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ploskvah, kjer smo vzorčili pomlajevanje na podploskvah 1,5 x 1,5 m. Analiza popisa 
ploskev je pokazala, da je na ploskvah še vedno zadostna količina dreves za nadaljnji 
razvoj sestojev, prav tako izbrancev, ki pa imajo večinoma neugodno dimenzijsko 
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ntracije in 

amo krošnje
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a brežiškem ob
ov. gozd. vire

njše končno

008b). 

in sod., 2008b

esi v pokr

Naravne nes

gajanja, ki g

prilagoditi 

povečuje 

a v atmosf
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mer ter ome
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v temeljnih 

epanje po u

primernejša 

lesnih sorti
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drugimi na

čitev ni en

berger, 2002

eganja večje

se dotok sv

ešnost poml
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e preraščanj
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didatov zara

kovitejši in

dega gozda n

 na razvoj

ežno nismo 
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ava v Lučk
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makne potre

3) ugotavlja
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cenejši. Am
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radbo bukove
otehniška faku

s katero se
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laditvene st

ojavu mokr

mann (2013

onalizacije, 

atero je zna

odo tvorili 

vna selekcij

kor izbiramo
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o hitro se v
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radbo bukove
otehniška faku
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). Vendar je

za prihodnje

e pred kata

ospodarjenje

o pomeni v

je pri negi m

kriterijev so

nih sečenj, k

na nega mlad

jev. 

nam je po

je nega mla

etvenjaka; n

li, nastale p

le večje se 

ni ukvarjalo

vrzel zaraste

o postopom

bi znašala z

odovanega 

rste, še bolj 

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

olj malo raz

vemo, na k

o vemo o od

težava je tud

in posledi

e pomembn

e dogodke, s

astrofami n

em omilim

vzgojo rasti

mladih sesto

o: 

ki naj omog

dih gozdov,

onudila izho

adega gozda

na ta način 

po ujmi v m

pomladijo.

o že več ra

e ter kako z

ma zapolnijo

za te iste p

in vitalneg

pa od posa

čega gozda na 
a gozd. in obno

ziskav na t

kakšen nači

dzivih gozd

di v tem, da

ično ne mo

no, da se ob 

saj bo le teh

ne moremo 

o in zman

išču primer

ojev ter stab

gočijo prim

, 

odišče za u

a usmerjena

bi povečali

ladem gozd

aziskovalcev

arast poteka

o vrzel in se

reučevane v

ga drevesa

ameznega d

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

temo snego

in in kako 

da na tako 

a so lahko o

oremo posp

b vsaki nara

h v prihodnj

zaščititi, l

njšujemo n

rnih drevesn

bilnost in od

merno poml

ukrepe, ki u

a na manj iz

li odpornost

du je še znač

v. Runkle i

a. Ugotovil

e sklenejo, 

vrste povpr

a zapolni v

drevesa, saj 

bmočju. 
e, 2015 

11

oloma in 

hitro bo 

obsežno 

odzivi na 

ploševati 

vni ujmi 

je zaradi 

ahko pa 

egativne 

nih vrst, 

dpornost 

aditveno 

ustrezajo 

zbrancev 

t gozdov 

čilno, da 

n Yetter 

la sta, da 

nekaj pa 

rečno 30 

vrzel 18 

rezultati 

1
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kažej

so po

rast z

bilo 

najpo

le do

v prv

cm/le

Later

Silve

večja

vrzel

velik

pome

vrst, 

ohran

Hibb

cm/le

struk

to je 

se vr

letih.

upoč

m ni

Vend

ampa

imajo

podo

vsako

vklju

manj

an D. Vpliv sn
g. delo. Ljublj

jo zelo vari

onovno pro

zmanjšala, t

v večletni

ogostejših d

o 10 cm/leto

vih letih zap

eto. 

ralna rast j

ertown, 199

a v manjših

li na sestoj

kost in staro

ena za obn

drugače bi

njanje struk

bs (1982), k

eto z maksi

kturo in sest

vrzeli s pre

rzel z radije

. Vendar je 

časni, saj ob

 mogoče, d

dar to ne p

ak je le potr

o drevesa 

obno, in sic

o posamezn

učene v obn

jših vrzelih 

negoloma in s
jana, Univ. v L

iabilne vred

učevali iste

ta je znašala

ih ponovitv

drevesnih vr

o. Tudi Valv

piranja vrze

e odvisna 

97), saj v ve

h vrzelih. Ru

j ter kako 

ost vrzeli vp

novo sestoje

i prevladujo

kture dreves

ki je preučev

imumom 26

tavo gozda. 

emerom ma

em do 5 m p

to napoved

b pomanjkan

da bi vrzel z

pomeni, da 

rebno daljše

čas, da za

cer, da je po

no vrzel, po

novo (Valve

prisotne se

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

dnosti, maks

e vrzeli, je R

a 12 cm/leto

vah opazno

rstah pa je b

verde in Silv

eli lateralna 

tudi od vel

čjih vrzelih

unkle (1998

novonastale

plivata na g

ev; velike v

oče vrste iz

snih vrst. 

val manjše v

6 cm/leto te

Male vrzel

anjšim od po

pri povprečn

dovanje neto

nju svetlobe

zapolnila dr

je v večjih

e časovno o

apolnijo vrz

otrebnih 10

omembna je

erde in Silve

encozdržne 

radbo bukove
otehniška faku

simalno pa 

Runkle (199

o. Vzrok naj

o zmanjšev

bilo to nihan

vertown (19

a rast največ

likosti vrze

h zarast pote

8) še dodaj

e vrzeli vp

gostoto in v

vrzeli so po

zrinile mino

vrzeli pravi

er da imajo 

i definira po

olovice sest

ni rasti zapr

očno, saj se

e rastni pote

revesa z viš

h vrzelih z

obdobje, da 

zel z višin

0 do 40 let,

e velikost i

ertown, 199

vrste, v ve

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

zarast do 5

98) ugotovi

aj bi bil v po

vanje od 1

nje manj izr

997) sta s sv

čja, ter da s

eli (Runkle 

eka hitreje, j

a, da ni zna

plivajo na p

vrstno sesta

osebej pom

oritetne vrst

, da zarast p

vrzeli nasta

o formuli: p

tojne višine

rla v 36 leti

e po določen

encial ni dos

šinsko rastj

aradi več s

vrzel zapre

nsko rastjo.

, da se vrze

in tip motnj

97). Hibbs (

ečjih pa sen

čega gozda na 
a gozd. in obno

57 cm/leto. 

il, da se je p

očasnejši ras

18 cm/leto

razito in je l

vojo raziska

e vrednosti 

in Yetter, 

je pa gostot

ano, kako d

prisotno ml

avo mladja. 

embne za o

e, majhne v

poteka poča

ale z motnja

premer < 0,5

. Z raziskav

h, pri maks

ni doseženi

sežen. V vrz

o, saj je lat

svetlobe viš

ejo krošnje 

. Različni 

el zapre, se

je ter katere

(1982) je tu

ncozdržne in

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

Po desetih 

povprečna 

sti daljših v

o do 5cm/l

lateralna ras

avo ugotovi

i nahajajo m

1987, Valv

ta mladja p

dolgoročni s

ladje. Vsek

 Vrzeli so 

ohranjanje 

vrzeli pa sk

asneje, in si

ami velik u

5 x drevesn

vo je ugotov

simalni rasti

i širini later

zelih z radij

teralna rast 

šinska rast 

z lateralno 

avtorji ugo

eveda je dru

e drevesne 

udi ugotovil

n svetloljub

bmočju. 
e, 2015 

12

letih, ko 

lateralna 

vej, saj je 

leto, pri 

st upadla 

ila, da je 

med 4-26 

verde in 

o navadi 

so vplivi 

kakor pa 

velikega 

pestrosti 

krbijo za 

icer 6-14 

činek na 

na višina, 

vil, da bi 

i pa v 19 

alna rast 

jem do 5 

hitrejša. 

hitrejša, 

rastjo in 

otavljajo 

ugače za 

vrste so 

, da so v 

bne, ki v 
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(Valv

 

 

an D. Vpliv sn
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ih vrzelih r

verde in Sil

negoloma in s
jana, Univ. v L

rastejo hitre

lvertown, 19

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

eje. Veliko 

997). 

 

radbo bukove
otehniška faku

vrst v pod

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

drasti je cel

čega gozda na 
a gozd. in obno

o odvisnih 

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

od nastank

bmočju. 
e, 2015 

13

ka vrzeli 
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3 N

Nam

različ

več 

predv

lomlj

tudi p

Po pr

odziv

narav

dreve

trenu

obno

gojen

letve

 

Posta

Hipo

nasem

Hipo

Hipo

Hipo

an D. Vpliv sn
g. delo. Ljublj

NAMEN IN

men naloge 

čne načine 

snega se u

vsem v ml

jenja posam

po razbrem

rvih pregled

v sestojev p

ven odziv s

es do 10 cm

utkih (po t

ovo. Želeli s

nja gozdov 

enjakov z in

avili smo na

oteza 1: V le

menitve po 

oteza 2: V v

oteza 3: Jako

oteza 4: San

negoloma in s
jana, Univ. v L

N HIPOTEZ

je preučiti

obravnave s

ujame v kr

lajših razvo

meznih drev

enitvi (Jakš

dih terena s

po sečnji in

sestojev na 

m (Leibundg

tako katastr

smo ugotov

in ekonom

n brez ukrep

aslednje hip

etvenjakih n

snegolomu

vrzelih so se

osti poškodb

nacija ugodn

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

ZE 

i zgradbo b

sestojev po 

ošnje in ve

ojnih fazah

ves in večjih

ša, 2007). 

smo se odlo

n spravilu oz

tako obsežn

gut, 1993). E

rofalnem d

viti, kdaj je

mike. Namen

panja. 

poteze: 

ni pomladk

u in lateralne

 nasemenile

b preostaleg

no vpliva na

radbo bukove
otehniška faku

bukovih od

snegolomu

ečje so ob

h – v nere

h skupin po

očili, da pre

ziroma neu

no motnjo.

Eno glavnih

dogodku) o

potrebna se

n naloge je

ka, zato bo z

e rasti kroše

e v glavnem

ga sestoja so

a hitrejšo na

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

draščajočih 

u. Praviloma

remenitve 

edčenih buk

ovzroča kriv

učimo vpliv

ukrepanju, s

Letvenjaki 

h vprašanj, 

dzvati ter 

ečnja ter pr

e tudi ocena

zaraščanje s

enj. 

m anemohor

o večje v sa

aravno obno

čega gozda na 
a gozd. in obno

gozdov te

a velja, da g

ter da je s

kovih letve

vljenje debe

ve snegolom

aj nam je n

so sestoji s

ki se poraja

ali sanacij

resoja le-te 

a prihodnjeg

snegolomnih

ne in pionir

aniranih sest

ovo sestojev

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

er mladja g

gostejši ko j

sneg proble

enjakih, kje

el, ki se ne z

ma v letvenj

neznanka, k

s prsnim pr

a je, kako se

a pospeši 

iz vidika ek

ga razvoja 

ih vrzeli odv

rske vrste. 

tojih. 

v. 

bmočju. 
e, 2015 

14

glede na 

je sestoj, 

ematičen 

er poleg 

zravnajo 

njakih ter 

kakšen je 

remerom 

e v takih 

naravno 

kologije, 

bukovih 

visno od 

4
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4 M

4

Razi

enoto

za go

Razi

na do

sesto

V le

dežev

snega

katas

an D. Vpliv sn
g. delo. Ljublj

METODOL

4.1. OBJEK

skovalne p

o Studenec 

ozdove Brež

Slika 1: Preg

skovalne pl

obrih rastišč

oje v enoti te

etu 2012 je

vje, zato je 

a, kar je po

strofalnih p

negoloma in s
jana, Univ. v L

LOGIJA 

KT RAZISK

loskve so p

(GGE Stud

žice. 

gledna karta g

loskve so p

čih. Ti sesto

er najboljša

 bilo polet

bilo drevje

vzročilo, da

posledic sne

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

KAVE  

postavljene 

denec), ki je 

ozdnogospoda

ostavljene n

oji so bili v 

a drevesa. 

ti močno su

e močno oli

a je prišlo v

egoloma v 

radbo bukove
otehniška faku

v revirju 

 del Krajevn

arskih enot ob

na območjih

preteklosti 

ušno obdob

stano. Na to

v Gozdnogo

Sloveniji. 

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

Studenec, k

ne enote Se

bmočne enote 

h, kjer je pr

negovani, k

bje, katerem

o olistano d

ospodarski e

Evidentira

čega gozda na 
a gozd. in obno

ki sodi v G

evnica, Obm

Brežice (GGN

rišlo do poš

kar pomeni,

mu je sledil

drevje pa je 

enoti (GGE)

ane je bilo 

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

Gozdnogosp

močne enote

N GGE Breži

škodovanja 

, da gre za n

lo močno j

padlo do p

) Brežice do

105.000 m

bmočju. 
e, 2015 

15

podarsko 

e Zavoda 

 

ce). 

sestojev 

najboljše 

jesensko 

pol metra 

o najbolj 

m3 lesne 
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zalog

tega 

4.1.1

Brež

preda

gozd

prevl

podg

izkor

listav

zalog

4.1.2

Opis

enote

4.1.2

Gozd

gozd

na za

med 

manj

Stude

Tržiš

Celo

gozd

0,29 

gozd

90,8 

an D. Vpliv sn
g. delo. Ljublj

ge kot snego

bo 20 ha ob

1 Gozdno

žiško gozdn

alpskega, di

dov. Gozdn

ladujejo ra

gorska buk

riščena. V d

vci in smrek

ga in prirast

2 Gozdno

 GGE Stud

e Studenec 

2.1 Lega 

dnogospoda

dnogospodar

ahodu, med

Upravno e

jši, južni de

enec, Bučk

šče. 

tna površin

dnatost je 61

% gozdov

dnatosti: 79,

% gozdnato

negoloma in s
jana, Univ. v L

olomne, kar

bnovljene s 

gospodarsk

nogospodars

inarskega in

natost obm

astišča pod

ovja na si

drevesni se

ka. Ostale s

tek se v obm

gospodarsk

denec sem 

2010-2019.

arska eno

rskega obm

dtem ko južn

enoto Sevn

el pa v občin

ka, Telče, K

na GGE Stu

1 %. Od vse

v lokalnih s

,4 % je goz

ostjo ter 1 %

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

r je trikratni

saditvijo (V

ko območje

sko območ

n panonskeg

očja je 51

dgorskih bu

ilikatnih ka

stavi lesne 

skupine dre

močju dvigu

ka enota St

povzela po

 

ota Stude

močja. Narav

na in vzhod

nica in Kršk

ni Škocjan.

Krsinji Vrh

udenec je v

eh gozdov j

skupnosti. V

zdnate kraji

% kmetijske

radbo bukove
otehniška faku

i etat enote

Vintar, 2015

e Brežice 

čje leži v 

ga sveta. Na

1,8%. V g

ukovij na 

amninah. R

zaloge prev

evesnih vrst

ujeta (GGN 

tudenec 

o Gozdnog

enec leži

vna meja po

dna naravna

ko. Večji d

V celoti za

h in Malkov

velika 9.81

e 93,71 % z

V enoti loč

ine s 56,8 %

e krajine z 1

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

. Obnoviti b

5). 

jugovzhodn

a skupni po

ozdovih go

karbonatni

Rastišča so

vladuje buk

t se pojavlja

GGO Brež

ospodarske

i v os

oteka po rek

a meja ni iz

del (83 %) 

avzema kata

vec, delom

1,36 ha, od

zasebnih go

čimo 3 kraj

% gozdnato

18,8 % gozd

čega gozda na 
a gozd. in obno

bo potrebno

nem delu 

ovršini 136.0

ozdnogospo

ih in meša

o bogata in

kev, sledijo 

ajo z manjš

ice). 

m načrtu G

rednjem 

ki Savi na s

zrazita. Pote

enote leži

astrske obči

a pa katast

d tega je 6.

ozdov, 6 % 

jinske tipe 

ostjo, 19,6 %

dnatostjo. 

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

o 73 ha povr

Slovenije n

077 ha je 70

odarskega 

anih kamn

n niso pop

ji hrasti, d

šim deležem

Gozdnogosp

delu br

severu in re

eka po upra

i v občini 

ine Log, Hu

trski občini

.008,71 ha 

državnih go

z različno

% gozdne k

bmočju. 
e, 2015 

16

ršine, od 

na stiku 

0.485 ha 

območja 

ninah in 

polnoma 

drugi trdi 

m. Lesna 

podarske 

ežiškega 

eki Mirni 

avni meji 

Sevnica, 

ubajnica, 

i Vrh in 

gozdov, 

ozdov in 

stopnjo 

krajine z 
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4.1.2

GGE
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griče

Predv
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predv

niso 

temu

je s 1

Za en

4.1.2

GGE

nižin

4.1.2

Najv

izliva

enote

Stoje

Najv

glino

enote

4.1.2

V m

enote

velik

an D. Vpliv sn
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2.2 Relief 

E leži na pre

ovja spusti 

evnat svet tu

vsem v sev

nami, proti j

du se hribo

vsem severn

bila primer

u prostoru p

154 m na sk

noto Studen

2.3 Podneb

E leži na ob

ne je tudi po

2.4 Hidrolo

večja vodoto

a v Savo. M

e hudourniš

ečih vod je 

večje je Štr

okopu. Na m

e pa se naha

2.5 Matičn

matični podla

e najdemo 

kotrnske skl

negoloma in s
jana, Univ. v L

ehodu iz Po

v ravnino 

udi proti zah

vernem in 

jugu pa pos

ovje razme

na pobočja,

rna za kmet

poseben peč

krajnem jugu

nec je značil

bne značilno

brobju pred

od kontinent

oške razmer

oka v enoti

Mreža manjš

ški značaj. 

največ na š

ritovsko jez

meji enote j

aja ribnik L

na podlaga 

agi prevlad

mlajše pli

ade, kjer pr

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

osavskega h

Krške kot

hodu (Miren

zahodnem 

stopoma pre

eroma hitro

 strme lege

ijstvo. Moz

čat. Najvišja

u enote pri 

len element

osti 

ddinarskega

talnim vpliv

re 

sta reki Sa

ših vodotok

širšem ravn

zero, ki je 

je ribnik Re

oke. 

dujejo kamn

iokvartarne

revladujejo 

radbo bukove
otehniška faku

hribovja, ki 

tline (Krak

nsko podolj

delu je reli

eko gričevja

o spusti pro

, težko dost

zaično prepl

a točka eno

Čolnišču. 

t površja sti

a fitoklimat

vom. 

ava na seve

kov je gosta

ninskem in p

 značilen 

esa, prav ta

nine mezozo

e sedimente

apnenci z ro

ega odraščajoč
ulteta, Odd. za

se proti jug

kovski gozd

je). 

ief močno 

a prehaja v 

oti rekama 

topne jarke 

letanje gozd

te so Laze 

k med pred

tskega obm

eru in Mirn

a in ima pre

poplavnem 

sekundaren

ko umetneg

oika, predv

e. Med kre

oženci, pon

čega gozda na 
a gozd. in obno

gu preko gri

d). Prav tak

razgiban, p

ravninski s

Mirni in S

in področja

dnih in kme

pri Boštanj

alpskim in d

močja, zarad

a na zahodu

edvsem na s

območju K

biotop, na

ga nastanka

sem kredne

edne kamen

nekod tudi d

a brežiškem ob
ov. gozd. vire

ičevnatega 

ko prehaja 

prepleten z 

svet. Proti s

Savi. Gozd 

a, ki že v pr

etijskih povr

u s 588 m, 

dinarskim s

di bližine P

du, ki se pri

severu in na

Krakovskeg

astal v opu

a. V osrednj

e, le v južn

nine uvršč

dolomit z ro

bmočju. 
e, 2015 

17

Krškega 

v nižji, 

jarki in 

severu in 

porašča 

reteklosti 

ršin daje 

najnižja 

svetom. 

Panonske 

i Sevnici 

a zahodu 

a gozda. 

uščenem 

jem delu 

nem delu 

amo t.i. 

ženci. 
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4.1.2
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oj sestoja na

naravnemu 

bmočju. 
e, 2015 

63

e veliko. 

dovanost 

hodnosti. 

ovršinah 

poškodb, 

ehodnost 

mladic. 

jih gozd 

zdov, saj 

olezni in 

loljubnih 

ajanje na 

gozdovi 

grožajoči 

agotoviti 

izvedba 

težje in 

moramo 

rjenja, ki 

na temo 

em delu 

podobno. 

čine dela 

pravilno 

raziskavi 

odovanih 

a ploskvi 

razvoju 

3



 Kocja
   Mag

 

- 

- 

- 

Razi

na od

način

nada

 

an D. Vpliv sn
g. delo. Ljublj

po sanac

dreves, k

pri sanac

njihove k

pri sanac

preprečij

skava nam 

dzive sestoj

ni dela se b

aljujejo. 

negoloma in s
jana, Univ. v L

ciji na plos

ki bo hitrejš

ciji je potre

konkurente,

ciji je potreb

jo bujno raz

omogoča, d

jev po ujma

bodo verjet

sanacije na zgr
Ljubljani, Bio

skvah damo

še od višinsk

ebno poseka

, ki so v mla

bno ohranit

zrast zeliščn

da bomo ob

ah ter pome

tno prikaza

 

radbo bukove
otehniška faku

o možnost 

ke rasti pom

ati vsa pošk

ajših razvoj

ti prelomljen
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Hvala profesorju Juriju Diaciju za mentorstvo pri nalogi, za usmeritve, pomoč, 

potrpežljivost in spodbudo. Hvala tudi za možnost sodelovanja pri raziskovalnem delu, 

kjer smo povezali različne gozdarske strokovnjake. 

Hvala asistentu Dušanu Roženbergarju za pregled naloge in komentarje in Tomažu 

Adamiču za pomoč na terenu ter ves material, ki sta ga vedno našla zame. 

Hvala profesorju Robertu Brusu za hitro in natančno recenzijo naloge. 

Velik hvala zaposlenim Zavoda za gozdove Brežice, ki so mi omogočili raziskovalno delo 

na domačem terenu ter za vso pomoč, koristne nasvete in informacije, še posebej HVALA 

Vam Mojca Bogovič, Miloš Brinovec, in seveda Silvo Vintar, ki si vedno poskrbel, da smo 

vedeli kam gremo in kaj delamo. 

Zahvaljujem se Pahernikovi ustanovi za eno-letno štipendiranje na magistrskem študiju. 

Hvala družini, ki stoji ob meni že od nekdaj – hvala staršema, ki se nista naveličala 

poslušati, da zdaj bom pa res hitro konec in hvala Alenki, da ji lahko sestrsko težim. Hvala 

tebi Žiga, ki si vedel za vsako poškodovano drevo na ploskvah in vsak napačen izračun v 

nalogi. 

Študij gozdarstva je res lep, zato hvala vsem prijateljstvom, ki ostajajo in nepozabnim 

spominom, ki me bodo vedno znova nasmejali.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Popisni list za popolno premerbo vseh dreves na ploskvi. 

GGE:                               ODD:             ODS:             Popisal_____________.            

Ploskev  Stratum: 1 – nepošk.;   2 - pošk.NEsanirani;   3 – pošk.sanirani  Datum:_________

Klupiranje: Vse nad 1,3 m višine 

 cm bu      

N
ep

oš
ko

do
va

ni
 

A B A B A B A B A B A B A B 

1 2             

3 4             

5 6             

7 8             

9 10             

11 12             

13 14             

15 16             

17 17+             

P
oš

ko
do

va
ni

 d
ob

ri 

1 2             

3 4             

5 6             

7 8             

9 10             

11 12             

13 14             

15 16             

17 17+             

P
oš

ko
do

va
ni

 s
la

bi
 

1 2             

3 4             

5 6             

7 8             

9 10             

11 12             

13 14             

15 16             

17 17+             
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Skica ploskve in lokacije vrzeli 
in podploskev: 
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Priloga 2: Popisni list za izbrance. 

Izbranci: Zaporedno oštevilčenje 

 

Št. DV d (cm) 
(1,3m) h (m) h (m) 

(č.deb.) 
Nag 
(1-3) 

Plast 

(1-5)

Vit 

(1-3)

Kakd 

(1-3) 

Epi 

(1-3) 
Poškodovanost 

          Vel. Sta. Mes

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Nag. 

 

Nagnjenost 

1- ni 

2- do 22,5 ° 

3-22,5 ° - 45° 

 

Plast 

 

Plastovitost 

1 = Nadvladajoči 

2 = Vladajoči 

3 = Sovladajoči 

4 = pod 2/3 sestojne višine

5 = pod 1/3 sestojne višine 

 

Vit 

 

Vitalnost 

1 = močna 

2 = normalna 

3 = slabotna 

 

Kakd 

 

Kakovost debla 

1 = Brez napak 

2 = vmes 

3 = Rogovila, bule, zavitost… 

 

Epi 

 

Epikormski poganjki – 
glede na zastiranje 
čistega debla 

1 = 0 % 

2 = <10% 

3 = >10% 

Pošk. Velikost 
poškodbe/jakost 

1=nepoškodovano 

2=manjša 

3=srednja 

4=močnejša 

 Starost poškodbe 

1=ni poškodbe 

2=nova-s sanacijo 

3=stara-z ujmo 

4=hkrati stara in nova 

 Mesto poškodbe 

1=ni poškodbe 

2=krošnja 

3=vrh 

4=veje na deblu 

5=deblo 

6=koreničnik 
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Priloga 3: Popisni list za popis mladja na podploskvah. 

 

GGE:                               ODD:                     ODS:                 
Popisal_____________.            

 

Ploskev  Stratum: 1 – nepošk.;   2 - pošk.NEsanirani;   3 – pošk.sanirani  Datum:_________

Podploskev – pomladek   

 

Zastiranje po vrstah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Σ % > 100

P
om
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G
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ov
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Skupno zastiranje   
Σ % > 100

Vegetacija (%)  

Mineralni del tal (%)  

Skale + kamni (%)  

Ostanki dreves (%) 
>2cm 

 

Naklon (°)  

Ekspozicija (°)  
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Dominantni osebki (višji od 20 cm) 
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Vis-višina; Dol-dolžina; Pr1,2,3-dolžinski prirastek v letu 1,2,3;  

P
o
s
k

1- do 10 % 
2- nad 10 % ali terminalni pog. 
3-bonsai 


