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22. april / svetovni dan Zemlje

09:30 Pozdrav organizatorjev in predstavitev projekta
09:40 – 10:50 Obravnava ključnih problemov gospodarjenja z
gozdovi
11:30 – 12:30 Zgodnje kosilo
12:30 – 13:00 Upravljavski načrt za multifunkcionalni gozd
13:00 – 14:30  Participativna delavnica
14:30 – 15:00 Razprava in zaključne besede
15:30 – 16:30 Sestanek projektnih partnerjev
17:00 – 19:00 Participativna delavnica za čebelarje



SPOMNITI VAS MORAM NA:

• Dovoljenje za fotografiranje in objavo skupinskih slik na
spletu.

• Oddaja ankete o Naturi 2000 na INFO mizo (pred kosilom).

• Za vprašanja je veliko časa po koncu sklopa predstavitev.



Novičnik



Spletne objave na goformura.gozdis.si



Facebook (FB) profil projekta GoForMura



Aleksander MARINŠEK, Lado KUTNAR, Boštjan MALI, Mitja SKUDNIK
Gozdarski inštitut Slovenije

Preliminarni rezultati monitoringa
gozdnih habitatnih tipov

VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V IZDELAVO
UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI«

Srednja Bistrica, 22. april 2016



UVOD:
2 RAZISKOVALNI OBMOČJI: Gornja Bistrica in Murska Šuma2 RAZISKOVALNI OBMOČJI: Gornja Bistrica in Murska Šuma



3 GOZDNI HABITATNI TIPI:3 GOZDNI HABITATNI TIPI:

HT – Habitatni tip
91K0 - Ilirski bukovi gozdovi
9110 - Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi
91L0 - Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi
91E0 - *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
91F0 - Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi vzdolž velikih rek
9180 - *Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih
91D0 - *Barjanski gozdovi
9530 - *(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora
91R0 - Jugovzhodni evropski gozdovi rdečega bora
9410 - Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu
4070 - *Ruševje z dlakavim slečem



91E0 - *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja



91F0 - Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi g.



*91E0

91L0 - Ilirski hrastovo-belogabrovi g.



Razširjenost raziskovanih GHT
v Gornji Bistrici



Razširjenost raziskovanih GHT
v Murski šumi



CRP projekt »Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih
tipov v Sloveniji, 2014-2016

KAZALCI OHRANITVENEGA STANJA GOZDNIH HABITATNIH TIPOV –
OSNUTEK MONITORINGA

Kazalci (znaki) ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov
opisujemo v naslednjih vsebinsko zaključenih sklopih:
1. SPLOŠNA OZNAKA MONITORINŠKE PLOSKVE/LOKACIJE/OBMOČJA
2. NARAVOVARSTVENA IZHODIŠČA
3. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI MONITORINŠKE PLOSKVE
4. SESTOJNE ZNAČILNOSTI MONITORINŠKE PLOSKVE
5. NARAVOVARSTVENE STRUKTURE NA MONITORINŠKI PLOSKVI
6. FLORISTIČNO-VEGETACIJSKE RAZMERE NA MONITORINŠKI

PLOSKVI



Terenski obrazec





Prirejeno po
National Summary
for Article 17 –
Slovenia, 2014
(2007-2012)

OCENA STANJA OHRANJENOSTI GHT– terenska, na podlagi prirejene metodologije (l. 2015)

OCENA STANJA OHRANJENOSTI GOZDNIH HABITATNIH TIPOV (l. 2013)
GOZDNI HABITATNI TIP / FOREST HABITAT TYPE KODA LETO ALP CON

*(Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora 9530 2013 FV

Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do subalpinskega pasu (Vaccinio-
Piceetea)

9410 2013 U1=

*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

91E0 2013 U1- U2-

*Barjanski gozdovi 91D0 2013 U1-

Jugovzhodno-evropski gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum) 91R0 2013 FV FV

Ilirski bukovi gozdovi (Aremonio-Fagion) 91K0 2013 FV FV

Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) 91L0 2013 U1= U1=

Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 9110 2013 U1+ U1+

Gozdovi hrasta črnike (Quercus ilex) 9340 2013 U1=

Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali F. angustifolia) vzdolž velikih rek

91F0 2013 U2-

*Javorjevi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih (Tilio-Acerion 9180 2013 U1- U1-



SESTOJNI PARAMETRI – STRUKTURA LESNE ZALOGE



SESTOJNI PARAMETRI – DEBELINSKI RAZREDI



SESTOJNI PARAMETRI – DEBELINSKI RAZREDI



ODMRLA LESNA BIOMASA



PROBLEMI / IZZIVI

Problematika slabega ohranitvenega stanja GHT:
 Spreminjanje ekoloških dejavnikov ob Muri:

poglabljanje struge Mure, nižanje višine podtalnice,
suše/poplave,…

 Invazivne vrste!!!
 Posledica  = moteno, oz. ponekod onemogočeno

naravno pomlajevanje drevesnih vrst, predvsem v
GHT *91E0 (oba topola, vrbe)

 Posledica = porušeno razmerje razvojnih faz
 Onemogočeno naravno pomlajevanje hrasta,

predvsem v GHT 91E0 in 91F0
 Problem umetne obnove in sadilnega materiala

(genetsko ustreznega!)



PROBLEMI / IZZIVI

 Izpad nosilnih drevesnih vrst (jesen zaradi jesenovega
ožiga, jelša (?) zaradi Phytophthore)

….
….



UKREPI
1. Pri obnovi gozda
2. Za zagotavljanje trajnosti GHT
3. Za izboljšanje zdravstvenega stanja
4. Nadzora nad invazivnimi vrstami



HVALA!
CRP projekt „Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti
manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v Sloveniji“
2014-2016

Naloga JGS 1/2: „Usmerjanje in strokovno vodenje spremljanja
stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov (RPG) - Raziskave
gozdnih rastišč in njihovega razvrednotenja kot podlage za
načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi“



VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V IZDELAVO
UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI«

Srednja Bistrica, 22. april 2016

OBNOVA GOZDOV OB MURI
Izvedba in problemi

Štefan Kovač, Zavod za gozdove Slovenije
Dr. Gregor Božič, Gozdarski inštitut Slovenije



STANJE Gozdnih habitatnih tipov (GHT):
91E0 Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja ter
91F0 Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi
je ocenjeno kot neugodno.

Problemi pri obnovi gozdov v teh GHT:
- „Naravnost“ vseh gozdov ob reki Muri in „ohranjenost“ drevesne sestave.
- Prostorska določitev omenjenih GHT.
- Spreminjanje GHT skozi čas, zaradi sprememb vodnega režima, klime …
- Prisotnost tujerodnih-invazivnih vrst (TIV), ki onemogočajo naravno in

umetno obnovo gozdov (dresnik, nedotika, zlata rozga, negundo ...).
- Bolezni nosilnih drevesnih vrst (jesenov ožig, Holandska brestova bolezen,

fitoftore na jelši) in njihovo izginjanje iz GHT – nadomestki?
- Problem pridobivanja sadilnega materiala bele vrbe in črnega topola

(semenski sestoji, semenska drevesa, vzgoja sadik – drevesničarstvo) in
„vsiljevanje“ teh sadik lastnikom gozdov, kot edini primeren sadni
material.



„Naravnost“ vseh gozdov ob reki Muri in „ohranjenost“ drevesne
sestave, ter obseg gozda v poplavnem območju reke Mure.
Vse gozdove je potrebno deliti na:
a/državne (bivše veleposestniške gozdove) in gozdove večje zasebne posesti:
- praktično vsi so nastali z umetno obnovo s sadnjo ali setvijo;
- danes predstavljajo ohranjene oblike GHT 91L0 in 91F0, njih stanje je ugodno.
- stanje GHT 91EO je zaradi pogoste sadnje klonov euro-ameriških topolov

pretežno ocenjeno kot neugodno.

b/razdrobljeno zasebno gozdno posest:
- obnova velikokrat prepuščena naravi, zato so gozdovi presvetljeni in z veliko

prisotnostjo TIV. Stanje – neugodno.
- interes lastnikov je saditi tiste vrste, ki zahtevajo „nič“ nege (topolovi kloni) in

imeti v svojem gozdu tiste vrste, ki zadovoljujejo njihove interese (pretežno les
za kurjavo, če pa je že kaj za prodati, pa naj ima čim večjo vrednost).

Spomnimo: gozdov v poplavnem območju reke Mure je danes
bistveno več (200 %) kot pred 140 leti (Jožefinski kataster).



Prostorska določitev
obravnavanih GHT in njim
primerna izbira drevesnih vrst.

Shematski prikaz GHT ob Muri.

Stanje GHT po združbah in po GoForMura.



Problem prisotnosti klonov evroameriških vrst črnega topola v
GHT 91E0.

Naravna obnova bele vrbe in črnega topola je zaradi bujnega zeliščnega sloja (TIV)
vprašljiva. Rezultat so običajno posamezna drevesa vrbe brez sestojne klime. Topola ni.

Vrsti se uspešno obnavljata le v posebnih rastiščnih razmerah (šibak zeliščni sloj,
dovolj vlage za kalitev semena in razvoj klice, sveža peščena tla), ki jih zaradi
„urejenih“ vodnih režimov (razen na novonastalih prodiščih ali drugih posebno
pogojenih okoliščin) NI.

Nasadi klonov evroameriškega črnega topola v danih okoliščinah ustvarjajo sestojno
klimo, zaradi ustvarjanja sence zatirajo svetloljubne TIV, predstavljajo habitat za
enake živalske vrste kot pri b.vrbi in č.topolu in izpolnjujejo gospodarska pričakovanja
lastnikov gozdov.

Ali obstaja bojazen genetske ogroženosti črnega topola?
Zaradi redkosti vrste DA!
Zaradi hibridizacije NE! (študija z genetskimi markerji)



Problem pridobivanja sadilnega materiala bele vrbe in črnega
topola in osnovanja topolovih vrbovij.

Izločenih semenskih sestojev ali semenskih dreves bele vrbe praktično nimamo.

Za črni topol imamo izločeni 1 semenski sestoj in nekaj posameznih semenskih dreves.

Edini registrirani drevesničar (GLG MS) se lahko na proizvodnjo sadik bele vrbe in
črnega topola iz sedanje proizvodnje evroameriških topolov prilagodi postopno in ko
bodo izpolnjeni določeni pogoji (razpoložljivi ustrezen semenski material, trg).

Spremeniti miselnost lastnikov gozdov, da namesto klonov evroameriškega topola (ta
zadovoljuje vsa njihova pričakovanja) sprejmejo črni topol in belo vrbo, bo
dolgotrajen proces. Brez korenčka ob palici bo težka.



Usmeritve za topole v GHT 91E0:

Aktivno varstvo starih in vitalnih dreves črnega topola v sestojih in ob gozdnih
robovih.
V gozdnih sestojih z redčenjem paziti na spolno strukturo vrste, ter pospeševati črni
topol v uravnoteženi spolni strukturi tudi s sadnjo različnih klonov (različni genotipi)
iste vrste – zagotavljanje prilagoditvene sposobnosti vrste. Sadnja zgolj enega klona
(genotipa) ni pot k genetski pestrosti vrste.

Podpora registriranim drevesnicam, ki so že specializirane za zagotavljanje ustreznega
GRM za predpanonsko regijo (Mura, Drava, Sava-Brežiško). Za vzpostavitev sistema
vzgoje ustreznega saditvenega materiala je potrebno prehodno obdobje vsaj 10 let.

Nasade je potrebno razumeti kot vmesno stopnjo k izboljšanju rastiščnih razmer za
sadnjo drugih avtohtonih vrst.

Po presoji se lahko na obstoječih plantažnih površinah dovoli zasaditev  s
selekcioniranimi kloni tujerodnih topolov ali drugih tukaj že desetletja prisotnih
tujerodnih vrst (črni oreh), ki lahko predstavljajo alternativo domačim vrstam, še
posebej, če slednje v danih razmerah okolja nimajo možnosti preživetja in donosnosti.



Osnovanje novih sestojev doba, črnega topola in črne jelše.
Izboljšanje stanja za krepitev habitatnih tipov 91E0 in 91F0.

Drev.
vrsta

Lokacija Dejavnos
t

Površina
(ha)

Število sadik

Hrast dob Pince – Ex rdeči bor 3.1 4,30 17.628 + 1.268 dosadnja
(18.896) + 104

Črni topol Pince – Ex plantaža topolovih
križancev

3.3 1,50 675 (635) + 40

Hrast dob Gornja Bistrica – Pri kantini 3.8 2400

Hrast dob Gornja Bistrica – Tinekov brod 3.8 1,18 (skupaj) 2500

Črna jelša Pince - poplavno območje 3.2 1,00 4000



OSNOVANJE HRASTOVEGA SESTOJA, MURSKA ŠUMA, odd. 4
Trasiranje zasaditve na terenu, zasaditev po načrtu sadnje, priprava tal, obžetev,
monitoring preživetja sadik, dosadnja sadik na območjih z večjo mortaliteto,
popravilo ograje.



OSNOVANJE SESTOJA ČRNEGA TOPOLA, MURSKA ŠUMA, odd. 1D

Gostota sadnje:
625 sadik/ha

Vzgoja sadik s
potaknjenci.



OSNOVANJE SESTOJEV HRASTA DOBA na 2 lokacijah v GOR. BISTRICI
ods 01095a (pri Kantini) in 01089g (pri Tinekovem brodu)

Sečnja, spravilo, priprava tal, priprava
sadilnega načrta, trasiranje zasaditve na
terenu, zasaditev po načrtu sadnje,
premazi vršičkov sadik s kemakolom.



OSNOVANJE SESTOJA ČRNE JELŠE v Murski šumi, ods 0102c

Sanacija po vetru izruvanih dreves,
spravilo, priprava tal, priprava
sadilnega načrta, trasiranje zasaditve
na terenu, zasaditev po načrtu sadnje,
sadnja.



Izboljšanje habitata bobra in vidre.
Zasaditev površin z avtohtonimi drevesnimi vrstami: črni topol,

bela vrba, črna jelša.
Sestoj /Drevesna vrsta Lokacija Dejavnost Površina (ha) Število sadik

Bela vrba in črna jelša Pince - mrtvica Sakastaš 3.7 1,2

Bela vrba 0,7 400

Črna jelša 0,5 2000

Črni topol in bela vrba Gornja Bistrica – rečna
terasa ob Muri

3.9 4,4

Črni topol 2,2 1200

Bela vrba 2,2 800



IZBOLJŠANJE HABITATA ZA
BOBRA IN VIDRO
osnovanje sestojev bele vrbe in č.
jelše v Murski šumi, 2c (1,2 ha)



IZBOLJŠANJE HABITATA ZA
BOBRA IN VIDRO
osnovanje sestojev bele vrbe in
črnega topola v G. Bistrici (4,4 ha)
Ods 01089a – pri Muri



Hvala za pozornost. 



Aleksander MARINŠEK, Lado KUTNAR

Gozdarski inštitut Slovenije, Odd. za gozdno ekologijo, Ljubljana

Invazivne tujerodne rastlinske
vrste v gozdovih ob Muri in
njihova vloga v ekosistemu

VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V IZDELAVO
UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI

Srednja Bistrica, 22. april 2016



UVOD:
Poplavni gozdovi so posebni gozdni
ekosistemi, ki jih je zaradi človekovega
vplivanja v evropskem prostoru vedno
manj in so zelo pomembni za ohranjanje
ogroženih živali, rastlin in njihovih
habitatov.

Poplavni gozdovi so posebni gozdni
ekosistemi, ki jih je zaradi človekovega
vplivanja v evropskem prostoru vedno
manj in so zelo pomembni za ohranjanje
ogroženih živali, rastlin in njihovih
habitatov.



Kje po državi so največja žarišča invazivnih
rastlin?

˝Največji problem so trenutno poplavni pasovi
nižinskih rek. Sava v spodnjem toku, Ljubljanica,
Krka, Drava, Mura. Sploh ob slednjih najdemo več
kot sto metrov široke sestoje, kjer tako rekoč ni več
avtohtonih vrst, kjer 90 odstotkov biomase
sestavljajo invazivne vrste, ki v poznem poletju in
jeseni oblikujejo neprehodne goščave.˝

prof. dr. Nejc Jogan, Mladina 28, 10. 7. 2015



Murska šuma Gornja Bistrica

OBMOČJE RAZISKAVE:



Ambrosia artemisiifolia
(ambrozija)

Acer negundo
(ameriški javor)

Impatiens glandulifera
(žlezava nedotika) Solidago gigantea

(orjaška/kanadska zlata rozga)

Erigeron annuus
(enoletna suholetnica)

Conyza canadensis
(kanadska hudoletnica)

Robinia pseudoacacia
(robinija)









1. Katere invazivne tujerodne rastlinske vrste (ITV) se
pojavljajo v gozdovih na izbranem študijskem območju ob
Muri?

2. Kakšna je njihova pogostnost in stopnja zastiranja?

3. Na katere gozdne habitatne tipe so posamezne invazivne
tujerodne vrste bolj navezane?

4. Kakšna je povezava med obilnostjo posamezne invazivne
tujerodne vrste in sklepom krošenj drevesne plasti?

Namen naše raziskave ITV:



METODE:

- Projekt GoForMura (cilj = učinkovitejše upravljanje in
spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom
na dveh študijskih območjih ob reki Muri) in

- Projekt Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti
manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v
Sloveniji (V4-1430)

ANALIZA TUJERODNIH INVAZIVNIH VRST:
- 3 GHT (*91E0, 91F0, 91L0)

- Projekt GoForMura (cilj = učinkovitejše upravljanje in
spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom
na dveh študijskih območjih ob reki Muri) in

- Projekt Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti
manjšinskih Natura 2000 gozdnih habitatnih tipov v
Sloveniji (V4-1430)

ANALIZA TUJERODNIH INVAZIVNIH VRST:
- 3 GHT (*91E0, 91F0, 91L0)



91E0 - *Obrečna vrbovja, jelševja
in jesenovja



91F0 - Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi



91L0 - Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi



ANALIZA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST:

- 3 GHT (*91E0, 91F0, 91L0)
- vegetacijski popisi (N= 130) (sistematično postavljena mreža

ploskev)
- ocena zastiranja posameznih vertikalnih plasti vegetacije,

odstotek zastiranja invazivnih vrst
- izračun korelacij (Pearsonov koeficient korelacij med stopnjo

zastiranja posameznih invazivnih vrst in zastiranjem drevesne
plasti)

ANALIZA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST:

- 3 GHT (*91E0, 91F0, 91L0)
- vegetacijski popisi (N= 130) (sistematično postavljena mreža

ploskev)
- ocena zastiranja posameznih vertikalnih plasti vegetacije,

odstotek zastiranja invazivnih vrst
- izračun korelacij (Pearsonov koeficient korelacij med stopnjo

zastiranja posameznih invazivnih vrst in zastiranjem drevesne
plasti)

METODE:



V raziskovanih GHT je bilo prisotnih 15 (17) invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst:

Acer negundo (49),
Ambrosia artemisiifolia (1),
Amorpha fruticosa (1),
Conyza canadensis (1),
Duchesnea indica (13),
Echinocystis lobata (4),
Erigeron annuus (4),
Fallopia japonica (4),
Impatiens glandulifera (67),
Impatiens parviflora (5),
Juncus tenuis (1),
Parthenocissus quinquefolia (3),
Robinia pseudacacia (14)
Rudbeckia laciniata (1)
Solidago sp. (37).

(v oklepaju je podano število ploskev, v katerih se vrsta pojavlja, ne glede na vertikalno plast)

V raziskovanih GHT je bilo prisotnih 15 (17) invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst:

Acer negundo (49),
Ambrosia artemisiifolia (1),
Amorpha fruticosa (1),
Conyza canadensis (1),
Duchesnea indica (13),
Echinocystis lobata (4),
Erigeron annuus (4),
Fallopia japonica (4),
Impatiens glandulifera (67),
Impatiens parviflora (5),
Juncus tenuis (1),
Parthenocissus quinquefolia (3),
Robinia pseudacacia (14)
Rudbeckia laciniata (1)
Solidago sp. (37).

(v oklepaju je podano število ploskev, v katerih se vrsta pojavlja, ne glede na vertikalno plast)

+ 2 tujerodni, neinvazivni:
Juglans nigra (19) in
Fraxinus americana (15)

REZULTATI:



REZULTATI:

Acer negundo (49) = 38 %
Ambrosia artemisiifolia (1)
Amorpha fruticosa (1)
Conyza canadensis (1)
Duchesnea indica (13) = 10 %
Echinocystis lobata (4)
Erigeron annuus (4)
Fallopia japonica (4)
Impatiens glandulifera (67) = 51 %
Impatiens parviflora (5)
Juncus tenuis (1)
Parthenocissus quinquefolia (3)
Robinia pseudacacia (14) = 11 %
Solidago sp. (37) = 28 %
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Povprečno število invazivnih tujerodnih vrst
in njihovo sumarno zastiranje glede na GHT

N [%]

REZULTATI:



91E0 - *Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
91F0 - Poplavni hrastovo-jesenovo-brestovi g.
91L0 - Ilirski hrastovo-belogabrovi g.

Pogostnost pojavljanja posameznih invazivnih vrst v 3 GOZD. HAB. TIPIH:

REZULTATI:



Povprečno število invazivnih tujerodnih vrst v
odvisnosti od zastiranja zgornje drevesne plasti
glede na GHT

[%] N

REZULTATI:



Povezava med zastiranjem drevesne plasti in zastiranjem
invazivnih vrst v sestoju.

REZULTATI:



Ravnanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami v poplavnih
gozdovih ob Muri (in drugod)

 Tehnike zatiranja/omejevanja posameznih invazivk?

 Smiselnost odstranjevanja ˝zamujenih˝ (Acer negundo, Fallopia,
Impatiens glandulifera, Solidago,…) in vrst ˝v začetni fazi širjenja˝
(Amorpha, Ambrosia, Conyza, Ailanthus…) v gozdnem prostoru?

 Ozaveščanje in obveščanje deležnikov v gozdu (lastniki, gozdarji,
lovci, čebelarji…)



Pogled na invazivne
tujerodne vrste je lahko
odvisen tudi od zornega
kota gledanja!!



Ravnanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami v poplavnih
gozdovih ob Muri (in drugod)
…

 Gozdnogojitveni ukrepi? Sajenje večletnih višjih sadik, postopno
odpiranje sestojnega sklepa, priprava tal za sadnjo,…? Katere
vrste?

 Sprememba statusa „tujerodnosti“ nekaterih vrst (npr. Robinia
pseudacacia, Quercus rubra, Juglans nigra)?



https://www.pinterest.com/pin/54395107969850458/?from
_navigate=true



VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V IZDELAVO
UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI

Srednja Bistrica, 22. april 2016

Aktualne bolezni, ki ogrožajo
stabilnost habitatnih tipov ob Muri

prof. dr. Dušan Jurc, dr. Nikica Ogris
Gozdarski inštitut Slovenije



• Cilj:
Popis bolezni za oceno ogroženosti habitatnih tipov

• Pričakovan rezultat:

1. Analiza poškodovanih dreves po habitatnih tipih
2. Ocena ogroženosti habitatnih tipov zaradi bolezni
3. Predlog ukrepov za izboljšanje stanja habitatnih
tipov



Murska Šuma – opravljeni transekti

(16,3 km)



Gornja Bistrica – opravljeni transekti

(9,4 km)



STANJE: ugotovili smo, katere bolezni imajo največji
vpliv na stanje gozdov v območju raziskave

Slovensko ime Latinsko ime Št. Delež (%)
jesen Fraxinus spp. 1274 31,4
hrasti Quercus 865 21,3
vrbe Salix 406 10,0
črna jelša Alnus glutinosa 342 8,4
beli gaber Carpinus betulus 217 5,3
brest Ulmus spp. 207 5,1
maklen Acer campestre 168 4,1
topoli Populus 149 3,7
robinija Robinia pseudacacia 117 2,9
gorski javor Acer pseudoplatanus 108 2,7
čremsa Prunus padus 104 2,6
negundovec Acer negundo 43 1,1
črni oreh Juglans nigra 20 0,5
bukev Fagus sylvatica 17 0,4
češnja Prunus avium 13 0,3
bezeg Sambucus spp. 3 0,1
brek Sorbus torminalis 3 0,1
glog Crataegus spp. 2 0,0
lipa Tilia platyphyllos 2 0,0

Bolna drevesa: frekvenčna
porazdelitev



Jesen propada zaradi jesenovega ožiga in
posledično tudi zaradi okužbe z mraznico, ki
povzroča belo trohnobo korenin (Armillaria

spp.)



Trosišča glive Hymenoscyphus fraxini (Chalara fraxinea)
na pecljih lanskoletnih jesenovih listov



Odmiranje jesenov zaradi jesenovega ožiga (Chalara fraxinea) se
bo nadaljevalo in intenziviralo, propad dreves dodatno
pospešujejo okužbe z mraznico (Armillaria spp.). Najhitreje
propada mladje. Priporočamo pravočasen sanitarni posek starejših
dreves, da se ohrani vrednost lesa in prepreči namnožitev
pisanega jesenovega ličarja (Leperesinus fraxini), ki lahko
dodatno prizadene poškodovane jesenove sestoje.
Ker je dokazana večja ali manjša odpornost posameznih jesenov
na jesenov ožig priporočamo previdnost pri odbiri dreves za
sanitarni posek: manj poškodovana drevesa ohranjamo v sestoju.
Posek opravimo takrat, ko pričnejo odmirati poganjki iz debla.



Na hrastih smo ugotovili številne povzročitelje
bolezni, vendar je njihov vpliv na zdravje
hrastov majhen.



• Hrastova pepelovka (Erysiphe alphitoides)
• Rjavenje hrastovih listov (Apiognomonia quercina)
• Bela trohnoba korenin (Armillaria spp.)
• Simptomi okužb s fitoftorami (Phytophthora spp.)

Hraste bodo bolezni (in škodljivci) prizadeli
predvsem z ozirom na ekološke razmere: ob
močnejših stresih (suša, upad talne vode) bodo
poškodbe močnejše. Ostati morajo gospodarsko
najpomembnejša vrsta na njim ustreznih rastiščih.



Z vrbami na pregledanem območju praktično ne
gospodarijo in jih zajedajo številne lesne glive
(razgrajevalke lesa), značilne za staro,
propadajoče drevje.



Črna jelša mestoma hira in potrjena je
prisotnost jelševe fitoftore (Phytophthora
alni subsp. uniformis in P. alni subsp.

multiformis, ne pa
močno patogene P. alni
subsp. alni).
Bolezen predstavlja
izjemno velik problem v
celi Evropi, ukrepi proti
bolezni niso znani in
verjetnost močnejšega
odmiranja jelš v
prihodnosti je zelo
verjetna.



Javorov rak (Eutypella parasitica) je redka bolezen,
ampak je tujerodna in invazivna, nujno izločamo
obolela drevesa in s tem zmanjšujemo nadaljnje okužbe.



Na listih gorskega javora smo
ugotovili zanj značilne bolezni, ki
pa ga ne ogrožajo.

Javorova katranasta pegavost
(Rhytisma acerinum)

Javorova siva listna pegavost
(Cristulariella depraedans)

Rjavenje listja belega javora
(Pleuroceras pseudoplatani)



HVALA ZA POTRPLJENJE!



Srednja Bistrica, 22. april 2016

Vidra in bober ob Muri

PREDSTAVITEV VMESNIH REZULTATOV MONITORINGA
ZA IZBRANI PROJEKTNI OBMOČJI

Tatjana Gregorc, univ. dipl. biol.
Marjana Hönigsfeld Adamič, univ. dipl. biol.

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine



Opravljeno delo - monitoring
• Več kot 30 terenskih pregledov projektnih območij;

– Vidra: potrjena prisotnost na več kot 80 lokacijah
– Bober: potrjena prisotnost na več kot 100 lokacijah

• Spremljanje bobra in vidre s kamerami
– cca 100 dni
– cca 3.000 foto in video posnetkov



Vidra
- populacija(e) se v Sloveniji širi(jo), narašča

tudi število;
- iz slovenskih voda nikoli ni povsem izginila (ni

bila iztrebljena);
- na obeh projektnih območjih se stalno

pojavlja.



Srednja
Bistrica



Murska
šuma



Bober
- od srede 18. stoletja je veljal za izumrlo vrsto;
- pred 20 leti so bili naseljeni prvi bobri na

Hrvaškem;
- kolonije na Hrvaškem so izvor bobrov, ki

naseljujejo slovenske reke;
- teritoriji družin vključujejo tudi dele projektnih

območij na reki Muri.



Srednja
Bistrica



Murska
šuma



Vrsti sobivata…



Vpliv bobra na okolje

• povečana retencijska sposobnost območja,
• povečana samočistilna sposobnost vodotokov,
• ustvarjanje življenjskih okolij (mokrišč) za nekatere druge vrste,
• izboljševanje habitatnih razmer,
• podrta drevesa so vir hrane tudi za druge rastlinojede vrste,
• zapuščene bobrove jezove in brloge kot zatočišča uporabljajo

tudi druge živali,
• …





Grožnje
• bober ni več v zavesti ljudi kot avtohtona žival

(sobivanje),
• nerazumevanje njegove vloge v ekosistemu,
• uničevanje habitatov, bobrišč in osebkov,
• zamenjava za druge vrste,
• utopitve na vodni infrastrukturi in hidroelektrarnah
• bolezni,
• plenilci,
• povozi, …



VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V IZDELAVO
UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI«

Srednja Bistrica, 22. april 2016

Sobivanje z bobrom
Saša Vochl, Gozdarski inštitut Slovenije



Stanje v Sloveniji
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Število prijavljenih škodnih primerov zaradi bobra v
obdobju 2009-2015 za Slovenijo

- kmetijske površine (koruza)
- drevje (vrba, gozdno drevje, sadno drevje)



Izobraževanje - Sodelovanje - Razumevanje

Likovni natečaj
Skrivnosti gozdov ob
reki Muri

Izobraževalni
seminarji za pedagoge

Delavnice

Medijske
objaveSodelovanje z

izkušenimi
državami

Okoljska vzgoja



Vzdrževanje in izboljšanje habitata

Kazalci habitata = kje smo? + kam gremo? + kako daleč smo?

Glasilo LIST, ZGS,
2009

Kryštufek in sod., 2003

Š. Planinšek, GIS, 2013

?



Uravnavanje populacije

Bober je v Sloveniji zavarovana vrsta.

V večjem delu Evrope je bober lovna vrsta.

ZAVAROVANA VRSTA postane LOVNA VRSTA!
To zahteva postopno spreminjanje odnosa javnosti do

bobra.



Tehnične rešitve

1. Ograjevanje
2. Odvračala
3. Premazi



Nadomestila

Bober kot zavarovana vrsta sodi pod
okrilje Ministrstva za okolje in prostor
(ARSO).

Kot izredni ukrep kadar vse ostalo odpove.



VAŠI PREDLOGI, MNENJA, SKRBI,
IZKUŠNJE…

POVEZANE Z BOBROM

SOS BOBER



»VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV
V IZDELAVO UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI«

Delavnica za širšo javnost

ZAKLJUČKI

Srednja Bistrica, 22. april 2016

»VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV
V IZDELAVO UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

ZA IZBRANI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI«

Delavnica za širšo javnost

ZAKLJUČKI

Srednja Bistrica, 22. april 2016



ZAHVALA VELJA VSEM:

• Ki ste poslušali predstavitve raziskovalcev
• Ki ste podali komentarje in vprašanja
• Ki ste se konstruktivno prerekali
• Ki ste potrpežljivo čakali na besedo
• Ki ste pomagali pri organizaciji

Na svidenje na zaključni konferenci decembra 2016!!
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