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Predgovor
Bela jelka (Abies alba Mill.) je trdno zapisana v zavesti Slovencev ter hkrati pomembna z vidika uporabe in
ohranjanja narave. Številni organizmi so nanjo habitatno in prehransko vezani. V ugodnih razmerah spada
med vrste, ki najbolj priraščajo. Jelka pa nam vzbuja tudi občutek slabe vesti. Zaradi različnih dejavnikov
je v zadnjih petdesetih letih izrazito nazadovala, tako v Sloveniji kot tudi drugje po Evropi. Razlogi so
zapleteni, delno naravni in delno antropogeni. Med naravne uvrščamo na primer medsebojno
nadomeščanje drevesnih vrst in podnebne spremembe, med antropogene pa onesnaženje ozračja,
prevelike gostote rastlinojedcev in objedanje mladja, prekomerno pospeševanje jelke in neprilagojene
gozdnogojitvene zvrsti. Verjetno je nazadovanje posledica sočasnega vplivanja različnih dejavnikov, veliko
pa ostaja še nepojasnjenega.
Ohranitev populacij jelke je pomemben cilj upravljanja z gozdnimi ekosistemi. Doseči ga ne bo lahko, kajti
delež jelke v gozdovih se bo zaradi porušene starostne zgradbe populacije tudi v prihodnje zmanjševal.
Velik vpliv na ohranjanje jelke ima obnova gozdov z izbiro gozdnogojitvene zvrsti in uravnavanjem gostot
velikih rastlinojedcev. Pogledi na prihodnje upravljanje ekosistemov z jelko se med gozdarji,
naravovarstveniki, lovci in drugimi deležniki pomembno razlikujejo.
Tematika 27. Študijskih dni Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete je torej zapletena, v določeni
meri občutljiva, a hkrati zelo aktualna. Namen posvetovanja je predstaviti novejša spoznanja o razvoju in
ekologiji jelke, prispevati k razmejitvi med naravnimi in antropogenimi vzroki nazadovanja jelke, zbližati
poglede različnih upravljavskih skupin in predlagati ukrepe za ohranitveno gospodarjenje z jelko v
prihodnje. Spodbuda za delo so lahko razvojna dogajanja, ki vlivajo optimizem. Zdravje jelke se je v
primerjavi z akutnim propadanjem pred desetletji izboljšalo, regionalno prav tako razmerje med
rastlinojedo divjadjo in pomladkom dreves, gospodarjenje z jelko v Sloveniji pa je še sorazmerno blizu
naravnim procesom.
Dobre odločitve temeljijo na poznavanju najnovejših raziskovalnih izsledkov, strokovnih izkušenj, dejstev
in dokazov vseh strani. V dveh dneh posvetovanja se bo zvrstilo šestindvajset predstavitev, ki so jih
pripravili strokovnjaki sedmih domačih in dveh tujih organizacij. Pomemben del posvetovanja se bo
odvijal neposredno na terenu. K boljši informiranosti bo prispevala tudi novost letošnjih študijskih dni,
spletna stran (http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2009/) s koristnimi podatki o posvetovanju in povzetki
prispevkov. Ostala bo aktivna vse do priprav na naslednje študijske dni.
Na koncu še iskrena zahvala številnim sodelujočim pri pripravi posvetovanja: predavateljem, članom
Uredniškega in Organizacijskega odbora, delavcem Zavoda za gozdove Slovenije in pokroviteljem:
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto d.d.
in Gozdarstvu Grča.
prof. dr. Jurij Diaci
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Successful conservation of Silver Fir (Abies alba Mill.) in managed forests of
Bavaria – a balancing act between silviculture and hunting

1

1prof.

Erwin Hussendörfer

dr. E.H., Fakultat wald und forstwirtschaft, FH Weihenstephan, Freising, Germany, hudo@fh-weihenstephan.de

Key words: Silver Fir, conservation, silviculture, deer impact
In Bavaria Silver Fir (Abies alba Mill.) is an important tree species which mainly occures in mixed
mountain forests and various beech vegetation types mostly in higher elevations. But also in regions which
are characterized by lower water ressources and higher temperature (e.g. close to the vine region in the
northern part of Bavaria) Silver Fir is an important tree species in mixed beech and oak forests. It is
assumed, that this Silver Firs is a specific fir ecotype which is often named “dry fir”. The ecological and
economic meaning of Silver Fir depends mainly on a high stability against windfall and other abiotic and
biotic impacts. Concerning increasing temperatures during summer and decreasing rainfall during the
vegetation period caused by climate change, Silver Fir is regarded to become more meaningful. Silver Fir is
well-known to use water resources in deeper groundsand so will be able to survive under dry conditions.
Already (Rebel, 1924) notes for the Bavarian Jura region (characterized by limestone-stands and a
subcontinental climate regime with about 600 mm rainfall per year) that instead of Norway Spruce Silver
Fir must be prefered! In addition, it must be pointed out that the avarage increment of Silver fir is higher
compared to spruce on many sites!
Naturally Silver firs would dominate or participate in 30 % of the actual Bavarian forests (total forest area
in Bavaria is about 2,14 Mio hectares) . However, Silver Firs currently cover about 2 % of the forest area
only. Most of the today’s Silver Firs still grow in the Bavarian Alps and the southeastern region
“Bayerischer Wald”.
More than 60 % of Silver firs in Bavaria are older than 100 years . A very insufficient amount of Silver firs
is obvious for the range of 20 to 80 years. For younger Silver firs a stop of the downtrend is assumed.
Silver Firs in Bavaria reach up to 60 meters height. The thickest trees reach more than 200 cm BHD and
the single tree volume can achieve 60 cubic meters. The oldest firs in bavaria are about 600 years old.
From a gentic point of view, Silver fir in Bavaria show a distinct genetic heterogenity which depends on
the postglacial reimmigration from different glacial refuges as well as on adaption to various ecological
conditions, human impact (e.g. planting and sawing) and genetic effects (e.g. genetic drift in small
populations).
The great gap between actual and natural amount of Silver Fir and the lack of middle old and even
younger firs in managed forests mainly depends on three well-known reasons:
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1) Forest decline caused by sulfureous air pollution reduced the health of Firs dramatically and many
of them died back. Since the beginning of monitoring tree health in the year 1983 Silver Fir is
known as the most damaged tree species. However, since air pollutions decreased from the
middle of the 1990’s up to now the vitality of Silver Firs increased significantly (see figure).
2) With the beginning of the so called “controlled forestry” at the end of the 19th century the
amount of Silver Firs in South-Germany decreased significantly. Silver Firs extremely suffered
from unadjusted silvicultural treatments especially in even-aged regeneration types (e.g. clearcutting). Adverse climate conditions (e.g. frost) in larger gaps or open spaces are well known to be
insufficient for succesful regeneration of Silver Fir. Successful regeneration of Silver Fir is
facilitated by typical within-forest climate conditions e.g. high air moisture or calm. Furthermore
it must be taken into account that schematic and intensive thinning concepts which nowadays are
postulated for many forest types are not in accordance with the ecological needs of Silver Fir. For
example, after intensive reduction of stem density in younger stands, Silver Firs are not able to
change shadow-adapted needels to light-adapted needels rapidly enough. As a consequence,
height growth will decrease for some yaers. In mixed stands especially in combination with
Spruce, Silver Firs will be overgrown.
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Figure (according to Elling): The figure shows the average annual increment of almost 1000 investigated
Silver firs and the amount of sulfureous air pollution from 1880 to 2004. A strong correlation between
increment and air pollution is obvious. After reducing pollution the health of Silver fir increased quickly
and the annual increment reached a high level even in the dry summer of the year 2003.
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3) During the stage of regeneration seedlings and young plants of Silver Firs are daramatically
impacted by damage caused by game animals. Because of the high quality of Silver Fir buds for
the nutrition of red deer and roe deer Silver Firs are preferred nutrition-plants during winter and
even summer. In Bavaria 40 % of young Firs showed a damaged terminal shoot. Up to know in
some regions the impact by game animals could be reduced but in general not sufficient enough.
In stands with low Silver Fir density or in regions with high deer density a sneaking process of
segregation and even complete loss of Silver Fir can still be observed. In this context it must be
taken into account that Silver Fir is not able to subsitute a damaged terminal shoot in one year. If
the terminal shoot was damaged Silver Fir first must sprout a lateral shoot out of dormant bud
and only then a new terminal shoot can grow one year later. So, a single damage or repeated
damages of the terminal shoots reduces the power of competition of Silver Firs compared to
other tree species (mainly Spruce) dramatically.
In general we can conlude that the success of conservation of Silver Fir depends on adjusted forest
management treatments concerning the different ecological needs of Silver Firs at various life stages.
Therefore unevenaged forest management systems in type of long-term irregular shelterwood systems
(Femelschlag) or single-tree selection systems (Plenterwald) are strongly required. However it must be
taken into account that the successful regeneration of Silver Fir depends significantly on a well adjusted
deer density.
Literature (sample):
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (Hrsg.): LWF-Wissen 45. Beiträge zur Tanne. LWF, Freising 2004
Elling et al. 2007: Schädigung von Waldökosytemen, Spektrum Akademischer Verlag, ISBN 3-8274-1765-1
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Pregled jelovih rastišč v Sloveniji
1

Igor Dakskobler, 2Aleksander Marinšek

1dr.

I.D., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
igor.dakskobler@zrc-sazu.si

2mag.

A. M., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Marinsek@zrc-sazu.si

Ključne besede: gozdne združbe, bela jelka (Abies alba), fitocenologija, sintaksonomija, Slovenija.
Bela jelka (Abies alba) je tretja najpogostejša drevesna vrsta v Sloveniji in se pojavlja na okoli 40 %
površine njenih gozdov, od kolinskega do alpinskega pasu (100 do 2000 m nm. v.). Naravna nahajališča
ima v vseh fitogeografskih območjih Slovenije, v submediteranskem le na njenem obrobju. Zaradi
človekovih vplivov vsaj posamično raste v velikem delu Slovenije. Jelka najbolje uspeva na rastiščih z
dovolj zračne in talne vlage in zelo dobro prenaša senco. Preživi in obnavlja se tudi na precej skrajnih
skalnatih rastiščih, tako na karbonatni kot na silikatni podlagi in je bioekološko močnejša od bukve.
Navadno uspeva skupaj z bukvijo in smreko, ponekod pa je v posebnih ekoloških razmerah lahko tudi
prevladujoča vrsta drevesne plasti. Jelove, jelovo-bukove in jelovo-smrekove združbe v Sloveniji so
preučevali številni fitocenologi. Pomembne objave so prispevali Tregubov (1957), M. Wraber (1958,
1959), Marinček (1975, 1980, 1995), Puncer (1980), Košir (1979, 1994), Zupančič & Accetto (1994), Surina
(2001, 2002), Marinšek (2006) in Belec (2009). Po svoji metodi je jelko in njene združbe v Sloveniji
preučeval M. Piskernik in o tem priobčil več tehtnih razprav.
Okoli 5 % gozdnih rastišč v Sloveniji uvrščamo v jelovja. Mednje sodijo:

Calamagrostio-Abietetum Horvat (1950) 1962. Združba jelke in pisane šašulice uspeva na skalnih blokih
in grebenih v Dinarskem gorstvu, na plitvih rendzinah, v pasu montanskih in altimontanskih bukovih in
jelovo-bukovih združb. V drevesni plasti je jelki pridružena smreka, v zeliščni plasti pa so zastopane tako
bazofilne kot nekatere zmerno acidofilne vrste.

Neckero-Abietetum Tregubov 1962. Združba jelke in zaveščka raste na zelo skalnatih površinah v
območju dinarskega jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum), na nadmorski višini od 600 do 1200 m
nm. v., predvsem na Kočevskem, v Snežniškem pogorju, tudi v vzhodnem delu Trnovskega gozda in na
Nanosu. V drevesni plasti prevladuje jelka, posamično je primešana smreka. Najbolj pogosta vrsta
grmovne plasti je kranjska krhlika (Rhamnus fallax). Skalni bloki so skoraj v celoti pokriti z mahovi. Gozdni
sestoji asociacij Calamagrostio-Abietetum in Neckero-Abietetum imajo poudarjeno varovalno vlogo.

Bazzanio-Abietetum M. Wraber 1958. Združba jelke in trikrpega mahu uspeva na silikatnih kamninah,
na hladnih in vlažnih rastiščih na nadmorski višini od 250 do 1200 m, v alpskem in predalpskem delu
Slovenije (Pohorje, Savinjska dolina, Volčji potok, Kolovec, okolica Kranja in Škofje Loke). Talni tip je
podzol. V drevesni plasti je jelki primešana smreka, ta ponekod celo prevladuje. V zeliščni in mahovni
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plasti prevladujejo acidofilne in higrofilne vrste. Diagnostične vrste asociacije so Bazzania trilobata, Blechnum
spicant, Dryopteris dilatata in Plagiothecium undulatum. Z močnimi posegi v sestoje te asociacije se rastiščne
razmere (mikroklima, tla) lahko bistveno spremenijo, razrasteta se borovnica in orlova praprot, otežena je
naravna obnova jelke.

Hieracio rotundati-Abietetum Marinček 1995; non Hieracio rotundati-Abietetum (Borhidi 1971) Coldea
1992. Združbo jelke in sedmograške škržolice poznamo iz soteske Lobnice na Pohorju, kjer uspeva v
višinskem pasu od 850 do 1000 m, na tonalitnih skalah in blokih. Talni tip je ranker. V drevesni plasti
prevladujeta jelka in smreka, bukev se pojavlja le posamično. V mahovni plasti je obilen dolgolistni viličasti
mah (Paraleucobryum longifolium). Razlikovalnice asociacije so vrste Abies alba, Picea abies, Salix appendiculata in
Hieracium rotundatum. Po vrstni sestavi so precej enakovredno zastopane vrste bukovih in smrekovih
gozdov.

Paraleucobryo longifoliae-Abietetum Belec et al. ex Belec 2009. Združbo jelke in dolgolistnega
viličastega mahu so opisali na zelo strmem prisojnem skalovju na metamorfnih kamninah (muskovitnobiotitov gnajs s prehodi v blestnik, diaftorit) v montanskem pasu Pohorja (945–1070 m). V drevesni plasti
prevladuje jelka, bukev in smreka se pojavljata posamično. Bogata je mahovna in lišajska flora. Sestoji
asociacije Paraleucobryo-Abietetum se razlikujejo od sestojev asociacije Hieracio rotundati-Abietetum po očitno
slabših rastnih razmerah (večja sušnost, pomanjkanje vlage v tleh).

Galio rotundifolii-Abietetum M. Wraber 1959 = Galio rotundifolii-Piceetum J. & M. Bartsch 1940. Združba
jelke in okroglolistne lakote uspeva na hladnih in vlažnih pobočjih in v kotanjah podgorskega in gorskega
pasu od 350 do 1000 m nm. v. Geološka podlaga so tonalit, gnajs, blestnik, skrilavi glinavci, peščenjak,
laporovec s primesjo apnenca. Tla so globoka, sveža, rjava, koluvialna in izprana. Razširjena je na
Dravskem Pohorju, na Kozjaku, v Savinjski in Mežiški dolini, v zgornji Selški dolini, na Dolenjskem (var.
geogr. Epimedium alpinum) v okolici Dolenjskih Toplic, v Beli krajini in v okolici Kostela v Kolpski dolini.
V drevesni plasti prevladuje jelka, ki se tudi dobro naravno pomlajuje. Posamično so primešani smreka,
bukev, gorski javor, ponekod tudi rdeči bor. Diagnostične vrste asociacije so Abies alba, Galium
rotundifolium, Rubus hirtus, Maianthemum bifolium in Thelypteris limbosperma. Vsaj ponekod je to najbrž drugotna
združba na potencialno jelovo-bukovih rastiščih.

Dryopterido affinis-Abietetum Košir 1994 nom. ileg. Združba jelke in neprave glistovnice porašča zelo
podobna rastišča kot združba jelke in okroglolistne lakote in na nekaterih vegetacijskih kartah so njene
površine zajete v kartografski enoti Galio-Abietetum. Diagnostične vrste asociacije so praproti Dryopteris
affinis (subsp. borreri ?), D. dilatata, D. carthusiana, Thelypteris limbosperma, Phegopteris connectilis, Gymnocarpium
dryopteris, Blechnum spicant, ki zeliščni plasti te združbe dajejo značilno podobo. Zaradi razlik v geološki
podlagi in tleh je opisanih več podenot, ekoloških variant.

Polysticho setiferi-Abietetum Košir 1994. Združba jelke in luskastodlakave podlesnice uspeva na
koluvijalnih nanosih pod Bočem, v Halozah in na Pohorju, na globokih evtričnih tleh. V drevesni plasti so
jelki primešani predvsem plemeniti listavci in to so tudi njihova zelo donosna rastišča.

Luzulo albidae-Abietetum Oberdorfer 1957 = Luzulo luzuloidis-Piceetum Br.-Bl. & Sissingh 1939.
Združba jelke in belkaste bekice (oz. smreke in belkaste bekice) naseljuje grebene in izbokla pobočja na
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nevtralnih in kislih magmatskih in terciarnih silikatnih kamninah. Talni tip je ranker, distrična rjava tla ali
podzol. Njena nahajališča so v submontanskem in montanskem pasu na Pohorju, pod Bočem, v Halozah
in na Maclju. V drevesni plasti prevladuje jelka, primešani sta smreka in bukev, ki na teh rastiščih slabo
uspeva. V zeliščni plasti prevladujejo vrste Luzula luzuloides, Calamagrostis arundinacea, Festuca drymeja in
Vaccinium myrtillus.
Jelka je pogosta vrsta drevesne plasti v nekaterih naših smrekovih združbah. Najbolj obilna, enakovredna
smreki, je v dinarski asociaciji Ribeso alpini-Piceetum Zupančič & Accetto 1994. Združbo smreke in
alpskega ribeza so našli na Kočevskem, v Trnovskem gozdu in na Snežniku. Geološka podlaga so jurski in
kredni apnenci. Njeni sestoji uspevajo na terasastih, zelo skalnatih pobočjih s prhninasto rendzino, v
višinskem pasu od 900–1400 m. Krošnje niso nikoli strnjene, zgradba sestojev je prebiralna. Značilnici
asociacije sta vrsti Abies alba in Ribes alpinum, razlikovalnice pa vrste Campanula justiniana, Homogyne sylvestris
in Cardamine trifolia.
Pomembno ekološko, gospodarsko in biotopsko vlogo ima jelka v dinarskem in predalpskem jelovobukovem gozdu (Omphalodo-Fagetum, Homogyno sylvestris-Fagetum) ter v zmerno acidofilnem
predalpskem altimontanskem bukovem gozdu (Luzulo-Fagetum abietetosum). Je sestavni del
florističnega inventarja alpskega bukovega gozda (Anemono-Fagetum). Na njen delež v naših gozdovih
je v preteklosti pogosto vplival človek, bodisi da jo je pospeševal (na račun bukve) in jo vnašal tudi na
rastišča, kjer je po naravi ni, ali pa s prekomernimi sečnjami, kjer se je s porušitvijo sestojne klime zelo
zmanjšala možnost za njeno naravno obnovo (to sicer pogosto onemogoča tudi preštevilna divjad).
Viri:
Košir Ž. 1994. Ekološke in fitocenološke razmere v gorskem in hribovitem jugozahodnem obrobju Panonije. Zveza gozdarskih
društev Slovenije, Ljubljana, 149 s.
Marinček L. 1975. Gozdna vegetacija Moravške doline na miocenskih kamninah. Razprave 4. razreda SAZU (Ljubljana)18, 1: 128.
Tregubov V. 1957. Gozdne rastlinske združbe. V: Tregubov, V. & M. Čokl (ur.): Prebiralni gozdovi na Snežniku, Inštitut za
gozdno in lesno gospodarstvo, Strokovna in znanstvena dela 4, Ljubljana, s. 23-65.
Wraber M. 1959. Gozdna združba jelke in okroglolistne lakote v Sloveniji (Galio rotundifolii-Abietetum Wraber 1955). Prirodoslovno
društvo v Ljubljani, Posebne izdaje 1, Ljubljana 20 s. + tabela.
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Razvoj, genetska variabilnost in proizvodnja gozdnega reprodukcijskega
materiala navadne jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji
1

Robert Brus, 2Kristjan Jarni

doc. dr., R.B., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana,
robert.brus@bf.uni-lj.si
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Ključne besede: Abies alba Mill., ledenodobna zatočišča, genetska variabilnost
Paleobotanični in filogenetski podatki kažejo, da se je rod Abies razvil v zmernih območjih severne poloble
v srednji kredi (pred cca. 100 mil. let) in se ob ohladitvah v eocenu razširil tudi proti jugu. Fosilni ostanki
vrste Abies resinosa Mai, najdeni v Nemčiji, izvirajo iz miocena, razširjenost jelke na vzhodnem obrobju Alp
v srednjem miocenu (pred. 15,97–7,25 mil. let) pa dokazujejo najdbe peloda. Iz istega obdobja izvirajo tudi
fosilni ostanki jelke (Abies lanceolata Ung.), predvsem semena, iz Suseda pri Zagrebu. Terpenska zgradba
sredozemskih jelk in paleogeografski podatki kažejo, da je v terciarju v vzhodnem Sredozemlju morda
prevladovala enotna vrsta jelke (t.i. 'pontska jelka'), skupna prednica današnjih vzhodnosredozemskih vrst.
V severnem delu egejskega bazena se je morda razvila in postopno v Evropo razširila tudi vrsta Abies alba.
Današnja razširjenost navadne jelke je v veliki meri posledica razporejenosti njenih ledenodobnih zatočišč
in poledenodobnih migracijskih poti. Glede natančnih lokacij refugijev jelke je še nekaj odprtih vprašanj,
večina raziskovalcev pa se strinja o štirih pomembnejših območjih ledenodobnih refugijev. To so južni del
Balkanskega polotoka, kjer so bila poleg za vrsti A. cephalonica in A. borisii-regis gotovo tudi zatočišča za A.
alba, sever Apeninskega polotoka in ločeno jug Apeninskega polotoka, predvsem Kalabrija, ter območje
Pirenejev. Poleg naštetih štirih območij več avtorjev kot možni območji refugijev navaja še Moravsko na
Češkem in območje jugovzhodnega obrobja Alp in severozahodnega dela Dinarskih Alp, torej območje
današnje Slovenije. V Sloveniji je bila jelka nedvomno prisotna v srednjem in poznem pliocenu in v
zgodnjem pleistocenu. To kažejo najdbe peloda v velenjskem premogovniku ali v Bukovici pri Ilirski
Bistrici. Na Ljubljanskem barju je jelka s prekinitvami prisotna že od interglaciala Mindel-Riss (več kot
200.000 let pred sedanjostjo), iz obdobja zgodnjega würma (več kot 50.000 let pred sedanjostjo) so znane
najdbe peloda iz Mlinega pri Bledu. Stalno prisotnost jelke dokazujejo tudi makrofosilni ostanki, npr.
jelovo oglje v paleolitskih jamah. V Šandalji pri Pulju so bili odkriti koščki oglja s starostjo nad 12.000 let,
v jami Divje Babe I pa je zanimiva visoka in stalna zastopanost oglja jelke praktično ves čas v obdobju od
80.000 let pred sedanjostjo do danes. Naštete najdbe kažejo na zelo verjeten obstoj ledenodobnih zatočišč
jelke tudi v Sloveniji.
Na poledenodobno razširjanje jelke iz zatočišč v srednjo Evropo je najbolj vplivalo spreminjanje klime,
vendar tudi človekova dejavnost. V srednjo Evropo naj bi se jelka razširila predvsem iz refugijev v
severnih Apeninih, jelka iz balkanskih refugijev je verjetno naselila Balkanski polotok ter po Karpatih še
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vzhodno Evropo. Na nekaj stičnih območjih, morda tudi v Sloveniji, je prišlo do mešanja populacij, ki so
migrirale iz različnih zatočišč. V vsem holocenu, čeprav v začetku redkeje, je pelod jelke prisoten v večini
pelodnih diagramov po Sloveniji. Jelka v primerjavi z borom, smreko in bukvijo nikoli ni gradila
samostojne faze, v kateri bi bila prevladujoči element vegetacije, ampak se v pelodnih diagramih največkrat
pojavi takoj za bukvijo. Njen delež je praviloma sicer manjši kot delež bukve, njuno sočasno pojavljanje pa
ob dejstvu, da sta si vrsti ekološko podobni, verjetno pomeni, da je bilo napredovanje obeh vsaj v
zgodnjem holocenu predvsem klimatsko pogojeno. Upad ali porast koncentracije peloda jelke se včasih
ujema z upadom ali porastom peloda bukve, takšna pozitivna korelacija jelke in bukve v holocenu je na
primer potrjena na Pohorju. Izrazite alternacije teh dveh vrst v splošnem ne kažejo niti pelodni diagrami iz
drugih delov Slovenije, čeprav je v nekaterih primerih opazno nihanje deležev – ob znižanju deleža ene
vrste naraste delež druge. Močnejše koncentracije je pri nas jelka dosegla po letu 7000 let pred sedanjostjo,
približno v času močnejše poselitve in začetkov kmetovanja v neolitiku. Zanimiv pa je padec koncentracije
peloda, ki je posledica močnega nazadovanja jelke, v nižjih legah južnega obrobja italijanskih Alp v
neolitiku, prvič pred 7000 in drugič pred 6000 leti, najverjetneje zaradi vpliva velikih požarov, človeške
aktivnosti in klimatskih sprememb. Vprašanje pomena morebitnih slovenskih refugijev za naselitev jelke v
srednji Evropi je še odprto. Raziskave poledenodobnega razvoja jelke so omejene na posamezna območja
ali na le določene vrste dokazov. Široka evropska raziskava, ki bi upoštevala različne vrste dokazov in
kakršna je bila pred kratkim narejena za bukev, bi lahko v prihodnosti tudi pri jelki odgovorila ne več
nerešenih vprašanj in morda razjasnila vlogo slovenskih jelovih populacij pri naseljevanju srednje Evrope
v holocenu.
Navadna jelka je zaradi majhne morfološke variabilnosti v primerjavi z drugimi iglavci dolgo veljala za
genetsko malo variabilno vrsto. Modernejše genetske metode so pokazale, da je genetska variabilnost med
populacijami velika, še zlasti, če te populacije izvirajo iz različnih refugialnih območij, genetska raznolikost
pa je še zlasti visoka v introgresijskih območjih. Genetske raziskave slovenskih populacij so odkrile razlike
med vzhodnimi in zahodnimi populacijami, visoko heterozigotnost in sledove introgresije kot možne
posledice mešanja migracijski poti z Apeninskega in Balkanskega polotoka. Pri tej hipotezi pa še vedno
ostaja nepojasnjena vloga morebitnih lokalnih, v holocenu razvitih jelovih in tudi bukovih populacij, za
katere je znano, da so že zelo zgodaj gosto poraščale to območje in verjetno upočasnjevale migracije
drevesnih vrst.
Čeprav navadna jelka v celoti gledano ni ogrožena vrsta, lahko njeno genetsko variabilnost na posameznih
območjih ogroža več dejavnikov. Mednje štejemo pritisk rastlinojede divjadi, ki zmanjšuje uspešnost
naravne ali umetne obnove, in zmanjševanje številčnosti populacij jelke, ki lahko pripelje do
samooplojevanja in genetskega drifta. Podobno bodo verjetno vplivale podnebne spremembe, predvsem
zviševanje temperature in zmanjševanje količine padavin. Nevarnost bi v sušnejših razmerah lahko
predstavljalo tudi sajenje drugih, večinoma sredozemskih vrst jelke, ki se z navadno jelko pogosto križajo,
ali neustrezen način gospodarjenja. Za dolgoročno ohranitev jelke je v Sloveniji najprimernejše dinamično
in situ ohranjanje naravnih populacij, katerega temelj je naravna obnova. Pri njej je treba upoštevati
zadostno velikost populacij, ki še zagotavlja potrebno genetsko variabilnost in preprečuje križanje med
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sorodniki. Kjer bo naravna obnova neuspešna ali otežena, bosta potrebni tudi umetna obnova ali
dosajevanje, pri čemer bo pomembna uporaba lokalnim razmeram prilagojenih genotipov in gozdnega
reprodukcijskega materiala ustrezne kakovosti in provenience. Na območju celotnega areala navadne jelke
v Sloveniji bi bilo treba oblikovati mrežo gozdnih genskih rezervatov, ki bi zagotavljali ohranitev
evolucijskega potenciala vrste.
Za navadno jelko v Sloveniji velja pravilnik o določitvi provenienčnih območij, na osnovi katerega so
posamezne ekološke regije upoštevane kot provenienčna območja. V Seznamu gozdnih semenskih
objektov (stanje 1. 1. 2009) je v Sloveniji 26 semenskih objektov, namenjenih nabiranju semena jelke; 15
med njimi je uvrščenih v kategorijo 'izbran' in so namenjeni za uporabo v gozdarstvu. Po poročilih
Zavoda za gozdove Slovenije se število porabljenih sadik jelke pri redni umetni obnovi zmanjšuje (l. 2007
le 0,8 % oz. 7475 sadik za vso Slovenijo). Leta 1998 je bilo v Sloveniji za umetno obnovo posejanih 4 kg
semena in leta 1999 5 kg semena. Za obdobje 2009-2012 načrtuje ZGS porabo 33.500 sadik jelke (vzgojna
oblika 2+2, višina 15-40 cm), kar je v povprečju samo 8375 sadik/leto. Tako nerazumno majhna količina
sadik, s katero bo mogoče pogozditi le nekaj hektarjev površine letno, je lahko posledica zelo
optimističnega predvidevanja izjemne uspešnosti naravne obnove, obenem pa morda odraža nezaupanje
lastnikov gozdov in načrtovalcev v dolgoročno uspešnost jelke ali strah pred prezahtevno nego ali zaščito
ob sedanjih pritiskih rastlinojede divjadi. Vsekakor pa tako nizka številka kaže, da kljub velikim površinam
starajočih se jelovih gozdov, ki jih bo v prihodnosti potrebno obnoviti, o sajenju jelke še ne razmišljamo
kot o resni možnosti za podporo ohranitvenega gospodarjenja z jelko.
Viri :
Muller S.D. in sod. 2007. Post-glacial migration of silver fir (Abies alba Mill.) in the south-western Alps. Journal of Biogeography
34: 876–899.
Šercelj A. 1996. Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. SAZU, Razred za naravoslovne vede, Dela 35: 142 s.
Wolf H. 2003. EUFORGEN Technical Guidelines for genetic conservation and use for silver fir (Abies alba). IPGRI, Rome, Italy,
6 p.
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Gospodarjenje z jelko v Sloveniji
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Ključne besede: jelka; struktura, rast in razvoj; razvoj gozdov in rastlinojeda divjad
Jelka je imela posebno mesto v slovenskem gozdarstvu; morda tudi zato, ker je najdaljša tradicija
načrtnega gospodarjenja z gozdovi prav na območjih, ki jih po naravi v znatnem obsegu porašča jelka.
Jelka ali hoja je bila zaradi znatnega ekonomskega pa tudi okoljskega in socialnega pomena ter zaradi
pereče gozdnogojitvene problematike pogosto predmet posebne pozornosti in obravnave. V prispevku
želimo presojati razširjenost jelke, njeno strukturo, rast in pomlajevanje glede na dosedanje ravnanje z
gozdovi, gospodarjenje z divjadjo in nekatere druge vplivne dejavnike. Raziskavo smo opravili z analizo
obsežnih podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije (2008), v prikaz smo vključili izsledke nekaterih
terenskih raziskav in analiz arhivskih virov.

Razširjenost jelke: Z analizo sestojne karte (ZGS, 2008) smo ugotovili, da je jelka evidentirana na okoli
30 % površine slovenskih gozdov, obilneje (delež v LZ>25 %) pa na 8 % površine (98.770 ha). Rastišča,
kjer se jelka obilneje pojavlja, lahko klasificiramo v štiri rastiščne skupine: (A) predalpski jelovo-bukovi
gozdovi, (B) dinarski jelovo-bukovi gozdovi, (C) jelovja s praprotmi in jelovja na nekarbonatnih
kameninah in (D) druga rastišča.

Razvojne značilnosti jelke: Dosedanje gospodarjenje in druge vplivne dejavnike velja presojati glede na
ekološke značilnosti jelke – izrazito sencozdržne vrste, občutljive na zračno vlago in onesnaževanje, s
specifičnim rastnim ritmom, priljubljene v prehrani jelenjadi in srnjadi. Razvoj gozdnih sestojev z jelko je
bil v preteklosti v različnih predelih Slovenije različen. Prva velika izkoriščanja gozdov v velikih gozdnih
območjih predvsem zaradi glažut (npr. Pohorje) in železarstva (npr. Jelovica, Pokljuka), gozdna paša in
druge rabe so znatno spremenile naravno podobo gozdov in povzročile nazadovanje jelke. V dinarskih
jelovo-bukovih gozdovih pa je iztrebitev jelenjadi sredi 19. stoletja ob hkrati relativno visokih zalogah
ohranjenih gozdov prispevala k obilnemu pomlajevanju jelke in po prvih večjih izkoriščanjih gozdov
konec 19. stoletja (poprečno obdobje zastrte rasti je trajalo 47 let) k prevladi jelke v nekdaj mešanih
gozdovih s prevladujočim deležem bukve. Pozneje so bile sestojne razmere (nizke zaloge predvsem jelovih
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sestojev) ugodnejše za bukev; to so sicer izločali iz sestojev zaradi pospeševanja ekonomsko pomembnejše
jelke, vendar je bilo pomlajevanje in vraščanje jelke pomanjkljivo.
Delež jelke v gozdovih Slovenije upada (Ficko in Bončina 2006), leta 1947 je bil 19,4 %, sedaj je le še 7,5
%. Le na manjših območjih izven dinarskih gozdov (npr. Bohor) so opazni nasprotni trendi – uveljavljanje
jelke.

Gozdnogojitvena analiza: Jelka je v Sloveniji večinoma primešana drevesna vrsta, saj v enotah, kjer je
njen delež večji od 10 % lesne zaloge (77 GGE, 556.771 ha), v povprečju najdemo 38 jelk/ha. V številu
prevladujejo tanke jelke (60,3 %), 11,2 % vseh jelk je s prsnim premerom nad 50 cm (slika 1). V lesni
zalogi močno prevladujejo srednje debele (30-49 cm) in debele (50 cm in več) jelke. V primerjavi z bukvijo
in smreko je jelka razvojno starejša. V pomladku vseh drevesnih vrst (>30 cm) je delež jelke nekajkrat
manjši od deleža jelke v skupni lesni zalogi sestojev. Jelka je razvojna mlajša v jelovjih s praprotmi in
predalpskem jelovem bukovju, starejša pa v dinarskih gozdovih, v katerih je visok delež (45 %) debelega
drevja. Primerjava debelinskih struktur jelke iz prve in druge izmere na stalnih vzorčnih ploskvah (SVP)
kaže staranje populacije jelke. Znižalo se je število srednje debelih jelk, povečalo število jelk nad 50 cm
prsnega premera, število tankih jelk pa se je malo zmanjšalo; podobno kaže primerjava debelinske
strukture lesne zaloge. Analiza priraščanja jelke na SVP (24.975 jelk) kaže, da se debelinski prirastek jelke
povečuje vse do 16. debelinske stopnje; v poprečju znaša letni debelinski prirastek 3,6 mm. Srednji
debelinski prirastek jelk je največji v jelovjih s praprotmi, najmanjši pa v dinarskih in predalpskih jelovih
bukovjih.

Delež v lesni zalogi (%)
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Slika 1: Primerjava debelinske strukture jelke med 1. in 2. izmero na SVP

Značilnosti gospodarjenja: Analiza poseka v zadnjih 14 letih kaže (preglednica 1), da je posek jelke v
celotnem poseku večji od njenega deleža v lesni zalogi, hkrati je delež sanitarnega poseka jelke v primerjavi
z drugimi vrstami nadpovprečno visok. V strukturi posekane jelke je značilno večji delež debelega in zelo
debelega drevja, kar je posebej opazno v dinarskih gozdovih.
V izbranem vzorcu (77 GGE) je preko meritvenega pragu (10 cm) v desetih letnih preraslo v povprečju
4,8 jelk/ha, najobilneje na rastiščih C (19,2/ha), manj pa na rastiščih A (5,3/ha) in B (5,7/ha), najmanj pa
na rastiščih D (4,2/ha).
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Velika parkljasta divjad, predvsem jelenjad, je ob zdajšnji zasnovi gospodarjenja z gozdovi
(malopovršinsko skupinsko postopno in prebiralno gospodarjenje) poglavitni dejavnik, ki omejuje
pomlajevanje in predvsem preraščanje jelke. Primerjalne raziskave ograjenih površin v GGE Leskova
dolina in na Kočevskem kažejo, da se ob izključitvi vpliva jelenjadi jelka uspešno pomlajuje. Izven
ograjenih površin (gostota jelenjadi: približno 3 osebki/km2) jelka v višjih višinskih razredih pomladka ni
prisotna.
Preglednica 1: Analiza poseka v Sloveniji po podatkovni zbirki Timber (ZGS 2008) v obdobju 1995-2008
(v analizo vključenih 52,5 milijonov dreves, kar znese 39,4 milijona kubičnih metrov)
Rastiščna skupina
A
B
C
D
Slovenija
Površina (ha)
50.269 122.684 41.462 970.637 1 185.052
2,6
7,5
2,3
2,7
39,4
Posek skupaj (milijoni m3)
Posek jelke (milijoni m3)
0,26
2,75
0,58
0,71
4,32
% jelke v celotnem poseku
10,2
36,7
25,8
2,6
11,0
Skupni letni posek (m3/ha/leto)
4,00
4,70
4,20
2,14
2,56
0,41
1,73
1,08
0,06
0,28
Posek jelka (m3/ha/leto)
Povprečni premer drevja (cm)
25,7
28,3
29,8
25,4
26,0
Povprečni premer jelke (cm)
33,0
42,5
35,4
34,3
38,8
% sanitarne sečnje v celotnem poseku
33,9
48,0
28,2
33,2
42,0
jelke

Zaključki in predlogi: Razvojne spremembe gozdnih sestojev z jelko v Sloveniji so bile različne. Na
spreminjanje prisotnosti in obilja jelke so močno vplivali antropogeni dejavniki. Zaradi gospodarjenja in
drugih rab se je delež jelke predvsem v severni polovici Slovenije precej zmanjšal, delež jelke pa so načrtno
povečevali v dinarskih gozdovih. Na ravni Slovenije je jelka v regresiji, njena debelinska (starostna)
struktura in podatki o pomlajevanju in vrasti kažejo na njeno nadaljnje upadanje. Vendar so med območji
pomembne razlike; v nekaterih manjših predelih je opazna celo progresija jelke.
V strukturi lesne zaloge jelke znaša delež debelega drevja 40 %. Vendar uspešnost ohranitvenega
gospodarjenja z jelko ni odvisna od ohranjanja starejših in včasih tudi manj vitalnih jelk v lesni zalogi,
ampak predvsem od uspešnosti pomlajevanja in vraščanja jelk. Za ohranjanje jelke sta zato pomembna dva
vzvoda, ki ju moramo hkrati uporabljati – gospodarjenje z gozdovi in gospodarjenje z divjadjo. Primerna
sistema za jelko sta predvsem prebiralni gojitveni sistem (stalne sečnje, vzdrževanje optimalne zaloge,
višina poseka okoli prirastka) in malopovršinsko skupinsko postopno gospodarjenje z dolgimi parcialnimi
pomladitvenimi obdobji (>30 let). Uspešno pomlajevanje in preraščanje jelke (v dinarskih gozdovih) bo
ob izvajanju omenjenih gojitvenih konceptov mogoče le ob hkratnem manjšem vplivu jelenjadi na
pomlajevanje in preraščanje jelke. To je mogoče doseči z manjšo gostoto jelenjadi. Arhivski podatki iz
preteklih stoletij kažejo, da je soobstoj jelenjadi in jelke mogoč. Seveda ob tem ne bo mogoče dosegati
ciljne drevesne sestave jelke, kot so si jo nekateri predstavljali pred petdesetimi leti (tudi 80 ali 90 %
celotne zaloge), kot tudi ne bo mogoče vzdrževati tako visoke gostote divjadi, kot je danes. Obnova
dinarskih gozdov v Sloveniji je bila v zadnjih štirih desetletjih zaradi divjadi otežena, ponekod
onemogočena in upočasnjena. Posledice se kažejo v slabši vrednostni produkciji sestojev (zamujene
obnove) in slabših zasnovah (sestava, zgradba) za prihodnje sestoje. Čeprav so se razmere za pomlajevanje
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delno izboljšale, kar se kaže v uspešnem pomlajevanju bukve, pa je uspešna obnova jelke še vedno
onemogočena. Ustrezna in postopna obnova teh gozdov – tudi z jelko – je zato pomembna in zahtevna,
žal znatno zamujena, razvojna naloga za gozdarsko stroko.
Možnosti za ohranjanje jelke lahko izboljšamo tudi z nekaterimi drugimi ukrepi, ki jih velja intenzivirati. K
ohranjanju in preraščanju jelke je mogoče prispevati z ohranjanjem vitalne (mlajše) nadstojne jelke na
površinah, pomlajenih z bukvijo. Pomemben ukrep je lahko prebiralno redčenje, s katerim omogočamo
posameznih jelkam vrst v streho sestoja, mestoma je lahko aktualna tudi saditev jelk pod zastorom (npr. v
smrekove kulture). Ena od možnosti za ohranjanje jelke je zaščita pred divjadjo (predvsem kolektivna z
ograjo), vendar izkušnje kažejo, da je zaradi dolgih pomladitvenih dob potrebno ograje obnavljati ali
postavljati na novo, kar povečuje stroške gospodarjenja.
Med rastiščnimi skupinami smo ugotovili znatne razlike v priraščanju dreves, velike razlike so tudi v
ekologiji pomlajevanja, rastni dinamiki in vedenju jelke (npr. med B in C), tako da se zdi, kot da gre za
različne drevesne vrste. Različna rast jelke med rastiščnimi skupinami kaže posredno tudi na različno
vitalnost jelk. Zaradi omenjenih razlik enotnih smernic glede gojitvenih sistemov ali pa proizvodnih dob
jelke in ciljnih dimenzij ne moremo podajati; so pa zaradi dinamike rasti večje od ciljnih dimenzij bukve.
Zaradi dolgih pomladitvenih dob je treba pričeti z obnovo prej kot v primeru kratkih pomladitvenih dob.
Velike razlike v rasti enako debelih dreves opozarjajo, da se je treba o poseku odločati na ravni
posameznih dreves.
Viri:
Ficko A., Bončina, A. 2006. Silver fir (Abies alba Mill.) distribution in Slovenian forests. Zbornik gozdarstva in lesarstva 79: 19-35.
ZGS 2008. Podatkovne zbirke Zavoda za gozdove Slovenije.
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Težavnost upravljanja z veliko rastlinojedo divjadjo v Sloveniji v luči odnosa
divjad – okolje
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Ključne besede: divjad, veliki rastlinojedi, gozd, jelka.
Slovenija je gozdnata dežela, katere blizu 60% pokriva gozd, ki predstavlja v našem okolju prvobitno
življenjsko združbo. Slovenija spada po pestrosti razmer sicer v sam evropski vrh. Zemljepisna lega,
prepletanje klimatskih pasov, razgibanost reliefa in visoka gozdnatost – vse to prispeva k visoki biotski
pestrosti, del te je tudi pestrost živalskega sveta. Vse vrste prostoživečih živali so bistveni sestavni del
življenjskih združb in ekosistemov v katerih živijo.
Divjad predstavlja ozek del celotnega spektra živalskega sveta v naravi in sicer le tiste vrste, ki so, skladno
z lovsko zakonodajo, predmet lova. Teh živalskih vrst je danes 26, od tega je le 6 vrst ptic, ostalo
predstavljajo sesalci. Število vrst, ki jih predstavljamo pod pojmom divjad se je skozi zakonodajne okvire
zadnjih desetletij spreminjalo, prav tako pa sta se spreminjala njihova prostorska razširjenost in številčnost.
Splet družbeno-ekonomskih razmer, spremembe v zakonodaji in tradicija do upravljanja s živalskimi
vrstami z lovom se torej odražajo v današnjem stanju vrst, od katerih so kot primerna tema za te študijske
dneve ter večne teme in dileme gozdarjev in lovcev značilni prav rastlinojedi parkljarji, med katere
uvrščamo v slovenskem prostoru avtohtono srnjad (Capreolus capreolus L.), navadno jelenjad (Cervus
elaphus L.) in gamsa (Rupicapra rupicapra L.) ter alohtone vrste jelena damjaka (Dama dama L.), muflona
(Ovis ammon (aries) musimon Schraber) in alpskega kozoroga (Capra hircus ibex L.).
Jelka kot ena od osnovnih graditeljic gozdnih sestojev na pomembnem delu Slovenije, predvsem na
kraškem terenu, je ena od drevesnih vrst, ki predstavlja divjadi priljubljeno drevesno vrsto v prehrani. V
mladju je razmeroma skromno zastopana, ob pomembnem vplivu divjadi nanjo pa lahko to ogrozi
trajnost sonaravnega dela z gozdnim ekosistemom kot celoto.

Načrtovanje kot del trajnostnega upravljanja/gospodarjenja z divjadjo in gozdovi
Zavod za gozdove Slovenije kot javna gozdarska služba skladno z Zakonom o gozdovih (Ur. l. RS,
št.30/93 ter spremembah in dopolnitvah, št. 76/02 in 110/07) načrtuje na dveh ločenih področjih istega
gozdnega ekosistema. Na podlagi Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Ur. l. RS,
št. 5/1998 ter spremembe in dopolnitve Ur. l. RS, št. 70/2006 in 12/2008) javna gozdarska služba načrtuje
na področju gozdov in na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2004 ter spremembe in
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dopolnitve, št. 120/2006 Odl.US: U-I-98/04, 17/2008), Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob (Ur. l.
RS, št. 101/2004) ter Pravilnika o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo (Ur.l. RS, št. 111/2005) na
področju prostoživečih živalskih vrst, ki so opredeljene kot divjad.
1) Upravljanje z velikimi rastlinojedi po letu 1945 v Sloveniji
Po letu 1945 je bila za upravljanje z divjadjo na strani nepoklicnega stebra lovstva v celoti odgovorna
Lovska zveza Slovenije in v njo združene lovske organizacije nižjega ranga (lovske družine, zveze lovskih
družin), na strani poklicnega stebra lovstva pa Skupnost gojitvenih lovišč in v njo združena gojitvena
lovišča. Po letu 1993 je nosilstvo t.i. »lovskega« načrtovanja prevzel Zavod za gozdove Slovenije, izvajanje
ostaja v rokah upravljavcev lovišč. Od divjadi imajo na gozdni ekosistem vpliv predvsem veliki rastlinojedi:
navadni jelen, damjak, muflon, srna in gams. Glede na številčnost populacij in njihovo razširjenost ter
ekologijo navedenih vrst imata največji vpliv na gozdne ekosisteme navadni jelen in srna. Temu je ZGS
skupaj z lovskimi organizacijami ter ostalimi souporabniki prostora skozi jasen in transparenten način
načrtovanja, izvedbe in kontrole v skupaj prehojeni poti petnajstih let dajal izrazit poudarek.

* lovsko leto (leto med 1. 4. preteklega leta in 31. 3. tekočega leta)
** višina odvzema srne je prikazana na sekundarni osi

Dinamika odvzema navadnega jelena ima izrazito pozitiven trend odvzema z normalnimi odkloni - letnimi
nihanji. Višina odvzema je bila v začetku navedenega obdobja 4.133 živali, konec istega obdobja pa sega že
čez 5.000 živali, kar predstavlja več kot 20 % povečanje. Trend odvzema srne je v zadnjih letih stabilen in
se je ustalil med 42.000 in 43.000 živali, na začetku načrtovalskega obdobja je bil le-ta med 35.000 in
37.000 kosi. Gams objeda gozdno mladje predvsem v zimskem času, ko se iz gorskih travnikov umakne
nižje v gozd. Trend odvzema gamsa je naraščajoč, trend odvzema muflona in damjaka, ki sta vezana na
ožja populacijska območja v Sloveniji (kolonije, kjer sta bili ti alohtoni vrsti naseljeni), je stabilen in v
primerjavi z že navedenimi vrstami zanemarljiv, le nekaj 100 osebkov.
2) Oblikovanje primernega življenjskega okolja za divjad
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V preteklosti se je pri gospodarjenju z gozdovi namenjalo manj pozornosti primernemu oblikovanju
življenjskih pogojev za velike rastlinojede, ki so predvsem življenjsko, pa tudi prehransko, v veliki meri
vezani na gozdni ekosistem. Primerna pozornost temu segmentu enovitega upravljanja z ekosistemi bi
vpliv ratlinojede divjadi na gozd bistveno zmanjšala, pa žal ni bila v celoti izkoriščena (zlasti na območjih z
rastišči jelke) ponujena priložnost nakopičenega znanja in pridobljenih izkušenj nekaterih območij (GGO
in LGO/LUO), kjer je upravljanje z divjadjo in gozdov potekalo vzporedno. Prehransko osnovo večine
rastlinojedov predstavljajo v prvi vrsti trave, ki dosežejo tudi prek 50% deleža v prehrani. Zato je
osnovanje in vzdrževanje travnih površin v velikih gozdnih kompleksih za velike rastlinojede vitalnega
pomena.
Rastišča predalpskih
jelovih – bukovij

Rastišča dinarskih jelovij
in jelova – bukovja

Jelovja s praprotmi in druga
jelova rastišča na silikatih

2006

2006

2006

Vzdrževanje grmišč

Enota
mere
HA

3

5

2

8

10

12

2

1

1

Sajenje sadik plodonosnih vrst

KOS

545

543

355

1.230

1.057

728

825

1.337

1.357

Vzdrževanje pasišč v gozdu

HA

27

56

59

169

205

161

65

63

43

Osnovanje pasišč v gozdu

HA

Vzdrževanje vodnih virov v
gozdu

KOS

14

23

18

Ukrep

2007

2008

2007

3
3

29

21

30

2008

2007

2008

3
111

130

Z ustanovitvijo Zavoda za gozdove Slovenije leta 1994 se je v Sloveniji med drugim vzpostavil tudi sistem
državnih vlaganj v gozdove, v kontekstu prispevka pa je zlasti pomembno sofinanciranje ukrepov za
oblikovanje življenjskega okolja divjadi, ki izboljšuje predvsem njihovo prehransko osnovo. Realizacija teh
ukrepov, prikazuje jih zgornja preglednica (obseg realiziranih ukrepov posebej s strani lovišč ni zajet), kaže
na polaganje večje pozornosti tem ukrepom v bodoče. Od količinske in sezonske dostopnosti trav v večjih
strnjenih gozdnih kompleksih je v prehrani velikih rastlinojedov namreč močno povezana višina deleža
iglavcev in listavcev. Zato je poleg zagotovitve travnih površin pomembno tudi razmerje razvojnih faz
oziroma delež tistih faz, ki lahko predstavljajo njihov prehranski vir. Iz preglednice je moč razbrati, da je to
razmerje močno pomaknjeno v smer drogovnjakov in debeljakov, kjer pa je ponudba naravne hrane za
rastlinojede parkljarje zelo skromna, če ne celo nična. Tudi tu tiči razlog večnih problemov neusklajenosti
okolja in divjadi, še zlasti v današnjih razmerah, ko številni pritiski na naravno okolje prožijo ožanje
življenjskega prostora prostoživečih živali.

mladovje
drogovnjak
debeljak
sestoji v obnavljanju
prebiralni sestoji
pos. do šop. raznomerni
skup. do gnezd. raznomerni
ostali sestoji

Rastišča predalpskih
jelovih – bukovij

Rastišča dinarskih jelovij
in jelova – bukovja

Jelovja s praprotmi in druga
jelova rastišča na silikatih

7,19
17,53
47,00
14,24
0,05
2,58
10,14
1,26

4,81
14,04
39,22
13,21
4,29
6,96
16,17
1,30

4,12
13,25
48,95
13,70
6,20
9,24
4,24
0,31

Poleg zagotovitve razpoložljivih prehranskih virov, predstavljajoč posreden ukrep za zmanjševanje pritiska
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velikih rastlinojedov na gozdni ekosistem, se od leta 1994 uporabljajo tudi ukrepi neposrednega ščitenja
mlajših razvojnih faz gozda. Vedno večja pozornost se posveča individualnemu ščitenju osebkov drevesnih
vrst, kolektivna zaščita mladja pa je v upadanju.
Rastišča predalpskih jelovih
– bukovij
Ukrep

2006

2007

2008

Rastišča dinarskih jelovij in
jelova – bukovja
2006

2007

2008

Jelovja s praprotmi in druga
jelova rastišča na silikatih

Premaz vršičkov iglavcev

Enota
mere
HA

2006

2007

2008

84

91

98

246

299

270

111

123

117

Zaščita s količenjem

KOS

125

1.600

600

13.075

5.520

6.250

2.800

7.680

5.750

Zaščita s tulci ali mrežo

KOS

15.520

17.495

10.560

22.480

24.081

37.481

27.774

25.708

38.185

Zaščita pred obgrizenjem in
lupljenjem
Zaščita mladja z ograjo
(novogradnja)
Vzdrževanje zaščitnih ograj

KOS

1.200

950

680

1.700

1.900

210

1.500

900

1.140

M

3.291

5.851

3.832

12.951

12.038

3.813

12.289

5.345

1.530

M

3.298

2.336

1.057

11.367

12.751

20.077

3.928

4.138

3.117

3) Odnos okolje - divjad
Vpliv okolje - divjad pomeni na eni strani primernost gozdnega ekosistema kot življenjskega prostora za
divjad, na drugi strani pa vpliv divjadi na naravni razvoj gozdnega ekosistema. Vpliv divjadi na gozd se
kaže predvsem v obliki objedanja gozdnega mladja in drgnjenja oziroma lupljenja osebkov v razvojni fazi
letvenjaka in drogovnjaka.
Zavod za gozdove Slovenije je leta 1996 za namen spremljanja objedenosti gozdnega mladja vpeljal
enotno metodo in sicer na podlagi mreže stalnih vzorčnih ploskev 2 x 2 km, ki je bila položena v mrežo
stalnih ploskev za ugotavljanje stopenj umiranja gozdov (4 x 4 km). Ploskve za popis poškodovanosti
gozdnega mladja so bile kvadratne oblike, velike 5 x 5 m, in izbrane poljubno v radiu 200 m od teoretične
točke mreže. Pri zakoličevanju ploskev so se upoštevali točno določeni pogoji glede višine mladja, sklepa
krošenj matičnega sestoja, ipd. Vsake štiri leta se je izvedel t.i. podroben popis (podrobnejše zajemanje
podatkov) gozdnega mladja na vseh ploskvah, ki je zajemal tudi vse elemente hitrega popisa. Sredi
štiriletnega obdobja se je izvedel samo hiter popis. Čas popisa je bil mesec avgust ali september.

Število popisnih ploskev

JELKA

Število nepoškodovanih

Število poškodovanih
Skupaj nepošk. in pošk.

% nepoškodovanih
% poškodovanih
Število nepošk. / 1 ha

Rastišča predalpskih jelovih –
bukovij
1996
2000
2004
73
69
61
1.092
590
461
311
218
181
1.403
808
642
78
73
72
22
27
28
5.984
3.420
3.023

Rastišča dinarskih jelovij in
jelova – bukovja
1996
2000
2004
245
222
172
3.855
3.898
2.412
998
722
498
4.853
4.620
2.910
79
84
83
21
16
17
6.294
7.023
5.609

Jelovja s praprotmi in druga
jelova rastišča na silikatih
1996
2000
2004
86
75
59
2.921
3.374
2.676
931
1.062
446
3.852
4.436
3.122
76
76
86
24
24
14
13.586 17.995 18.142

Analizo zbranih podatkov pokaže razlike med različnimi rastišči jelke. Naraščajoči trend objedenosti jelke
v obdobju 1996 – 2004 je na rastiščih predalpskih jelovih bukovij, na rastiščih dinarskih jelovij in jelovih –
bukovij padajoč oziroma stabilen, na rastiščih jelovij s praprotmi in drugih jelovih rastiščih na silikatih je
trend padajoč.
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POŠK.

NEPOŠK

Število popisnih ploskev
do 15
od 16 do 30
od 30 do 60
od 61 do 150
Št. nepošk. / 1 ha v raz. 61 - 150
do 15
od 16 do 30
od 30 do 60
od 61 do 150

Rastišča predalpskih
jelovih – bukovij
1996 2000 2004
89
89
89
968
468
346
32
49
66
7
22
23
3
13
26
14
58
117
135
115
89
62
34
52
34
18
25
23
18
15

Rastišča dinarskih jelovij in
jelova – bukovja
1996
2000
2004
220
220
220
2.701
2.824
2.137
170
212
195
36
68
54
1
13
26
2
24
47
562
410
330
138
141
124
24
46
36
4
6
8

Jelovja s praprotmi in druga
jelova rastišča na silikatih
1996
2000
2004
69
69
69
1.987
2.170
1.851
203
355
606
46
89
168
18
37
37
104
215
215
412
460
157
191
296
134
105
119
110
37
45
37

Analiza zbranih podatkov iz ploskev, ki so se popisale v vseh treh popisih po posameznih jelovih rastiščih,
kažejo na uspešno preraščanje nepoškodovanih osebkov jelke po višinskih razredih, vendar je njihovo
število v zadnjem višinskem razredu na 1 ha površine majhno.
ZGS je po letu 2004 prenehal z izvajanjem tovrstne inventure objedenosti, saj je število ploskev za popis
padlo pod raven še sprejemljivega števila za zanesljivo statistično analizo. V letih 2007 – 2009 smo
intenzivno pristopili k prenovi metodologije popisa, izvedli prva testiranja nove metode v nekaterih
ekoloških enotah in se organizacijsko pripravili na izvedbo popisa, ki bo realiziran v letu 2009.
Zaključek
Gozd je naraven ekosistem, ki opravlja številne funkcije. Z njimi smo še nedolgo nazaj ločeno gospodarili
in načrtovali gozdarji, lovci in drugi, pri tem pa pozabili na bistveno, medsebojno sodelovanje in reševanje
problemov. Posledica so neskladja, ki jih dodatno bremenijo še splošna kriza okolja, zaostrovanje
gospodarskega položaja, pričakovanja lastnikov, itd.. Vse to se odraža kot ogrožanje in siromašenje
gozdnega ekosistema, oziroma določenih rastlinskih in živalskih vrst znotraj njega.
Neusklajenost med rastlinskim in živalskim delom gozdnega ekosistema je samo eno izmed neskladij ter
resna grožnja trajnosti vseh funkcij gozdov. Napake iz preteklosti pri upravljanju z rastlinojedo divjadjo,
oziroma maksimiranje lovnogospodarske funkcije, se danes odražajo tako v vitalnosti populacij divjadi,
medvrstnih odnosih, kot tudi v njihovem življenjskem okolju. V odnosu do gozda povzročajo preštevilčne
populacije rastlinojedov predvsem pretiran pritisk na gozdno mladje z objedanjem ter na letvenjake in
drogovnjake z luplenjem. To pomeni upočasnjevanje preraščanja mlajših razvojnih faz v starejše in
zmanjševanje kakovosti lesa. Odnos gozd – divjad pa ima na drugi strani težave predvsem zaradi
premajhnega upoštevanja divjadi kot sestavnega dela gozdnega ekosistema, kar se odraža predvsem v
premajhnem deležu negozdnih površin (travniki, grmišča), ki predstavljajo osnovno prehransko bazo
velikim rastlinojedom, in neustreznim razmerju razvojnih faz.
Glede na to, da govorimo o gozdnem ekosistemu kot celoti, katerega sestavni del so tako rastlinske in
živalske vrste (poudarek mora biti na avtohtonih), je prav da upravljanje poteka strokovno, usklajeno,
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kompromisno in strpno. Prikazano v prejšnjih poglavjih jasno kaže na izboljšanje odnosa gozd – divjad v
zadnjem petnajstletnem obdobju, bo pa v prihodnje potrebno vložiti še več napora predvsem v usklajeno
načrtovanje in izvedbo vseh posegov v gozd in gozdni prostor ter v populacije divjadi. Z trajnostnim
sonaravnim gospodarjenjem z gozdom namreč med drugim oblikujemo okolje za divjad, ki ustvarja njene
bivalne in prehranske pogoje, in na drugi strani z upravljanjem s populacijami divjadi, predvsem velikimi
rastlinojedi, zagotavljamo naraven razvoj gozda in dovolj veliko prehransko bazo za predatorske vrste.
Upravljanje z velikimi rastlinojedimi vrstami divjadi je dandanes zaradi sprememb v razvoju krajine,
odnosu do teh vrst in sprememb v zakonodaji popolnoma drugačno, kot pred nekaj desetletji. Le-tega pa
še vedno zaznamuje tradicionalni maksimalistični zorni kot gledanja v »magičnem trikotniku« gozdarstvo –
lovstvo – kmetijstvo, ki se od svoje osnovne paradigme ni bistveno oddaljil. Na sedanji gozdarsko-lovski
stroki leži velika odgovornost, kako v bližnji prihodnosti te meje uveljavljanja maksimalnih koristi »zase«
vendarle preseči.
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Koncept gospodarjenja z jelovo – bukovimi gozdovi na
Gozdnogospodarskem območju Kočevje
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T.D., Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, tomaz.devjak@zgs.gov.si

Ključne besede: jelovo - bukovi gozdovi, načrtno gospodarjenje, raznomerna zgradba
Za Kočevsko so značilni ohranjeni bukovi in jelovo - bukovi gozdovI, ki poraščajo pobočja, visokokraške
grebene in planote ter močno spremenjeni – zasmrečeni gozdovi v nižinskem in submontanskem delu
območja, ki so nastali s smrekovimi premenami opuščenih in zaraščajočih kmetijskih zemljišč.
Ohranjenost oziroma spremenjenost gozdov je posledica zgodovinskih dejavnikov, ki so skozi stoletja
oblikovali izgled gozdne kot tudi kulturne krajine območja.
Območje Kočevske je bilo nekako do 13. stoletja zelo redko poseljeno. Večino območja so poraščali
obširni gozdovi. Območje so začeli intenzivneje naseljevali v 13. in 14. stoletju. V teh stoletjih so
Ortenburžani začeli deželo naseljevati z Nemci. Kolonizacija Kočevske je trajala intenzivno vse do 16.
stoletja in se povsem zaključila šele v 19. stoletju. Leta 1641 so postali lastniki kočevskega in poljanskega
gospostva Auerspergi (Simonič, 1939b: 123), ki so 300 let pomembno oblikovali dogajanja na Kočevskem.
Sprva so jim gozdovi služili le kot lovišče, les in druge proizvode so izkoriščali le za lastne potrebe.
Kasneje, s pojavom prvih železarn in glažut, pa so se začele potrebe po lesu močno povečevati.
Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na širšem Kočevskem se pričnejo po letu 1888, ko so začela
velika gozdna posestva svoje gozdove načrtno urejati. Leta 1890 je Auersperg ureditev svojih gozdov
zaupal dr. Leopoldu Hufnaglu. Celotno gozdno posest je razdelil na tri večja območja – obratovalne
razrede, in sicer Goteniško pogorje, Fridrihštajn in Rog. Leta 1892 je bil izdelal prvi gozdnogospodarski
načrt za Goteniško pogorje. Temu načrtu sta sledila še gozdnogospodarska načrta za Rog leta 1893 in
Fridrihštajn leta 1894. Dr. Leopold Hufnagl je z načrtom leta 1892 razvil v kočevskih gozdovih svoj
sistem prebiralnega gospodarjenja in zavaroval nekaj pragozdnih ostankov.
Leta 1918 se je pričela agrarna reforma, ki se je zaključila leta 1934. Del veleposestniških gozdov je
prevzela »Začasna državna uprava«. Osnovni (prebiralni) koncept gospodarjenja s temi gozdovi se ni
bistveno spremenil. Načrtno gospodarjenje se je še naprej odvijalo le na območju bivših veleposestniških
gozdov. Po izselitvi kočevskih Nemcev leta 1941 so se na Kočevskem izoblikovale tri velike skupine
gozdov, in sicer veleposestniški gozdovi, emonski gozdovi in kmečki gozdovi. V letu 1953 se je začelo z
načrtnim urejanjem gozdov v vseh gozdovih. Celotno območje je bilo urejeno v letu 1964.
Ravno načrtnemu gospodarjenju, ki se je začelo v Auerspergovih gozdovih in se je nadaljevalo do danes,
se imamo zahvaliti, da imamo danes na Kočevskem izredno dobro ohranjene jelovo – bukove gozdove, ki
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imajo poleg lesnoproizvodne vloge tudi izredno pomembno biotopsko vlogo. Jelovo – bukovi gozdovi
poraščajo kraške grebene in planote, ki ležijo v značilni dinarski smeri SZ – JV na Rogu, Stojni, Goteniški
gori, Borovški gori, Veliki gori, Mali gori, Mačkovcu, Stružnici in Graščici v nadmorski višini od 500 do
1200 m (Goteniški Snežnik).Rastiščno gojitveni razredi jelovo – bukovih gozdov (trije) predstavljajo skoraj
30 % vseh gozdov v območju, kar predstavlja blizu 27.000 ha. Med rastišči prevladujejo subasociacije
Ophalodo Fagetum dinaricum (95%), preostanek predstavljajo bukova rastišča – predvsem Hacquetio Fagetum in
Lamio orvalae Fagetum ter Neckero Abietetum. Povprečna lesna zaloga znaša 384 m3/ha, povprečni letni
prirastek pa 8,3 m3/ha. V drevesni sestavi prevladuje bukev z 38 %, sledijo jelka s 36 %, smreka z 19 % in
plemeniti listavci s 7 %. Prevladujejo odrasli sestoji na kar nakazuje tudi debelinska struktura lesne zaloge,a
saj je v debelinskem razredu nad 50 cm blizu 40 % lesne zaloge.Zgradba gozdov je malopovršinsko do
večjepovršinsko skupinsko raznomerna.
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Slika 1: Razmerje razvojnih faz oziroma zgradb gozda (jelovo – bukovi gozdovi skupaj)
Kljub navideznemu odličnemu zdravstvenemu stanju in ohranjenosti jelovo – bukovih gozdov, je že več
desetletij prisoten problem sušenja jelke, umiranja bresta in problem naravne obnove gozdov. Na sušenje
jelke in umiranje bresta ne moremo bistveno vplivati, s povečanim odstrelom jelenjadi v zadnjih 15 letih
pa se je doseglo, da obnova z bukvijo več ni problematična, še vedno pa so težave z obnovo jelke in z
obnovo s plemenitimi listavci. Zaradi sušenja jelke in močno ovirane naravne obnove, tem sestojem vedno
bolj preti nevarnost, da se spremenijo v čiste bukove gozdove. Iz popisa objedanja mladovja iz leta 2008,
ki je bil izveden na območju Roških gozdov je razvidno, da je bilo na 50 ploskvah najdeno le 50 jelk, pa še
te so bile 54 % objedene. Težave z naravno obnovo so v zadnji 50 letih povzročile podaljševanje
proizvodnih dob, povečal se je delež debelega drevja, ki je danes velikokrat slabše kvalitete. V sestojih
manjka mlajših dreves jelke in plemenitih listavcev predvsem v spodnjem in srednjem sestojnem položaju.
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Slika 2: Porazdelitev števila dreves po debelinskih stopnjah za RGR 111 (800 ha) v GGE Rog (2007 2016)
Pri usmeritvah za v bodoče je poudarek na ohranjanju skupinsko raznomerne, mestoma tudi prebiralne
zgradbe gozda z optimalno lesno zalogo 400 m3/ha, na povečevanju deleža mlajših razvojnih faz in
naravni obnovi gozda, kjer pa morajo biti zastopane vse po naravi prisotne drevesne vrste. Redukcijski
odstrel jelenjadi se mora še naprej nadaljevati. Pri usmerjanju razvoja gozda je potrebno v čim večji meri
vključevati avto negovalne sposobnosti sestojev, nega mlajših razvojnih faz pa mora biti čim bolj
racionalna.
Povprečna lesna zaloga je v jelovo – bukovih gozdovih nekoliko pod optimalno, zato je med usmeritvami
še vedno akumulacija lesne zaloge. Načrtovane intenzitete poseka se v povprečju gibljejo med 18 % in 20
% na lesno zalogo in med 80 % in 100 % na prirastek. Skupinsko raznomerna zgradba gozdov ne zahteva
velikega obsega gojitvenih in varstvenih del. Priprava sestojev za obnovo gozda se načrtuje na 5 %
površine gozdov, nega na 13 % površine gozdov in varstvena dela v obsegu 0,10 dni/ha, oziroma 0,8
ure/ha. Dela za funkcije gozdov so načrtovana v obsegu 0,06 dni/ha ali 0,48 ure/ha. Zaradi izredno
pomembne biotopske vloge se v jelovo – bukovih gozdovih načrtuje tudi osnovanje, oziroma ohranjanje
naravnih zatočišč – ekocelic, kjer ne ukrepamo, in sicer na do 5 % površine RGR ter puščanje od 2 – 5 %
od skupne lesne zaloge odmrle biomase.
Upoštevajoč navedene usmeritve se bo v 30 letih doseglo optimalno višino lesne zaloge, ohranila se bo
raznomerna zgradba gozda, ohranile se bodo ugodne razmere za pomlajevanje jelke, izboljšala se bo
debelinska struktura drevja, tudi v bodoče bo možno izkoristiti avtonego gozda, stojnost sestojev se ne bo
poslabšala. Malopovršinska zgradba in obnova gozda, puščanje ekocelic ter odmrle lesne mase pa bo
ugodno vplivalo zlasti na ekološke funkcije gozda.
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Ključne besede: jelovo - bukovi gozdovi, načrtno gospodarjenje, gozdnogospodarsko območje
Novo mesto
V novomeškem gozdnogospodarskem območju se jelovo – bukovi gozdovi pojavljajo skoraj izključno v
predelu Kočevskega roga, le manjši del tudi na hribu vzhodno od roškega masiva, v okolici Pleša in
Travnega Dola. Stanje današnjih sestojev je odraz stoletnega načrtnega gozdarskega dela, prav tako pa tudi
posledica gospodarjenja v bolj odmaknjeni preteklosti, saj velike površine pokrivajo sestoji starejši od sto
let.
Do 13. stoletja je bil celoten novomeški del roškega masiva pokrit z gozdovi. Prva naselja so se pojavila po
letu 1330, ko so Ortenburžani začeli naseljevati Nemce. Medtem ko so kmetje v nižinskem delu močno
posegali v gozdove in jih z odkupom služnosti leta 1888 dobršen del dobili v last, so Auerspergom, ki so
postali lastniki kočevskega gospostva leta 1641, ostali v lasti gozdovi na gorskih planotah. Zaradi
nedostopnosti se je te gozdove začelo izkoriščati šele v 19. stoletju. Na izkoriščanje gozdov so vplivale
potrebe pepelarn in steklarne na Glažuti, na gozdove na novomeški strani pa predvsem potrebe po lesnem
oglju za železarno na Dvoru, ki je obratovala od leta 1795 do 1896. Oglje so kuhali iz bukovega lesa,
pridobljenega s sečnjami na golo. Te površine so praviloma spremenili v smrekove kulture. Po zaprtju
železarne se kuhanje oglja ni ustavilo, saj se je že leta 1884 odprl izvoz v Trst.
Po zgraditvi železnice Ljubljana – Trst leta 1857 se je začela razvijati lesna industrija in pojavila se je
potreba po žaganem lesu. Na Kočevskem je nastalo nekaj žagarskih obratov, ki zaradi svoje majhnosti
niso bile preveč učinkovite. Z namenom boljšega izkoriščanja roških gozdov so v letih 1894 in 1895
zgradili veliko žago na Rogu. V tem času se je močno povečala sečnja v vseh gozdovih, v osrčje roškega
masiva so zgradili ceste in ozkotirne železniške proge. Načrtno gospodarjenje z gozdovi se je začelo v
obdobju, ko je Auersperg, ki je bil tudi lastnik že omenjene steklarne, železarne in žag, urejanje gozdov
zaupal dr. Leopoldu Hufnaglu, ki je leta 1892 izdelal gozdnogospodarski načrt za Auerspergove gozdove.
Žaga je obratovala do leta 1928, v obdobju njenega delovanja pa se je nadaljevala predvsem sečnja bukve,
katere delež v roških gozdovih je padel z 71 % leta 1892 na 48 % leta 1930, temu primerno pa se je
povečal delež jelke.
Veleposestniški gozdovi so bili nacionalizirani in po drugi svetovni vojni prešli v družbeno last. S
planskimi sečnjami v prvih povojnih letih se je v ohranjenih prebiralnih gozdovih sekalo nenačrtno in
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premočno. Prerahljane gozdove so prizadeli vetrolomi in snegolomi, ob cestah pa so prazne površine
zasadili s smreko. V petdesetih letih se je z gozdovi spet začelo načrtno gospodariti, v
gozdnogospodarskih načrtih pa so bile zapisane usmeritve, da se s prebiralnim gospodarjenjem ohrani
prebiralne sestoje, da se postopoma obnovi prestarele jelovo – bukove sestoje in da se nasadi iglavce na
površinah opuščenih kočevarskih vasi.
Dogajanja pred dobrimi stotimi leti puščajo svojo sled tudi v današnjih sestojih. Zaradi velikih potreb
železarne na Dvoru so goloseki prizadeli predvsem gozdove na novomeški strani Roga, zato se je v
nasprotju s kočevsko stranjo ohranilo malo prebiralnih gozdov. V današnji čas smo podedovali velike
površine smrekovih nasadov, v ohranjenih gozdovih pa prestarele jelke, ki so ostale kot posledica
močnega izsekavanja bukve v 19. in začetku 20. stoletja. Tako danes 10 % površine pokrivajo smrekovi
nasadi, med drevesi debeline nad 50 cm pa predstavlja jelka 35 % lesne zaloge (med tanjšim drevjem
24 %).
Kljub temu je velika večina jelovo – bukovih gozdov ohranjenih. V novomeškem območju pokrivajo
površino 8.811 ha na nadmorskih višinah od 500 do 1.100 m, pretežno severnih do vzhodnih leg, na
rastiščih Omphalodo Fagetum dinaricum (93 %), delno na Hacquetio Fagetum (4 %). Povprečna lesna zaloga
znaša 407 m3/ha, povprečni letni prirastek pa 9,9 m3/ha. V drevesni sestavi prevladujejo bukev (34 %),
jelka (28 %), smreka (30 %) in plemeniti listavci (7 %). Na 23 % površine imajo sestoji lesno zalogo višjo
od 500 m3/ha, v debelinskem razredu nad 50 cm se nahaja 41 % lesne zaloge, na prevlado starejših
sestojev pa kaže tudi primerjava deležev razvojnih faz z modelom.
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Slika 1: Primerjava dejanske in modelne strukture gozdov po razvojnih fazah
Grafikon prikazuje le enomerne sestoje, ki pokrivajo 90 % površine. Njihova povprečna velikost znaša 4,8
ha, kar kaže, da tudi ti sestoji niso pretirano velikopovršinski (povprečna velikost mladovij je 1,6 ha).
Gozdov s popolnoma ohranjeno prebiralno strukturo je 6 % (lesna zaloga 459 m3/ha), raznomernih
sestojev pa 4 %.
Prihodnost jelke v teh gozdovih ni perspektivna, saj njen delež z mladostjo sestojev pada: v mladovjih
9 %, drogovnjakih 13 %, debeljakih 29 % in sestojih v obnovi 27 %. V prebiralnih in raznomernih sestojih
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je njen delež 44 %. Trend upadanja deleža jelke je zaznati tudi v preteklosti, vendar je padec v
gospodarskih gozdovih počasnejši kot v pragozdu Pečka.
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Slika 2: Primerjava gibanja deleža jelke v gospodarskih gozdovih in pragozdu Pečka
V gospodarskih gozdovih se je delež jelke močno znižal le v obdobju od sedemdesetih do devetdesetih let
prejšnjega stoletja, kar je predvsem posledica velikih sečenj zaradi sušenja jelke. V zadnjem času je tega
pojava manj (zaradi sušenja je bilo v devetdesetih letih posekanih 10.650 m3 letno, v zadnjem desetletju pa
6.680 m3).
V prihodnosti je potrebno ohraniti prebiralno strukturo v obstoječih prebiralnih gozdovih, ostale
raznomerne sestoje pa poskušati spremeniti v prebiralne. Pri tem nas narava bolj kot v posamične vodi v
skupinsko prebiralne strukture. Največje enomerne sestoje je potrebno z načrtnim pomlajevanjem
spremeniti v manjše sestoje. Pri tem je potrebno s primerno velikostjo in razporeditvijo pomladitvenih
jeder zmanjšati negativni vpliv jelenjadi na gozdno mladje. Zaradi uspešnega naravnega pomlajevanja
sadnja v glavnem ni potrebna.
Zaradi pomanjkanja mlajših razvojnih faz bo potrebno pospešiti uvajanja v obnovo in zaključke obnov.
Trenutno je načrtovan posek v intenziteti 21 % od lesne zaloge in 87 % od prirastka. Ciljna lesna zaloga
čez 30 let je 380 m3/ha, kar pomeni, da bo potrebno v naslednjih dveh desetletjih načrtovan posek dvigniti
nad prirastek. V tem desetletju se bo z namenom strukturiranja največjih sestojev zadržalo uvajanje v
obnovo nekaterih sicer že zrelih sestojev. Priprava sestojev kot gojitveno delo je načrtovana na 1 %
površine, nega na 26 % in varstvena dela v obsegu 0,03 dni/ha. Dela za funkcije gozdov so načrtovana v
obsegu 0,08 dni/ha, ravno ostale splošnokoristne funkcije pa so na Rogu izjemno poudarjene. Med njimi
velja posebej izpostaviti biotopsko funcijo, zaradi katere je načrtovano ohranjanje ekocelic, kjer se ne
ukrepa, na do 5 % površine ter puščanje od 2 do 5 % od skupne lesne zaloge odmrle biomase. V teh
gozdovih so na novomeški strani izločeni štirje rezervati, med katerimi je najpomembnejši pragozd Pečka,
ter gozdova s posebnim namenom z dovoljenimi ukrepi v okolici Baze 20 in Jelendola.
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Ključne besede: rastline, prilagajanje, življenjske razmere, spremembe okolja
Rastline so vezane na določen prostor in se neugodnim razmeram ne morejo izogniti, ampak z vsemi
pritiski in omejitvami opravijo na mestu rasti. Zato so bolj prilagodljive kot živali, ki lahko odidejo, če jim
razmere ne ustrezajo. Obseg in način prilagajanja posamezne vrste se odraža v razporejanju rastlinskih vrst
v času in prostoru. Posamezne vrste navadno najdemo na območjih, ki so najbliže njihovim zahtevam.
Uspešnost vrste je odvisna od značilnosti vrste, življenjskega cikla, mehanizmov razmnoževanja,
uspešnosti tekmovanja ter razpoložljivih virov. Razmere se nenehno spreminjajo in določena združba je
prehodno stanje v celovitem, dinamičnem procesu. Za rastline je ključno, da so spremembe postopne in
usklajene z njihovimi življenjskimi cikli. Nepredvidljivost in hitrost spreminjanja okolja zaradi lokalnega
vpliva človeka in vedno hitrejših globalnih sprememb presega zmožnost prilagajanja posameznih vrst in
ne omogoča usklajenega delovanja vrst v združbah. V spremenjenem okolju se vrste nemalokrat znajdejo
v razmerah, ki so daleč od optimalnih, in njihova uspešnost je močno zmanjšana. To pomeni nižjo
aktivnost, manjšo razpoložljivost energetsko bogatih snovi in omejeno sposobnost premagovanja stresov.
Obenem se poveča tudi izpostavljenost herbivorom in ranljivost za različne bolezni. Občutljivost različnih
vrst v združbi na dejavnike oziroma pritiske okolja je različna. Od smeri sprememb na določenem
območju je odvisno, katere vrste bodo prevladale, oziroma, katere bodo izginile.
Pri rastlinah so se kot odziv na razmere v okolju izoblikovale različne življenjske strategije. Ker so rastline
energijski sistemi, je vsaka lastnost neprestano izpostavljena preverjanju ali se jo »splača« ohraniti.
Pridobljena lastnost je pogosto kompromis, zato povečanje obsega ali potenciala določene lastnosti
navadno pomeni zmanjšanje obsega druge. Končen zbir lastnosti rastline in njena strategija sta rezultat
razpoložljive energije in omejitev okolja in sta ključnega pomena za preživetje. Pri oblikovanju življenjskih
strategij ima pomembno vlogo tudi življenjska doba rastline. Dolgoživost zahteva večjo konservativnost
kot kratkoživost. Na splošno velja, da so dolgožive rastline odpornejše na skrajne razmere (zmrzal, sušo),
vendar imajo večinoma razmeroma kratkoživa semena. Razlike se pojavljajo tudi med listopadnimi in
vednozelenimi rastlinami. Listopadnost v zmernih klimatih je odziv na neugodne temperature v
določenem času leta. Zakaj pa kljub temu nekatere rastline v istih klimatskih razmerah odmetavajo liste,
druge pa ne? In zakaj je vednozelenost v nekaterih okoljih v zmernih klimatih lahko tudi prednost? Ali je
odgovor na to vprašanje »cena« različnih listov? Izgradnja vednozelenega lista je za rastlino večinoma
dražja, vendar so dolgoročni stroški tvorbe asimilacijskih površin enaki kot pri listopadnih vrstah. Razlike
pa se pojavljajo pri gospodarjenju s hranili. Vednozeleni listi imajo navadno nižjo vsebnost hranil in
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rastlina ima tudi manjše letne izgube. Zato so vednozelene rastline učinkovitejše na mineralno revnih tleh,
na mineralno bogatih pa so bolje uspevajo listopadne vrste. Razgradnja iglic je razmeroma počasna in v
vlažnih razmerah zakisuje tla, kar spet pomeni prednost za rastline, ki učinkovito gospodarijo s hranili.
Tako prevlada iglavcev vzdržuje zakisanost in mineralno revnost tal in lahko »izključuje« druge vrste.
Človekovi vplivi na biogeokemična kroženja spreminjajo razmere v gozdnih ekosistemih. Pred industrijsko
revolucijo je bil povprečni globalni vnos atmosferskega dušika od 1-5 kg N/ha/leto in dušik je bil
omejujoč dejavnik. V zadnjih desetletjih so zaradi povečevanja suhega in mokrega odlaganja dušika številni
gozdovi v Evropi in SV Ameriki postali »nasičeni« z dušikom, kar povzroča tako učinke gnojenja kot tudi
toksične učinke in vpliva na gozdne združbe.
Kaj pa jelka? Jelka je manj polimorfna kot nekateri drugi iglavci, na primer smreka in črni bor. Uspeva v
različnih okoljih, na apnencu in silikatnih kamninah. Raznolikost rastnih razmer odražajo različni klimatski
tipi. Najbolje uspeva na hladnih, vlažnih, s hranili bogatih tleh na območjih, kjer so topla poletja in zmerne
zime z veliko zračne vlage. Raziskave odpornosti jelke na območju SV Francije so pokazale uspešno rast
na severnih in vzhodnih vlažnih pobočjih, predvsem tam, kjer so zadostne zaloge talne vode. Koreninski
sistem jelke je razmeroma globok, slabo razvejan in ima izrazito glavno korenino, zato je njena rast v
plitvih tleh omejena. Raziskave odpornosti na sušo na območju Mediterana kažejo, da je jelka najbolj
občutljiva na začetku vegetacijske sezone. Na uspešnost rasti ključno vplivajo tudi razmere v preteklem
letu, predvsem razpoložljivost vode v poletnem času. Zadostna količina vode je še bolj pomembna pri
sestojih, ki uspevajo na južnih legah. Jelka je delno odporna tudi na zmrzal. Kljub temu ji ustrezajo milejše
zime, ko je lahko fotosintezno aktivna, seveda, če tla niso zmrznjena. Stopnja odpornosti na nizke
temperature se sezonsko spreminja. Pri tem je ključna postopnost temperaturnih sprememb, ki omogoča
postopno pridobivanje odpornosti. Nenadne spremembe lahko poškodujejo neutrjene rastline. Jelka je
dobro prilagojena na senčne razmere in je neuspešna pri izkoriščanju visokih svetlobnih jakosti. To
zmanjšuje tekmovalni potencial mladih rastlinic na večjih čistinah in omejuje razširjanje jelke na svetlobi
manj izpostavljene manjše čistine. Rast v višino je pomembna pri uspešnosti v boju za svetlobo. Pri rasti v
višino ima pomembno vlogo tudi količina razpoložljivega dušika. Pozitivna povezava med višino in
razpoložljivim dušikom je bila najprej dokazana v enovrstnih sestojih. Novejše raziskave pa dokazujejo
ugodne učinke zmanjšanja razmerja med ogljikom in dušikom (C:N) tudi v mešanih sestojih. V družbi s
smreko je jelka uspešnejša kot v družbi z bukvijo. Najverjetnejši vzrok je plitev koreninski sistem smreke
in s tem drugačna ekološka niša. V razmerah večje kislosti tal (nizkega pH) pa ima na jelko negativne
učinke tudi povečana mobilnost aluminijevega iona. Jelka vpliva tudi na svoje neposredno okolje. Znani so
njeni alelopatski učinki na rast in razvoj rastlin v podrasti, vključno s sejankami jelke.
Zaradi neposredne odvisnosti rastlinskih vrst od razmer na rastišču zaščita posameznih vrst za njihovo
ohranjanje ne zadošča. Ključna je celovita zaščita habitata in naravnih procesov, ki tam potekajo ter
trajnostno gospodarjenje v širšem zaledju. Problem današnjega časa je velika razdrobljenost gozdnih
ekosistemov in spremenjenost zaledja, kar lahko povečuje površinski odtok vode in tako razpoložljivost
vode na rastišču.
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Kaj pa globalne spremembe? Spremembe klime, ki smo jim priča danes, so prava revolucija za lesnate
rastline, ki imajo dolgo življenjsko dobo. Vsaka vrsta si je skozi tisočletja »izborila« svoj prostor, ki se
odraža v današnji razširjenosti vrste. Poleg spremenjenih temperatur ter količine in razporeditve padavin
bo na rastline vplivala večja pogostost nepredvidenih dogodkov, kot so spomladanske zmrzali in otoplitve
v hladnem obdobju. To bo zmanjševalo razpoložljivo energijo in postopno izčrpavalo rastline, kar lahko
poveča njihovo občutljivost na druge biotske in abiotske strese.
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V preteklem stoletju so poročali, da se v jelovo-bukvih sestojih opazno zmanjšuje vitalnost jelk. Tako
Kordiš (1993) piše, da so načrtovalci pri reviziji načrta za gospodarsko enoto Idrija I. za obdobje 19101919 opazili “omembe vreden pojav hiranja in sušenja starejših jelovih dreves”. Tudi v gozdnogospodarskem načrtu
za gospodarsko enoto Ravnik prvi povojni načrtovalci v letih 1945-1955 opažajo večji obseg sušenja jelke
v enoti (Kermavnar, 1992). Obdobje občasnega spremljanja propadanja gozdov se konča leta 1960, ko se
prične sistematično spremljati poškodovanost gozdov v okviru rednega gozdnogospodarskega načrtovanja
in s spremljanjem t.i. imisijske klasike (= ožigi listov v bližini hujših polutantov)(Bogataj, osebna
komunikacija). Največjo pozornost raziskovalcev pa v tem obdobju zbuja predvsem propadanje jelke
(Brinar, 1964; Mlinšek, 1964). Mlinšek leta 1964 objavi prvo uradno statistiko propadanja jelke v Sloveniji
in med drugim zaključi, da je potrebno iskati vzroke za sušenje jelke predvsem v neustreznih rastiščih in
nepravilnem gojenju jelke. Leta 1986 Šolar (Šolar, 1986) na podlagi velikoprostorske nacionalne inventure
iz leta 1985 ugotovi, da je kar 100.000 ha gozdov poškodovanih, Torelli pa, da je upad prirastka pri jelki
tesno povezan z mikrorastiščnimi dejavniki, med katerimi izpostavlja skalovitost in oddaljenost od
gozdnih prometnic (Torelli et al. 1986).
Dendrokronološke raziskave jelke smo opravili na tipičnih jelovo-bukovih rastiščih dinarskega
fitogeografskem območja, ki so različno oddaljena od večjih urbanih središč – na Mašunu, Javornikih,
Glažuti, Ravniku, Kočevski Reki, Škocjanu, Mokrecu, Grčaricah, Notranjskem Snežniku in v Kočevskem
Rogu. To območje delno ali v celoti pokrivajo tri območne enote Zavoda za gozdove Slovenije - OE
Ljubljana, Kočevje in Postojna in se med seboj glede na zgodovino gospodarjenja z dinarskim jelovobukovim gozdom precej razlikujejo. V raziskavo smo vključili odrasla jelova drevesa s primerljivim
cenotskim statusom iz sestojev v fazi debeljaka. Vsa drevesa so bila brez vidnih mehanskih poškodb na
deblu. V analizi smo upoštevali drevesa vseh stopenj osutosti, razen sušic. Prizadetost vseh dreves smo
ocenili vizualno po modificirani Bosshardovi lestvici (Bosshard, 1986). Izvrtke smo odvzeli v prsni višini
drevesa (1.30 m), kolute pa s 5,10 m višine. Vzorčili smo v 400 do 600 m dolgih transektih..
Analiza širin branik in dolgoročnih nihanj v lokalnih kronologijah za posamezne stopnje prizadetosti jelk
kaže, da je bilo obdobje 1960-67 na vseh raziskovalnih objektih odločilno za začetek propadanja jelke. V
letih 1960-1964 je na vseh ploskvah močno upadel prirastek s kratkim skokom navzgor do leta 1966. Leta
1967 ponovno pride do močnega upada prirastka in takrat se začne prva izrazita diferenciacija znotraj
jelove populacije. Del preučevane populacije so bile verjetno bolj vitalne jelke ali pa tiste na kakorkoli
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ugodnejšem rastišču, ki so bile sposobne preživeti obdobje prirastne depresije od leta 1967 do 1986. Drugi
del populacije se je na slabšanje rastnih pogojev odzval z močnim zmanjšanjem prirastka in številnimi
izpadi branik. Mnogo jelk je v tem obdobju propadlo, vendar o njih, žal, nimamo nobenih podatkov. Naše
ugotovitve veljajo torej le za jelke, ki so obdobje prirastne depresije preživele.
Močna suša v letu 1976 je povzročila drugo diferenciacijo v jelovi populaciji. Pri neprizadetih jelkah je
prirastek rahlo upadel, vendar do bistvene spremembe prirastka ni prišlo. Prizadete jelke so se odzvale na
dva načina: (1) z rahlim upadom že tako nizkega prirastka in (2) z močnim upadom priraščanja in (3) v
skrajnem primeru z odmrtjem. Ko se je obdobje prirastne depresije okoli leta 1986 prevesilo v drugo
polovico in se je prirastek začel rahlo povečevati, je nastopila tretja, zadnja diferenciacija jelove populacije.
Navidezno neprizadeti del jelove populacije se je odzval s povečanjem debelinskega prirastka, srednje
prizadeti del je bil sposoben reagirati na ugodnejše razmere in je do neke mere povečal prirastek, ki pa je
bil še vedno bistveno nižji kot pred nastopom depresije. Najmanj vitalni del pa se na pozitivne spremembe
ni odzval in upadanje prirastka se je nadaljevalo.
Na osnovi dendrokronoloških analiz smo še ugotovili, da v jelovi populaciji ni prišlo do diferenciacije
samo v obdobju depresije, ampak so se razlike v rastnosti kazale že pred njo, torej pred letom 1960. Tako
smo ločili tri skupine glede na ritem rasti v preteklosti. V prvo skupino spadajo jelke, ki so v mladosti
dobro rasle in so imele v mladosti široke branike, po letu 1960 pa je prišlo do močnega upada prirastka. V
drugo skupino spadajo jelke, ki so bile v mladosti dolgo zastrte in so obdobje depresije dobro prestale. V
tretjo skupino jelk pa štejemo tiste, ki niso nikoli dobro rasle in so verjetno zaradi človekovega poseganja v
gozd uspele preživeti. Skoraj po pravilu so pripadale skupini jelk, ki so obdobje depresije komaj preživele
in se niso bile več sposobne odzvati na izboljšanje rastnih razmer v zadnjih letih.
Primerjava med raziskovalnimi ploskavami upoštevajoč oddaljenost od večjih urbanih središč je pokazala,
da so najbolj prizadete jelke na raziskovalnih objektih Ravnik, Javornik in Mokrec. Na teh raziskovalnih
objektih smo opazili tudi velika nihanja v širini branike že pred nastopom depresije. Povezujemo jih
prekomernim izsekovanjem v preteklosti, saj vsi trije raziskovalni objekti ležijo v bližini večjih urbanih
središč in so relativno lahko dostopni. Manjša prirastna nihanja smo opazili na raziskovalnih objektih, kot
je npr. Glažuta, ki so bili zaradi težje dostopnosti v preteklosti manj intenzivno gospodarjeni.
Analiza odziva različno prizadetih jelke je pokazala, da je izrazitost prirastne depresije močno odvisna od
zdravstvenega stanja drevesa. V skupini navidezno zdravih jelk je bila prirastna depresija dokaj izrazita
samo na Javornikih in Ravniku. Na ostalih raziskovalnih objektih je prišlo do manj izrazitih sprememb v
primerjavi z obdobji poprej, vendar pa imajo vse spremembe negativni trend, ki je trajal približno do leta
1986, ko so se začele širine branik na vseh raziskovalnih objektih povečevati.
V skupni prizadetih jelk pa ste se pokazali predvsem dve značilnosti. Prva je nekoliko močnejše upadanje
širine branike kot pri navidezno neprizadetih jelkah, druga pa velika variabilnost v širini branik. V
primerjavi z navidezno neprizadetimi jelkami, so širine branik pri prizadetih jelkah v posameznih letih
razpršene v dokaj širokem pasu. Izrazitega povečanja širine branike pri prizadetih jelkah praviloma nismo
opazili, kljub vsemu pa smo opazili stabilizacijo ali celo rahlo povečevanje širin branik na raziskovalnih
objektih - Glažuta, Škocjan in Mokrec.
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V razredu močno prizadetih jelk je prišlo po letu 1960 do močnega in izrazitega upada širine branike, kar
se je z nekaj izjemami, nadaljevalo še leta 1996. Najbolj izrazit je bil upad prirastka na Javornikih, kjer so
drevesa do leta 1960 dobro priraščala, po tem letu pa je prirastek začel močno upadati in je bil leta 1995
med najnižjimi glede na druge raziskovalne objekte. Med najbolj prizadete objekte spada tudi raziskovalni
objekt Ravnik, kjer je prirastek upadel podobno kot na Javornikih. Najmanjši upad prirastka pa smo
zabeležili na raziskovalnem objektu Glažuta, kjer je bila razlika med širino branike navidezno neprizadetih,
prizadetih in močno prizadetih jelk majhna, prirastna depresija pa je zaznavna samo pri zares močno
prizadetih jelkah.
Analiza trendov lokalnih kronologij za različne stopnje poškodovanosti jelke na vseh analiziranih ploskvah
v dinarski fitogeografski regiji je pokazala, da je v zadnjih 50 letih prišlo do velikih sprememb v rastnem
ritmu analiziranih dreves. Pojav prirastne depresije v 60. letih in izboljšanja prirastka v 80. letih prejšnjega
stoletja lahko opazujemo pri jelki v vsej Evropi. Pri iskanju vzrokov za tako močan upad prirastka jelke ne
moremo mimo dejstva, da je splet zaporednih neugodnih higrotermičnih dejavnikov povzročil močno
prirastno depresijo in diferenciacijo v jelovi populaciji. Kljub temu pa se zdi, da vzrok za prirastno
depresijo ni samo v spletu neugodnih vremenskih razmer, ampak tudi v onesnaževanju ozračja in
neprimernem gospodarjenju z gozdom. Domnevamo, da gre za sinergistično delovanje neugodnih
dejavnikov - klime, onesnaževanja okolja in neustreznega gospodarjenja z gozdom.
Ne smemo pa spregledati dejstva, da smo v vseh dosedanjih analizah opazovali tisti del jelove populacije,
ki je preživel obdobje prirastne depresije. Pri tem pa pozabljamo na odmrli del jelove populacije. O visoki
mortaliteti so namreč poročali na raziskovalnih ploskvah Bistra in Ravnik, kjer je v obdobju 1988-1994
odmrlo med 17 in 25% testnih dreves (Torelli in Čufar 1995), kar pomeni, da s posekom slučajnih
pripadkov odstranjujemo odmrli del populacije in umetno izboljšujemo sliko propadanja jelke.
Najnovejše raziskave v tujini (Elling in sod. 2009), ki lahko z določeno časovno distanco gledajo na
problem propadanja jelke (nem. »Tannesterben«) kažejo, da propadanje ni cikličen pojav, kot se je sprva
domnevalo ampak se je pojavilo izključno v drugi polovici 20. stoletja. In to praktično po vsej Evropi
istočasno. Nemci ravno tako ugotavljajo, da pred letom 1960 niso imeli nobenih težav s priraščanjem
jelke, po tem letu pa obilo. Z zmanjševanjem emisij SO2 po letu 1980 se je začelo stanje jelke izboljševati
in večina evropskih gozdarskih strokovnjakov ugotavlja, da mlade jelke ne trpijo za simptomi umiranja
jelke. S tega vidika je tudi gozdnogojitvena perspektiva boljša in nekateri, predvsem Nemci, že razmišljajo
kako bi lahko z jelko nadomeščali smreko in tako postopoma spremenili smrekove monokulture v
nekoliko bolj naravne sestoje.
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Ključne besede: Abies alba, sanitarne sečnje, bolezni, škodljivci
V zadnjih 100–200 letih ugotavljajo izginjanje navadne jelke (Abies alba Mill.) na njenem celotnem arealu.
Vzroke za sanitarne sečnje pri nas sistematično beležijo že od 1985 leta dalje. V obdobju od 1995–2007 so
bile največje sanitarne sečnje zaradi »drugih vzrokov« – 781.887 m3, sledijo bolezni – 379.734 m3, na
tretjem mestu so žuželke – 183.398 m3 (slika 1), sečnje so bile največje v dinarskem in v pohorskem arealu
(slika 2).
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Slika 1: Sanitarni posek jelke v obdobju 1995 do 2007 (v m3)

41

Slika 2: Sanitarni posek jelke v Sloveniji v obdobju 1995–2007 po GGE
(Timber 2008)
Vzrok hiranja in odmiranja jelke in s tem vzrok sanitarnega poseka je pri izbiri dreves za posek pogosto
nemogoče jasno ugotoviti. Pri jelkah z odmirajočimi vejami in močno osuto krošnjo pa pri poseku po
pravilu opazimo temno obarvano in trohnečo jedrovino v deblu. Obarvanost poleg jedrovine pogosto
sega še v obsežne predele beljave in s tem verjetno onemogoča njeno normalno delovanje.
V nedavni raziskavi ARRS L4-6236-0404 »Mokro srce pri jelki«, vodja Torelli N. (Torelli in sod.. 2005,
Torelli in sod. 2007), smo na območju Snežnika med drugim proučevali pojav jedrovinskega in beljavskega
mokrega srca s posekom jelk. Iz kolutov desetih jelovih debel smo izolirali glive na gojišča. Izolacije so bile
opravljene iz obarvanega trohnečega lesa tako, da smo s sterilnim lesnim svedrom odvzeli ostružke iz
predelov kolutov s spremenjeno barvo ali iz očitno trohnečih delov. Iz celotnega vzorca smo odvzeli 247
izvrtkov ter iz vsakega izvrtka namestili na gojišče s sladnim ekstraktom 8 ostružkov velikosti nekaj
milimetrov (1976 izolacij). Micelije, ki so izrasli iz ostružkov smo precepili in pridobili čiste kulture gliv.
Determinacije so bile opravljene delno z mikroskopiranjem po determinacijskih ključih za glive v čistih
kulturah, celotna zbirka izoliranih gliv pa je bila analizirana tudi z molekularnimi tehnikami analize
genetskega materiala (PCR, sekvenciranje) in primerjavo z bazami nukleotidnih zaporedij (BLAST,
GenBank).
Ugotovili smo, da so v obarvani jedrovini prisotne značilne glive, ki razgrajujejo les (npr. iz rodov
Amylostereum, Armillaria, Bjerkandera, Fomes, Fomitopsis, Hericium, Phellinus, Pholiota, Trametes) in splošno
razširjene mikroglive (npr. številne vrste iz rodov Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Trichoderma itd.). V
raziskavi ni bila ugotovljena trdnejša zveza med starostjo, drevesnimi dimenzijami, rastnostjo, rastiščem in
pojavom obarvane jedrovine. Ugotovili pa smo, da gre za običajno razgradnjo jedrovine, ki jo povzročajo
lignikolne glive in obstoj t. i. »mokrega srca« nismo opazili. Jasno je bila ugotovljena povezava med
pojavom obarvane jedrovine in prisotnostjo omele v krošnji ter poškodbami skorje na deblu. Pri
operativnem delu je treba: a) preprečiti poškodbe debel in krošnje, b) skrajšati obhodnjo, kjer so debla
poškodovana ali se pri redčenju ugotovi visok delež obarvane jedrovine (med fizične poškodbe štejemo
tudi okuženost z jelovo omelo in jelovim metličastim rakom), c) zgostiti sklop krošenj in s tem pospešiti
čiščenje vej.
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V slovenski različici navodili International Cooperative Programme, Forest Expert Panel on Crown
Condition Assessment iz leta 2006 najdemo šest možnih skupin žuželčjih povzročiteljev poškodb na A.
alba: defoliatorji (Lymantria monacha, Choristoneura murinana, Zeiraphaera diniana), škodljivci vejic, vej in debel
(Pityokteines curvidens, P. spinidens, Cryphalus piceae, Ips typographus, Pityogenes chalcographus, kozlička Tetropium
castaneum, T. fuscum,), škodljivci storžev (Dioryctria abietella), sesajoče žuželke (Dreyfusia nordmannianae, D.
piceae) ter minerji iglic (Argyresthia fundella) (Jurc D. in Jurc M. 2006), vendar poročila ZGS navajajo pod
kolono žuželke le jelove podlubnike kot skupino (Pityokteines curvidens, P. spinidens, Cryphalus piceae).
Namnožitev jelovih podlubnikov je sledila suši leta 1993, v letih 1994 ter 1995 je bila večja gradacija, kateri
so sledile sanitarne sečnje. Leta 2002 je navadno jelko ponovno prizadela namnožitev jelovih podlubnikov
na njenih optimalnih rastiščih v GGO Kočevje in Novo mesto ter na termofilnih rastiščih drugih GGO,
kjer so zabeležili velike količine posekane jelovine v sanitarnih sečnjah. Leta 2002 so bili v GGO Kočevje
ugotovljeni naslednji podlubniki: P. spinidens, C. piceae, Pityokteines vorontzovi ter P. curvidens. P. spinidens je bil
prisoten v 58 %, C. piceae v 32 %, P. vorontzovi v 5 % ter P. curvidens v 5 % vzorcev. Glede na del debla je
bila vrsta P. spinidens edina prisotna v prvi in drugi tretjini debla, v zgornji tretjini pa skupaj s P. curvidens (17
%) in C. piceae (41 %). Vrsta C. piceae (79 %) se je pojavila v zgornji tretjini debel in v vejah skupaj s P.
vorontzovi (21 %) (Rener, neobjavljeni podatki). Rezultati so nekoliko odstopali od literaturnih podatkov, po
katerih sta P. curvidens in P. spinidens debelolubni vrsti, P. vorontzovi in C. piceae pa tenkolubni vrsti (
Nierhaus-Wunderwald 1995). Jelovi podlubniki so sekundarne vrste, naseljujejo se predvsem na oslabljena,
nevitalna in starejša drevesa v debelinskem razredu 9–12 kot kaže analiza sanitarne sečnje. Analiza
sanitarnih sečenj (1995–2007) kaže, da so bile najmočnejše sečnje leta 2002, torej leto dni pred »stoletno
sušo« leta 2003. Vzrok za tako veliko namnožitev podlubnikov je starost drevja in s tem povezana
oslabelost (in vsekakor povečana prisotnost patogenih gliv v starem drevju). Raziskovalci v Nemčiji in
Grčiji navajajo podatke, da močnejše okužbe jelke z omelami (npr. Viscum album) predstavljajo pomemben
dejavnik, ki zmanjša odpornost jelke in predisponira jelko na napad podlubnikov v obdobjih z nizkimi
padavinami. Prav tako je dokazana direktna pozitivna korelacija med pojavnostjo omel in odmiranjem
jelke (Idžojtić in sod. 2008). Namnožitvam podlubnikov in posledično škodam bi se izognili s sečnjo
debelejših razredov jelke.
V zadnjih letih smo priča vnosu in v nekaterih primerih udomačitvi nekaterih eksotičnih in škodljivih
žuželčjih vrst v naših gozdovih. Tako je bila tuja fitofagna dolgonoga jelova uš Cinara curvipes (Patch, 1912)
(Homoptera: Aphididae, Lachninae) spomladi leta 2007 prvič najdena v Sloveniji (slika 3, slika 4).
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Slika 3: Navadna jelka (Abies alba »Brinar«) s Slika 4: Krivonoga jelova uš in mravlje iz rodu
kolonijo C. curvipes v Ljubljani, 26. maj 2007

Lasius, ki nabirajo medičino

Najprej je bila 26. maja 2007 ugotovljena v centralnem delu Slovenije na drevescu navadne jelke »Brinar«
(Abies alba »Brinar«) v privatnem vrtu v Ljubljani, nato je bila najdena poleti 2007 v severnem območju
države v parku osnovne šole v Muti na drevesu dolgoigličaste jelke Abies concolor in tretjič ponovno 12.
decembra 2007 na drevesu A. concolor v parku drevesnice Omorika v bližini Mute. Nobena od teh kolonij
ni preživela zimo 2007/2008. Verjetno je bila vrsta vnesena pred nekaj leti, vendar ni bila opažena. C.
curvipes je bila vnesena pred kratkim v druge evropske države (VB, Nemčija, Srbija, Švica, Češka republika,
Slovaška). Kako bo C. curvipes vplivala na naše jelove gozdove ne vemo, v primeru njenega širjenja bo
verjetno izjemno povečala donose gozdnega meda, znani pa so primeri iz tujine, ko so novo vnesene vrste
iz rodu Cinara povzročile pešanje in odmiranje gostiteljskih dreves (Jurc, Poljaković-Pajnik, Jurc, 2009).
V naravnih gospodarskih gozdovih, kjer prevladujejo domači škodljivci in bolezni izvajamo kontrolo
populacij škodljivih organizmov na omejenih, najbolj ogroženih območjih, v vseh gospodarskih gozdovih
pa monitoringe in ocene tveganja. V naravnem gozdu izvajamo le ukrepe, ki ne ogrožajo izvirnost narave
in varstvene vloge gozda. V celotnem gozdnatem prostoru pa moramo spremljati tuje, invazivne in
karantenske škodljive organizme ter izvajati mednarodno predpisane ukrepe, ki se nanašajo na nanovo
zanešene gozdu škodljive organizme.
Viri:
Idžojtić M., Pernar R., Glavaš M., Zebec M., Diminić D., 2008. The incidence of mistletoe (Viscum album ssp. abietis) on silver fir
(Abies alba) in Croatia. Biologia, 63, 1: 81-85.
Jurc D., Jurc M., 2006. Priročnik za ugotavljanje povzročiteljev poškodb : delovna različica. Ljubljana: Gozdarski inštitut
Slovenije, 30 s.
Jurc M., Poljaković-Pajnik L., Jurc D., 2009. The first record of Cinara curvipes (Patch, 1912) (Homoptera, Aphididae, Lachninae)
in Slovenia and its possible impact. ZbGL, 16 s., (v tisku)
Nierhaus-Wunderwald D., 1995. Les insectes corticoles du sapin pectiné. Notice pour le praticien. Institut fédéral de recherches
sur la foret, la neige et la paysage, CH-8903 Birmensdorf, 14 s.
TIMBER 2008. Timber. Podatkovna zbirka o poseku gozdnega drevja 1995-2007. Zavod za gozdove Slovenije.
Torelli N., Gorišek Ž., Oven P., Merela M., 2005. Mokro srce pri jelki (Abies alba. Mill.). Les (Ljublj.), 57, 1/2: 4-10.
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Ključne besede: monitoring poškodovanosti, jelka, osutost, debelinska struktura
Vprašanja, povezana s pojemanjem življenjske moči jelke (Abies alba Mill.), zaposlujejo slovensko in
mednarodno gozdarsko znanost in prakso že nekaj desetletij. Kljub velikemu trudu, vloženemu v
obrazložitev procesa (Mlinšek 1964, Brinar 1964, Puncer 1980, cit. Hladnik 1991, Torelli in sod. 1986,
Kordiš 1993, Levanič 1997, Hočevar in sod. 2000, UN/ECE 2001, Thomas in sod. 2002, Senn in Suter
2003, idr.), pa znanost in praksa do danes nista uspeli nedvoumno določiti enega ali več ključnih
dejavnikov, ki bi narekovali njeno pojemanje moči. Še več, večina pred kakimi dvajsetimi leti postavljenih
hipotez o propadanju drevja in gozdov (npr. Ulrich 1980) se ni izkazala kot splošno veljavna (Kandler
1993, Simončič 1996), prav tako se niso uresničile nekatere smele napovedi glede izginotja celotnih
generacij nekaterih vrst, med njimi jelke (Schutt 1981). Na podlagi vseh spoznanj se zato zdi, da je
pojemanje življenjske moči posameznih drevesnih vrst treba obravnavati od primera do primera različno
in v širšem kontekstu. Za jelko je odgovore na vprašanja treba iskati v interakcijah med okoljskimi in
klimatskimi vplivi, rastiščnimi dejavniki, neustreznimi gojitvenimi ukrepanji in zaradi preštevilne divjadi
narušeno nosilno kapaciteto jelkinih gozdov (Senn in Suter 2003, Heuze in sod. 2005), ki onemogoča ali
otežkoča naravno obnovo.
V prispevku želimo prikazati zakonitosti o poškodovanosti jelke na ravni države in na ravni posameznih
primerov, t.j. izbranih sestojev, da bi v prihodnje lažje reševali številne probleme, povezane z gozdovi in
sestoji, v katerih je jelka ena od graditeljic sestojne zgradbe. Za prikaz dinamike razvojnih značilnosti in
poškodovanosti jelke na Slovenskem smo uporabili zbirko podatkov, poimenovano »Monitoring gozdov
in gozdnih ekosistemov« (Kovač in sod.. 2007, GIS 2008). S statistično analizo časovnih serij znakov
(drevesna vrsta, osutost krošenj, prsni premer in letni debelinski prirastek), zbranih na stalnih vzorčnih
ploskvah z metodo 6. dreves in koncentričnih krožnih vzorčnih ploskvah mreže 4x4 km, smo ocenili
številčnost te vrste, razvoj in spremembe jelke v debelinski strukturi in stopnjah poškodovanosti.
Stratifikacija in različne analize variance so bile uporabljene za preučitev razlik v stopnjah poškodovanosti
med posameznimi obdobji, med območnimi enotami, med fitogeografskimi regijami, tipi matičnih
kamnin, analiza v okolju GIS pa je bila uporabljena za prikaz prostorskega razvoja omenjenih procesov.
Ocene o monitoringu jelke na državni in regionalnih ravneh smo primerjali z raziskovanji na ravni
izbranih objektov ali raziskovalnih ploskvah, kjer spremljamo razvoj gozdnih sestojev že več desetletij
(Hladnik 2004, 2006).
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V obdobju 1987-2007, torej v času izvajanja monitoringa, se je delež osebkov jelke v gozdovih znižal za
okoli 15 % in je padel s 6,9 % na 5,9 %. Razmeroma hitro se spreminja tudi debelinska sestava; delež
mladega drevja (DBH <30 cm) vseskozi pada, naraščata pa deleža srednje starih (50<DBH <80 cm) in
starih dreves (DBH>80 cm) (Slika 1).
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Slika 1: Spreminjanje debelinske strukture jelke v številu dreves na Slovenskem med letoma 1987-2007
Rezultate nacionalnega monitoringa potrjujejo tudi analize o deležu jelke v lesni zalogi slovenskih gozdov,
ki se je od leta 1998 do leta 2003 zmanjšal iz 9,1 % na 7,9 % (Ficko in Bončina 2006). Debelinska
struktura jelke se je najbolj poslabšala v območnih enotah (v nadaljevanju OE) Kočevje, Novo mesto,
Ljubljana in Celje. V vseh se je znižal delež mladih dreves, močno pa se je povečal delež razvojno srednje
starega in starega drevja. Ugodnejšo debelinsko strukturo imajo OE Slovenj Gradec, Nazarje in Maribor,
kjer se je v primerjavi z letom 1987 stanje celo izboljšalo ali pa ostalo nespremenjeno.
Povprečna osutost in indeks poškodovanosti sestojev, osnovna kazalca poškodovanosti drevja in sestojev,
sta se izboljšala (Slika 2). Kazalca ne odražata prave podobe sestojev, ker so bile v posameznih obdobjih
izvedene velike sanitarne sečnje, ki so stanje gozdov statistično izboljšale. Delež poškodovanih jelk v
sestojih je še vedno visok (48 %), povprečni jelki pa manjka 30 % asimilacijskih organov. Razlike v
osutosti razvojno mlajših, srednje starih in starih dreves niso statistično značilne, prav tako niso značilne
razlike med drevesi različnih socialnih položajev. Statistično značilne pa so razlike v osutosti dreves, ki
rastejo na karbonatni in kisli matični kamnini (n=1175; P<0,001); osutost slednjih je namreč v povprečju
za tretjino nižja (32 % oz. 25 %).
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Slika 2: Gibanje kazalcev poškodovanosti dreves (osutost krošnje v %; indeks - delež dreves z nad 25 %
osutimi krošnjami) in mortalitete v času. Za l. 1987 mortalitete zaradi neprimernega načina ocenjevanja in
napak ni mogoče oceniti.
Izjemno veliko je bilo tudi nihanje osutosti jelkinih krošenj med leti (ocena ne vključuje nezanesljivih
ocenjevanj iz let 1987 in 1991) in sicer se razlike gibljejo v intervalu med -65 do + 85 %. Praktično to
pomeni, da procesa pešanja življenjske moči jelke ne kaže razumeti kot nepovratnega. Jelka, ki enkrat
doseže visoko stopnjo osutosti, namreč nujno ne odmre, temveč obstaja verjetnost, da se njeno stanje
izboljša. O tem so v slovenskih gozdovih poročali na primer (Prelc in sod. 1993) in (Hladnik 2006). Na
podlagi ocenjevanja prostorske razmestitve dreves na izbranih raziskovalnih ploskvah je bilo mogoče
sklepati, da so so dominantna drevesa jelke še razporejena enakomerno in slučajnostno, sestoji pa tudi po
obdobju propadanja jelke niso postali razgrajeni (Hladnik 2004). Na žalost ta kazalec opisuje le prostorsko
razmestitev dominantnih dreves, ki so že v preteklosti pripadala populaciji najvitalnejših dreves. V zadnjih
50 letih je bilo za današnje sestoje odločilno slabše preraščanje jelke v višje debelinske stopnje, zlasti
težave in ovire pri njenem pomlajevanju.
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Ključne besede: jelka, bukev, gojenje gozdov
Obična jela uz autohtone hrastove i običnu bukvu, temeljna je vrsta drveća u Hrvatskoj. Sudjeluje s 10% u
drvnoj zalihi hrvatskih šuma i tvori oko 150 000 ha prebornih šuma.
Uglavnom tvori četri jasno opisane i definirane šumske zajednice. Najznačajnija je mješovito bukovojelova zajednica (Abieti-Fagetum), monodominantna jelova šuma s rebračom (Blechno-Abietetum), jelova šuma
s milavom na vapnenačkim stjenama predalpskog pojasa (Calamagrostio-Abietetum ), te zajednica jele s crnim
grabom (Ostryo-Abietetum) u epimediteranskoj zoni mediteransko-montanskog vegetaciskog pojasa.
Prema novijim istraživanjima oštećenosti (osutosti krošnje) obična jela je najoštećenija vrsta drveća u
Hrvatskoj s preko 86,5% stabala s nekim stupnjem osutosti krošnje.
Karakteristika jelovih šuma Hrvatske u prošlosti bila je velika drvna zaliha u onim šumamam koje su bile
nedostupne ili preveliko iskorišćivanje u onim šumama koje su bile bliže prometnica. Preborno
gospodarenje kao način uređivanja šuma vrlo se rano počeo primjenjivati u naši jelovim šumam. Tako da
već prve osnove krajem 19 st. baziraju se osnovnim principima prebornog gospodrenja. Sve do kraja
drugoga svjetskog rata jelove šume su prolazile kroz razne faze gospodarenja ili stanja na tržištu ( slaba
potražnja za bukovim drvetom), te je sve to utjecalo na formiranje današnjeg stanja u jelovim šumama.
Jelove šume rastu na vrlo plitkom tlu s izraženim klimatskim ekstremima, vrlo osjetljivim ponikom i
pomlatkom tako da sve promjene u staništu dovode do nestanka jele.
Danas jelove šume u Hrvatskoj karakterizira (Matić 2001.)
-

loše ili potpuno izostalo prirodno pomlađivanje jele

-

agresivno pomlađivanje bukve

-

smanjenje ili povećanje volumena sasojine u odnosu na normalu

-

gubljenje parametara preborne strukture

-

opadanje prirasta, starenje, fiziološko slabljenje jelovih stabala

-

smanjenje inteziteta sječe

-

etat se realizira preko sanitarnih sječa

-

stanišne promjene .
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Globalno zatopljenje s svim onim posljedicama što donosi, danas je jedan od glavnih problema. Česta
topla i sušna ljeta na plitkim vapnečkim tlima, pojava potkornjaka uzimaju danak u jelovim šumama. Na
mnogim mjestima je potpuno nestala smreka kao vrlo bitan čimbenik u jelovo-bukovim šumama, te na taj
način izazvane promjene u mikroklimi sastojina. Predviđanja su da bi ovakvim trendom zatopljenja mogla
izgubiti oko 15 % današnjeg staništa jele. Problemi s padom cijena jelovog drveta i slabije potražnje
izazivaju finacijsku nelikvidnost šumarija te izostanak uzgojnih radova i gubljenje preborne strukture.
Povrata prebornih (jelovih) šuma bivšim valsnicima isto tako će utjecati na probleme s gospodarenjem
jelovim šumama. Velika većina nacionalnih parkova proglašena je na području pridolaska obične jele i
njeno izuzimanje iz redovog gospodarenja sigurno će utjecati na opće stanje jele u Republici Hrvatskoj.
Obična jela zbog svog prirodnog pridolaska na izuzetno osjetljivim ekosustavima visokog krša u
Hrvatskoj zahtjeva puno veću pažnju i brigu, a trenutno stanje je takvo na mnogim mjestima ona potpuno
nestaje.
Viri:
Prpić B. (Ur.), 2001. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, .895 s.
Matić S., Anić I., Oršanić M. 2001. Uzgojni postupci u prebornim šumama. V: Prpić, B. (Ur.), 2001. Obična jela (Abies alba Mill.) u
Hrvatskoj.
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Ključne besede: produkcijska sposobnost rastišč, rastne karakteristike, kakovost, jelka, Slovenija
Jelka (Abies alba Mill.) v Sloveniji zagotovo ne sodi med drevesne vrste, ki bi jih gozdarska stroka in tudi
širša družba spregledala ali celo namerno zatirala. Tudi na raziskovalnem področju spada jelka v celoti
vzeto med nadpovprečno raziskane drevesne vrste pri nas (Kotar 1995). Razlogi za to tičijo v njenem
precejšnjem gospodarskem pomenu tehnično zanimivega iglavca, v njeni precejšnji rastiščni
razprostranjenosti, v težavah pri gospodarjenju s to vrsto (propadanje, neuspešno pomlajevanje) in
nenazadnje v dejstvu, da je jelka (bila) izredno močno zastopana v državnih (družbenih) gozdovih. Ne
glede na to pa skorajda preseneča skromno poznavanje njenih prirastoslovnih značilnosti.
Namen tega prispevka je podati pregled raziskav produkcijskih sposobnosti rastišč v katerih se jelka
naravno pojavlja v pomembnem deležu, opozoriti na nekatere rastne značilnosti jelke v gozdnih sestojih in
nenazadnje prikazati kakovostno strukturo jelovih dreves pri nas.
Jelova rastišča imajo izredno širok razpon v produkcijski sposobnosti (preglednica 1). Že Ž. Košir (1975)
za najproduktivnejša gozdna rastišča pri nas navaja jelovi združbi Dryopterido-Abietetum in BazzanioAbitetetum (Rk = 15-17) s tekočim prirastkom 14-21 m3/ha. Združbi Luzulo-Abietetum je določil Rk = 1113, kar se prav tako lepo ujema z našo raziskavo. Enak rastiščni koeficient je pripisal tudi dinarskim
jelovo-bukovim gozdovom, za katere pa podrobnejša prirastoslovna raziskovanja kažejo na nižje
vrednosti. Postavljeni RK = 7 za združbo Neckero-Abietetum pa je ponovno v sozvočju s prirastoslovnimi
analizami. Nepopolne povezanosti med volumenskim prirastkom in Rk vrednostmi se je zavedal že avtor
omenjenega kazalca (Košir 1975).
Ugotovljene visoke vrednosti produktivnosti jelovih sestojev na rastiščih bukve so povsem v skladu z
ugotovititvijo, da »v svojem rastnem optimumu jelka po naravi ni konkurenčna bukvi ali gorskemu
javorju« (Piskernik 1985).
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Preglednica 1: Produkcijska sposobnost jelke ter delež visokokakovostnih dreves jelke po sintaksonomskih
enotah v Sloveniji
Združba
(povzeto
iz
Vir
Delež jelk (dbh >
Produkcijska sposobnost rastišč
fitocenoloških elaboratov)
30 cm) z vsaj enim
(neto m3/ha/leto)
hlodom kakovosti
min
max
ar.
ŽI v %
sredina
Bazzanio-Abietetum
14,5
16,9
15,3
lastna raziskava
32,5
Galio rotundifolii-Abietetum
12,0
15,9
14,3
lastna raziskava
43,0
(Dryopterido-Abietetum)
Hedero-Fagetum myrtilletosum
15,0
17,9
16,4
lastna raziskava
20,0
Lamio orvalae-Fagetum
16,3
19,0
16,8
lastna raziskava
16,8
Luzulo albidae-Abietetum
9,8
12,0
11,3
Bedenik 2009
33,3
Neckero-Abietetum
5,3
6,8
6,0
lastna raziskava
0,0
Omphalodo-Fagetum typicum
6,0
10,7
8,6
lastna raziskava
4,0
Omphalodo-Fagetum
7,7
9,8
8,5
lastna raziskava
14,3
hacquetiotosum
Omphalodo-Fagetum
6,0
7,8
6,8
lastna raziskava
15,0
mercurialetosum
Omphalodo-Fagetum
7,8
8,7
8,3
lastna raziskava
7,5
neckerotosum
Polysticho setiferi-Abietetum
12,0
15,0
13,5
Bedenik 2009
45,0
Omphalodo-Fagetum
6,0
10,7
8,8
Gasparič/Srnov
festucetosum
ršnik 1990
Omphalodo-Fagetum
4,5
7,7
6,7
Gasparič/Srnov
calamagrostidetosum
ršnik 1990
Blechno-Fagetum
5,8
9,1
7,6
Pelhan 1989
V preglednico 1 smo vključili vse objavljene oziroma poznane študije o produkcijski sposobnosti jelke,
kjer je metodologija zadostno dokumentirana in ustrezna. Velik problem v bonitiranju predstavlja
izvrednotenje učinka zastrtosti.
Veliko variiranje v produktivnosti jelovih sestojev so že pred časom ugotovili Švicarji (Keller 1978), ki so
podrobno analizirali odvisnost med produktivnostjo posameznih drevesnih vrst in različnimi
topografskimi dejavniki (nadmorska višina, naklon, ekspozicija,...). Švicarske raziskave so pokazale, da
povprečni starostni volumenski prirastek pri jelki kulminira med 100. (najproduktivnejša rastišča) in 150.
letom na najmanj produktivnih rastiščih (Keller 1978). Kot zanimivost lahko dodamo, da smo analizirali
jelova rastišča, ki presegajo zgornji okvir izdelanih slovaških tablic (Halaj s sod. 1987).
Dodati je potrebno, da produkcijska sposobnost ni s časom nespremenljiva. Za jelko velja, da se je njena
rast poslabšala v regijah z močnim onesnaženjem (npr. Kenk 1984), drugod pa njena rast pozitivno
odstopa od pričakovane rasti glede na starost sestojev (Pretzsch 1996). Za debelinsko rast tudi drugod
ugotavljajo pri jelki dolgoročne pozitivne trende (Badeau s sod. 1996).
Poleg velike variabilnosti v produktivnosti pa jelka izkazuje veliko prožnost v rasti. Vsem dobro poznana
je njena sposobnost prenašanja sence, ko je njena rast neznatna. Ob nastopu ugodnejših svetlobnih razmer
lahko jelka tudi po več kot stoletnem »mirovanju« v senci lepo prirašča (glej npr. Kotar 1978) in ni redko,
da analize pokažejo na velike starostne razlike pri jelkah z zelo podobnimi višinami oziroma debelinami
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(npr. analizirali smo jelovi drevesi, rastoči le nekaj metrov narazen na rastišču Omphalodo-Fagetum typicum,
kjer je eno drevo pri starosti 59 let doseglo prsni premer 46,2 cm in višino 28,24 m, drugo drevo pa pri
starosti 130 let debelino 45,0 cm in višino 28,60 m).
Številne raziskave so pokazale na izredno depresijo priraščanja jelke v obdobju med 1960 in 1990 (npr.
Levanič 1996, Wilson in Elling 2004). Vzrokov je verjetno več, se pa potek depresije zelo dobro ujema s
emisijami SO2 (Wilson in Elling 2004). Obdobju depresije je marsikje sledilo izredno povečanje debelinske
rasti preživelih jelk (Badeau s sod. 1996, Wilson in Elling 2004). Slednje nas opozarja, da (morebitno)
beleženje relativno visokih prirastkov jelke na stalnih vzorčnih ploskvah v Sloveniji ne sme prehitro voditi
k sklepu o veliki vitalnosti teh sestojev. Povedano drugače, zavedati se je potrebno, da »izredno dobra«
rast morda ali verjetno ne bo trajala zelo dolgo.
Na gospodarjenje z jelko ima poleg rastnih zakonitosti – ter marsičesa drugega – velik vpliv še kakovostna
struktura. Naše analize (preglednica 1) kažejo na nižje deleže dreves z visokokakovostno hlodovino (furnir
in žagovec I; furnirske kakovosti nismo zabeležili niti pri enem kosu debla) v primerjavi s smreko (Kadunc
in Kotar 2006, Kotar 2006). Tudi raziskava Rebule (1996) kaže na relativno majhen delež žagovcev I.
Hrvaška gozdarska statistika kaže boljšo sliko sortimentne sestave (Krpan in Pičman 2001).
Ravno v primeru sestojev s pomembnim deležem jelke smo velikokrat v dilemi o izbiri sistema
gospodarjenja. Velika večina raziskav je v primeru sestojev jelke ali smreke z jelko (in tudi pri drugih
kombinacijah drevesnih vrst) pokazala na višje neto prihodke prebiralnih (raznomernih) sestojev v
primerjavi z enodobnimi (enomernimi), žal pa je večina le-teh z vidika ekonomike nepopolno
izvrednotena (Hanewinkel 2002). Kar se kakovostne strukture tiče je v prednosti običajno prebiralen gozd
(Knoke 1998, Hanewinkel 2001), v primeru analize na Rogu pa skupinsko raznodoben (Kadunc 2007). Če
strnemo, trdnih zaključkov o ekonomski superiornosti prebiralnih sestojev nasproti enomernim (še) ni
(Hanewinkel 2002). Se pa v Sloveniji morda marsikje s to dilemo pretirava, saj eden izmed nujnih pogojev
funkcioniranja prebiralnih sestojev (zadostno pomlajevanje in zadosten vzpon) pogosto ni izpolnjen. Tudi
v Švici, ki ima zelo dolgo tradicijo gospodarjenja z raznomernimi-prebiralnimi sestoji, delež teh gozdov ne
presega 8 % (Schütz 1997).
Prirastoslovne analize kažejo na pomemben potencial gozdov, kjer jelka dominira ali je primešana v
znatnem deležu. To je še eden izmed razlogov za stalno in poglobljeno preverjanje uspešnosti
gospodarjenja ter nenehnega iskanja izboljšav oziroma novih prijemov pri upravljanju s tem delom
slovenskih gozdov.

Viri:
Hanewinkel M., 2002. Comparative economic investigations of even-aged and uneven-aged silvicultural systems: a critical analysis
of different methods. Forestry, 75, 4: 473-481
Keller W., 1978. Einfacher ertragskundlicher Bonitätsschlüssel für Waldbestände in der Schweiz. Eidgenössische Anstalt für das
forstliche Versuchswesen, Mitteilungen, Band 54, Heft 1, 98 str.
Košir Ž., 1975. Zasnova uporabe prostora. Gozdarstvo. Vrednotenje gozdnega prostora po varovalnem in lesnoproizvodnem
pomenu na osnovi naravnih razmer. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Ljubljana, 133 str.
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Ključne besede: medsebojno nadomeščanje, jelka, bukev, gojenje gozdov, rastlinojedi parkljarji
Jelka je od petdesetih let naprej nazadovala v celotni Sloveniji. Propadanje in nazadovanje jelke je
dolgoročen pojav, ki ga povzročajo številni naravni in antropogeni dejavniki. Razmejitev med dejavniki je
težavna. Pogosto se srečujemo z enostranskimi in poenostavljenimi razlagami problematike. Namen
prispevka je prikazati vlogo jelke v razvoju jelovo-bukovega gozda ter izpostaviti procese, ki vodijo v
njeno izločanje ali sobivanje z drugimi vrstami. Tekmovalnost jelke pospešujejo: čisto ozračje, skromne
svetlobne razmere, vlažnejša (včasih tudi sušna) in hladnejša rastišča, posebne edafske razmere in nizke
gostote rastlinojedcev. Jelka se uveljavlja z alelopatijo in velikimi dimenzijami, ki jih doseže v visokih
starostih. Našteti dejavniki delujejo vzajemno.
Analiza debelinskega priraščanja vladajočih jelk in smrek v prebiralnem gozdu na rastišču Bazzanio
Abietetum M.WRAB. v Zgornji Savinjski dolini je potrdila negativen vpliv zračnih onesnažil na rast. Rastne
depresije zaradi suše so bile bolj izražene pri smreki, ki se na glinastih tleh težje oskrbuje z vodo. Dve
zaporedni suši v petdesetih letih prejšnjega stoletja sta v kombinaciji z onesnaženim zrakom iz
termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in drugimi dejavniki sprožili prvo večje propadanje jelovih gozdov v
Sloveniji. Zanimivo je, da je bil debelinski prirastek jelke v vsem proučevanem obdobju višji od prirastka
smreke, razen v času akutnega propadanja med 1978 in 1995. Prva letnica zaznamuje izgraditev zadnjega petega bloka TEŠ, zadnja pa vgraditev čistilne naprave na četrtem bloku.
Jelka je tekmovalno uspešnejša na vlažnejših in hladnejših rastiščih. To velja tako za talno kot za zračno
vlago in tako za gozdno kot za regionalno podnebje. V centralnih Alpah je na primer, nad pasom jelovobukovih gozdov z nižanjem temperatur razvita conalna vegetacija jelovo-smrekovih gozdov. Moker sneg
kot pri nas v Dinaridih na južnih legah altimontanskega pasu ovira pomlajevanje jelke in iglavcev na sploh.
Kombinacije edafskih dejavnikov, ki ustrezajo jelki so na primer: vlažna in težja tla, nižji pH tal, večja
kamnitost in skalovitost (npr. Omphalodo-Fagetum festucetosum altissimae, Neckero-Abietetum). Jelka se občasno
dobro uveljavlja tudi na sušnejših, manj razvitih tleh, še posebej na silikatu. Da se uspešno pomlajuje na
drevesnih ostankih, nam je manj poznano zaradi njihovega majhnega števila v gospodarskih gozdovih in
zaradi objedanja v pragozdovih. Vsa omenjena mikrorastišča so skrajnostna in ne optimalna za jelko. V
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optimalnih razmerah imajo listavci, pri naš se posebej bukev, veliko tekmovalno moč. Iglavci se na
splošno težje razvijajo v razmerah bujne zeliščne vegetacije. Listavci so s hitrejšo rastjo v mladosti in večjo
prilagodljivostjo habitusa v takšnih razmerah uspešnejši.
Jelka je sinonim za sencozdržnost, in to za razliko od drugih drevesnih vrst, v vseh življenjskih obdobjih.
Zaradi učinkovitega izkoriščanja skromnih svetlobnih razmer je tekmovalno uspešnejša od bukve in
drugih vrst na rastiščih, kjer prevladujejo endogene motnje, oziroma se pomlajevanje odvija v majhnih
vrzelih in pod zastorom krošenj. Vendar to ne pomeni, da se jelka ne uveljavlja tudi po velikopovršinskih
motnjah. Raziskave v pragozdu Perućica kažejo, da večje odprte površine hitreje prerastejo bukev in drugi
listavci, jelka pa se z nekaj desetletnim zamikom nasemeni pod njihovimi krošnjami. V pragozdu Pečka v
Sloveniji, kjer sta se v zadnjih dvajsetih letih zvrstila dva vetroloma, omenjene strategije nismo potrdili
zaradi močnega objedanja rastlinojedih parkljarjev.
Jelka ima z vidika interakcij z rastlinojedo divjadjo več neugodnih lastnosti: je zelo priljubljena hrana, je
občutljiva na objedanje in ima počasno rast. Zaradi velikih razlik v zakonitostih pomlajevanja jelovobukovih gozdov pri nas in v tujini smo izpeljali primerjalno analizo naših pragozdov in gospodarskih
gozdov ter pragozdov Ćorkova uvala in Perućica. Iz rezultatov je razvidno, da v vseh gozdnih predelih pri
nas število jelovega mladja upade v razredih nad 50 cm praktično na nič, in to kljub sorazmerno visokim
gostotam jelovih klic. V obeh tujih pragozdovih je tudi nad 50 cm višine zagotovljeno število mladja za
nemoteno vraščanje v višje višinske razrede. Te zakonitosti so še lepše vidne iz primerjave frekvenčnih
porazdelitev premerov jelovo-bukovih pragozdov v zadnjih desetletjih pri nas in v tujini. Pri naših
pragozdovih opazimo zmanjševanje števila jelke po vseh debelinskih stopnjah, kar kaže na intenzivnejše
propadanje. Zelo izrazito upadanje pri najnižjih debelinskih stopnjah pa nas opozarja, da zaradi
dolgotrajnega objedanja izgubljamo že drevesa v tretjem in četrtem debelinskem razredu.
Z gojenjem gozdov vplivamo na kakovost in količino hrane za rastlinojedo divjad, na privlačnost
habitatov ter na hitrost rasti mladja. Najbolj občutljive na objedanje so gozdnogojitvene zvrsti z umetno
obnovo. Od zvrsti z naravno obnovo pa naj bi bile po nekaterih raziskavah bolj občutljive malopovršinske
zvrsti (npr. prebiralni gozd proti SPG). Sodobne raziskave, vključno z našimi, omenjenih razlik ne
potrjujejo. Vse kaže, da so razlike med sonaravnimi zvrstmi gojenja z vidika razmerja do rastlinojedih
parkljarjev sorazmerno majhne. Zelo pomembno pa je uravnoteženo razmerje razvojnih faz.
Medsebojno nadomeščanje drevesnih vrst (ang. reciprocal replacement) pomeni večjo verjetnost
nasemenitve vrste pod krošnjami drugih vrst. Sproža ga več mehanizmov, na primer: menjavanje
dejavnikov pospeševanja ene ali druge vrste, različne zahteve drevesnih vrst glede ekoloških dejavnikov,
dopolnjevanje v izrabi virov v času in prostoru, vplivi drevesnih vrst na porazdelitev ekoloških dejavnikov,
variabilnost mikrorastišč, različne dimenzije in življenjska doba, avtoinhibicija. Zadnja pomeni, da vsaka
vrsta najbolj ovira razvoj in preživetje lastne vrste zaradi toksinov, škodljivcev in enostranskega
izkoriščanja rastišča (hranila, voda, svetloba). Upoštevati pa je potrebno tudi regionalne (gostote
rastlinojede divjadi, razlike v gojenju gozdov) in globalne dejavnike (podnebne spremembe), čeprav na te
drevesa nimajo vpliva. Spremembe vrstne sestave pragozdov v Sloveniji in v tujini potrjujejo nazadovanje
jelke v širšem prostoru, vendar je zmanjševanje njenega deleža v Sloveniji še posebej izrazito.
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Preglednica 1: Pomembnejši dejavniki, ki vplivajo na uveljavljanje jelke (- pomeni neugoden, o nevtralen in
+ ugoden dozdajšnji vpliv, oziroma majhno, srednjo ali veliko možnost vplivanja)
Dejavnik

Dozdajšnji
vplivi
onesnaženje ozračja
+ (-)
regionalno podnebje
lokalno podnebje, zračna in talna vlaga, vetrovnost
svetlobne razmere, temperatura
- (+)
tla in relief (strukture, tekstura - - (o)
zbijanje tal, hranila)
rastlinojedci
gojenje

+
+ (o)

lovstvo
drugi
visoka starost, velike dimenzije

+
+ (o)
+

+

Možnosti
vplivanja
- (o)
+

Usmeritve upravljavcev

+
+ (o)

PG / STG
odmrla
drevesa,
infrastrukture

?
?
PG / STG

RF (mladje!), ciljno
mladja, ograje, zvrsti
lokalno povečan odstrel
zmanjšati motnje …
PG / STG

stalnost
število

Iz pregleda bistvenih dejavnikov, ki vlivajo na tekmovalnost jelke (pregl. 1) ugotovimo, da so bili
dozdajšnji vplivi pretežno negativni, zato je nazadovanje razumljivo. Jelka je v zadnjih tisočletjih večkrat
nazadovala in napredovala, vendar je zadnje nazadovanje bolj izrazito, saj nanj vplivajo poleg podnebja
tudi drugi dejavniki. Kljub temu pa obstaja veliko možnosti omiliti nazadovanje. Te zahtevajo usklajeno
ravnanje vseh področij gozdarstva, kar je z vidika ekosistemskega ravnanja z gozdovi tudi edino
sprejemljivo.

Viri:
Reimoser F., Armstrong H., Suchant R., 1999. Measuring forest damage of ungulates: what should be considered. Forest Ecology
and Management 120, 47-58.
Rozenbergar D., Mikac S., Anić I., Diaci J., 2007. Gap regeneration patterns in relationship to light heterogeneity in two oldgrowth beech-fir forest reserves in South East Europe. Forestry 80, 431-443.
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Vplivi velikih rastlinojedih parkljarjev na populacijsko dinamiko jelke: kaj o
njih vemo, ali pa bi morali še spoznati za še boljše upravljanje?
1

Klemen Jerina

1dr. K.J., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, klemen.jerina@bf.uni-lj.si

Ključne besede: jelka, veliki rastlinjedi parkljarji, jelenjad, medvrstne interakcije
Veliki rastlinojedi parkljarji lahko prek vplivov na tla in vegetacijo, ki se posredno prenašajo tudi v druge
trofične ravni, močno pogojujejo zgradbo in procese v številnih ekosistemih v svetu ter v nekaterih
opravljajo celo vlogo ključne vrste. Glavni vzvod, prek katerega vplivajo na gozd, je prehranjevanje z
mladjem drevesnih vrst. Mladje različnih drevesnih vrst se namreč razlikujejo po prehranski priljubljenosti
in po zmožnosti regeneracije po poškodbi. Posledično lahko prek selektivnega prehranjevanja in s tem
povezanih vrstno specifičnih poškodb in smrtnosti mladja rastlinojedi vplivajo na habitus, vrstno in
starostno sestavo gozdnega drevja, s tem pa tudi na stanje in dinamiko gozdnih ekosistemov, kar se
končno lahko odraža na zmožnosti doseganja zastavljenih gozdno-gospodarskih ciljev in na donosnosti
gospodarjenja.
Številčnost velikih rastlinojedov se je na ozemlju današnje Slovenije v preteklih dveh stoletjih močno
spreminjala. V drugi polovici 19 stol. je bila npr. jelenjad – ki zaradi specifik prehranjevanja in razporeditve
v prostoru ter velike telesne mase izstopa po ekološkem pomenu – funkcionalno iztrebljena, ter zatem v
več območjih ponovno naseljena. Njena številčnost je začela hitro naraščati po drugi svetovni vojni. Od
70. let do sedaj se je na nekaterih območjih njene gostote načrtno zmanjšalo (npr. na Snežniškojavorniškem območju tudi na 1/3), v splošnem pa se vrsta še prostorsko širi in številčno verjetno nekoliko
narašča. V času in prostoru so se torej spreminjala tudi razmerja med rastlinstvom in velikimi rastlinojedi.
Jelka je zaradi velike prehranske priljubljenosti, zadržane rasti v mladosti in posledično daljše
izpostavljenosti izredno občutljiva na velike rastlinojede. Raziskave z več delov Evrope opozarjajo, da je
lahko njeno mladje, ko doseže določeno višino, močno objedeno ali celo izgine. V Sloveniji so s
pomlajevanjem jelke težave največje v dinarskih- jelovo bukovih gozdovih, npr. na snežniško.javorniškem
masivu in na kočevskem, kjer je njena obnova že dlje časa ovirana, lokalno lahko celo popolnoma zavrta.
Dolgotrajna zavrta obnova neke drevesne vrste nujno vodi tudi do sprememb vrstne sestave gozda –
zmanjšanje zastopanosti te vrste. Zaradi pomanjkanja dolgih časovnih nizov podatkov so neposredni
dokazi o vplivih rastlinojedcev na razvojno dinamiko gozda sicer redki oz. metodološko pomanjkljivi.
Vendar več raziskav, vključno z domačimi, opisane vplive močno nakazuje. Polna izmera dreves s prsnim
premerom vsaj 1 cm na 142 ploskvah s skupno površino skoraj 5 ha v osrednjem delu Snežniškojavorniškega območja npr. kaže (Jerina 2008), da se bo delež jelke v prihodnje tam verjetno izrazito
zmanjšal (slika 1). Njen delež med najtanjšimi drevesi (0-5 cm) znaša manj kot 3 %, med dominatnim
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drevjem pa skoraj 50 %. Tudi časovna študija debelinskih struktur sestojev z istega območja (Klopčič et
al., 2009) opozarja, da se je populacija jelke v preteklem stoletju starala in se bo tudi v prihodnje.
Mnenja o potrebnih ukrepih ob opisanih spremembah se tudi diametralno razlikujejo. Nekateri
zagovarjajo močno redukcijo rastlinojedov, drugi pa zmanjšanje odstrela oz. celo prepustitev naravnim
tokovom. Kljub temu, da so vplivi velikih rastlinojedov na gozd ena velikih tem ekologije in upravljanja,
mnogi vidiki ostajajo nepojasnjeni. Poleg tega se v Sloveniji odnose med velikimi rastlinojedi in vegetacijo
za razliko od večine drugih držav upravlja s kontrolno metodo, kar zahteva specifična znanja in prijeme. V
pričujočem prispevku podajam nekaj, po mojem mnenju pomembnih, novejših temeljnih in aplikativnih
spoznanj in predvsem lastnih dilem o obravnavani tematiki. Njegov namen je spodbuditi strokovne
diskusije in usmeriti nove raziskave, ki bodo potencialno izboljšale razumevanje in upravljanje odnosov.
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Slika 1 Menjavanje gostote (n /ha) in deležev jelke z naraščanjem prsnega premera. Slika temelji na
podatkih polne premerbe drevja s prsnim premerom nad 1 cm na 142 ploskvah s skupno površino 4.84 ha
na snežniško-javorniškem območju. Podatki kažejo, da se bo delež jelke na tem območju v prihodnje
močno zmanjšal.
V luči ekologije je vpliv ene vrste na drugo redko kdaj pomensko predznačen. Vpliv neke vrste na drugo
razumemo kot »prevelik« le v primeru, če je tako velik vpliv posledica neposrednega ali posrednega
delovanja človeka. V konkretnem primeru bi to pomenilo, da je vpliv velikih rastlinojedcev na jelko sedaj
prevelik le, če je zaradi človeka večji, kot bi bil sicer oz. da je sedaj večji, kot je bil pred močnejšimi posegi
v prostor s strani človeka, česar pa na osnovi obstoječih podatkov ni mogoče zanesljivo ne potrditi ne
zavrniti. Pelodne analize in številne najdbe okostij v ledenodobnih postojankah ter drugi viri podatkov
sicer nakazujejo, da sta bila jelka, kot tudi jelenjad tod večji del holocena verjetno široko razširjeni, stalno
prisotni in razmeroma pogostni vrsti. Sedanje ekološke značilnosti teh dveh vrst so torej tudi rezultat več
tisočletnih koevolucijskih procesov in prilagoditev. Vendar pa ne vemo, kakšna je bila njuna absolutna
gostota, in kako (če) se je ta spreminjala v prostoru in času. Na pretekle vplive parkljarjev se pogosto skuša
sklepati na osnovi sedanje zgradbe gozdov, pri čemer se kot primerjalno (naravno!) stanje privzema vrstno
sestavo sedaj dominantnega drevja. Tako bi npr. za prej omenjene gozdove v snežniško-javorniškem
območju lahko sklepali, da so gostote rastlinojecev sedaj tam previsoke, saj ne dopuščajo pomlajevanja
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jelke v tolikšnem obsegu, da bi ta dosegla delež, kot ga ima v strehi sestoja. Vendar je treba izpostaviti, da
se je na tem območju večina jelk, ki danes gradijo streho sestoja, pomladila v času sredini 19. stoletja, ko je
bila jelenjad iztrebljena (Klopčič et al., 2009), kar gotovo ni naravno stanje. Za varno upravljavlje odnosov
med parkljarji in gozdom bi po mnenju avtorja torej najprej morali poznati odgovor na temeljno
vprašanje: kakšni so bili njihovi vplivi v obdobju pred močnejšimi posegi s strani človeka?
Po splošno uveljavljenem mnenju, naj bi v preteklosti veliki plenilci kontrolirali številčnost velikih
rastlinojedih parkljarjev, zato naj bi bili njihove gostote nizke, nižje kot so danes, kar bi omogočilo
pomlajevanje bolj občutljivih drevesnih vrst. Vendar pa novejše raziskave kažejo, da je regulacija le en - ne
najbolj pogost; in pri velikih rastlinojedcih ne najbolj verjeten - od vseh možnih izidov interakcij med
plensko vrsto in plenilcem; plenilci lahko plensko vrsto popolnoma izrinejo, jo vedno držijo pri nizkih
gostotah, jo držijo pri nizkih gostotah le v suboptimalnih pogojih plenske vrste - v robnih območjih,
upočasnjujejo hitrosti nihanja številčnosti plenske vrste ali pa na številčnost plenske vrste sploh ne
vplivajo. V pragozdu Bialovieza na Poljsko- Beloruski meji npr. populacije velikih rastlinojedcev znatno
nihajo zaradi abiotskih dejavnikov (ektremnih klimatskih let) in količine dostopne hrane, pri čemer plenilci
le upočasnjuejo hitrost njihove rasti, ne vplivajo pa na dosežene maksimume. Tudi več raziskav z drugih
področij kaže na to, da so nihanja populacijskih gostot, tudi občutna, za parkljarje značilna. S tem v
povezavi se zastavlja vprašanje pravilnosti sedanjega režima upravljanja populacij parkljaste divjadi v
Sloveniji, kjer z odstrelom neprestano koregiramo populacijske gostote proti neki stalni vrednosti. Tako
zniževanje gostot sicer preprečuje ekskalacije gostot, vendar so morda prav te nujne, da se za njimi prek
mehanizmov pozitivne in negativne kontrolne zanke gostote začasno znižajo na minimum, kar ustvarja
časovna in prostorska »okna«, ko se lahko pomladijo tudi bolj občutljive drevesne vrste, kot je npr. jelka
(Seen and Suter, 2003). Morda bi v tej smeri veljalo razmisliti o spremembi sedanjega upravljanja populacij
parkljarjev, zlasti jelenjadi.
Pri uravnavanju odnosov med parkljarji in gozdom nedokumentirano pogosto izhajamo iz predpostavke,
da se poškodovanost in mortaliteta mladja v grobem premosorazmerno povečuje s populacijskimi
gostotami velikih rastlinojedov. Skladno s tem, naj bi se izvršeni ukrepi v populaciji (npr. redukciji
parkljarjev) neposredno održali v manjši objednosti in večji abundanci mladja. Vendar pa je nedavna
raziskava, ki pokriva vso Slovenijo, pokazala, da so pri jelki odnosi med njeno poškodovanostjo in gostoto
parkljarjev vse prej kot linearni (Jerina 2008). Poškodovanost jelke je bila npr. večji del intervala gostot
jelenjadi visoka (okoli 70 %) in konstantna, nekoliko se je znižala le pri najmanjših gostotah (na okoli 40 %
pri gostotah < 1 osebek / km2); povezava med objedenostjo in gostoto je bila zelo šibka, kar kaže da na
objedenost in gostoto mladja jelke verjetno pomembno vplivajo tudi drugi rastiščni in okoljski dejavniki.
Njihovi vplivi le za jelko sicer še niso analizirani, vendar pa je združena analiza za vse drevesne vrste
pokazala, da gostote parkljarjev skupaj pojasnjujujejo le okoli 25 % pojasnjene variance objedenosti
mladja, vso ostalo oz. trikrat več pa okoljski dejavniki, kot npr. oddaljenost od gozdnega roba, notranja
zgradba gozda (delež mladovij, odraslih sestojev dreves z mastnim semenom: bukev, hrast itn.). Vse
naštete spremenljivke pogojujejo prehransko nosilno zmogljivost prostora za parkljarje in s tem verjetno
vplivajo tudi na stopnjo poškodovanosti gozdnega mladja. Jakost vplivov parkljarjev na gozdno mladje je
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torej mogoče spreminjati z regulacijo gostot parkljarjev kot tudi prehranske nosilne zmogljivosti prostora
– npr. z večanjem deleža mladovij, odraslih sestojev pred obnovo z večjo pokrovnostjo zelišče in grmovne
plasti, itn. Medtem, ko se odstrel neprestano izpostavlja, pa gospodarjenje z gozdom (npr. primerni deleži
razvojnih faz), kot orodje uskajevanja odnosov pogosto ostaja prezrto.

Viri:
Jerina, K., 2008. Velika rastlinojeda divjad in razvojna dinamika gozdnih ekosistemov : proučevanje vplivov izbranih okoljskih in
populacijskih parametrov ter gozdno-gojitvenih sistemov na zmožnosti naravne obnove : zaključno poročilo o rezultatih
opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 20062013". Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 27 str.
Klopčič, M., Jerina, K., Bončina, A., 2009. Long-term changes of structure and tree species composition in Dinaric uneven-aged
forests: are red deer an important factor? (v recenziji).
Senn, J., Suter, W. 2003. Ungulate browsing on silver fir (Abies alba) in the Swiss Alps: beliefs in search of supporting data. For
Ecol Manage 181(1-2): 151-164.
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Ključne besede: jelka (Abies alba Mill.), les, lastnosti, raba, napake
Cilj prispevka je predstaviti les jelke (Abies alba Mill.) in ga primerjati z lesom smreke (Picea abies Karst.). V
splošnem velja, da ima les obeh vrst podobno zgradbo in lastnosti, vendar pa ima vsaka od obeh vrst tudi
posebnosti, ki so pomembne pri uporabi za posebne namene.
Jelovina ima neobarvano jedrovino, zato se beljava in jedrovina barvno ne ločita. Les je svetle barve,
pogosto s sivkastim nadihom. Branike so razločne. Rani les je svetel in postopoma prehaja v temnejši
kasni les. Jelovina ne vsebuje smolnih kanalov, zato nima značilnega vonja po smoli. Les je brez leska.
Žagana jelovina ima dokaj okrogle grče, ker veje potekajo skoraj pravokotna na os drevesa.

Slika 1. Les jelke v prečnem, radialnem in tangencialnem prerezu. Merilna daljica je dolga 1 mm.
Gostota jelovine v absolutno suhem stanju (ro) je 320...410..710 kg/m3, gostota zračno suhega lesa (r15) pa
350..450..750 kg/m3 (Wagenfuhr, 2007). Srednja tlačna trdnost vzporedno z aksialnimi elementi je 40
N/mm2, upogibna trdnost vzporedno z aksialnimi elementi pa 62 N/mm2 do 68 N/mm2 (Grosser in
Teetz, 1985). Jelovina se zmerno krči in ima po sušenju dobro dimenzijsko stabilnost. Totalni skrčki ß
znašajo: vzdolžni (ßl) 0,1 %, tangencialni (ßt) 7,2 do 7,6 %, radialni (ßr) 2,9 do 3,8 %, volumenski (ßv) 10,2
do 11,5 % (Wagenfuhr, 2007). Diferencialno nabrekanje (q), ki predstavlja odstotni nabrek ob spremembi
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lesne vlažnosti za 1 % je: radialni (qrad) 0,14 %/%, tangencialni (qtang) 0,28 do 0,32 %/% in volumenski
0,34 do 0,38 %/% (Grosser in Teetz, 1985 Wagenfuhr, 2007).
Jelovina je neodporna proti škodljivcem, zato nezaščitena ni primerna za uporabo na prostem. Za uporabo
jo je treba pravilno vgraditi in zaščititi. Beljava se dobro impregnira, jedrovina pa zadovoljivo. Jelovina se
dobro obnese na mestih s spremenljivo vlažnostjo. Suši se dobro in hitro ter ni nagnjena k zvijanju in
pokanju. Dokaj dobro se obdeluje z vsemi orodji in stroji. Les je cepljiv, se dobro žeblja in vijači ter brez
težav lepi. Površinsko se dobro obdeluje z vsemi komercialnimi laki. Les je izredno odporen proti kislinam
in bazam. pH-vrednost lesa je 5,5 do 6,1, kar predstavlja rahlo kislo reakcijo (Wagenfuhr, 2007).
Jelovina ima praviloma prem potek aksialnih elementov, v kolikor se pojavi izrazitejša spiralna rast, to
štejemo za napako lesa.
Jelka ima neobarvano jedrovino, ki naj bi imela v živem drevesu vlažnost 30 – 50 %, medtem ko je
vlažnost beljave 150 do 200 %. V zadnjem času se pri večini jelk predvsem na bazi drevesa na mestu
jedrovine pojavlja mokro srce, ki ima lahko vlažnost do 220 % (Čufar, 2006). Les hirajočih jelk je v
splošnem bolj suh. Mehanizem nastanka mokrega srca še ni popolnoma znan, pojasnjujejo ga predvsem s
poškodbami koreninskega sistema in odlomi vej. Sveže mokro srce ima neprijeten kiselkast vonj, ker je
praviloma okuženo z bakterijami. Zaradi pogoste prisotnosti mokrega srca in višje začetne vlažnosti lesa,
ki podaljšuje čas sušenja, jelovine ni priporočljivo sušiti skupaj s smrekovino pri kateri se mokro srce ne
pojavlja. Zračno suh les z mesta mokrega srca močneje vpija tekočine kot normalen les, zato je to treba
upoštevati pri impregniranju, lepljenju in površinski obdelavi. Les se na lokaciji mokrega srca rahlo
temneje obarva, vendar obarvanje izgine po sušenju lesa.
Pri jelki se pogosto pojavijo krožne razpoke v deblu (kolesivost), ki nastanejo že med rastjo oz. takoj po
poseku drevesa. Vzrok za nastanek kolesivosti so natezne radialne notranje napetosti, ki se v les vgradijo
že med njegovim nastankom v kambiju. Razpoka nastane na mehansko šibkem mestu v lesu. Tako mesto
običajno predstavlja nenadna sprememba širin branik, deležev ranega in kasnega lesa ali pojav travmatskih
smolnih kanalov. Sprememba širin branik se običajno pojavi na bazi drevesa v osredjem delu debla in je
posledica spremembe rastnega ritma zaradi sprostitve rasti drevesa, ki je bilo dolgo zastrto in je imelo
majhen prirastek. Travmatski smolni kanali nastanejo zaradi odziva kambija na mehansko poškodovanje.
Navadno so razvrščeni v tangencialnih nizih (vzporedno z letnico). Pojav kolesivosti občutno zmanjša
trdnost lesa in s tem njegovo uporabnost za konstrukcije.
Na trgu jelovino ponujajo kot hlodovino, žagan les in luščen furnir. Navadno jo prodajajo kot mešan
sortiment skupaj s smrekovino. Veliko se uporablja za gradbeni les in konstrukcije, za okna, vrata in
stenske opaže. Ob skrbni izbiri lesa je primerna za pohištvo. Zaradi sivkaste barve in obilnih temnih grč
ter vlaknate površine je manj priljubljena za pode. V pohištveni industriji se uporablja predvsem za
nevidne dele in za proizvodnjo enostavnejšega pohištva. Ker se dobro cepi, jo pogosto uporabljajo za
izdelke iz cepljenega lesa kot so npr. košare iz oblancev in skodle. Pomembna je uporaba za embalažo kot
so zaboji, palete, lesna volna, za drogove (vključno z jambori za jadrnice), telegrafske drogove, tramove in
glasbene inštrumente - resonančno dno, orgelske piščali). Pomembna je za proizvodnjo furnirskih plošč,
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sredic mizarskih plošč, ivernih in vlaknene plošč, plošč iz lesne volne in drugih lesnih tvoriv, kot tudi za
pridobivanje celuloze in papirja.
Les smreke je podoben lesu jelke. Glavno anatomsko razliko predstavljajo normalni smolni kanali, ki se
pojavljajo samo v smrekovini, ki zato diši po smoli. Barva smrekovine je nekoliko bolj rumenkasta in les
ima svilnat lesk. Jelovina je v primerjavi s smrekovino nekoliko sivkasta, brez leska, krhkejša in vlaknata ter
ima obilnejše, močnejše in trše grče. Pri žagani smrekovini so grče bolj ovalne zaradi poševnega poteka vej
v deblu. Smrekovina ima nekoliko višjo gostoto, primerljivo trdnost ter nekoliko bolj deluje (se krči in
nabreka) kot jelovina. Smrekovina je tako kot jelovina neodporna proti škodljivcem, in se zadovoljivo do
težko impregnira. Smrekovina nima mokrega srca in ni nagnjena k pojavu kolesivosti, ima pa napake
povezane z obilnim pojavom smole (smolni žepi). Smrekovina se v splošnem bolje obdeluje kot jelovina,
zato je bolj priljubljena za stavbno in pohištveno mizarstvo. Glede na navedene lastnosti jelovini dajejo
prednost tam, kjer smola ni zaželena in kjer je potrebna velika odpornost lesa proti kislinam in bazam.
Jelovina je primernejša od smrekovine še za: lesene kontejnerje (embalažo), za zemeljske in vodne
konstrukcije (npr. za pilote, pristaniške stebre, jezove, zapornice, napeljave pri vodnjakih ipd.).
Prednosti jelovine spoznavamo, ko proučujemo lesene predmete iz preteklih obdobij, v Sloveniji na
primer vodnjake in vodne konstrukcije iz rimske dobe ter ostrešja reprezentativnih zgodovinskih stavb iz
preteklih stoletij. Ostrešja in konstrukcije samostanov, gradov, palač in cerkva so bila pri nas pogosteje
narejena iz jelovine kot iz smrekovine. Pri jelki so cenili ravna debla velikih dimenzij, v preteklosti pa je
bila, kot je znano, pri nas tudi bolj razširjena kot smreka.
Nenazadnje naj omenimo še to, da za razliko od lesa skorja jelke vsebuje smolne kanale. V preteklosti so iz
smole v jelovi skorji pridobivali terpentin.
Viri:
Čufar K., 2006. Anatomija lesa. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana: 185 str.
Grosser D., Teetz, W., 1985. Einheimische Nutzhölzer (Loseblattsammlung). Vorkommen, Baum- und Stammform,
Holzbeschreibung, Eigenschaften, Verwendung. Central Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft m.b.H. und
Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.
Wagenfuhr R., 2007. Holzatlas, 6. izd. Fachbuchverlag im Carl Hanser Verlag, Leipzig: 816 str.
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V prispevku obravnavamo izbrane tehnološke vidike pri gospodarjenju z jelovimi gozdovi visokega krasa.
Za te gozdove je značilna pestrost razvojnih faz. Mnogi med njimi so dokaj ohranjeni oz. dajejo takšno
sliko kljub dolgotrajnemu vplivu človeka. Večina teh gozdov je bila v preteklosti v rokah velikih lastnikov,
ki so za gospodarjenje z njimi že zelo zgodaj poskrbeli s šolanjem gozdarskih strokovnjakov ter
inventurami in načrtovanjem. Danes je, če izločimo iz celotnega konteksta predvsem jelko, za te sestoje
značilno debelo drevje skromne kvalitete. Na posameznih območjih je prisotna slaba vitalnost drevja. Iz
sušečega in suhega drevja so donosi še skromnejši, stroški pa pogosto višji, saj gre za majhne
koncentracije, če sanitarnih sečenj ne povežemo z rednimi sečnjami. Visoke lesne zaloge so pomembna
rezerva, ki bi jo lastnik gozda zaradi majhnega obrestovanja verjetno izkoristil, medtem ko lahko daje
država prednost strateškemu pomenu rezerve lesa in manj kratkoročni ekonomiki. Možnost izkoriščanja
teh gozdov je povezana z uspešnostjo pomlajevanja predvsem jelke.
Proizvodi iz jelovih sestojev so tradicionalni – okrogli les za razne namene ter les namenjen energetski
rabi. Možnosti so še neraziskane z vseh vidikov, saj se tržišče spreminja glede obsega (se širi) kot tudi
glede cenovnih razmerij med posameznimi vrstami sortimentov. Dosedanje izkošnje in primeri že kažejo,
da možnosti izkoriščanja tako za energetske namene, kot za inovativne proizvode iz masivnega lesa
obstajajo. Razmerja med posameznimi rabami bodo po eni strani odvisna od povpraševanja po lesu kot
energentu, ki se nenehno veča in na drugi strani od tehnologij, ki se prav tako razvijajo. V prispevku so
opisani primeri kombinacij med različnimi tehnologijami in pomen cenovnih razmerij med cenami
okroglega lesa ter energije. Pokazano je, da bi že tretjinsko povečanje odkupne cene atro teže lesa kot
energenta močno spremenilo današnja razmerja. Tanjši les jelke bi bil ob primernem načinu zmanjšanja
vsebnosti vode cenovno primernejši za energetske kot za tehnične namene. Ključna faktorja pri teh
odločitvah bosta debelina lesa in vsebnost vode. Prikazani so nekateri tradicionalni in novejši tehnološki
primeri.
V zadnjem delu prispevka razpravljamo o vplivu tehnologij na sestoje. Dovolj podatkov imamo zbranih
predvsem za tradicionalne tehnologije, zato je težišče na njih. Strojna sečnja prav tako povzroča poškodbe,
ki pa so pri nas še premalo raziskane glede na veliko pestrost sestojev in tudi strojev in predvsem glede na
vrsto stroja ter druge dejavnike, kot so doseg sečne glave, gostota sestoja in odkazila. Omenjene so tudi
poškodbe tal ter načini, ki vodijo k njihovemu vrednotenju predvsem pa zmanjšanju.
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Ključne besede: jelka, spremembe razširjenosti, struktura, razvoj gozdov, razvojni trendi.
Jelka (Abies alba Mill.) je za smreko in bukvijo tretja najbolj pogosta drevesna vrsta v gozdovih Slovenije. V
zadnjih desetletjih se je populacija jelke zaradi različnih vzrokov močno zmanjšala. V prispevku želimo
podrobneje predstaviti spremembe razširjenosti in obilja jelke v obdobju 1970-2008, značilnosti sedanje
populacije jelke, na podlagi opravljenih analiz pa oblikovati napovedi prihodnjega razvoja jelke v gozdnih
sestojih Slovenije. Raziskavo smo opravili z analizo prostorskega informacijskega sistema Silva-Si
(Poljanec, 2008), ki za obdobje 1970-2005 vključuje podatke o gozdnih sestojih iz 22.220 oddelkov, zbirke
podatkov o gozdnih sestojih (N = 295.425) in stalnih vzorčnih ploskvah (N = 102.445), ki jih vzdržuje
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS, 2008).
1) Spremembe razširjenosti jelke in razvoj gozdov z jelko v obdobju 1970-2008
Podatki prve inventarizacije gozdov kažejo, da je takratni delež jelke v skupni lesni zalogi znašal 19,4 %.
Delež jelke v lesni zalogi se je vse od leta 1947 zmanjševal; sprva bolj počasi, po letu 1970 pa je upadanje
deleža jelke bolj izrazito. V obdobju zadnjih osemintrideset let se je delež jelke več kot prepolovil, njena
lesna zaloga se je zmanjšala za 11 m3/ha, spremenila se je tudi debelinska struktura (Preglednica 1).
Upadanje jelke smo registrirali na vseh rastiščih, vendar se spremembe med rastišči pomembno razlikujejo.
Delež jelke se je najbolj znižal v dinarskih jelovih bukovjih, v katerih je sicer lesna zaloga jelke največja
(110,5 m3/ha). Upadanje deleža jelke v teh gozdovih je opazno na 84 % površine, lesna zaloga jelke se je
zmanjšala kar za 23 m3/ha. Zmanjšanje deleža in lesne zaloge jelke je manjše v predalpskih jelovih
bukovjih in jelovjih s praprotmi.
V analiziranem obdobju smo registrirali spremembe razširjenosti jelke. Jelka je izginila v 2034 oddelkih
(60.492 ha), na novo pa se je pojavila v 2050 oddelkih (65.603 ha). Površina gozdov z jelko se je tako v
obdobju 1970-2008 povečala za 5.111 ha, kar je glede na upadanje njenega deleža v lesni zalogi
presenetljivo. Najbolj intenzivno se je jelka širila na rastišča jelovij s praprotmi in na druga jelova rastišča
na silikatih, kjer se je po letu 1970 na novo pojavila na površini 3843 ha, kar predstavlja 61 % celotnega
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povečanja površine gozdov z jelko. Najmanj se je areal jelke povečal na »drugih rastiščih« in v dinarskih
jelovih bukovjih.
Populacija jelke se stara, saj se je v obdobju 1990-2008 zmanjšal delež tankega in srednje debelega drevja,
močno pa se je povečal delež debelega drevja jelke. Debelinska struktura jelke se je najbolj spremenila v
dinarskih jelovih bukovjih, kjer beležimo znatno zmanjšanje deleža tankega in povečanje deleža debelega
drevja jelke. Podobno spreminjanje debelinske strukture je opazno tudi v ostalih treh rastiščnih stratumih,
vendar so spremembe počasnejše. Delež tankega drevja jelke se je najmanj zmanjšal v predalpskih jelovih
bukovjih, kar je z vidika ohranjanja jelke ugodno.
Preglednica 1: Spreminjanje razširjenosti in obilja jelke v Sloveniji v obdobju 1970-2008
Rastišča
predalpskih
jelovih
bukovij

Rastišča
dinarskih
jelovij in
jelovih
bukovij

1.146
6,1
18
9
-9
47
34
-14
2.762
3.873
20

Jelka stabilna* (% površine)
Jelka v regresiji* (% površine)

Druga
gozdna
rastišča

Slovenija

2.276
11,8
50
32
-17
137
114
-23
1.229
1.759
15

Jelovja s
praprotmi
in druga
jelova
rastišča na
silikatih
1.504
4,3
38
24
-14
94
84
-10
703
3.843
20

17.294
77,8
5
2
-3
10
7
-3
55.798
56.129
32

22.220
100,0
17,5
7,5
-10
31
20
-11
60.492
65.603
26

2

1

1

3

2

78

84

79
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1990

26:50:24

20:50:30

34:53:14

36:51:13

25:51:24

2000

25:50:25

15:47:39

26:54:20

28:53:19

20:49:31

2008

23:45:32

12:40:48

25:46:28

25:46:28

17:43:40

Število oddelkov
Delež glede na površino (%)
Povprečni delež jelke leta 1970 (%)
Povprečni delež jelke leta 2008 (%)
Zmanjšanja deleža jelke 1970-2008
Povprečna zaloga jelke leta 1970 (m3/ha)
Povprečna zaloga jelke leta 2008 (m3/ha)
Zmanjšanje lesne zaloge jelke (m3/ha)
Sprememba območja
Izginila (ha)
razširjenosti 1970-2008
Pojavila (ha)
Jelka v progresiji* (% površine)

Debelinska struktura jelke
po razširjenih razredih
(A:B:C) za obdobje 19902008 (%)

*Jelka v progresiji: delež jelke v lesni zalogi je v obdobju 1970-2008 narasel za vsaj 1 % ali se je v tem času v sestojih pojavila na novo.
*Jelka stabilna: delež jelke v lesni zalogi se v obdobju 1970-2008 ni spremenil za več kot 1 %.
*Jelka v regresiji: delež jelke v lesni zalogi se je v obdobju 1970-2008 zmanjšal za vsaj 1 % ali je v tem času izginila.

2) Razširjenost in struktura gozdnih sestojev z jelko
Jelka je danes evidentirana na okoli 30 % površine slovenskih gozdov, obilneje (delež v LZ>25 %) se
pojavlja na 8 % površine (98.770 ha). Njen delež po gozdnogospodarskih območjih močno variira,
obilneje se pojavlja na postojnskem, kočevskem in mariborskem območju, v manjšem deležu vendar na
velikih površinah pa tudi na blejskem, nazarskem in ljubljanskem območju. Najvišji delež v lesni zalogi
doseže v gozdovih na nadmorski višini 800-1000 m, površinsko pa so gozdovi z jelko najbolj razširjeni v
nadmorskem pasu 1000-1200 m, kjer jo najdemo na več kot 70 % površine vseh gozdov v tem pasu
(Ficko in Bončina, 2006).
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V slovenskih gozdovih je okoli 25 milijonov m3 jelke, kar predstavlja 7,5% celotne lesne zaloge. Odstotno
razmerje v lesni zalogi med razširjenimi debelinskimi razredi A:B:C je pri jelki 17:43:40; jelka je razvojno
starejša kot smreka (28:51:21) in bukev (40:45:14). Najstarejša je populacija jelke na območju dinarskih
jelovo bukovih gozdov, razvojno mlajša je jelka v predalpskih jelovih bukovjih, največji delež tankega
drevja jelke pa je na rastiščih jelovij s praprotmi in drugih jelovih rastiščih na silikatih. Tudi razmerje
razvojnih faz kaže, da so gozdovi z jelko starejši v primerjavi z ostalimi gozdovi. Med razvojnimi fazami
prevladujejo debeljaki (49 %), drogovnjakov je 11 %, sestojev v obnovi 15 %, raznomernih sestojev je 21
%, 3,3 % pa je sestojev s tipično prebiralno zgradbo (cca. 10.000 ha). Pomlajevanje jelke je najobilnejše na
rastiščih jelovij s praprotmi in na drugih jelovih rastiščih na silikatih (20,8 %), najmanj pa na območju
dinarsko jelovo-bukovih gozdov (5,7 %). Na rastiščih alpskih in predalpskih jelovih bukovij je v pomladku
8,3 % jelke (ZGS, 2008).
3) Razvojne napovedi
Glede na debelinsko strukturo jelke in dinamiko pomlajevanja lahko pričakujemo, da se bo njen delež v
lesni zalogi tudi v prihodnje zmanjševal. Najbolj izrazito zmanjševanje pričakujemo v dinarskih jelovih
bukovjih. Večje možnosti za ohranjanje jelke se nakazujejo v predalpskih jelovih bukovjih in na rastiščih
jelovij s praprotmi, kjer je debelinska struktura jelke ugodnejša, pomlajevanje bolj uspešno, areal jelke pa se
je v obdobju 1970-2008 na teh rastiščih tudi najbolj povečal.

Slika1: Gibanja deleža jelke v lesni zalogi v obdobju 1970-2008
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Upravljanje z rastlinojedo divjadjo na Novomeškem delu Roškega masiva
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Ključne besede: jelenjad, Rog, gozdno mladje, LPN Medved, pomlajevanje
Z loviščem, ki prekriva skoraj celotni roški masiv upravlja Lovišče s posebnim namenom (LPN) Medved.
To lovišče je naslednik leta 1949 ustanovljenega državnega lovišča Rog, ki je leta 1961 prešlo pod okrilje
Kmetijskega in gozdnega gospodarstva Kočevje, ter leta 1982 bilo oblikovano kot TOZD Gojitveno
lovišče Medved. Z uveljavitvijo Zakona o gozdovih leta 1993 je lovišče LPN Medved organizacijska enota
v Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje. Lovišče spada v Kočevsko – Belokranjsko
lovsko upravljavsko območje (LUO).
Tretjina roškega masiva spada v novomeško gozdno gospodarsko območje (GGO), ostali dve tretjini pa v
kočevsko GGO. Meja med območjema poteka tako, da je južni in zahodni del masiva v GGO Kočevje,
severni in vzhodni del pa v GGO Novo mesto. Meja med območjema poteka preko vrha Roga v
severozahodni smeri. LPN Medved je razdeljen na posamezne revirje. Poleg dveh lovnih obor je lovišče
razdeljeno še na 9 revirjev. Revirja Gače in Pogorelec s skupaj 11646 ha ležita v celoti na novomeški strani
Roga, ostalih sedem revirjev pa na kočevski strani. Ne glede na to, da z divjadjo na obeh straneh Roga
upravlja isto lovišče, je zaradi različnih prehranskih in toplotnih razmer gostota rastlinojede divjadi in sicer
jelenjadi ter manj številčne srnjadi, med obema območjema zelo različna. Te razlike se odražajo tudi v
vplivu rastlinojede divjadi na gozd in gozdno mladje. Vpliv rastlinojede divjadi na gozdno mladje se je
prvič enotno na obeh straneh Roga ugotavljalo s popisom objedenosti gozdnega mladja leta 1996, ter
popisi na vsaki dve naslednji leti do leta 2004. V nadaljevanju bodo podane ugotovitve popisa objedenosti
gozdnega mladja iz leta 1996 in podane nekatere primerjave rezultatov popisa z ocenjeno gostoto jelenjadi.
Na gostoto jelenjadi smo sklepali iz podatkov o odvzemu jelenjadi po posameznih revirjih.
V nadaljevanju podajamo nekatere podatke o odvzemu (podatki o odstrelu in izgubah) jelenjadi iz
lovskega leta 1996, ki obsega obdobje od 1.1.1996 do 31.3.1997, ter leta 2008. Podatki o odvzemu jelenjadi
in srnjadi na novomeškem delu Roga zajemajo podatke iz revirjev Gače in Pogorelec. Iz preglednice 1 je
razvidno, da je gostota jelenjadi na novomeškem delu znatno nižja od preostalega dela Roga. Leta 1996 je
bil odvzem na tem delu za polovico, leta 2008 pa šestkrat nižji od odvzema v preostalem delu Roga.
Ocenjujemo, da je tudi razlika v gostoti jelenjadi na obeh straneh Roga podobna razmerju pri odvzemu.
Leta 1996 je bila gostota jelenjadi na kočevski strani Roga verjetno dvakrat višja kot na novomeški. Kljub
temu, da je bil odvzem leta 2008 na kočevski strani za šestkrat višji, verjetno današnje razmerje gostote
jelenjadi obeh delov ni v tem razmerju. Očitno pa je, da so razlike med obema deloma še večje kot leta
1996. Ob predpostavki, da je odvzem jelenjadi v višini prirastka ter prirastek ok. 30 % spomladanske
številčnosti jelenjadi, je spomladanska gostota jelenjadi v Roškem masivu ok. 6 glav/100 ha. Na
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novomeški strani je ta gostota ok. 2 glavi/100 ha in na kočevskem delu ok 9 glav/100 ha. Evidentirane
izgube zaradi zveri predstavljajo 8 % odvzema jelenjadi.
Srnjad je v primerjavi z jelenjadjo manj številčna. Njena gostota je nekoliko višja na novomeškem delu, kar
je posledica manjše konkurence s strani jelenjadi in manjšega vpliva velikih zveri, predvsem volka in risa.
Preglednica 1: Odvzem jelenjadi in srnjadi v LPN Medved na novomeškem in kočevskem delu roškega
masiva

Novomeški del Roga
Kočevski del Roga
SKUPAJ

Odvzem jelenjadi
število
glav/100 ha
1996
2008
1996
2008
131
64
1,12
0,54
588
761
2,42
3,14
719
825
2,04
2,3

Odvzem srnjadi
število
glav/100 ha
1996
2008
1996
2008
39
85
0,33
0,73
91
119
0,38
0,49
130
204
0,36
0,57

Razlika v gostoti jelenjadi se odraža tudi v vplivu jelenjadi na razvoj gozdnega mladja. Med obema deloma
Roga se stopnja objedenosti mladja zelo razlikuje. Leta 1996 je bilo na novomeški strani objedeno 26 %
vsega mladja višjega od 15 cm, na kočevski pa 61 %, kar je v sorazmerju z gostoto jelenjadi. Iz podatkov o
številčnosti ter objedenosti mladja posamezne drevesne vrste je razvidno, da je gostota mladja
(pomladitveni potencial) na obeh straneh podoben, oziroma je na kočevski strani Roga celo nekoliko višji.
To je posledica prisotnosti tudi ostalih drevesnih vrst, ki niso prikazane v spodnji preglednici. Število
mladja posamezne drevesne vrste je izračunano za ploskve, kjer je določena drevesna vrsta prisotna.
Podatki kažejo, da je na kočevski strani, kljub visoki objedenosti v pomlajevanju in preraščanju v višje
višinske razrede, uspešno le mladje bukve. Mladje javorja, ki se pojavlja skoraj na vseh ploskvah, je že pri
višini nad 15 cm manj številčno. Nad 80 % objedenost mladja javorja višjega od 30 cm to drevesno vrsto
izloči iz gozdnega mladja. Jelka, ki je bila v popisu na novomeški strani prisotna na ½ ploskev, na kočevski
strani pa na 1/3 ploskev, je prisotna skoraj samo v vzniku. Jelka je nekoliko uspešnejša pri preraščanju na
novomeški strani, toda tudi tu je objedenost jelke višja od 50%, kar je verjeten razlog za njeno skromno
zastopanost v mladju. Podobno kot pri jelki je tudi stanje gorskega bresta, pri katerem je objedenost še
višja.
Predstavljeni podatki kažejo, da je negativni vpliv jelenjadi na pomlajevanje vseh drevesnih vrst, z izjemo
bukve, velik. V primeru novomeške strani Roga se nižja gostota jelenjadi kaže v zmanjšanju objedenosti
vseh drevesnih vrst, še posebej pa je večja uspešnost pomlajevanja gorskega javorja. Prav tako podatki
kažejo, da ima že nizka gostota jelenjadi za posledico močno objedenost mladja jelke in gorskega bresta,
ter s tem preprečuje njihovo uspešno naravno obnovo.
Morda je vzrok težav tudi v tem, da sedanja organiziranost, predvsem pa financiranje delovanja LPN
Medved, zahteva, da se lovišče financira samo. Potrebno bistveno zmanjšanje gostote jelenjadi, kot
osnovni vir sredstev poslovanja lovišča, bi zahteval spremenjen, od odstrela neodvisen vir financiranja.
Seveda se tu pojavlja še vprašanje rastlinojedov kot prehranskega vira velikih zveri. V določeni meri bi
jelenjad kot plen lahko nadomestila srnjad.
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Preglednica 2: Objedenost in številčnost mladja na novomeški in kočevski strani roškega masiva leta 1996

Drevesna vrsta

% objedenosti

(kos/25m2)

Število mladja/plo

VSE DV

SM

JE

BU

JAVOR

NM

KO

NM

KO

NM

KO

NM

KO

NM

KO

Število ploskev

36

42

36

42

36

42

36

42

36

42

Štev ploskev z DV

36

42

24

21

18

16

32

37

34

40

Število klic/ploskev

42

79

15

38

2

9

2

3

20

17

Število mladja (2 -4)

93

109

6

1

1

0

45

60

32

8

Število mladja (1-4)

166

192

114

2

7

5

59

75

73

31

1. Mladje pod 15 cm

73

84

8

1

6

4

14

15

41

23

2. Mladje 16 -30 cm

52

70

4

1

1

*

24

30

19

7

3. Mladje 31 - 60 cm

27

28

2

*

0

0

14

20

8

1

4. Mladje 61 - 150 cm

15

11

1

*

0

0

7

10

6

*

Mladje pod 15 cm

19

49

1

34

20

32

3

50

27

51

Mladje 16 -30 cm

25

61

5

34

53

75

Mladje 31 - 60 cm

23

48

0

50

75

2

45

54

78

8

50

48

81

Mladje 61 - 150 cm

38

70

14

32

68

48

100

Skupaj mladje (2-4)

26

61

4

38

55

75

8

51

52

79

Skupaj mladje (1-4)

23

56

3

36

24

35

7

50

48

58

* = število je manjše od 1; mladje (1-4) = mladje od 0 do 150 cm; Mladje (2-4) =
mladje od 15 do 150 cm
Viri:
Podatkovna baza popisa objedenosti gozdnega mladja, Zavod za gozdove Slovenije
Podatkovna baza odvzema divjadi, Zavod za gozdove Slovenije
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2. točka:
Gojenje jelovo – bukovih gozdov v gozdnogospodarskem območju
Novo mesto
1

Andrej Držaj

1A.D., univ.dipl.inž.gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,
drejc.kotnik@zgs.gov.si

Ključne besede: jelovo - bukovi gozdovi, gojenje gozdov, obnova gozdov, nega gozdov,
prebiralno gospodarjenje,
V novomeškem gozdnogospodarskem območju se jelovo – bukovi gozdovi pojavljajo skoraj izključno v
predelu Kočevskega roga s podaljšanimi obronki Poljanske gore. Prostorsko ločen je manjši del sestojev v
okolici Pleša in Travnega Dola.
Jelka (Abies alba Mill.) je v ekološkem, gozdnogojitvenem in gospodarskem pogledu ena
najpomembnejših drevesnih vrst v naših gozdovih. Posebej veliko vlogo ima v gozdovih visokega Krasa,
kjer je ob bukvi glavna graditeljica gozdne združbe dinarskih jelovo-bukovih gozdov (Omhalodo Fagetum
dinaricum).
Gospodarjenje z jelko je v zadnjih desetletjih pod vplivom številnih motenj. Pojav sušenja jelke je podobo
teh gozdov močno spremenil, upadla je tudi stabilnost gozda samega. Zaradi tega pojava je bilo
gospodarjenje z jelko precej časa omejeno na pospravilo sušeče se jelke ter na drugi strani ohranitev
vitalne jelke v vseh sestojih. Pojav sušenja ne bi bil tako pereč, če bi bilo omogočeno nemoteno naravno
pomlajevanje jelke. Nadaljnji razvoj dokaj solidnega vznika jelovega mladja že desetletja onemogoča
preštevilčna rastlinojeda divjad, predvsem jelenjad. Solidno pomlajevanje in nadaljnje vraščanje jelke v
jelovo-bukove gozdove je tako omejeno le na nekatere ekstremne lege, kjer je jelenjad ni tako zelo
prizadela.
V vseh gozdnogospodarskih načrtih GGE, ki zajemajo novomeški del roškega pogorja, je bila že od
leta 1954 načrtovana intenzivna obnova prestarelih jelovo-bukovih sestojev. Pri sestojih, ki so bili v
naslednjih desetletjih postopoma uvedeni v obnovo, smo opazili nekaj ponavljajočih se vzorcev razvoja
novo nastajajočih in matičnih sestojev.Manjši del jelovo-bukovih sestojev je bil že v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja uveden v obnovo, sestoji so se dokaj dobro pomladili, vendar obnova večinoma ni bila
zaključena. Novo nastajajoči, večinoma bukov gozd, je odraščal in se vraščal pod dokaj močan zastor
vitalnih dreves (večinoma jelke) prejšnje generacije. Ti sestoji s prevladujočo raznomerno zgradbo so bili
razmeroma skromno negovani, prevladoval je samonegovalni vpliv s pomočjo starega sestoja. Šele v
preteklem desetletju se je pričela izvajati načrtna nega podstojnih drogovnjakov.
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V večjem delu prestarelih jelovo-bukovih sestojev, ki so bili uvedeni v obnovo koncem sedemdesetih let,
se je, zaradi že omenjenih motenj, gospodarilo precej zadržano. S sanitarnimi sečnjami sušeče se jelke ter
načrtovano pospešeno naravno obnovo z manjše površinskimi svetlitvenimi sečnjami so se nekdanji
raznomerni sestoji preoblikovali v enomerne, večinoma bukove sestoje. Povečan dotok svetlobe je sprožil
proces naravnega pomlajevanja v nastajajočih vrzelih in manjših pomladitvenih jedrih, ki pa je bil zaradi
preštevilčne jelenjadi moten. Poškodbe zaradi objedanja mladja so bile največje pri jelki, ki je iz naravnega
mladja skoraj izginila. Poškodbe pri bukovem mladju so bile različne: redko bukovo mladje ter mladje ob
vlakah, stečinah ter robu pomladitvenih jeder je bilo močno poškodovano, značilen je bil videz »bonsai«
drevesc z grmasto razrastjo. V zaledju tega poškodovanega mladja se je mestoma pojavljalo sorazmerno
kakovostno bukovo mladje, mestoma pa je bilo poškodovano in slabo vitalno

bukovo mladje

spopolnjeno s smreko. Jelka je bila v podmladku zelo redka, večinoma močno poškodovana zaradi
objedanja. Z zmanjševanjem poškodb po objedanju v devetdesetih letih prejšnjega stoletja ter nadaljnjo
zadržano naravno obnovo so se pomladitvena jedra počasi širila in združevala. Ti sestoji imajo ponekod še
raznodobno zgradbo, ponekod, kjer je obnova (po tridesetih letih) že zaključena, pa prevladujejo
sorazmerno čisti sestoji bukve s skupinsko primešano smreko ter posamično jelko v razvojni fazi
letvenjakov do tanjših drogovnjakov. Delež jelke je večji na rastiščih z izrazito severno ali severovzhodno
lego in večjim naklonom ter skalovitostjo. Negovalna dela v teh sestojih so bila že bolj intenzivna, v
začetku je prevladovala obžetev smrekovih nasadov, sčasoma pa nega bukovih gošč s poudarkom na
izsekovanju predrastkov in silakov. V zadnjem desetletju so bila intenzivna negovalna dela v letvenjakih in
tanjših drogovnjakih.
V preostalem delu jelovo-bukovih sestojev, ki so bili uvedeni v obnovo v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, se je desetletja gospodarilo precej zadržano. V teh sestojih na visoko-kraških blagih ravnikih
najboljših jelovo-bukovih rastiščih (Omphalodo Fagetum) je bil delež bukve vedno večji od jelke. S
stalnimi sanitarnimi sečnjami sušeče se jelke ter zadržano naravno obnovo z večje površinskimi
svetlitvenimi sečnjami sorazmerno nizkih intenzitet, so se nekdanji mešani sestoji preoblikovali v
enomerne, večinoma čiste bukove sestoje. Povečan dotok svetlobe je omogočil bujno naravno
pomlajevanje bukve pod zastorom starih bukovih sestojev s sorazmerno velikimi lesnimi zalogami. V
devetdesetih letih prejšnjega stoletja je z nadaljevanjem načrtne pospešene naravne obnove bukovo mladje
»eksplodiralo« v razvoju. Dandanes obnovo teh sestojev večinoma že zaključujemo. Današnje bukove
gošče in letvenjaki s posamično jelko (in smreko) ponekod poraščajo dokaj velike površine. Negovanost
teh mladovij je večinoma zelo dobra, prevladuje nega gošče s poudarkom na odstranjevanju posameznih
predrastkov ter uravnavanju zmesi v korist redke jelke, gorskega javorja in gorskega bresta.
Prebiralno gojenje jelovo-bukovih gozdov ni omejeno le na sestoje z bolj ali manj ohranjeno prebiralno
strukturo, ampak ga poizkušamo uveljavljati tudi v nekaterih raznomernih sestojih, kjer se poleg bukve
pomlajujeta tudi jelka in smreka. Prav slednja se je pokazala kot dober indikator potencialnih bodočih
skupinsko-prebiralnih do raznomernih sestojev. V teh sestojih se pri izbiri drevja za posek sicer
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upoštevajo vsa načela gospodarjenja s prebiralnimi gozdovi, najbolj pa sta poudarjeni načeli pomlajevanja
in vzpostavljanja raznomerne do prebiralne strukture. Nega je usmerjena v uravnavanje zmesi v korist
jelke.

Viri:
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črmošnjice 2007–2016. 2007. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo mesto.
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mirna gora 1998 – 2007. 1999. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo mesto.
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljane 2003–2012. 2004. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Območna
enota Novo mesto.
Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Soteska 2003–2012. 2004. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Območna
enota Novo mesto.
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3. točka:
Struktura in razvoj naravnega pomladka na ograjeni površini v dinarskem
jelovem bukovju na Rogu
1

Tina Simončič, 2Andrej Bončina

1T.S., podipl. štud., univ.dipl.inž.gozd., Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Večna pot 83, 1000 Ljubljana,
tina.simoncic@gmail.com
2prof.

dr. A.B., Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, andrej.boncina@bf.uni-lj.si

Ključne besede: naravno pomlajevanje, jelka, gostota, preraščanje pomladka, izključitev vpliva
divjadi
Na pomlajevanje in obnovo gozdnih sestojev lahko pomembno vplivajo populacije velikih rastlinojedov.
Vpliv je odvisen od njihove gostote in drugih dejavnikov; pogosto se kaže v selektivnem objedanju in
preprečevanju preraščanja priljubljenih drevesnih vrst, med katere spada tudi jelka. Na nekaterih območjih
Slovenije predstavlja objedanje pomembnejši gozdnogospodarski problem. Med takšna spada tudi Roško
pogorje, še posebno njegov jugozahodni del. Metode ugotavljanja vplivov divjadi na razvoj vegetacije so
različne (Adamič, 1989), ena izmed njih je primerjalna analiza razvoja vegetacije na ograjeni in neograjeni
površini. Z raziskavo na Rogu smo želeli ugotoviti razvoj pomladka (sestava, gostota in višinska struktura)
jelovega bukovja ob izključitvi vpliva velikih herbivorov, v obravnavanem primeru predvsem jelenjadi, in
primerjati rezultate z izsledki podobnih raziskav na Kočevskem.
Ograjena površina leži v oddelku 36b GGE Rog, ki je del gozdnogospodarskega območja Kočevje.
Nadmorska višina je 820 m, prevladuje severozahodna ekspozicija z 10% nagibom in 20% skalovitostjo,
tla so rjava pokarbonatna, rastišče je opisano z gozdno združbo Omphalodo-Fagetum din. galietosum odoratae
(Treg.57 corr.PUNC.80) MAR.et al.93.

Na ograjeni površini prevladujeta jelovo-bukov pomlajenec in raznomerni

sestoj. Ograja je bila postavljena leta 1978 in obnovljena leta 1999, v analiziranem obdobju je bila dvakrat
opravljena sečnja. Na ograjeni površini (172x4m), razdeljeni na 172 ploskev velikosti 2x2m, smo že trikrat
(1984, 1988 in 1994) analizirali mladje po drevesnih vrstah (Robič in Bončina, 1990) in popisali
mikrorastiščne posebnosti. Na terenski ekskurziji bodo predstavljeni tudi rezultati meritev, ki jih bomo
zaradi razvoja vegetacije opravili pred pričetkom študijskih dni.
V pomladku so prisotne vse drevesne vrste, ki gradijo dinarska jelova bukovja. Bukev predstavlja 76,5%,
jelka pa 18,1% vseh mladic, z opaznimi deleži sta prisotna še gorski javor (3,5%) in brest (1,7%). Gostota
pomladka (N/100 m2) ob celotnem transektu narašča – iz 393 v 1984 na 567 v 1994. Število mladic se je v
analiziranem obdobju povečalo predvsem v najnižjih (<50 cm) in najvišjih razredih (>300 cm), v razredu
51-300 cm je neznatno upadlo. Višinska struktura posameznih drevesnih vrst se razlikuje (Preglednica 1):
višina bukovih mladic je značilno večja od mladic drugih vrst, preraščanje jelke je počasnejše, vendar se je
njena višinska diferenciacija v analiziranem obdobju izboljšala.
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Preglednica 1: Višinska struktura pomladka po drevesnih vrstah v letih 1984 in 1994 (N/100 m2)
višina(cm)
0-25
26-50
51-100
101-200
201-300
300skupaj

1984
127
1
1
0
0
0
129

jelka
1994
93
7
2
0
1
0
103

2009*

1984
67
48
54
65
12
4
250

bukev
1994
221
56
52
53
24
27
433

2009*

1984
2
0
0
0
0
0
2

javor
1994
6
7
4
2
1
0
20

2009*

* vpis rezultatov na terenu

Rezultati analize pomlajevanja na ograjenih in neograjenih površinah na Kočevskem (Bončina, 1997)
kažejo na velike razlike predvsem v drevesni sestavi in višinski strukturi pomladka. Jelka je najbolj
priljubljena za prehrano; na neograjeni površini se z naraščujočo višino močno zmanjšata število in delež
njenih mladic, v razredu nad 20 cm ni več evidentirana (Slika 1). Podobno velja za javor in brest, medtem
ko se delež bukve na neograjenih ploskvah z naraščajočo višino mladic močno poveča (skoraj 100% nad
30 cm).
70
60
št. pomladka (N/100m2)

ograjeno
50

neograjeno

40
30
20
10
0
H1 (do 10)

H2 (11-20)

H3 (21-30)

H4 (31-40)

H5 (41-50)

H9 (61-90) H18 (91-180)

višinski razred (cm)

Slika 1: Višinska struktura jelke na ograjenih in neograjenih površinah na Kočevskem (Bončina, 1997)

Zaključki:
−

Naravna obnova na ograjeni površini poteka nemoteno; pomlajujejo se vse drevesne vrste, značilne za
dinarska jelova bukovja, prav tako je opazna višinska diferenciacija pomladka.

−

Gostota pomladka se spreminja; število pomladka se je povečalo v najnižjem razredu (semenska leta),
s povprečno višino mladic pa se njihovo število zmanjšuje (razslojevanje).

−

Bukev je najuspešnejša v pomlajevanju (76,5%), njene mladice so značilno višje od mladic drugih
drevesnih vrst. Ob postavitvi ograje je bila bukev v prednosti, saj je bilo njeno mladje takrat že
prisotno.
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−

Delež jelke v pomladku (18,1%) in njena višinska diferenciacija se izboljšujeta. Tudi v jelovem
bukovju na Kočevskem je bilo na ograjenih površinah pomlajevanje in preraščanje jelke, javorja in
bresta mnogo uspešnejše kot na neograjenih površinah.

−

Ugotovili smo negativno korelacijo med številom jelovih mladic in poprečno višino bukovih mladic,
kar pomeni, da se v razmerah, ko je bukovo mladovje že sklenjeno, razvojno mlajše jelke težje
uveljavljajo.

−

Zadržana višinska rast jelke v mladosti pomeni ob večji stopnji osvetljenosti, kakršna je bila tudi na
analiziranem objektu, prej slabost kot pa konkurenčna prednost.

−

Uspešnost pomlajevanja drevesnih vrst je odvisna od različnih dejavnikov. Rezultati analize pomladka
na tej in podobnih ograjenih površinah kažejo, da ima jelenjad (in srnjad) ključni vpliv na uspešnost
pomlajevanja in preraščanja mladic drevesnih vrst. Selektivno objedanje vpliva na gostoto, vrstno
sestavo in višinsko zgradbo pomladka.

Viri:
Adamič, M., 1989. Pomen poznavanja prehranskih značilnosti parkljaste divjadi. Strokovna in znanstvena dela 101. BF, Oddelek
za gozdarstvo, Ljubljana, 29-70.
Bončina, A., 1997. Naravne strukture gozda in njihove funkcije v sonaravnem gospodarjenju z gozdom. Doktorska disertacija.
Ljubljana, BF, Oddelek za gozdarstvo, 210 s.
Robič, D., Bončina, A., 1990. Sestava in struktura naravnega mladovja bukve in jelke v dinarskem jelovem bukovju ob izključitvi
vpliva rastlinojede parkljaste divjadi. Zb. gozd. in les. 36: 69-78.
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4. točka:
Osnovne značilnosti gojenja jelovo-bukovih gozdov v GGO Kočevje
1

Mirko Perušek

mag. M.P., Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ul. 39 Kočevje, mirko.perusek@zgs.gov.si

Ključne besede: jelovo-bukov gozd, kočevsko, gojenje
Gorski gozdovi na GGO Kočevje so poraščeni z ohranjenimi jelovo-bukovimi gozdovi. Človek je v njih
začel posegati razmeroma pozno, močneje šele v devetnajstem stoletju. Iztrebljanje jelenjadi, divjih
prašičev in ostale večje divjadi je imelo za posledico velike spremembe v prehranjevalnih spletih. Proti
koncu devetnajstega stoletja je značilno izsekavanje bukve ter pospeševanje iglavcev. Takrat je na
veleposestvu grofa Auersperga dr. Leopold Hufnagel uvedel prebiralno gospodarjenje (Kotnik 2003).
Pomlajevanje in vraščanje vseh drevesnih vrst je omogočalo prebiralno gospodarjenje ter pospeševanje
gospodarsko zanimivejših iglavcev. Današnji odrasli jelovo-bukovi gozdovi so večji del nastali v tistem
obdobju.
Večji posegi v gozdove so se dogajali v času gospodarske krize v dvajsetih letih prejšnjega stoletja ter v
petdesetih letih po drugi svetovni vojni. V tem obdobju je lovno gospodarjenje začelo s pospeševanjem
večjih herbivorov, predvsem jelenjadi in srnjadi. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v jelovobukovih gozdovih sadilo smreke v manjših skupinah. Leta 1985 je bil hud žled, kateri je prizadel tudi
jelovo-bukove gozdove v severnem delu območja. Pojav sušenja jelke je bil izrazit v osemdesetih letih pa
do sredine devetdesetih let. Leta 1994 je bil prvi hujši napad jelovih podlubnikov v ribniški Mali gori,
Stojni. V tem obdobju se je začela eksplozivna obnova z bukvijo v številnih presvetljenih debeljakih.
Naslednja prenamnožitev jelovih podlubnikov je bila leta 2002 predvsem v GGE Stojna (Slika1).
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Slika 1: Sanitarna sečnja (varstveno sanacijske sečnje in posek oslabelega drevja) jelke v zadnjih
osemnajstih letih v GGO Kočevje
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Konec osemdesetih let so bile vse pogostejše sanitarne sečnje jelke in gorskega bresta. Delež sanitarne
sečnje se je v tem obdobju gibal med deset in petnajstimi odstotki, v devetdesetih letih pa je že dosegel
eno petino vsega poseka. Jelka se je najbolj intenzivno sušila po grebenih in pozneje tudi po platojih
glavnih gorskih masivov. Prenamnožitve jelovih podlubnikov pa so najbolj prizadele jelko v nižjih
nadmorskih višinah na robu strnjenih jelovo-bukovih gozdov. Po grebenih je moker sneg v smrekovih
nasadih pogosto polomil letvenjake in mlajše drogovnjake. Delež jelke v lesni zalogi se vsako leto zmanjša
v povprečju za odstotek. V smrekovih in bukovih letvenjakih in mlajših drogovnjakih so prisotne
poškodbe »obročkanja«. Jelenjad pogosto olupi redke mlade gorske breste in velike jesene. Posamezni
jelovi čakalci v sestojih so velikokrat poškodovani od sečnje, spravila ali drgnjenja rogov srnjakov ali
jelenov. Pri gojitvenem načrtovanju ohranjamo praktično vse jelove čakalce ne glede na kvaliteto. Cilj nam
je ohraniti vrsto, katera se v nekaterih predelih ne obnavlja, oziroma ni uspešnega preraščanja.
Osnovne značilnosti gojenja jelovo-bukovih gozdov v GGO Kočevje so:
-

malopovršinsko gospodarjenje,

-

upoštevan prebiralni karakter teh sestojev (izraziteje na plitvih in skalovitih tleh),

-

ohranjanje jelovih čakalcev in vitalnih jelk,

-

avtonega odraslega gozda (manj gojitvenih in varstvenih del),

-

pospeševanje kvalitetnih listavcev (gorski javor, bukev) in iglavcev

-

upoštevanje splošno koristnih funkcij (npr. ekocelice, sušice, biotopska funkcija – Natura 2000),

-

večja zahtevnost odkazila in s tem večja poraba časa,

-

več poškodb mladovja in odraslega drevja po sečnji in spravilu.

Gozdnogojitveni problemi z jelko:
-

ostarela jelka, ponekod nevitalna in obraščena z belo omelo,

-

jelovi podlubniki (primarni vzrok so suše v prisojnih nižjih legah),

-

poškodovani jelovi čakalci,

-

premajhen vznik jelke,

-

izzostanek preraščanja mladovja jelke zaradi objedanja.

Gozdnogojitveni problemi z bukvijo:
-

ponekod nenačrtna velikopovršinska obnova z bukvijo,

-

v odprtih skupinah močno objedanje bukve, pomanjkljiva vrast in slabša kvaliteta mladovja,

-

ohranjanje odraslih (manj kvalitetnih) dreves za zastor mladovju,

-

poškodbe po malih glodalcih, sečnji in spravilu.

Problemi z ostalimi vrstami so: izumiranje gorskega bresta, luplenje gorskega bresta (jelenjad),
onemogočena vrast gorskega javorja, velikega jesena in gorskega bresta, zmanjšana pestrosti ostalih
rastlinskih vrst v grmovnem in zeliščnem sloju.
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V območnem načrtu 1991 – 2000 (Gozdnogospodarski…1990) je bil naveden eden izmed ključnih
problemov poleg objedanja mladja tudi preveč presvetljenih debeljakov. Ti so nastali zaradi pomanjkanja
obnove in močnega objedanja mladovja, kar je imelo za posledico presvetlitve odraslih sestojev na večjih
površinah. S povečevanjem odstrela jelenjadi in srnjadi so se pojavile ugodnejše razmere za obnovo bukve
v polsenci. Rast v polsenci in mestoma še vedno prisotno močno objedanje, ima za posledico razmeroma
redko bukovo mladovje brez ali s pomanjkljivo primesjo jelke in ostalih vrst. Gojitvenih in varstvenih del
je v jelovo-bukovih gozdovih razmeroma malo. V GGE Draga je npr. v GR Abieti-Fagetum typicum
SPG je povprečno letno 0,004 ha opravljene nege na hektar, medtem ko je v GGE Mozelj v nižinskem
GR Querco-Carpinetum zasmrečeni izvedeno 0,024 ha negovalnih del na leto v zadnjih desetih letih. V
pretežno nižinski GGE Mozelj je razmeroma malo gojitvenih del zaradi preraščanja nasadov smreke v
drogovnjake in močnega objedanja.
Zadnji dve desetletji z gojitvenimi in ureditvenimi načrti izločamo ekocelice lahko kot negovalne enote ali
izjemoma kot odsek v območjih medvedjih brlogov, lisičin, jazbin, kraških brezen, jam, udornic, skalnih
osamelcev, sten, kaluž, izvirov, skupin posebnega drevja in drugih posebnih habitatov. Z gojitvenim
načrtom načrtno puščamo odmrlo drevje ter drevje z večjimi dupli predvsem na manj produktivnih in
skalovitih rastiščih s težjimi ter zahtevnejšimi spravilnimi razmerami. Tega je tudi več v jelovo-bukovih
sestojih zaradi podaljševanja proizvodnih dob kot posledica neustrezne ali slabe obnove predvsem zaradi
objedanja.

Po območnem načrtu 2001 – 2010 (Gozdnogospodarski…2003) je predvideno največ

puščenega odmrlega drevja v gospodarskih gozdovih v območnem gospodarskem razredu Jelovo-bukovi
gozdovi na plitvih tleh in sicer 3 – 5 % odmrle lesne mase. Skupno število odmrlega drevja v območju
(23,4 št.dr./ha) predstavlja 7,8 m3/ha, kar je v povprečju za območje 2,9 % hektarske lesne zaloge. Od
tega je dobra polovica stoječega drevja predvsem v prvem razširjenem debelinskem razredu. Več odmrlega
drevja je v jelovo-bukovih gozdovih.

Viri:
Gozdnogospodarski načrt za VI. gozdnogospodarsko območje Kočevje 1991-2000. 1990. Kočevje, Gozdno gospodarstvo
Kočevje.
Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Kočevje 2001-2010. 2003. Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije, OE
Kočevje.
Kotnik, T. 2003. Razvoj gozdov na Roškem pogorju v zadnjem stoletju, Diplomsko delo (Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo). Ljubljana, samozal.: 130 str.
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Upravljanje z rastlinojedo divjadjo na Kočevskem Rogu
1

1M.B.,

Miran Bartol

univ.dipl.inž.gozd, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ul. 39 Kočevje, miran.bartol@zgs.gov.si

Ključne besede: jelenjad, Kočevska, prednostne površine, pomlajevanje
V preteklih 50 letih je rastlinojeda divjad skupaj z gozdarji aktivno sooblikovala gozdove Kočevske. Na
območju masiva Rog gospodari država od leta 1949 dalje tako z divjadjo kot z gozdovi. Iz v letu 1949
ustanovljenega državnega lovišča Rog, se je v letu 1961 izločilo zaprto območje Kočevske Reke. Preostali
del lovišča, ki obsega revirje na kočevski in novomeški strani Roga je deloval do leta 1993 v okviru
Gozdnega gospodarstva Kočevje kot Gojitveno lovišče Medved. Od ustanovitve Zavoda za gozdove dalje
deluje lovišče Medved Kočevje kot lovišče posebnega namena v sestavi ZGS OE Kočevje.
LPN Medved je sestavni del III. Kočevsko- Belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki ga z
lovskim načrtovanjem pokriva ZGS OE Kočevje. Skupaj z LPN Snežnik, LPN Žitna gora ter LD
Predgrad, LD Banja Loka, LD Mala gora in LD Kočevje predstavlja ekološko enoto osrednja Kočevska.
Ta se odlikuje z visoko, 87% gozdnatostjo. Najpomembnejša vrsta divjadi v enoti je jelenjad, sledi divji
prašič, srnjadi pa je sorazmerno malo. Veljavni dolgoročni načrt za III. Kočevsko-Belokranjsko LUO
2007-2016 predpisuje za osrednjo Kočevsko sledeče usmeritve za trajnostno gospodarjenje z rastlinojedo
divjadjo:
Srnjad - ohranitev srnjadi ter povečanje njene številčnost z nižjim odvzemom ustrezne strukture v katerem
bo zaradi zveri nižji delež mladičev.
Jelenjad - izvajanje odvzema nad prirastkom, z nekoliko večjim deležem ženskega spola. Večji odvzem se
usmeri v predele lovišč ali LPN s poudarjeno obnovo gozda in s tem povezanimi problemi. Z
ugotovljenim izboljšanjem stanja se bo višina in struktura odvzema prilagodila prirastku populacije in
zastavljeni ciljni strukturi.
Divji prašič - Zaradi velikih problemov s škodami na kmetijskih kulturah v območju ni zaželena višja
številčnost te vrste.
Navedene usmeritve kažejo, da je na območju osrednje Kočevske jelenjad osnovna in na okolje najbolj
vplivna vrsta. Pogled v bližnjo preteklost pa nam pokaže, da se je stanje na Kočevskem v nekaj preteklih
desetletjih značilno spreminjalo.
Jelenjad je bila tako v Sloveniji, kot tudi na Kočevskem v drugi polovici 19 stoletja praktično iztrebljena.
Sedanja populacija jelenjadi na Kočevskem izhaja iz obor snežniške graščine na Notranjskem. Ponovno je
začela osvajati kočevsko šele sredi 20. stoletja. Prvi odstrel jelenjadi na območju Kočevske datira v leto
1949 na območju Velike gore, prvi odstrel na območju Kočevskega Roga pa je zabeležen v letu 1957 (na
novomeški strani v letu 1959). Po letu 1960 se je začela hitra rast številčnosti populacije, ki je dosegla
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največjo gostoto v začetku 90. ih let prejšnjega stoletja. Vzrok za uspešno rast so bili idealni prehranski in
bivalni pogoji na območju demografsko izpraznjene Kočevske, ukrepi gozdarske politike s premenami in
veliko površinskimi nasadi iglavcev, zaščita jelenjadi z nizkimi odstreli in aktivna redukcija naravnih
plenilcev - volkov. Zaradi različnih naravnih pogojev se je na sicer enotnem masivu Roga izoblikovala na
Kočevski in Novomeški strani značilno različna gostota populacije jelenjadi.
Preglednica 1: Odvzem jelenjadi v GL (LPN) Medved v obdobju 1958-2008
Odvzem jelenjadi (kosov)
1958

1968

1978

1988

Odvzem jelenjadi (glav/100 ha)
1998

2008

1958

1968

1978

1988

199

2008

8
Novom. del

0

31

150

119

131

64

Kočevski
del
Σ LPN
Medved

15

134

513

776

850

761

15

165

663

895

981

825

0,27

1,29

1,02

1,12

0,55

0,05

0,47

1,81

2,75

3,01

3,14

0,04

0,42

1,67

2,25

2,47

2,31

Naraščanje številčnosti jelenjadi in poslabševanje prehranskih in bivalnih razmer zaradi napredujoče
gozdne sukcesije je konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja pripeljalo do večjih problemov z obnovo
gozda na območju Kočevskega Roga, kakor tudi občutnih škod v nasadih iglavcev. Škode od divjadi so se
kasneje razširile tudi na ostale predele Kočevske. Z namenom aktivnega ugotavljanja vpliva divjadi na
pomlajevanje in obnovo gozda, se je na območju Kočevskega Roga pričelo spremljati poškodovanost
mladja gozdnega drevja že pred dobrimi tremi desetletji.
Prvi popisi objedenosti vegetacije na stalnih kontrolnih ploskvah so bili izvedeni v letih 1976 - 1978
(Adamič, Kotar). Ploskve so bile postavljene na kvadratni mreži 1 x 1 km, velikost ploskev je bila 7 x 7 m.
Popis je potekal v GE Željne - Laze, GE Rog in GE Grintavec. Spremljale so se do 1 leta stare poškodbe
terminalnih poganjkov mladja drevesnih in grmovnih vrst ter objedenost zelišč. V letu 1981 je bila na
slučajnostnem vzorcu 1/3 ploskev izvedena prva ponovitev popisa (Adamič). V letu 1984 je bila izvedena
druga ponovitev popisa za gospodarski enoti Rog in Željne - Laze. Površina ploskev se je zmanjšala iz 7 x
7 na 5 x 5 m2. Merili so se isti parametri kot v prvih dveh popisih. Metoda je bila predlagana za
uradno enotno metodo spremljanja objedenosti gozdnega mladja v Sloveniji (Accetto 1985). Meri se
poškodovanost mladja v zadnjem letu po višinskih stopnjah (do 20 cm, 20 - 40 cm, nad 40 cm) ter
poškodovanost grmovnih in zeliščnih vrst. V

letu 1985

se je začelo na GG Kočevje spremljati

poškodovanost gozdnega mladja po metodi, ki jo je predlagal ACCETTO. Popise je izvajal v letih 1985 1991 plansko-biološki oddelek GG Kočevje. Ponovitve popisov po posameznih GG enotah se je izvajalo
na 3 leta. Popisovale so se vse ploskve ne glede na zastor. V letu 1994 je bil v 5 GGE OE Kočevje
izveden popis vseh stalnih ploskev z zastorom pod 0,8 (Bartol). V letu 1995 se je postavilo stalne
kontrolne ploskve velikosti 5 x 5 m na mreži 2 x 2 km v 14 GGE OE Kočevje ter se na njih izvedlo testni
popis po metodi ZGS. V letu 1996 se je zakoličilo preostale vzorčne ploskve na OE Kočevje. Na vseh
ploskvah se je v letu 1996 izvedel detajlni popis gozdnega mladja, v letih 2000 in 2004 pa njegove
ponovitve.
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Preglednica 2: Letna poškodovanost mladja na območju Kočevskega Roga
GE/Leto

1977

1981

1984

1987

1990

Rog

28 %

43 %

29 %

22 %

28 %

39 %

Željne-Laze

35 %

46 %

31 %

34 %

34 %

Grintovec

35 %

28 %

Σ KE ROG

31 %

43 %

30 %

22 %

31 %

1991

1994

35 %

50 %

35 %

38 %

1996

2000

2004

24%

23%

29%

Rezultati dosedanjih popisov mladja na območju masiva Kočevskega Roga kažejo nihanje stopnje tekoče
letne poškodovanosti od najvišjih vrednosti v letu 1981 in 1994 do najnižjih vrednosti v letih 1987, 1996
in 2000. Velika nihanja si lahko razlagamo s prisotnostjo gozdnega obroda in jakostjo zim.
Preglednica 3: Poškodovanost drevesnih vrst in njih delež v mladju na OE Kočevje 1996-2004

Drevesna
vrsta

smreka
jelka
bukev
hrasti
javor
ostali plem. list
trdi listavci
mehki listavci
SKUPAJ

Delež drevesne vrste v mladju - skupno
1996
8
1
38
1
26
9
15
2
100

1998
8
2
34
1
29
11
13
2
100

2000
8
2
36
1
28
10
14
1
100

2002
2
8
33
1
32
11
12
1
100

2004
8
2
35
2
31
9
12
1
100

Tekoča letna poškodovanost
1996
8
25
18
35
40
47
45
55
31

1998
10
27
17
25
44
53
53
59
33

2000
3
11
10
12
24
30
31
36
19

2002
4
23
17
26
44
67
49
65
35

2004
2
15
16
10
28
48
34
54
24

V popisanem mladju na OE Kočevje prevladujeta bukev in gorski javor. Najbolj poškodovano je mladje
mehkih listavcev in ostalih plemenitih listavcev, najmanj poškodovano pa smrekovo in bukovo mladje.
Poškodovanost jelke je sicer nizka, vendar je jelk v mladju zelo malo (1-2%). Ob prvem popisu v letu 1996
je bila poškodovanost mladja na KE Rog nižja kot na celotni OE Kočevje, ob ponovitvah popisov pa se
stanje poškodovanosti mladja na območju Roga v primerjavi z OE Kočevje poslabšalo.
Zmanjševanje stopnje poškodovanosti mladja na OE Kočevje v preteklem desetletnem obdobju je
posledica zniževanja številčnosti jelenjadi v območju. Navedeni trend je za območje Kočevskega Roga
manj izražen. Številčnost jelenjadi se v roškem masivu ni toliko zmanjšala kot drugje v območju. Večji
pritisk jelenjadi na gozdni prostor so pa tudi posledice pospeševanje reje drobnice in druge aktivnosti na
redkih negozdnih površinah. Zaradi navedenega ima na območju Kočevskega Roga poleg odvzema
bistven pomen za uskladitev odnosov tudi gospodarjenje z gozdovi, ki zagotavlja ohranjanje prehranskih
in bivalnih razmer za divjad (vzdrževanje pašnih površin, gozdnih jas, grmišč, plodonosnih vrst ter
namensko gospodarjenje z za divjad izločenimi prednostnimi površinami).
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Viri:
Accetto M., 1985 Poročilo o rezultatih objedenosti gozdnega mladja v letu 1984 v GGE Željne-Laze in Rog .-IGLG, Ljubljana,
10str.
Adamič M., 1982 Poročilo o rezultatih ponovitve popisov na trajnih kontrolnih ploskvah v GGE Rog, Stara cerkev I. in ŽeljneLaze.- IGLG, Ljubljana, 8str.
Bartol M., 1998 Spremljanje poškodovanosti mladja gozdnega drevja v gozdovih OE Kočevje. – Zavod za gozdove Slovenije, OE
Kočevje, neobjavljeno, 10 str.
Bartol M., 2007 Dolgoročni načrt za III. Kočevsko-Belokranjsko lovsko upravljavsko območje za obdobje 2007-2016, OE
Kočevje, 54 str.
Behin L., 1997 Analiza značilnosti širjenja jelenjadi na Kočevskem vobdobju 1950-1995, Diplomska naloga BTF ODD za
gozdarstvo
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5. točka:
Analiza vpliva parkljaste divjadi na pomlajevanje dinarskega jelovobukovega gozda na raziskovalni ploskvi Trnovec
1Kristjan

1K.J.,

Jarni

asist., univ. dipl inž. gozd., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000

Ljubljana, kristjan.jarni@bf.uni-lj.si

Ključne besede: jelovo-bukov gozd, ograjena površina, vpliv divjadi
Ograjene površine na Kočevskem: Na Kočevskem gozdnogospodarskem območju (GGO) se srečujemo s
številnimi ograjenimi površinami v gozdovih. V obdobju 1970-2000 je bilo zgrajenih 152 ograj s skupno
površino 108,2 ha. Število ograj v posameznih gozdnogospodarskih enotah (GE) je različno, kar po eni
strani nakazuje na različno stopnjo pritiska rastlinojede divjadi, po drugi strani pa je število ograj v
posamezni GE močno odvisno od lastništva gozdov; v enotah s prevladujočo zasebno gozdno posestjo je
ograjenih površin manj.
Število zgrajenih ograj se je med leti spreminjalo. V obdobju 1970-95 so povprečno postavili 3 objekte na
leto, povprečne velikosti 1,1 ha. Glavni namen postavitve teh ograj je bila zaščita naravnega in/ali
umetnega mladja. Po letu 1995 je število zgrajenih ograj vidno naraslo, kar je bila verjetno posledica
sprememb organiziranosti v gozdarstvu. Zavod za gozdove Slovenije je postal nosilec lovnogospodarskega
načrtovanja, s tem pa so bile sprožene obsežnejše raziskave o ugotavljanju usklajenosti med rastlinojedo
divjadjo in gozdom. V ta namen je bilo postavljenih več manjših objektov (povprečna velikost 0,12 ha).
Danes je v GGO Kočevje velika večina ograj (ca. 75%) redno vzdrževanih, zaradi že opravljene funkcije
pa je nekaj ograj tudi opuščenih.
Opis objekta Trnovec: Raziskovalni objekt (bivša ograjena površina) Trnovec leži na JZ pobočju Roškega
pogorja (GE Rog), v oddelku 19, na nadmorski višini 740 m. Ograja je bila postavljena leta 1989 z
namenom proučevanja vpliva rastlinojede divjadi na gozd. Velikost ograjene površine je znašala 1,3 ha.
Rastiščne razmere so opisane s sintaksonom Omphalodo-Fagetum galietosum odoratae. Julija 2004 (24.07.04) je
področje Roga močneje prizadel vetrolom, ki je med drugim poškodoval tudi raziskovalni objekt. Takrat
so iz celotne negovalne enote (11,58 ha), v katero je bila uvrščena tudi ograjena površina Trnovec,
odstranili 1.406 m3 lesa, zaradi močne poškodovanosti pa so iz gozda odstranili tudi žično ograjo. Z
namenom proučitve vpliva velikih herbivorov na gozdno rastlinstvo je bila leta 1999 na ograjeni površini
ter izve nje opravljena analiza vegetacije. V času opravljene analize je bil gozdni sestoj debeljak jelke in
bukve s sklepom krošenj 0,8 in ocenjeno lesno zalogo 600 m3/ha.
Rezultati: S parno primerjavo med ograjeno in neograjeno površino smo s transektno metodo (vzorčenje
na transektu N= 42 ploskev, 4×4 m) in metodo po Braun-Blanquet-u (Robič, 2001) analizirali vpliv
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rastlinojede parkljaste divjadi na vegetacijo. Analiza je pokazala, da rastlinojeda parkljasta divjad
pomembno vpliva na strukturo in naravno pomlajevanje sestojev. Zaradi vpliva divjadi so spremenjene
vrstna sestava, gostota ter višinska struktura pomladka. Na ograjeni površini smo evidentirali več mladic,
ki so bile višje od 50 cm in znatno večje število mladic jelke, gorskega javorja, gorskega bresta in drugih
minoritetnih drevesnih vrst. Obratno stanje je vladalo v višinskem razredu do 20 cm. Zaradi spremenjenih
razmer se je izven ograje do višine 20 cm pojavljalo večje število mladic, večja pa je bila tudi vrstna
pestrost. Rastlinojeda divjad s stalnim odvzemom fitomase iz grmovnega in zeliščnega sloja ustvarja
pogoje, ki so ugodni za uspevanje vedno novih osebkov, onemogoča pa njihovo preraščanje v višje
višinske razrede. Analiza poškodovanosti osebkov na neograjeni površini je pokazala, da se delež
poškodovanih osebkov z višino povečuje. Poškodovanost gorskega javorja in bresta pa je bila izredno
visoka že v višinskem razredu do 10 cm.
Preglednica 1: Število mladic (število/ar) drevesnih vrst po višinskih razredih na ograjeni in neograjeni
površini
Vrsta
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0

0

0

0
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0

1

0

1

0

0

0

0
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0

3

2

4

3

1

0

0

13

neograjeno

0

6

4

6

2

0

0

0

18
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brest
druge
dr.
vrste
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e vrste

Analiza obilja ter vrstne sestave zeliščnega in grmovnega sloja je pokazala, da med ograjeno in neograjeno
površino obstajajo značilne razlike v vrstnem bogastvu tako v grmovni kot v zeliščni plasti. Na ograjeni
ploskvi je bilo v grmovnem sloju značilno večje obilje gorskega javorja in gorskega bresta v zeliščni plasti
pa so bile vrste z večjim obiljem: Abies alba, Omphalodes verna, Rubus hirtus , Scopolia carniolica, Ulmus glabra.
Vrste z večjim obiljem na neograjeni površini so pripadale večinoma zeliščnemu sloju: Anemone nemorosa,
Aremonia agrimonioides, Cyclamen purpurascens, Daphne laureola, Euphorbia amygdaloides, Fagus sylvatica, Galeobdolon
flavidum, Lycopus europaeus, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Senecio fuchsii. Vzrokov za različno obilje je več.
Neposredni razlog je selektivna objedenost določenih vrst. Zaradi tega se poveča delež drugih, lahko tudi
manj konkurenčnih vrst, ki za prehrano niso tako priljubljene. Posredni razlog pa je v spremenjenih
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sestojnih razmerah. Parkljasta divjad z objedanjem zmanjšuje zastiranje grmovne plasti in onemogoča
preraščanje lesnatih rastlin v višino in razvoj grmovne plasti. Tako divjad posredno vpliva zlasti na
svetlobne razmere, ki so ugodnejše za uspevanje določenih vrst. Domnevamo lahko, da je relativno večje
obilje nekaterih rastlinskih vrst na neograjeni površini deloma posledica selektivnega objedanja, kot tudi
ohranjanja ugodnih svetlobnih razmer za uspevanje teh vrst.
Analiza je pokazala, da poteka naravna obnova ob izključitvi vpliva velike rastlinojede divjadi kljub visoki
lesni zalogi nemoteno – celo z drevesnimi vrstami, kot sta gorski javor in gorski brest, ki uspešno
preraščata v višje plasti. 'Jelka prihaja iz ozadja' – v višino prirašča počasneje vendar vztrajno.
Trenutno stanje objekta Trnovec: Po vetrolomu leta 2004, ko je podrto drevje močno poškodovalo žično
ograjo, so le-to iz gozda odstranili. Z odstranitvijo se je pritisk velikih rastlinojedov na podmladek močno
povečal. Vitalne mladike gorskega javorja in bresta, ki naj bi bile po doseženi višini že varne pred
objedanjem, so se posušile zaradi lupljenja skorje. Jelka se je izkazala kot nekoliko trdoživejša vrsta, saj se
kljub močnemu objedanju nekaj osebkov še vedno bori za preživetje. Edina drevesna vrsta, ki ji bo v
takšnem okolju uspelo preživeti, je bukev. Še več, zaradi izpada ostalih drevesnih vrst bo svoj delež v
podmladku celo povečala.
Viri:
Jarni K., Robič D., Bončina A., 2004. Analysis of the influence of ungulates on the regeneration of Dinaric Fir-Beech forests in
the research site Trnovec in the Kočevje Forest Management Region. ZbGL, 74: 141-164.
Robič D., Bončina A., 1990. Sestava in struktra naravnega mladovja bukve in jelke v dinarskem jelovem bukovju ob izključitvi
vpliva rastlinojede parkljaste divjadi. ZbGL, 36: 69-77.
Robič D., 2001. Vegetacijske razmere na in ob raziskovalnih transektih pod Rogom in v Kumrovi vasi na Kočevskem. Ljubljana:
42 str. Tipkopis.
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Priloga 1: Karta strokovne ekskurzije z vrisano traso obhoda in točkami
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Priloga 2: Karta Dolenjskih Toplic z vrisanim parkiriščem in potjo do Kulturno kongresnega centra
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