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1 UVOD
Gozd kot celota nam sluţi za zadovoljevanje različnih potreb materiale in nematerialne
narave. Bistveno prispeva k ekološkemu ravnoteţju in videzu krajine. Kot ekosistem
zagotavlja pomembno pestrost krajine, zato ga je potrebno ohraniti in z njim gospodariti tako,
da se ohranja njegova sonaravna naravnanost in pozitivni vpliv na širše okolje. Velikokrat
gledamo na gozd oz. posamezna drevesa z ekonomskega kota, ko nam drevo predstavlja
predvsem materialno vrednost, ki jo doseţejo njegovi kubiki na trgu. Velikokrat pa tudi
pozabljamo na ostale vrednosti, ki nam jo ponuja gozd in hkrati tudi posamezna drevesa,
bodisi so to estetska, vzgojna, rekreacijska, spominska vrednost in jih nemalokrat
zapostavljamo.
Gozd je zanimiv kot prostorna sestavina prostora, ki človeku omogoča doţivljanje miru,
zasebnosti, različna doţivetja, vizualne uţitke ob naravnih lepotah in je tudi primeren za razne
novejše oblike turistične rekreacije, vendar v mejah obzirne rabe. Še toliko bolj kot za
podeţelsko, je gozd zanimiv za urbano druţbo oz. za ljudi, ki ţivijo v urbanih okoljih, kjer je
gozda bistveno manj kot na podeţelju. Pogosto je gozd nekateri urbani druţbi nepoznan, zato
je pomembno na kakšen način se gozd predstavlja v virih informacij in učbenikih. Z dobro
načrtovanim usmerjanjem turistov in njihovega početja jih zlahka obdrţimo na gozdnih poteh
in posebej urejenih mestih in s tem zmanjšamo poškodbe na gozdu, nevarnosti poţarov,
odmetavanja odpadkov in celo nepotrebni hrup.

1.1 CILJI NALOGE
Gorska narava je preteţno gozdnata. Veliko planinskih poti se vije po sencah gozdov ali
mimo posameznih dreves. Velikokrat se zgodi, da posameznih, iz različnih vzrokov
zanimivih, dreves na planinski poti ali izven nje sploh ne opazimo. Zakaj? Kakšno mora biti
drevo (ali katerakoli druga rastlina), da ga/jo opazimo? Odgovorov bi lahko bilo veliko, saj
vsak posameznik drugače gleda na okolje in naravo okoli nas in se različno odziva na
elemente v njej. Planinci največkrat beremo o zavarovanih in ogroţenih lepo cvetočih
rastlinah, o drevesnih naravnih vrednotah pa veliko manj. Ohranjamo ponavadi nekaj kar je
lepo, izjemno, ogroţeno, posebno morda nenavadno v druţbenem okolju, v gozdu ali med
drevesi pa tovrstnih vrednot ne iščemo dovolj. Drevo kot samo po sebi ni pomembno samo
zaradi materialnih lastnosti kot so njegova debelina in višina temveč gledano tudi iz vidika
nematerialnih lastnosti kot so estetski, vzgojni, kulturni, varstveni vidik.
Cilj seminarske naloge je z osebnim stikom pribliţati ljudem naravo, gozd, da se čim bolj
celovito zavejo vrednot okoli sebe in s tem znajo opozoriti tudi druge ljudi nanje, da so na
njih vedno pozorni in v skladu s tem tudi varujejo le te. Skozi seminarsko nalogo se nagibam
predvsem k drevesnim vrednotam, ki jih lahko najdemo v urbanem okolju v katerem ţivimo
in tudi ob naših planinskih poteh. Seminarski nalogi prilagam tudi primer, kako lahko
določeno drevo, ki ustreza kriterijem vrednotenja, predlagamo za naravno vrednoto.
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2 PREGLED OBJAV
Večino podatkov sem našla v krajših sestavkih različnih poljudnih in strokovnih časopisov,
strokovnih knjigah ter zloţenkah. Nekaj gradiva sem zasledila tudi na spletnih straneh
zavarovanih območij, parkov ter javnih zavodov Slovenije.V veliko pomoč mi je bila tudi
knjiga prof. Roberta Brusa, Drevesne vrste na Slovenskem ter knjiga, ki jo je izdal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Breţice in društvo inţinirjev in tehnikov gozdarstva
Breţice, Zeleni zakladi ob Savi in Krki.

3 METODE DELA
Pri izdelavi seminarske naloge sem uporabila metodo spraševanja, s katero sem pridobila
mnenja, stališča in prepričanja, metodo opazovanja, ter metodo analize vsebine ter
dokumentov. Podatke o naravnih vrednotah, ki se nahajajo v območju Kozjanskega parka v
katerem tudi sama ţivim, sem preverila na samem terenu in se prepričala, da si resnično
zasluţijo mesto omembe naravne vrednote. V veliko pomoč so mi bili pogovori. Zame je to
bila dobra izkušnja, saj sem na ta način dobila priloţnost, da dobim informacije od
usposobljenih ljudi z veliko izkušnjami in znanjem s področja botanike in gozdarstva, ki
delujejo na tem območju. Za izdelavo popisnega lista predlagane naravne vrednote sem
potrebovala tudi gozdarsko merilno orodje, kot so premerka ter merilni trak.
Nekaj informacij sem pridobila s pomočjo prijaznih domačinov, ki so mi bili pripravljeni
odgovarjati na moja vprašanja. Moje delo je večinoma potekalo na terenu. Tako sem obiskala
gozdno učno pot Pišece, vas Pišece, Podsredo, Osredek, Kozje in vas Pečice, kjer je nastalo
kar nekaj fotografij florističnega bogastva juţnih obronkov Orlice, naravnih vrednot ter
fotografij kulturne krajine.

4 SPLOŠNI POMEN VLOG GOZDA
Zakon o gozdovih je vloge gozda poimenoval kot splošno koristne funkcije gozda, ki jih
lahko uţiva širša javnost, ne glede na to ali je lastnik gozda ali ne. Ob branju predpisa je
jasno, da gozd: proizvaja (ne le lesa, ampak tudi številne druge naravne dobrine) ter
soustvarja okolje (vpliva na erozijske procese, klimo, vodni reţim, vitalnost okolja).
Na splošno nam gozd ponuja v rabo lesnoproizvodno, nabiralniško, lovnogospodarsko,
okoljsko, socialno vlogo (rekreacijska, turistična, vzgojna, raziskovalna, dediščinsko
varstvena vloga), varstveno vlogo, obrambno ter estetsko vlogo. Za vsako izmed vlog gozda
lahko opredelimo interesni krog ljudi, ki uţivajo oz. bi/bodo uţivali koristi od neke vloge. Ta
opredelitev upošteva prostor in čas. Širina tega kroga je posredno izraţena skozi pomembnost
funkcije in nam hkrati označuje tudi krog potencialnih zaveznikov v prizadevanjih za
posamezno vlogo oz. za vloge gozda nasploh. Včasih prihaja tudi do konflikta med
posameznimi vlogami ( npr. v gozdnih rezervatih je prepovedana lovnogospodarska funkcija
gozda - izključujoč odnos). Ohranjanje gozda in vseh njegovih vlog je temeljna značilnost
sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom. Vse objekte naravne in kulturne
dediščine je potrebno formalno zavarovati, da zagotovimo njihovo ohranitev.
2
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5 REKREACIJSKA VLOGA GOZDA, KOT NAJBLIŽJA
PLANINSKO REKREATIVNI FUNKCIJI GOZDA
Planincem najbliţja vloga gozda je seveda socialna vloga oz. rekreacijska vloga, saj gre za
dejavnost v prostem času, pri kateri si skozi laţjo fizično aktivnostjo v naravnem okolju
krepimo boljše fizično in duševno počutje. Vplivni radij rekreacijske funkcije gozda delimo
na dnevno rekreacijo, rekreacijo ob koncu tedna ter počitniško rekreacijo. Rekreacijska vloga
se tesno prepleta še z zdravstveno, estetsko, vzgojno ter dediščinsko varstveno vlogo gozda.
Odnos javnosti do te vloge je kulturno pogojen, niha pa lahko še z letnim časom (spomladi
občudujemo prebujajoči se gozd,cvetenje in ptice, jeseni pa nabiramo kostanj,gobe...)
Zadovoljevanje rekreacijske vloge ogroţa: neustrezna količina in razmeščenost zanjo
primernih gozdov, njihovo zdravstveno stanje, konflikti med javnim in zasebnim interesom pa
tudi konflikti z drugimi vlogami.

6 POJEM NARAVNA VREDNOTA
Pojem naravne vrednote običajno razumemo na dva načina, ki se lahko medsebojno
prekrivata ali pa sploh ne. Laično pojmovanje razume naravno vrednoto kot povsem
nesistemsko kategorijo, označuje jo nadpovprečna subjektivna vrednost. Manjše jezero,
razgledna točka na vrhu hriba, večji predel gozda, pečina, jama itd. lahko imajo za lokalne
prebivalce izreden naravovarstveni pomen, na širšem regionalnem ali drţavnem nivoju pa po
prej navedenih merilih ne odstopajo in jih zato pravno formalno ne moremo imenovati in
obravnavati kot »naravno vrednoto«. Nikakor pa se tudi na ta način razumljene naravne
posebnosti ne smejo prezreti in se morajo upoštevati pri naravovarstveni presoji.
O zvrsteh naravnih vrednot govori posebna uredba, ki jo je izdala Vlada RS. Med nje spadajo:
površinska geomorfološka NV, podzemeljska geomorfološka NV, geološka NV, hidrološka
NV, botanična NV, zoološka NV, ekosistemska NV, drevesna NV, oblikovana NV, krajinska
vrednota. Merila njihovega vrednotenja so izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost,
ohranjenost, redkost, ekosistemska pomembnost, znanstveno-raziskovalna pomembnost,
pričevalna pomembnost in mednarodna pomembnost. Tako razglašene naravne vrednote se
potem delijo na naravne vrednote drţavnega pomena in naravne vrednote lokalnega pomena.
Vse naravne vrednote, razglašene na območju narodnega in regijskih parkov, se smatrajo kot
naravne vrednote drţavnega pomena. To je z vidika varstva narave lahko zelo pomembno, saj
bodo za ohranitev naravnih vrednot drţavnega pomena veljali posebni zakonski in
podzakonski akti, s katerimi jih bo moč uspešneje varovati.
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Uradni list RS, št. 96/2004 z dne 30. 8. 2004
4. člen (naravne vrednote)
(1) Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.
(2) Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi
drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.
(3) Naravne vrednote iz prejšnjega odstavka so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter
njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni
ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi,
brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste,
njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana
narava.
(4) S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti
naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo,
ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot.

6.1 MERILA IN KRITERIJI ZA EVIDENTIRANJE NARAVNIH VREDNOT
Strokovna merila vrednotenja naravnih vrednot so določena z Zakonom o ohranjanju narave
(ZON), Uradni list RS, št. 96/2004). V preteklosti sta bila kulturni in estetski vidik dojemanja
izjemnosti drevesa najbolj poudarjena v določanju kriterijev vrednotenja (OCVIRK in
sod.,2004). Teţave so se pojavile, ker je vrednotenje kulturnega pomena, predvsem pa
vrednotenje na podlagi estetskega vidika zelo odvisno od samega dojemanja človeka
subjektivno in je toliko različno, kolikor je ljudi.
Zaradi laţjega in objektivnega presojanja vplivov morajo biti kriteriji opredelitve naravnih
vrednot SMART.
SMART kriteriji (prirejeno po ALEKSANDER, 2008):



Specifični (Specific): za vsako drevo (objekt) mora biti podana vrednost, ki ne more biti
podvrţena različnim interpretacijam (nedvoumnost kriterija) in se lahko zoperstavi
različnim pravnim izpodbijanjem;
Merljivi (Measurable): Merljivost kriterija je osnovni parameter za uspešno in
objektivno varovanje drevesnih naravnih vrednot. Merljivi kriteriji pri drevesnih naravnih
vrednotah so: obseg, višina, površina krošnje…
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Dosegljivi (Attainable): Kriteriji morajo biti podani tako, da ne precenjujemo
sebe/organizacije in resursov, ki jih imamo na voljo, pri tem moramo biti realistični.
 Primerni (Relevant): Kriteriji morajo biti v skladu z obstoječo zakonodajo in predpisi;
Časovno določeni (Time-bound): Določeno mora biti časovno obdobje, v katerem se kriteriji
ne spreminjajo. Presoja nastopi šele po tem časovnem obdobju in nam pove, ali so bili kriteriji
zadovoljivi za doseganje ciljev varstva/ohranjanja in ali jih je potrebno prilagoditi ali celo
izločiti.
Pri določanju kriterijev moramo vedno upoštevati naslednja izhodišča:
 Razpoloţljiva literatura in raziskave, ki so v trenutku določanja kriterijev na
voljo (velikokrat imamo na razpolago zelo omejen nabor razpoloţljive
literature, podatkov),
 Naše strokovne kompetence in izkušnje pri določanju kriterijev (tudi
povezovanje strokovnih inštitucij),
 Spreminjanje človekovih vrednot in dojemanja narave,
 Spreminjanje okoljskih faktorjev (upoštevanje dinamike narave ter časovne
komponente in minljivosti ţivih bitij);
Največji pomen pri opredeljevanju drevesnih naravnih vrednot se zaradi relativno
enostavnega in objektivnega merjenja dodeli dimenzija drevesa, še posebej obsegu debla.

6.2 POTEK PODELITVE STATUSA NARAVNA VREDNOTA
Po opravljenem evidentiranju in vrednotenju delov narave Zavod RS za varstvo narave
pripravi strokovni predlog za določitev naravnih vrednot in njihovo razvrstitev na naravne
vrednote drţavnega ali lokalnega pomena.
Minister s tem predlogom seznani lokalne skupnosti, ki lahko podajo svoja mnenja na ta
predlog. Po obravnavi teh mnenj, minister določi naravne vrednote in jih razvrsti na naravne
vrednote drţavnega ali lokalnega pomena ter predpiše podrobnejše varstvene in razvojne
usmeritve za varstvo naravne vrednote (ZON-UPB2, 37.člen). Minister na podlagi strinjanja z
lokalnimi oblastmi izda Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (priloga), v katerem
so zabeleţene vse dopolnitve, izbrisi ali kakršne druge spremembe v registru naravnih vrednot
(OCVIRK in sod., 2004).

5

Okrošek K. Drevo kot izjemna naravna vrednota. Seminarska naloga. Ljubljana, 2010
Varuh gorske narave

6.3 SODELOVANJE JAVNIH SLUŽB PRI EVIDENTIRANJU NADALJNEM
VAROVANJU NARAVNIH VREDNOT
Javna gozdarska sluţba (Zavod za gozdove Slovenije) spada med največje javne zavode v
drţavi. Kot inštitucija močno podpirajo naravovarstvena prizadevanja in sodelujejo z vsemi,
ki varujejo in spoštujejo naravo, tako tudi s planinci. Zavod ima pregled nad prostorom, tako
tudi nad gozdom/drevesi, ki so zagotovilo dobrega počutja na planinskih poteh in temelj
slovenske krajinske privlačnosti. S svojim sonaravnim delovanjem, nego in varovanjem
gozda, ima gozdar vpliv na najmanj 60% Slovenije in je stalno prisoten v tem prostoru in
pozna najbolj skrite kotičke naše domovine. Zato je sodelovanje gozdarjev z lastniki gozdov,
planinci, lokalnimi skupnostmi ter končni fazi tudi mladimi velikega pomena. Z
ovrednotenjem posameznih vrednot lahko nadalje vplivamo na vključevanje teh vrednot v
turistične vodnike ali kakršnekoli druge oblike informativno predstavitvenih brošur, zloţenk
itd.
Cilj vseh je, da se izjemnim osebkom drevesne naravne dediščine zagotovi ustrezno sistemsko
zaščito in da se v lokalnem prostoru zanje najdejo skrbniki, ki bodo skrbeli zanje.
Največji pregled nad naravnimi vrednotami ima Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ter na posameznih območjih v kolikor se te naravne vrednote nahajajo v zavarovanih
območjih, krajinski in regijski ter narodni parki.

6.4 PRIMER PREDLAGANJA DREVESNIH NARAVNIH VREDNOT V
OKVIRU PD BREŽICE
Na svojih raziskovalnih potepanjih po Posavskih in Kozjanskih krajih v okolici mojega
bivanja bi za primerjavo oz. predlog za razmislek o vključitvi na seznam naravnih vrednot
predlagala tri izbrane izjemne osebke vrst: rumeni dren (Cornus mas L.), maklen ( Acer
campestre) ter hrast dob (Quercus robur). Vsi trije primerki se nahajajo v zavarovanem
območju Kozjanskega regijskega parka. Pri določevanju posameznih opisov sem si pomagala
s projektno nalogo Vrednotenje in opredeljevanje drevesnih naravnih vrednot (avtor?), kjer so
opisani kazalniki Ok. Kriterialni prag. Kazalnik Ok debla je merski prag, določen v
centimetrih in določa, katera drevesa z obsegom debla vrednosti kazalnika ali nad so po
kriteriju izjemnega obsega debla opredeljena za drevesno naravno vrednoto lokalnega
pomena.
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Pri rumenem drenu in maklenu so poudarjene predvsem nemerljive lastnosti (vizualno
izjemen habitus, oblika krošnje,..). Rumeni dren v naravi sicer ne raste kot drevo ampak se
lahko v nekaterih primerih, kot je tudi ta, razvije v pravcato drevo in je ţe zaradi tega
posebnost. Maklen, ki ga omenjam raste zraven stanovanjske hiše in je predvsem zaradi
prostora v okolju rasti razvil tako lepo okroglo krošnjo, ki ga naredi izjemnega. Hrast dob bi
opredelila po merljivih lastnostih in eden izmed najbolj pomembnih je seveda obseg debla ter
višina drevesa. Edina eventuelna pomanjkljivost pri opredeljevanju za naravno vrednoto
širšega pomena je mogoče ta, da drevesa nimajo nobene znane zgodovinsko pomembnejše
pričevalne pomembnosti, ki bi jim dodala še kriterij več. Ravno tako nisem uspela pridobiti
konkretnejših podatkov o dejanski starosti osebkov. Da bi bilo delo še bolj natančno
opredeljeno bi morala pridobiti še več podatkov, kot so na primer, kdo je drevo zasadil in
kdaj,natančno višino,starost,obseg, zdravstveno stanje (opis korenin,debla,krošnje,vitalnosti).
Domačini se večinoma zavedajo pomembnosti teh drevesnih vrst in so po večini tudi skrbni
do njih v kolikor ni parcela v opustošenju. O tem, da bi drevo uvrstili med naravno vrednoto
niso nikoli razmišljali, saj večina ni seznanjena s tem, da obstaja evidenca naravnih vrednot.

RUMENI DREN ( Cornus mas L. )
Latinsko ime je drevo najbrţ dobilo po tem, ker naj bi bil les trd kot rog (˝ Cornus ˝), lahko pa
tudi po obliki plodu, ki je zelo podoben češnjevemu, češnja pa je grško kerasos = češnja,
kranos = dren. Rumeni dren je grm ali majhno drevo, ki le redko preseţe višino 5 metrov.
Listi so zeleni, enostavni, jajčasti, celorobi, rob je rahlo valovit. Proti vrhu listne ploskve v
loku potekajo stranske ţile. Drenovo drevo cveti še pred olistanjem, zato ga najlaţje opazimo
zgodaj spomladi. Cvetovi so rumeni, zdruţeni v kobule.
Škrlatno rdeč plod je koščičast sadeţ elipsaste oblike in uţiten, znan je pod imenom drnulja.
Drnulja ima kiselkast in trpek okus. Drnulje dozorevajo od avgusta dalje. Ko popolnoma
dozorijo, postanejo temno rdeče in same odpadejo z vej. Popolnoma zrele postanejo sladkasto
kiselkaste in jih lahko jemo tudi surove. Iz drnulj pripravljajo tudi drnuljevo ţganje –
drnulovec. Rumeni dren raste počasi. Ima zelo trd, enakomeren in odporen les. Verjetno od tu
tudi izraz zdrav kot dren.
Glede na starost in rastišče so rastline rumenega drena lahko zelo različnega videza. Prosto
rastoč na sončnem mestu se lahko rumeni dren v starosti razvije v visok grm z debelimi debli
ali v drevo s kroglasto krošnjo. V podrasti velikih dreves pa lahko ta vrsta, ki dobro prenaša
senco, vrsto let obdrţi obliko majhnega, razprostrtega grma.
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PODATKI O DREVESU

DREVESNA
VRSTA
DATUM POPISA
KRAJ POPISA
VIŠINA OSEBKA
STAROST
OSEBKA
OBSEG OSEBKA
POMEN
STANJE
IZJEMNOST
LASTNIK
ŠT.FOTOGRAFIJ

Cornus mas L.
17.7.2010 (obiskanost v vseh letnih časih)
KRIŢE pri Kosovi domačiji
nad 5 m (okvirna ocena)
ni podatka
190 cm
lokalni
drevo je v dobrem stanju, vitalno, brez poškodb
drevesasti habitus, glede na to, da gre za grm je dosegel izjemno
veliko krošnjo, okolica drevesa je sproščena, očiščena
Preskar Ivan
8

Slika 1: Rumeni dren (Cornus mas L.) na Kriţah
(Datum slikanja: 18.2.2009)
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Slika 2: Cvetoči rumeni dren (Cornus mas L.)
(Datum slikanja: 11.3.2009)

Slika 3: Rumeni dren (Cornus mas L.) v polnem razcvetu
(Datum slikanja: 11.3.2009)
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Slika 4: Senca rumenega drena (Cornus mas L.)
(Datum slikanja: 17.3.2009)

Slika 5: Sneg ni zmotil cvetenja rumenega drena (Cornus mas L.)
(Datum slikanja: 24.3.2009)
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Slika 6: Skoraj odcveteli cvetoči poganjki rumenega drena (Cornus mas L.)
(Datum slikanja: 1.4.2009)

Slika 7: Prvo zeleno odevalo rumenega drena (Cornus mas L.)skoraj ni razlikujoče od ostalih drevesnih vrst
(Datum slikanja: 14.4.2009)
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Slika 8: Plodovi rumenega drena (Cornus mas L.) zorijo septembra
(Datum slikanja: jesen.2009)

MAKLEN (Acer campeste L.)
Raste od niţin do montanskega pasu; v hrastovo – gabrovih gozdovih z bogato podrastjo, po
lokah in redkih bukovih gozdovih, v ţivih mejah in ob poteh, predvsem na sveţih, bazičnih in
rodovitnih, kamnitih, peščenih do ilovnatih tleh; raste v delni senci; grm ali do 20 m visoko
drevo. Končni popki so jajčasti, na vrhu zaobljeni ali rahlo priostreni, malo večji od stranskih,
ki so tudi jajčasti, zaobljeni ali priostreni, na vejah navzkriţno nameščeni in prilegli, na dolgih
poganjkih tudi štrleči; luske na popkih rdeče – rjave, rahlo dlakave in večinoma s prečno črno
progo. Listne krpe so različno velike, tope ali zaobljene, grobo izrobljene ali celorobe.
Cvetovi so nespolni, moški ali ţenski v pokončnih češuljah; čašnih in venčnih listov po 5;
zelenkasto rumeni; venčni listi nekoliko večji od čašnih, prašnikov 8, pritrjeni na rob ploščice
(diska) ; plodnica nadrasla; čas cvetenja : april in maj.
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PODATKI O DREVESU

DREVESNA
VRSTA
DATUM POPISA
KRAJ POPISA
VIŠINA OSEBKA
STAROST
OSEBKA
OBSEG OSEBKA
POMEN
STANJE
IZJEMNOST
LASTNIK
ŠT.FOTOGRAFIJ

Acer campestre L.
17.7.2010 (obiskanost v vseh letnih časih)
Pečice
15 m (okvirna ocena)
ni podatka
306 cm
drţavni
drevo je v dobrem stanju, napada ga bršljan, ki se ovija okoli vej,
okolica drevesa je sproščena, urejena
obseg, višina, habitus, izjemno velika krošnja
Miha Škof
3

Slika 9: Maklen (Acer campestre L.) prekrit z bršljanom
(Datum slikanja: 15.3.2009)
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Slika 10: Maklen (Acer campestre L.) v prebujajoči se pomladi
(Datum slikanja: 18.4.2009)

Slika 11: Maklen (Acer campestre L.) je hkrati senca domačim ţivalim
(Datum slikanja: 18.5.2009)
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HRAST DOB (Quercus robur L.)
Dob raste v kolinskem, redkeje tudi montanskem pasu; v niţinskih legah na pobočjih do 30 %
nagiba, večinoma na poleti toplih rastiščih in apnenčastih, globokih, zmerno sveţih do
vlaţnih, kamnitih, peščenih, ilovnatih do glinenih tleh; vrsta z globoko segajočimi
koreninami; do 50 m visoko, mogočno drevo. Končni popki so v večjih skupinah na vrhu
vejic, široko jajčasto stoţčasti, priostreni ali zaobljeni in ne večji od stranskih, ki so koničasto
jajčasti, priostreni in vstran štrleči; luske na popkih rumeno-rjave do svetlo – rjave, belo
dlakave in pogosto z ozkim rjavim robom. Listni pecelj je do 7 mm dolg; ploskev v obrisu
narobe jajčasta ali jajčasta z zaobljenimi krpami.
Moške mačice so do 5 cm dolge, v šopkih na poganjkih zadnjega leta; cvetovi z rumenkasto
zelenimi, ozkimi perigonovimi listi; prašnice večinoma gole; ţenski cvetovi na novih
poganjkih, posamič ali do 5 skupaj na istem, dlakavem peclju; brazde rumenkaste ali rdeče;
čas cvetenja: april in maj.

PODATKI O DREVESU
DREVESNA
VRSTA
DATUM POPISA
KRAJ POPISA
VIŠINA OSEBKA
STAROST OSEBKA
OBSEG OSEBKA
POMEN
STANJE

IZJEMNOST
LASTNIK
ŠT.FOTOGRAFIJ

Quercus robur L.
17.7.2010 (poletni in zimski čas)
Osredek pri Podsredi
nad 15 m (okvirna ocena)
ni podatka
510 cm
lokalni
drevo je v srednje dobro ohranjenem stanju,napadeno
okolica drevesa ni sproščena, urejena, na ţalost se občuti
opuščanje
obseg, višina, habitus, izjemno velika krošnja
Marjan Zupan
5
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Slika 12: Hrast dob (Quercus robur L.) v vsej njegovi veličini
(Datum slikanja: 27.2.2009)

Slika 13: Kljub okoliški gošči še vedno dovolj viden
(Datum slikanja: 27.2.2009)
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Slika 14: Mogočni orjak
(Datum slikanja: 27.2.2009)

Slika 15: Lubje hrasta doba (Quercus robur L.) ima razločno mreţast vzorec razpok in reber
(Datum slikanja: 27.2.2009)
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Slika 16: Pogled v vrh hrasta doba (Quercus robur L.)
(Datum slikanja: 27.2.2009)

6.4.1 Zbiranje dendroloških podatkov o drevesni naravni vrednoti ter
ustreznosti le teh
Za natančno zbiranje dendroloških podatkov za posamezno drevo potrebujemo ustrezno
opremo. Kot laiki seveda le te največkrat nimamo, je pa ţe dober začetek, če se vsaj z grobimi
podatki obrnemo na pristojno osebje s tega področja. Če gre za drevo v naši okolici je revirni
gozdar ţe oseba, ki lahko poda prvo oceno o izjemnosti vrednote, saj ima dostop do
informacij oz. meril, ki določajo ali se lahko drevo upošteva za evidenco naravnih vrednot ali
ne. Gre poudariti, da čisto vsako drevo seveda ne moremo opredeliti za naravno vrednoto, ker
potem ni jasne meje med tistimi, ki so izjemni po več kriterijih in med tistimi, ki se šele
začenjajo uveljavljati bodisi v svoji starosti, veličini itd. Za natančno opredeljevanje naravnih
vrednot obstajajo šifranti, ki jih imajo pristojni na Zavodu RS za varstvo narave (glej priloge),
kjer so opredeljeni kriteriji, ki jih določajo na terenu. Če bi ţelela pridobiti res točne podatke
bi za to potrebovala gozdarsko premerko, merilni trak, GPS napravo, višinomer, padomer,
vpogled v parcelne številke. Smiselno je tudi, da se podajo morebitni znaki nevarnosti za
okolico (če so seveda prisotni), varstvene usmeritve in predpišejo ukrepi za nadaljno
varovanje. (Vrednotenje dreves in opredeljevanje drevesnih naravnih vrednot-Projektna
naloga, Gregor Danev).
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7 VKLJUČEVANJE POMEMBNOSTI NARAVNIH VREDNOT V
PLANINSKE POHODE

Najprej bi nekaj besed namenila tudi mrtvemu drevju. To pa zato, ker sem ne dolgo tega nazaj
na poti do vrha Golice zasledila spodnje drevo, ki mi je vzbudilo zanimanje. Drevo ob poti je
bilo izvotleno, kazalo tudi ni znakov nevarnosti za mimoidoče, vendar si je nekdo vzel daljši
počitek, da je to izvotleno deblo napolnil s kamenjem. Zakaj? Da bi bilo lepšega videza, da bi
naredil deblo posebno.. kdo ve. Tukaj se tudi kaţe odnos ljudi do okolja. Ljudje se mogoče ne
zavedajo pomembnosti tudi starih, odmrlih dreves.
Zelo pomembno vlogo v gozdu imajo stara drevesa. Vanje se sčasoma naselijo drevesne glive,
ki razmehčajo trd les in povzročijo sušenje posameznih vej in debla. V trhlem lesu si svoje
domovanje poiščejo mravlje, ličinke hroščev in druge ţuţelke. Razen tega, da nudijo habitat
številnim ogroţenim ţivalskih vrstam sluţijo tudi za zagotavljanje biodiverzitete.

Slika 17: Odmrla drevesa nudijo habitat mnogim ţivalskim vrstam
(Datum slikanja: april 2009)

19

Okrošek K. Drevo kot izjemna naravna vrednota. Seminarska naloga. Ljubljana, 2010
Varuh gorske narave

Vključevanje naravnih vrednot v planinske pohode je zagotovo pozitiven pristop k varovanju
narave. Varuhi gorske narave z organiziranimi naravovarstveni izleti dobijo priloţnost, da
ozavestijo planince ali druge pohodnike o pozitivnem odnosu do dreves, zavarovanih rastlin,
ogroţenih ţivali ter okolja/narave nasploh. Hkrati jih spodbujajo k drugačnemu pristopu do
dreves, da nanje ne gledajo samo skozi oči ekonomije. Tako kot se na planinski poti ali ob
njej razveselimo, če zagledamo kakšno zavarovano rastlino, se lahko ravno tako razveselimo
kakšnega izjemnega drevesa, saj so drevesa naši skoraj najpomembnejši okoljski »zavezniki«.
Tako kot velja za zavarovane rastline, da jih ne poškodujemo ali namerno uničujemo velja
tudi za drevesa, oz. za vse naravne vrednote. Širše gledano bi se moralo uveljaviti načelo, da
Narave ne poškodujemo več, kot jo le nujno moramo zaradi zagotavljanja preţivetja.

Slika 18: Ali je to sploh še drevo?
(Datum slikanja: 12.7.2010)
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Slika 19: Nekdo je imel očitno nekoliko daljši počitek
(Datum slikanja: 12.7.2010)
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8 SKLEPNE UGOTOVITVE
Za vrednotenje drevesa moramo najprej poznati kriterije zavarovanja določenih naravnih
vrednot, da lahko kasneje izvedemo načrte upravljanja,varstvene usmeritve oz. varovanja le
teh. Kriterije moramo vedno podpreti z dodatno obrazloţitvijo, zakaj se določeno drevo
predlaga za uvrstitev v register naravnih vrednot. Moramo se zavedati, da vsa drevesa niso
ustrezno evidentirana in pravilno ovrednotena, veliko izmed njih nosi zasluge poţrtvovalnih
gozdarjev, ki se samoiniciativno potrudijo ovrednotiti določena drevesa iz zanje ustrezno
skrbijo, kar pa ne bi smel biti razlog, da jih ne bi vključili v register. Največkrat so ravno
centimetri tisti, ki uvrščajo drevesa med naravne vrednote, ostali kriteriji pa so bolj v ozadju.
Vendar je prav, da damo poudarek tudi mehkejšim nematerialnim lastnostim, kot na primer:
- estetika videza habitusa,
- pomemben element krajine,
- pomemben element vaškega središča,
- neko lokalno pomembno zgodovinsko izročilo,
- navezanost druţine lastnika na drevo, ki je vez med generacijami,
- ipd.
Stara drevesa so pomembna tudi kot povezovalni element skozi čas. Nekaj stoletij rasti
drevesa pomeni biti priča pomembnim dogodkom – in jih tudi preţiveti. Ključnega pomena
pri ohranitvi starih dreves so bili vseskozi lastniki drevesa, kar je tudi pomembno dejstvo.
Naša naloga ni le popisovanje teh vrednot, temveč tudi ozaveščati ljudi in jih učiti o
drugačnem pristopu do drevesnih vrednot. V bistvu je naloga varuhov gorske narave biti
dober »komunikator« z obiskovalci, lastniki in predstavniki drugih institucij v prostoru.
Ugotovila sem, da sem ţe s samim pogovorom z lastnikom lokalno izjemnega drevesa
naredila veliko za ohranjanje tega drevesa.
Znotraj Krajevne skupnosti in ob sodelovanju Planinskega društva Breţice bi bilo dobro na
lokalno dobro obiskani lokaciji postaviti tablo s predstavitvijo osnovnih podatkov o izbranih
treh drevesih in seveda o ostali naravni dediščini in naravnih vrednotah kraja. Takšne akcije
pospešujejo utrip kraja in navezanost na vrednote domačega okolja.
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ZAHVALA
V prvi vrsti gre zahvala mentorju mag. Hrvoju T. Oršaniču za koristne napotke, spodbujanje
in usmerjanje skozi celotno seminarsko nalogo. Tudi mojim prijaznim domačinom in
sovaščanom gre zahvala, da so mi dovolili stopiti v stik z njihovimi drevesi in mi z raznimi
pripovedmi polepšali dan. Še nekdo si zasluţi mesto v tej zahvali, to je NARAVA, ki nam
ponuja v občudovanje in skrb vse te izjemne naravne darove, zatorej NARAVA HVALA TI.
Seminarsko nalogo zaključujem z mislijo Williama Blaka, katera mislim, da nam pove vse.
»Drevo, ki nekatere gane do solza radosti, je v očeh drugih le zelena stvar, ki stoji na poti.
Nekateri vidijo naravo smešno in spačeno, drugi je sploh ne vidijo. Toda v očeh človeka z
domišljijo, je Narava domišljija sama zase. «

25

Okrošek K. Drevo kot izjemna naravna vrednota. Seminarska naloga. Ljubljana, 2010
Varuh gorske narave

PRILOGE

Priloga A- SHEMA VREDNOTENJA DREVESNIH NARAVNIH
VREDNOT
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Priloga B– POPISNI LIST ZA DREVESNE NARAVNE VREDNOTE
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POPISNI LIST ZA DREVESNE NARAVNE VREDNOTE
IME

IDENTIFIKACIJSKA ŠT.

SINONIM
DATUM IZPISA

ZVRST

KAT. OBČINA
POMEN:

DRŢAVNI

LOKALNI
PARCELA

KOORDINATE naravne vrednote:
GKY

Z (od)

GKX

Z (do)
(m)

GKY

Z (od)

GKX

(m)

Z (do)
(m)

(m)

NAČIN DOLOČITVE LEGE:
TTN
DTK 25
TK 50
GPS
DOF 5

SKUPINA DREVES

SKICA

ŠTEVILO DREVES V SKUPINI

OPIS

DREVESNA VRSTA

STAROST

ŠT. DREVESA

pisni vir

DATUM

VIŠINA

(m)

OBSEG

(cm)

DATUM

DATUM

ocena

(m)
(cm)

AVTOR MERITEV
3
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STANJE

ZAVAROVANJE

OVREDNOTENJE IN OBRAZLOŢITEV
IZJEMNOST
obseg

zadosti Ok

ne zadosti Ok

višina
habitus

mutant

izjemno velika krošnja

igra narave

drevesasti habitus

starost (Vir:)
EKOSISTEMSKA POMEMBNOST
odprta krajina
obvodna vegetacija

radij 200 m

radij 100 m

ekstremna rastišča
urbane površine
redka drevesa in rastišča redkih drevesnih in grmovnih vrst
ZNANSTVENO RAZISKOVALNA POMEMBNOST (Vir:)
PRIČEVALNA POMEMBNOST
drevesa, ki označujejo pomembnejšo lego v prostoru
spominska drevesa

(Vir: register kulturne dediščine ali drugi pisni viri)

KDLP

KDDP

hišna drevesa
tradicionalna raba
drevesa, ki so del ljudskega izročila

(Vir:)

Podatki o lastniku:
LASTNIK:
NASLOV:
TEL:

DATUM OBISKA
ŠT. FOTOGRAFIJE

OBISKOVALEC
OPOMBE:

4
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