Se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 30
Zdovc
Zdovc
Leto Čofatija
Janšek Leto Čofatija
Janšek
macesni smreke
macesni smreke
1999
– –
+++
+
2010
+
– –
2000
+++
2011
+
+
–
–
–
– –
2001
–––
++
2012
–
– –
2002 – – –
–––
–
2013
–
–––
–
–
–
–
2003
– – 2014
+++
+++
2004
++
– –
++
2015
+++
– –
2005
+
–––
++
2016
2006 – – –
+++
–
– – – 2017
–
++
2007
+
+
+++ 2018
–
–––
–
2008
+
2019
2009
–
Z vidika preučevanje vpliva klime na rast dreves so pomembna tista leta, kjer je imelo enak
odziv več skupin ploskev. Takšna negativna značilna leta so v preglednici 30 so označena
z modro barvo, pozitivna značilna leto pa z oranţno barvo. Za pomembna značilna leta
smo vzeli tista leta, kjer je bil enak odziv na 2 od 3 ploskev. Opazimo lahko, da je bilo od
leta 1965 do leta 2019 18 značilnih let. Leti 1994, 1997 sta bili zelo ugodni za rast smreke
in macesna, saj se je na vseh ploskvah prirastek povečal. Nasprotno velja za leti 2002 in
2012, ki sta bili zelo neugodni za rast smreke in macesna. V letih 1986 in 2006 je bila
klima zelo neugodna za rast smreke in zelo ugodna za rast macesna.
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7 RAZPRAVA
Na podlagi analize sestojnih parametrov po skupinah ploskev smo ugotovili, da so največje
sestojne gostote ob podobni starosti sestojevna ploskvah pri Zdovcu. Najmanjše sestojne
gostote pa smo ugotovili na ploskvi 11 pri Zdovcu. Hladnik in Ţiţek Kulovec (2014) sta na
raziskovalnih ploskvah, prepuščenih naravnemu razvoju, na Pokljuki, ugotovila podobne
sestojne gostote. Prav tako je Diaci (1992) v kontrolnem sestoju na rastišču jelovobukovega gozda izračunal podobne gostote. Največje dominantne premere in dominante
višine smo ob podobni starosti sestojev zaznali na ploskvi 11 pri Zdovcu, najmanjše pa na
ploskvah pri Zdovcu. Primerjali smo tudi sestojne parametre v gospodarskih gozdovih iz
raziskovalnih ploskev na Pokljuki, ki so jih predstavili Kušar in sod. (2013). Ugotovili
smo, da so srednje temeljnični premeri v gospodarskih gozdovih večji, število dreves pa je
manjše. Večje srednje temeljnične premere in manjše število dreves v gospodarskih
gozdovih lahko pripišemo redčenju v teh gozdovih. Ta so pripomogla, da se je večji del
prirastka akumuliral na majhnem številu izbranih dreves. Zaradi tega tudi ni večjih razlik v
lesni zalogi in temeljnici med gospodarskimi gozdovi na Pokljuki in sestojih na
raziskovalnih ploskvah v Koprivni.
Največje lesne zaloge smo ugotovili na ploskvi 11 pri Zdovcu. Pri primerjavi lesnih zalog
so dvovhodne deblovnice podajale večje vrednosti kot tarife. Do podobnih ugotovitev so
prišli tudi raziskovalci na raziskovalnih ploskvah na Pokljuki (Kušar in sod., 2013). Za
razliko od ostalih ploskev pa na ploskvi Zdovc 11 v letu 2017 dvovhodne deblovnice
prikazujejo niţje vrednosti. Zaradi velike mortalitete dreves v teh sestojih je lesna zaloga z
všteto mortaliteto na vseh ploskvah bistveno večja kot lesna zaloga.
Pri povprečnem debelinskem in višinskem prirastku dreves za celotno obdobje smo
ugotovili, da so na ploskvah pri Zdovcu tako debelinski kot tudi višinski prirastki največji.
To so najmlajši sestoji, ki še intenzivno debelinsko in višinsko priraščajo. Ugotovili smo
tudi razlike med debelinskim prirastkom dreves v zgornjem, srednjem in spodnjem sloju.
Debelinski prirastek dreves v zgornjem sloju je dvakrat večji kot debelinski prirastek
dreves v srednjem sloju in petkrat večji kot prirastek dreves v spodnjem sloju. Delno lahko
potrdimo tudi hipotezo o zmanjšanju debelinskega prirastka zaradi visokih sestojnih gostot.
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Na treh skupinah ploskev smo ocenili zmanjšanje debelinskega prirastka. Le na skupini
ploskev pri Janšku se je debelinski prirastek v zadnjem obdobju povečal. Pri višinskem
priraščanju dreves smo ocenili, da drevesa v zgornjem sloju priraščajo dvakrat hitreje kot
drevesa v srednjem sloju in vsaj petkrat hitreje kot drevesa v spodnjem sloju.
Potrdimo lahko tudi hipotezo o spreminjanju kakovosti dreves v sestojih ob spreminjanju
sestojnih gostot. Ugotovili smo, da se je v obdobju meritev povečeval deleţ kakovostnih
dreves ob sočasnem zmanjševanju sestojnih gostot. Vzrok za takšno povečevanje deleţa
kakovostnih dreves je, da so manj kakovostna drevesa, ki so bila večinoma v spodnjem
sloju, v obdobju meritev odmirala.
Na podlagi izračuna indeksa agregacije (R) za vsa obdobja meritev smo pri vseh skupinah
ploskev ugotovili, da je bila razmestitev dreves v mlajših stadijih sestojev šopasta. Čeprav
na raziskovalnih ploskvah niso izvajali gojitvenih ukrepov, ob prehodu sestojev v
drogovnjake in debeljake šopasta razmestitev dreves prehaja v naključno. Po 60 letih od
prvih meritev smo na vseh ploskvah ugotovili naključno razmestitev dreves. Do podobnih
ugotovitev sta prišla Kotar (1998) v sestojih smreke in Firm (2006) v sestojih smreke in
macesna. Ugotovila sta, da je razporeditev dreves v visokogorskih gozdovih v optimalni
razvojni fazi naključna.
Pri analizi vpliva klime na rast dreves smo ugotovili, da na ploskvah pri Čofatiji ni
statistično značilnega vpliva klime. Iz tega lahko sklepamo, da na prirastek bolj vplivajo
rastišče in biotski dejavniki kot pa količina padavin in nihanje temperatur. Pri analizi
vpliva klime na ploskvi Zdovc 11 pa smo ocenili, da na debelinsko priraščanje macesnov
vpliva predvsem višina spomladanskih temperatur. Na rast smreke na ploskvi 11 pri
Zdovcu vplivata predvsem višina minimalne temperature in višina povprečne temperature
proti koncu zime. Vzrok za vpliv temperatur proti koncu zime lahko pripišemo dolţini
zime, saj lahko daljša zima vpliva na manjši prirastek v tistem letu. Prav tako je lahko večji
vpliv klime na rast dreves na tej ploskvi posledica slabših rastiščnih razmer, saj ploskev
leţi tik pod vrhom pobočja, na večji nadmorski višini in na območju z manjšo količino
vode, saj v bliţini ni vodotokov. Stopar (2018) je na primerljivih rastiščih prav tako
ugotovil minimalne vplive temperatur in padavin na priraščanje smreke. Pri Janšku ima
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negativni vpliv na priraščanje količina padavin konec poletja. Sklepamo, da je vzrok za
majhen vpliv klime na rast dreves na teh ploskvah njihova lega na globokih tleh in v bliţini
vodotokov. Do podobnih ugotovitev so prišli Levanič in sod. (2008), kajti v Sloveniji
dendrokronološke analize smreke pogosto ne pokaţejo povezav med klimo in prirastkom.
V Sloveniji matična kamnina, relief in nadmorska višina pogosteje omejujejo rast smreke
kot pa klimatski dejavniki (Levanič in sod.,2008).
Na podlagi analize debelinskega prirastka po obdobjih lahko potrdimo hipotezo
zmanjšanju debelinskega prirastka v odvisnosti od podnebnih sprememb. Ugotovili smo,
da se je odziv širine branik po obdobjih na povprečno temperaturo na vseh skupinah
ploskev v mesecih junij, julij in avgust spremenil. V začetnih obdobjih je bil odziv v teh
mesecih pozitiven, v zadnjih obdobjih pa je negativen. Makinen in sod. (2003) so
ugotovili, da imajo na debelinski prirastek smreke v centralni in severni Evropi močan
vpliv predvsem temperature v juniju in juliju, kar potrjujejo naši izsledki o spremembah v
odzivu širine branik po obdobjih. Ugotovili so tudi, da temperature v različnih geografskih
regijah različno vplivajo na debelinski prirastek (Makinen in sod., 2003). Analiza značilnih
let potrdi to hipotezo, saj je v zadnjem obdobju enajst negativnih značilnih let (1984, 1986,
1988, 1993, 1995, 2002, 2003, 2006, 2012, 2013, 2018). Pri primerjavi negativnih
značilnih let s podatki agencije ARSO o sušah v Sloveniji (ARSO, 2017; ARSO, 2020)
smo ugotovili, da je bila v letih 1984, 1988, 1993, 2003, 2006, 2012, 2013 in 2018 v
Sloveniji suša nacionalne razširjenosti. Na podlagi podatkov najbliţje klimatološke postaje
Ravne na Koroškem je mogoče za leto 1986 sklepati o sušnih razmerah v vegetacijski
dobi. Po letu 1990 pa na klimatološki postaji Ravne na Koroškem ni več na voljo podatkov
(ARSO, 2020). Podobno velja tudi za postajo na Uršlji gori (1699 m nadmorske višine), saj
so bili na voljo le podatki do leta 1993. Zanimiva je primerjava z izsledki o značilnih letih
za smreko, ki jih je na sedmih lokacijah v Sloveniji ocenjeval Stopar (2018). Enako, kot
smo ocenili na območju Koprivne, je za leto 1995 ocenil negativne odzive na klimatske
razmere na Pohorju, Pokljuki in Mašunu. V letu 2002 pa le na Pohorju in na Pokljuki,
čeprav v teh dveh letih niso poročali o suši nacionalnih razseţnosti (ARSO, 2017). O
razlogih za podobne negativne odzive dreves na območju Pohorja in Pokljuke bo mogoče
sklepati z nadaljevanjem raziskovanja.
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8 POVZETEK
V magistrski nalogi smo ocenili priraščanje smreke in macesna na raziskovalnih ploskvah
na nekdanjih novinah v Koprivni. Koprivna je alpska dolina na severu Slovenije. S podatki
o preteklih meritvah na 13 raziskovalnih ploskvah smo izračunali debelinske in višinske
prirastke smrek in macesnov. Povprečni debelinski prirastek dreves za celotno obdobje na
ploskvah znaša 2 mm/leto na ploskvah Čofatija in Zdovc 11. Na ploskvah Zdovc znaša
povprečni debelinski prirastek dreves za celotno obdobje 3 mm/leto, na ploskvah Janšek
2,35 mm/leto. Ugotovili smo tudi velike razlike med debelinskim prirastkom dreves v
zgornjem, srednjem in spodnjem sloju.
Povprečni višinski prirastek dreves za celotno obdobje na ploskvah znaša 0,2 m/leto na
ploskvah Čofatija, Zdovc 11 in Janšek. Na ploskvah Zdovc pa znaša povprečni višinski
prirastek dreves za celotno obdobje 0,3 m/leto. Tudi pri višinskem priraščanju smo
ugotovili velike razlike med višinskim prirastkom dreves v zgornjem, srednjem in
spodnjem sloju.
Izračunali smo lesne zaloge po tarifah in po dvovhodnih deblovnicah. Prav tako smo
izračunali volumen odmrlih dreves med obdobji in tako dobili lesno zalogo z všteto
mortaliteto. Na podlagi lesne zaloge v različnih obdobjih smo izračunali volumenske
prirastke. Sestojne parametre na ploskvah smo primerjali s Halajevimi in švicarskimi
sestojnimi tablicami ter določili proizvodno sposobnost rastišč.
Predstavili smo spreminjanje deleţa kakovosti deblovine smreke in macesna ob
spreminjanju sestojnih gostot. Na podlagi izračuna indeksa agregacije (R) za vsa obdobja
smo ugotovili, da je v začetnih stadijih prostorska razmestitev dreves šopasta. Z razvojem
sestojev pa se šopasta razmestitev izgubi in postane naključna.
Prav tako smo na teh ploskvah pridobili izvrtke dreves v zgornjem sloju. Z izvrtki smo
analizirali vpliv temperatur in padavin na priraščanje smrek in macesnov. Zaradi ugodnih
rastišč je na teh ploskvah vpliv klime na debelinsko priraščanje majhen – klima ni ključen
dejavnik minimuma. Pri analizi debelinskega priraščanja po obdobjih smo ugotovili, da se
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je odziv širine branik v zadnjem obdobju spremenil. V zadnjih obdobjih je bilo več
negativnih odzivov širine branike na nadpovprečne temperature in podpovprečne padavine.
Pri analizi značilnih let smo to potrdili, saj je bilo v zadnjem obdobju več negativno
značilnih let.
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jezikovni pregled magistrskega dela.
Hvala Pahernikovi ustanovi za štipendiranje v času študija na magistrskem študijskem
programu druge stopnje Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov.
Zahvaljujem se staršem, starim staršem in vsem sorodnikom, ki so mi v času
študija oziroma celotnega šolanja pomagali in me podpirali.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k nastanku tega dela.
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PRILOGE
Horizontalne razmestitve dreves na raziskovalnih ploskvah so podane v prilogah. S sivo
barvo smo predstavili drevesa, ki so bila prisotna ob prvi meritvi v letu 1962. Z rjavo barvo
smo predstavili drevesa, ki so bila prisotna ob meritvi v letu 1972. Sivo označena drevesa
iz leta 1962, ki jih ne prekrivajo rjave oznake dreves iz leta 1972, so v obdobju od meritve
v letu 1962 do meritve v letu 1972 odmrla. S črno barvo so predstavljena drevesa, ki so
bila prisotna ob meritvi v letu 1990. Rjavo označena drevesa iz leta 1972, ki jih ne
prekrivajo črne oznake dreves iz leta 1972, so v obdobju od meritve v letu 1972 do
meritvev letu 1990 odmrla. Z okroglimi barvnimi oznakami smo predstavili drevesa, ki so
bila prisotna ob meritvi v letu 2017. Črno označena drevesa iz leta 1990, ki jih ne
prekrivajo okrogle barvne znake dreves iz leta 2017, so v obdobju od meritve v letu 1990
do meritve v letu 2017 odmrla.
Priloga A: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 3 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga B: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 4 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)

Priloga C: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 6 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga Č: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 7 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)

Priloga D: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 8 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga E: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 9 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)

Priloga F: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 10 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno)
in 2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga G: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 11 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno)
in 2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga H: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 12 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno)
in 2017 (okrogle barvne oznake)

Priloga I: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 13 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno) in
2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga J: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 14 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno)
in 2017 (okrogle barvne oznake)

Priloga K: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 15 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno)
in 2017 (okrogle barvne oznake)
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Priloga L: Tlorisi dreves na raziskovalni ploskvi 16 v letih 1962 (sivo), 1972 (rjavo), 1990 (črno)
in 2017 (okrogle barvne oznake)

