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Rumene ptice na drevesnih deblih 

Projektni partnerji Gozdarskega inštituta Slovenije 

in Zavoda za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota 

so v začetku poletja v Murski šumi in Gornji Bistrici 

označili habitatna drevesa. 

Odrasli hrošči saproksilnih vrst, med katere sodijo 

tudi rogač (Lucanus cervus) (slika: naslovnica), veliki 

hrastov kozliček ali strigoš (Cerambyx cerdo) in 

škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) veljajo za 

slabe letalce, saj letijo le na razmeroma kratkih 

razdaljah. Zato je še toliko bolj pomembno, da je 

zagotovljena neprekinjenost njihovega habitata. 

Škrlatni kukuj rabi dovolj velike količine mrtvega 

lesa, strigoš in rogač  pa na kratkih razdaljah 

enakomerno razporejeno mrežo habitatnih dreves.  

Slika 1: Simbol rumene ptice na deblu označuje habitatno 

drevo (foto: B. Mali). 

 

 

 

Veliki srpan, 2016 
 

Na podlagi rezultatov monitoringa, ki je na 

študijskih območjih potekal leta 2015 , se je na 

lokacijah prisotnosti velikega rogača in strigoša 

izločilo habitatna drevesa. Z ukrepom želimo 

izboljšati življenjske razmere za omenjeni vrsti 

hroščev, katerih razvojni cikel je tesno povezan z 

lesom, predvsem s starejšimi hrastovimi drevesi. V 

Murski Šumi je bilo izbranih 30 habitatnih dreves, v 

Gornji Bistrici pa 14.  

 

 

 

 

 

Slika 2: Veliki hrastov kozliček ali strigoš (foto: Saxifraga, A. 

Vrezec). 

 

Poskrbeli smo tudi za škrlatnega kukuja, ki v 

Sloveniji velja za manj poznano in slabše raziskano 

vrsto. Odrasli in ličinke živijo pod lubjem odmrlih 

debel, predvsem listnatih dreves. V predelih 

prisotnosti hrošča, kjer delež odmrle in odmirajoče 

lesne mase ni bil zadosten, se je z namenom 

povečanja deleža odmrlega lesa, izvedlo več 

ukrepov, med drugim tudi obročkanje dreves. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Škrlatni kukuj (foto: Saxifraga, A. Vrezec). 

Obročkanje je ukrep, kjer s prekinitvijo skorje, 

kambija in zadnjih nekaj branik lesa dosežemo 

poškodbo prevodnih elementov. Posledično se 

drevo posuši. Pri gojenju gozdov se uporablja 

pri redčenju letvenjakov in drogovnjakov. 

Obročkana drevesa še nekaj let ostanejo v 

sestoju kot sušice in kasneje kot podrtice s 

čimer se povečuje pestrost habitatov za 

številne vrste.  

Slika 4: Obročkano in označeno drevo (foto: B. Mali).  

GoForMura v knjižnici Murska 

Sobota 

Že kar tri mesece se po Prekmurju in Prlekiji 

potepa likovna razstava Skrivnosti gozdov ob 

Muri.  

V mesecu avgustu jo tako srečate v Pokrajinski 

in študijski knjižnici Murska Sobota. Lahko pa si 

jo ogledate kar v udobju vašega doma na 

spletni strani projekta. Likovna razstava v PIKŠ 

Murska Sobota je tretja zapored v nizu razstav  

 

 

 

izdelkov, ki so nastali pod spretnimi rokami 

učencev v času likovnega natečaja GoForMura. Z 

njo želimo mlado in staro spodbuditi k 

opazovanju gozdov ter opozarjati na skrbno 

ravnanje z njimi. Preko umetniškega izražanja pa 

smo z namenom promocije znanosti med 

mladimi, bodoče raziskovalce spodbujali tudi k 

odkrivanju zanimivih habitatov vseh vrst živali in 

rastlin, ki živijo v gozdovih ob reki Muri. 

V mesecu septembru bo razstavo gostil center 

DUO v Veržeju.  

Slika 5: Likovna razstava v knjižnici Murska Sobota. 

GoForMura na spletni strani in 
Facebooku 

Projektno dogajanje lahko sledite in se vanj tudi 

aktivno vključite z vašimi komentarji ter predlogi na 

spletni strani goformura.gozdis.si in Facebooku. 
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