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Slika 93: Večino nege opravimo v prebiralnem gozdu že s sečnjo. (Foto: Skudnik)
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Slika 99: Iz mešanega mladja iglavcev in listavcev z uravnavanjem zmesi v fazi gošče lahko dobimo različne deleže in obliko zmesi 
drevesnih vrst. Preden se lotimo dela, moramo z gozdnogojitvenim ciljem določiti delež in obliko zmesi, ki jo želimo v razvojni fazi 
gošče. Na delež in obliko zmesi vpliva vrsta dejavnikov, med njimi sta najpomembnejša obstoječa drevesna sestava mladja in rastišče.

Slika 100: Iz mešanega mladja iglavcev in listavcev lahko dobimo goščo, sestavljeno iz samih iglavcev. Vedeti pa moramo, da bodo 
listavci poganjali iz panja in da bo treba za oblikovanje čistega sestoja iglavcev še veliko posegov in stroškov.

Slika 101: Iz mešanega mladja iglavcev in listavcev lahko dobimo goščo, sestavljeno iz samih listavcev. Pri uravnavanju zmesi v mladju 
bomo odstranili vse iglavce.

Slika 102: Najpogosteje pa si s ciljem določimo, da so v gošči iglavci in listavci, ki naj bodo skupinsko mešani.
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Slika 103: Pri obžetvi in čiščenju 
mladja uporabljamo škarje, 
vejnik in srp. (Foto: Fortuna)

Slika 104: Najrazličnejši pleveli ovirajo rast drevesnih sadik mladja, če jih ne odstranimo, bo 
zaustavljena in močno zavrta rast drevesnih sadik. Primeren čas za obžetev  je v juliju, ko je 
večina plevelov že v fazi doraščanja. Če smo prezgodni, ponovno zrastejo in je treba obžetev 
ponoviti, pri prepozni obžetvi pa sadike dreves zaradi konkurence plevelov močno zaostanejo  
v rasti, tako se povečajo tudi stroški nege.

Slika 105: Če žanjemo v obliki 
valja, plevel nima opore v smeri 
proti sadiki in se med nadaljnjo 
rastjo upogne čeznjo. Takšen 
način obžetve je napačen.

Slika 106: Pravilno je, če  
obžanjemo v obliki lijaka, 
ker damo sadiki s tem dovolj 
svetlobe, pleveli pa je ne  
morejo prekriti.
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Slika 107: Višina in gostota žične mreže sta odvisni od vrste divjadi, ki ji želimo preprečiti dostop na varovano površino.

Varstvo pred divjadjo
Za varstvo pred divjadjo smo prisiljeni poskrbeti povsod, kjer zaradi porušenih razmerij v gozdnem ekosistemu preštevilna rast-
linojeda divjad povzroča na mladju tolikšno škodo, da so ogroženi postavljeni gozdnogojitveni cilji. Divjad lahko mladje premoč-
no objeda ali pa ga poškoduje z drgnjenjem z rogovjem. Najučinkovitejši ukrep je uskladitev številčnosti populacij rastlinojede 
divjadi z možnostmi okolja. Negativen vpliv rastlinojede divjadi na gozdno mladje pa lahko zmanjšamo tudi z ohranjanjem in 
zboljševanjem življenjskih razmer za divjad. 

Poleg teh dolgoročnejših ukrepov se moramo odločati tudi za zaščito mladja:
– površinsko, v tem primeru mladje zavarujemo z žično ograjo, in
– posamično ali individualno zaščito, ko zavarujemo posamezne osebke mladja.

Ograja mora biti dovolj visoka (pri nas se srečujemo tako z jelenjadjo kot srnjadjo, zato mora biti visoka vsaj dva metra) in dobro 
zatesnjena tudi s spodnje strani. Ograjevanje je drago, ograja mora ostati postavljena razmeroma dolgo obdobje, da vse, tudi 
počasneje rastoče drevesne vrste, prerastejo kritično višino. Ograjene površine je treba nenehno nadzorovati, posebno še po 
močnejšem vetru, mokrem snegu in žledu, saj lahko podrto drevo čez mreže omogoči dostop divjadi do varovanega mladja. Tako 
bi bil ves trud lahko zaman. Poleg tega pa bi gozd, prepreden s številnimi ograjami, kazal vse drugačno podobo, kot si želimo 
od večnamenskega gozda. Ograje so učinkovite, le če omejujejo manjše površine (do nekaj hektarov), kajti z večanjem ograjene 
površine se manjša učinkovitost preprečevanja dostopa divjadi do zavarovanega mladja. Ograje v gozdovih pa otežujejo tudi 
gospodarjenje z gozdovi, in sicer od prehoda do težav pri sečnji in spravilu lesa. Z množičnim ograjevanjem zmanjšujemo tudi 
življenjski prostor divjadi in ob nezmanjšani številčnosti povečujemo njen negativni vpliv na neograjenih površinah. Zato je 
pomlajevanje v ograjah lahko le izjemen in začasen ukrep. Praviloma bi bile primerne le manjše ograje za vzgojo občutljivejših 
drevesnih vrst, ki sodijo na določeno rastišče.
Z individualno zaščito varujemo mladje pred objedanjem praviloma tako, da terminalne poganjke zavarujemo s kemičnimi ali 
mehaničnimi sredstvi. Mehanična zaščitna sredstva (plastične kapice, prediva ipd.) so večinoma opuščena, največkrat se odloča-
mo za kemična sredstva, ki živalim ne škodujejo. Za zaščito se odločimo ob koncu vegetacije, ko je rast končana in so vrhnji 
poganjki oleseneli. Zaščitimo predvsem umetno osnovane nasade. V zahodni in srednji Evropi, kjer je tovrstna zaščita zelo razšir-
jena, zavarujejo predvsem smreko, duglazijo in bor, manj pa listavce, ker je taka zaščita zanje manj učinkovita. Če ščitimo sadike 
pred drgnjenjem (tovrstni škodi je zelo izpostavljen macesen), moramo divjadi preprečiti, da bi z rogovjem prišla do debelca 
sadike. To lahko storimo s kotički, ki jih zabijemo ob sadiki, ali pa z mrežastimi ali drugimi tulci.
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Slika 108: Žična ograja v gozdu ni najbolj primerna, pogos-
to pa moramo z njo zaščititi mladje in goščo. (Foto: Perko)

Slika 109: S tulci zavarovane sadike ob reki Muri v bližini Otoka 
ljubezni pri Ižakovcih ne delujejo prav estetsko. (Foto: Perko)

Slika 110: Različni načini individualne zaščite sadik: varujemo jih lahko pred objedanjem in drgnjenjem ali pa samo pred  
drgnjenjem z rogovi.
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Za konec pa še tole splošno navodilo:
– Vse ukrepe nege v gošči opravljamo hkrati in jih med seboj kombiniramo. Če pri rahljanju odstranimo 

osebke nezaželenih lastnosti, s tem opravimo že del čiščenja. Podobno lahko pri rahljanju ali čiščenju 
opravimo tudi uravnavanje zmesi, če izsekujemo predvsem tiste drevesne vrste, ki jim je v cilju  

namenjen manjši delež.
– Goščo negujemo le v zgornjem sloju. V srednjega posegamo samo izjemoma, in to običajno takrat, ko 

želimo nekaterim sencovzdržnim drevesnim vrstam pomagati, da se prebijejo v zgornji sloj.  
Pri negi gošče nikoli ne posegamo v spodnji, že izločeni sloj.

– Vsako malo močnejše drevesce, ki izstopa iz zgornjega položaja, še ni predrastek ali silak, zato  
dobro premislimo, preden ga odstranimo.

– Plemeniti listavci (gorski javor, brest, jesen, češnja, hrast ipd.) pa tudi macesen, ki so konkurenčno 
šibkejši, morajo biti bukvi primešani v skupinah, hkrati pa moramo njihovim krošnjam  

zagotoviti več prostora.

Slika 122: Na meji med goščo 
in mladjem se robni primerki 
gošče močno razraščajo in  
ovirajo rast mladja. Zelo 
verjetno se bodo razvili v 
nekakovostne silake.

Slika 123: Da preprečimo  
negativne vplive na robne 
primerke, prirežemo razraščajo- 
ča drevesa. S primernimi 
postopki obnove sestojev lahko 
preprečimo nezaželene ostre 
prehode iz ene razvojne faze 
sestoja v drugo.

Ravnanje ostrih robov
Večkrat pomlajevanje ne uspe enakomerno in se ne širi kontinuirano. Zaradi prekinjenega pomlajevanja ali poznejše pomla-
ditve, posebej pa še izpopolnitve s saditvijo, nastanejo na pomlajenih površinah številne ostre stopnice. Na takih ostrih robovih 
se osebki razraščajo, podivjajo in zavirajo rast mlajše gošče na mejni črti med višjo in nižjo goščo. Negativnemu razraščanju se 
izognemo, če robove pristrižemo.



154

Vzgoja sadik
Sadike za sadnjo dobimo iz gozdnih drevesnic, lahko pa uporabljamo tudi puljenke. Puljenke pridobimo iz naravnega gozdnega 
mladja bukve, smreke in jelke, redkeje drugih drevesnih vrst. Rastišče in ekološke razmere, kjer smo pridobili puljenke, se mora-
jo ujemati z mestom sajenja. Novim rastiščnim razmeram se laže prilagodijo mlajše puljenke. Puljenke kopljemo v oblačnem 
vremenu, po dežju in na rahlih globokih tleh, da ohranimo čim več najtanjših korenin, ki jih moramo pri transportu zavarovati. 
Prednost puljenk je v nižji ceni, bližini mesta sajenja in zagotovljeni provenienci. 
Večino gozdnih sadik za sadnjo pa vzgojijo v gozdnih drevesnicah. Vzgoja sadik v drevesnicah traja 2–5 let. Ustrezno seme prido-
bivajo drevesnice v odobrenih gozdnih semenskih objektih, ki so izbrani po številnih strogih strokovnih kriterijih. Iz posejanega 
semena najprej pridobijo semenke, ki na lehah ostanejo od enega do treh let, odvisno od drevesne vrste in od tega, ali bomo 
sadiko v drevesnici presajali ali jo bomo kot semenko uporabili za sadnjo v gozdu.
Kot semenke brez presajanja v drevesnici se običajno uporabljajo za sadnjo v gozdovih listavci pa tudi bori in macesen. Običajno 
rastejo sadike v semenišču dve leti, včasih tudi tri in so označene kot 2 + 0 ali 3 + 0. Smreka in jelka pa v drevesnici običajno pre-
sadijo (pikiranje) na nove lehe, tako da ima sadika več prostora, da lahko razvije dovolj močan koreninski pletež in tudi krošnjo, 
preden gre na teren. Take sadike nosijo oznake 1 + 2, 2 + 2 ali 2 + 3, pri čemer prva številka pomeni, koliko let ja sadika rastla v 
semenišču, in druga številka, koliko let še kot presajenka.

Slika 146: Leha s sadikami bukve v Drevesnici Štivan pri Posto-
jni. (Foto: Perko)

Slika 147: Strojni izkop sadik smreke v Drevesnici Štivan v  
Matenji vasi pri Postojni. Sadike morajo delavci prebrati,  
kakovostne izločiti, jih povezati v šope, tem pa zasuti korenine 
z zemljo, da ostanejo sveže do odvoza na meto pogozdovanja. 
(Foto: Vilhar)

Sodobne gozdne drevesnice imajo poleg površin, kjer vzgajajo sadike, tudi hladilnice za hranjenje sadik, kjer se gozdne sadike ob 
stalni vlagi 90 % in temperaturi 4 ºC lahko sveže ohranijo daljši čas. Tu ostajajo sadike sveže in lahko počakajo na primeren čas za 
pogozdovanje ali pa za presajanje v drevesnici. Drevesnice s hranjenjem sadik v hladilnicah zadržujejo odganjanje sadik višinskih
provenienc, vzgojenih v nižini, in tudi podaljšujejo čas sajenja (sadnje), kar je posebej dobrodošlo ob vremenu, neugodnem in 
neprimernem za sadnjo. 


