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POVZETEK

POVZETEK
V okviru projekta LIFE Kočevsko (Akcija A2) smo na 194 izbranih točkah umeščenih v potencialen
habitat (15.860 ha) na območju Natura 2000 Kočevsko med 1.3. in 7.5.2015 izvedli sistematičen
popis prisotnosti belohrbtega detla (Dendrocopos leucotos) s pomočjo metode s predvajanjem
zvočnega posnetka teritorialnega bobnanja in oglašanja. Prisotnost vrste smo potrdili na 28
sistematično popisanih ter na 8 naključno najdenih lokacijah in iz rezultatov ocenili gostoto te
vrste na 0,2 teritorialna para/km2. Na podlagi popisa smo ocenili, da je velikost populacije v Natura
2000 Kočevsko 40-50 parov. Analiza habitata je pokazala, da je za prisotnost te vrste odločilna
količina odmrle lesne mase, predvsem stoječe OLM listavcev. V povprečju je bila količina
celokupne odmrle lesne mase v okolici zasedenih popisnih točk 19,2 m3/ha, OLM listavcev pa 9,5
m3/h. V primerjavi s priporočili iz drugih evropskih držav so povprečne količine OLM na Kočevskem
relativno nizke in posledično je relativno nizka tudi gostota populacije belohrbtega detla.
Neugodna je tudi debelinska sestava OLM saj razen v gozdnih rezervatih in ekocelicah prevladuje
odmrlo drevje majhnih debelin. Pozitivno za to vrsto pa je, da se delež bukve v lesni zalogi
povečuje. Obstoj te vrste na Kočevskem bo odvisen predvsem od deleža pretežno bukovih
sestojev, ki bodo prepuščeni naravnemu razvoju.

ABSTRACT

As a part of Action A2 of Life Kočevsko project we carried out a census of the white-backed
woodpecker (Dendrocopos leucotos) in the area of Natura 2000 Kočevsko between 1.3. and
7.5.2015 using a territorial drumming play-back method. The presence of this species was
confirmed at 28 systematically surveyed points and at additional 8 incidentally found locations.
From our results we estimated population density to be 0,2 territorial pairs / km2 and the size of
the population of this species within Natura 2000 Kočevsko to be 40-50 pairs. According to our
analysis of habitat characteristics the total amount of dead wood determined the presence of
white-backed woodpecker. On average the amount of total dead wood was 19,2 m3/ha, of which
9,5 m3/ha were dead deciduous trees. Compared to suggested amount of dead wood enabling
long-term survival of this species in other european countries, average amount of dead wood in
Kočevsko is relatively low. Consequently the population density of white-backed woodpecker is
also relatively low. Also the composition of trunk thickness of the dead wood is not favourable for
this species as trunks of low thinkness prevail. However, positively for this species the overall
standing stock of beech (Fagus sylvatica) is increasing. Long-term persistence of this species in the
are of Natura 2000 Kočevsko will therefore depend mainly on the proportion of the beech stands
set aside as forest reserves.
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Zahvala vsem sodelavcem načrtovalcem, izvajalcem terenskega popisa, soavtorjem dokumenta in
sodelavcem projekta ter sofinancerjema (Programu Life Evropske unije ter Ministrstvu za okolje in
prostor RS).

V dokumentu so uporabljene spodaj naštete okrajšave:
DEBELINSKI RAZRED A – debla premera 10 – 29 cm na prsni višini
DEBELINSKI RAZRED B – debla premera 30 - 49 cm na prsni višini
DEBELINSKI RAZRED C – debla premera nad 50 cm na prsni višini
DOPPS – Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
EPO – Ekološko pomembna območja
EU – Evropska unija
GGE - gozdnogospodarska enota
GGN - gozdnogospodarski načrt
GGO - gozdnogospodarsko območje
GPN - gozd s posebnim namenom
IBA – Important Bird Areas (Pomebna območja za ptice)
LZ - lesna zaloga
OLM – odmrla lesna masa
RGR - rastiščno gospodarski razred
SCI - Sites of Community Importance (Special Areas of Conservation - Posebna območja ohranitve)
SPA – Special Protected Areas (Posebna varovana območja)
SVP - stalne vzorčne ploskve
ZGS, OE, KE - Zavod za gozdove Slovenije, območna enota, krajevna enota
ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
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1.1. BELOHRBTI DETEL
Belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) je razširjen po celotni palearktiki v zmernem in južnem
borealnem pasu in je vezan na listnate gozdove (Hagemeijer and Blair 1997). V Evropi živijo tri
podvrste: D.l. leucotos v srednji, severni in vzhodni Evropi, D.l. lilfordi predele južneje od prejšnje
podvrste, D.l. uralensis na skrajnem vzhodu Evrope (Hagemeijer and Blair 1997). V Sloveniji
prevladuje podvrsta D.l. lilfordi, podvrsta D.l. leucotos je bila opažena samo dvakrat na severu
države (Denac, Božič et al. 2013).
Obe podvrsti belohrbtega detla živita v zrelih sestojih listopadnih drevesnih vrst z visokim deležem
odmrlega drevja (Fernandez and Azkona 1996, Melletti and Penteriani 2003, Garmendia, Carcamo
et al. 2006, Roberge, Angelstam et al. 2008, Kajtoch, Figarski et al. 2013). V Poljskem delu Karpatov
se je belohrbti detel pogosteje pojavljal v listopadnih sestojih z višjo vrstno pestrostjo dreves
(Kajtoch, Figarski et al. 2013). Ravno nasprotno pa je v španski pokrajini Quinto Real belohrbti
detel dosegal nižje gostote v z iglavci mešanih sestojih ter v sestojih različnih razvojnih faz
(Garmendia, Carcamo et al. 2006). V poljskem delu gozda Bialowieza se je ta vrsta koncentrirala v
zamočvirjenih gozdovih jelše in velikega jesena (Wesolowski 1995).
Podvrsta D.l. lilfordi je v pretežno bukovih gozdovih centralnih Apeninov (Italija) vezana na stare
sestoje, kjer se hrani in gnezdi v debelejših in višjih drevesih (Melletti and Penteriani 2003). Prav
tako je v Španskem Quinto Real ta podvrsta vezana na listopadne starejše sestoje z debelejšimi
drevesi in visokim deležem odmrle lesne mase (Garmendia, Carcamo et al. 2006).
Belohrbti detel je specializiran za prehranjevanje z žuželkami (Mikusinski and Angelstam 1998) in
se večinoma hrani z ličinkami saproksilnih nevretenčarjev (povzeto po Lehikoinen et al. (2011). V
hrani, ki jo starša prinašata mladičem po masi prevladujejo ličinke kozličkov (Cerambycidae) čeprav
številčno nabereta več žuželk, ki živijo na površini drevesnih debel (Hogstad and Stenberg 1997).
Gnezdijo in hranijo se tako na živih kot na odmrlih drevesih, ki pa so bila v 80% vsaj delno brez
lubja (Melletti and Penteriani 2003). Tudi v nacionalnem parku Bielowitza so hrano iskali na
debelih živih in odmrlih drevesih, vendar so glede na njihovo pojavnost raje izbirali odmrla drevesa
(Czeszczewik 2009). Zaradi nedostopnosti podrtih dreves pozimi, ko so pod snegom, se je čas
prehranjevanja na podrtih deblih pozimi znižal na 4% v primerjavi s 27% v času razmnoževanja
(Czeszczewik 2009). V gospodarskih gozdovih Karpatov so bili belohrbti detli prisiljeni gnezditi in se
prehranjevati na odmrlih vejah še živih dreves, saj so bila drevesa z odmrlimi ali odmirajočimi
vejami pogostejša od odmrlih dreves (Kajtoch, Figarski et al. 2013). Take suboptimalne habitatne
razmere pa posledično verjetno vplivajo na uspešnost reprodukcije (Kajtoch, Figarski et al. 2013).
Mejne vrednosti količine odmrlega lesa, ki zagotavlja preživetje belohrbtega detla v različnih delih
Evrope se precej razlikujejo. V nacionalnem parku Bielowieza na Poljskem, v katerem so velike
površine pokrite s pragozdom, je bila količina padlih odmrlih dreves v oddelkih z belohrbtim
detlom višja (65,3 m3/ha) kot v tistih brez detla (47,4 m3/ha) (Czeszczewik 2009). Mejne vrednosti
za prisotnost belohrbtega detla v Poljskem delu Karpatov so bile 50 m3/ha odmrlega in 35 m3/ha
odmirajočega drevja (Kajtoch, Figarski et al. 2013). V obalnih gozdovih Norveške je bilo v zasedenih
teritorijih v povprečju več odmrlih (154 deves/ha) in odmirajočih (78 dreves/ha) kot pa na
naključno izbranih praznih ploskvah (105 dreves/ha odmrlih in 48 dreves/ha odmirajočih) (Hogstad
6

UVOD
and Stenberg 1994). V povprečju je bilo tako v okolici gnezdilnih dreves 15,2% odmrlih in 6,9%
odmirajočih dreves (Hogstad and Stenberg 1994). V borealnih evropskih gozdovih Švedske, Litve in
Poljske je bila verjetnost pojavljanja belohrbtega detla visoka (0,9) v območjih z več kot 1,4 m2/ha
temeljnice sušic listopadnih dreves s premerom več kot 10 cm, kar preračunano pomeni 8 – 17
m3/ha na 100 ha velikih površinah (Roberge, Angelstam et al. 2008).
V pregledu objavljenih gostot populacije belohrbtega detla v različnih delih Evrope so Denac et al.
(2013) našteli gostote od 0,04 parov/km2 (Nemčija, NP Bavarski gozd) do 1,45 parov/km2 (Latvija).
Objavljene gostote niso povsem primerljive zaradi razlik v načinu izračunavanja in v velikosti
popisnih ploskev. V Sloveniji je bila gostota na IBA Snežnik-Pivka je v letu 2012 0,4 parov/km2, na
IBA Kočevsko pa 0,1 parov/km2.
Uporabnost belohrbtega detla kot krovne vrste (umbrella species) so preverjali na Švedskem in
ugotovili, da je vrstna pestrost gnezdečih ptic višja v območji, kjer je prisoten tudi belohrbti detel
(Roberge, Mikusinski et al. 2008).

1.2. PREDSTAVITEV POPISNEGA OBMOČJA
vir Analiza stanja na Natura območju Kočevsko, 2015

Območje Natura 2000 Kočevsko je s površino 106.809 ha največje Natura 2000 območje v
Republiki Sloveniji. Območje se nahaja v južnem delu Slovenije ter z reko Kolpo na jugu meji z
Republiko Hrvaško. Večina območja leži na razgibanem kraškem terenu s številnimi gorskimi
grebeni in kraškimi dolinami.
Projektno območje sodi med najbolj gozdnata območja Natura 2000 v Sloveniji. Gozdovi poraščajo
97.188 ha (91 % celotnega območja). Prevladujeta ohranjena kvalifikacijska gozdna habitatna tipa
HT 91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) in HT 9110 Bukovi gozdovi
(Luzulo-Fagetum). Ostali kvalifikacijski gozdni habitatni tipi so še: 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi
gozdovi (Erythronio-Carpinion) in 9180* Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih
gruščih. Na obrobnih nižinskih delih so spremenjeni gozdovi z velikim deležem smreke (Picea
abies).
Na območju Natura 2000 Kočevsko prevladujejo državni gozdovi (59 %), kar je svojevrstna
značilnost gozdov tega dela Slovenije. Dobra tretjina (36 %) je zasebnih gozdov (Slika 1). Gozdovi
lokalnih skupnosti predstavljajo 5 % delež. Ta se je v zadnjem desetletju povečal zaradi izvajanja
določil Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
lokalni skupnosti.
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Slika 1 Območje Nature 2000 Kočevsko z lastniško strukturo gozdov.

Povprečna lesna zaloga v območju znaša 335,6 m3/ha (Slika 2). Upoštevaje samo večnamenske
gozdove je lesna zaloga najvišja v gozdovih iglavcev na kislih tleh (410 m3/ha) in v jelovo-bukovih
gozdovih (389 m3/ha), najnižja pa v gozdovih v nastajanju (203 m3/ha) in gozdovih za pospeševanje
vrstne pestrosti (206 m3/ha). V bukovih gozdovih znaša povprečna lesna zaloga od 262 m3/ha do
325 m3/ha. Lesna zaloga gozdov območja se v zadnjih desetletjih stalno povečuje, v njeni strukturi
se veča delež listavcev. Povprečni letni prirastek gozdov območja Natura 2000 Kočevsko znaša 8,2
m3/ha.
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Slika 2 Višine lesnih zalog na projektnem območju

Prevladujejo večnamenski gozdovi (93 %, Tabela 1). Varovalnih gozdov, ki poraščajo strma in
prepadna pobočja kanjona reke Kolpe je 4 %. Gozdov s posebnim namenom, kjer je ukrepanje
dovoljeno (lovna obora Smuka) je 1 % (1000 ha). Nekaj več kot 1 % je gozdov s posebnim
namenom, kjer ukrepanje ni dovoljeno (Tabela 1). To so gozdni rezervati s pragozdnimi ostanki.
Na območju je zavarovanih 45 gozdnih rezervatov, s skupno površino 1.245 ha. Dodatno gozdarji
izločajo manjše gozdne površine znotraj večnamenskih gozdov imenovane ekocelice. Skupna
površina GPN brez ukrepanja in ekocelic je 6.181 ha, kar predstavlja 6,4 % gozdov znotraj območja
Natura 2000 Kočevsko. Ekocelice so najpogosteje izločene tam, kjer so oteženi pogoji
gospodarjenja (velika skalovitost, strmina, skeletni grebeni, ostenja, kamniti osamelci ipd.) ali pa
so tam prisotni redki in pomembni manjšinski ekosistemi ter habitati zavarovanih, ogroženih ali
drugače pomembnih živalskih ali rastlinskih vrst. Ekocelic brez ukrepanja je 901 s povprečno
površino 5 ha in skupno površino 4.936 ha. Velikost ekocelic pa je nenormalno porazdeljena z
velikim številom zelo majhnih ekocelic (52 % je manjših od 1 ha, 90 % je manjših od 5 ha) in nizkim
številom velikih ekocelic (štiri ekocelice so večje od 100 ha). Zato je relativno visoka povprečna
površina ekocelic predvsem na račun redkih zelo velikih ekocelic.
Med funkcijami gozdov sta med ekološkimi funkcijami močneje poudarjeni zlasti hidrološka
funkcija in funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, med socialnimi funkcijami pa funkcija
varovanja naravnih vrednot. Med proizvodnimi funkcijami prevladuje lesno-proizvodna funkcija,
na drugem mestu je lovno gospodarska.
Gozdovi v območju nudijo ugodne življenjske razmere za bivanje divjih živali kot so: rjavi medved,
volk, vidra, divja mačka. Ris je bil na kočevskem ponovno naseljen leta 1973. Od lovne divjadi so
najštevilčnejše populacije jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev, kun, lisic. V letih obroda bukve so
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pogosti navadni polhi, katere se lovi. Na območju je bilo evidentirano preko 170 vrst ptic. Med
ujedami so tudi varovane vrste kot so: planinski orel, orel belorepec, sršenar in sokol selec. Od
varovanih vrst sov je najpogostejša kozača, manj pogosta pa koconogi čuk in mali skovik. Prisotna
sta tudi divji petelin in gozdni jereb. V kraškem podzemlju najdemo človeško ribico.
Odprtost gozdov z gozdnimi in javnimi cestami znaša 1,9 km/km2 (19 m/ha), gostota gozdnih vlak
pa 9,5 km/ km2 (92 m/ha).
Tabela 1 Gospodarske kategorije gozdov in njihova struktura po lastniških kategorijah (ha).
Gospodarske kategorije gozdov
Večnamenski gozdovi
Gpn, ukrepi so dovoljeni
Gpn, ukrepi niso dovoljen
Varovalni gozdovi
Skupaj

Zasebni gozdovi
31.483,51
465,18
23,28
2.606,15
34.578,12

Državni gozdovi
54.890,53
960,63
1.221,99
726,09
57.799,24

Gozdovi lokalnih
skupnosti
4.147,62
146,17
88.03
517,63
4.811,42

Skupaj
90.521,66
1.571,98
1.245,27
3.849,87
97.188,78

Glavni problemi pri gospodarjenju z gozdovi so zlasti naravne ujme, ki povzročajo poškodbe dreves
in oslabelost drevja in s tem večje možnosti za pojav bolezni in prenamnožitev podlubnikov. Zlasti
prenamnožitev podlubnikov je v preteklem desetletju močno prizadela nižinske smrekove
gozdove. V jelovo-bukovih gozdovih v osrednjem in južnem delu območja je še vedno prisoten
problem sušenja jelke in bresta ter težave pri naravni obnovi z jelko in plemenitimi listavci. V
podgorskih gozdovih je problematična obnova s hrastom. V zasebnih gozdovih je glavni problem
pri doseganju ciljev gospodarjenja drobna gozdna posest in posledično nizka zainteresiranost
lastnikov gozdov za delo v svojem gozdu. V gozdovih z drobno gozdno posestjo je problem tudi
odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, predvsem z gozdnimi vlakami, kar pa ustreza razvoju
primernih habitatov za triprstega detla.
V zadnjih desetletjih je bilo prisotno sušenje iglavcev. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je
množično sušila jelka. Leta 1993 in 1994 je bila prenamnožitev jelovih podlubnikov predvsem na
Ribniški Mali gori, Stojni in zahodnem delu Kočevskega roga. Suše v začetku tega tisočletja so
povzročile razvoj jelovih podlubnikov v letu 2002/2003 in nadalje smrekovih podlubnikov od leta
2003 do 2009. Najhuje je bilo leta 2005 ko se je zaradi podlubnikov posekalo 162.000 m3 iglavcev.
V tem desetletju se je zaradi podlubnikov skupno posekalo okoli 800.000 m3 iglavcev na gozdnem
gospodarskem območju Kočevje. V letu 2014 je bil v Sloveniji eden največjih žledolomov. Kočevsko
je le delno prizadel v mesecu februarju in ponovno (vendar manj) v mesecu decembru, ko je lomil
drevje v ozkem pasu na nadmorski višini med 1050 in 1150 m. V letu 2014 so se že namnožili jelovi
in tudi smrekovi podlubniki. V letu 2014 se je interventno posekalo 67.000 m3 napadenega drevja
iglavcev. V letu 2015 je sledila velika namnožitev smrekovih podlubnikov, vendar v času priprave
tega poročila količina interventno posekanega drevja še ni znana.
V povprečju v gozdovih območja Natura 2000 Kočevsko delež odmrlega drevja znaša 10,5 m3/ha,
kar predstavlja približno 3,1 % od LZ. Stoječega in ležečega odmrlega drevja je primerljiva količina
(Tabela 2). Pri tem moramo upoštevati, da je prostorska razporeditev odmrlega drevja v gozdu
zelo neenakomerna, kar dokazuje zelo visoko število SVP, na katerih ni odmrlega drevja in zelo
nizko število SVP, na katerih je odmrlega drevja veliko (Slika 3). Primerjava povprečne lesne zaloge
OLM med celotnim območjem Natura 2000, ekocelicami ter gozdnimi rezervati je pokazala, da je
večina OLM koncentrirane v gozdnih rezervatih, kjer jo je v povprečju kar štirikrat več kot je
povprečje za celotno območje (Slika 4). Prav tako je debelinska razporeditev odmrlih dreves
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neenakomerna saj je v debelinskem razredu A (10-30 cm) 43,8 % vseh odmrlih dreves, v razredu B
(30-50 cm) je 35,2 % in v razredu C (50 cm in več) samo 21,0 % (Tabela 2; Slika 5). Ta slika
debelinske razporeditve pa ni enaka pri podvzorcu ekocelic in rezervatov. V ekocelicah je
razporeditev OLM med debelinskimi razredi dokaj enakomerna, v gozdnih rezervatih pa prevladuje
odmrlo drevje največjih debelin (Slika 5).
Razlog za večjo količino odmrlega drevja v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh je sušenje jelke
in težje dostopni tereni (večja skalovitost in nagib) ter posledično manjše izkoriščanje gozda. Zlasti
v jelovo-bukovih gozdovih se usmerjeno pušča več sušic in podrtic zaradi zadrževanja vlage,
ohranjanja habitatov in ohranjanja biotske pestrosti. Podobno se več odmrlega drevja ohranja v
gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti. Nekoliko manj odmrle lesne mase je na vzhodnem
pobočju Roškega masiva ter v nižinskem delu območja v smrekovih sestojih.
Tabela 2 Povprečne vrednosti (aritmetična sredina) stoječega in ležečega odmrlega drevja iglavcev in listavcev
3
(m /ha) v treh razširjenih debelinskih razredih (A, B, C).

Razširjen

Stoječe odmrlo drevje
(m3/ha)

Ležeče odmrlo drevje (m3/ha) Skupaj (m3/ha)

debelinski
iglavci
razred

listavci

skupaj

iglavci

listavci

skupaj

iglavci

listavci

skupaj

10-29 cm

0,8

1,2

2,1

0,9

1,7

2,5

1,7

2,9

4,6

30-49 cm
50 cm in
več

1,0

1,1

2,1

0,6

1,0

1,6

1,5

2,2

3,7

0,9

0,5

1,3

0,4

0,5

0,9

1,3

0,9

2,2

2,6

2,8

5,5

1,9

3,2

5,1

4,5

6,0

10,5

Skupaj
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Slika 3 Histogram števila SVP v šestih kategorijah, ločenih glede na količino zabeležene lesna zaloge odmrle lesne
mase.

Slika 4 Povprečna lesna zaloga odmrle lesne mase na celotnem območju Natura 2000 Kočevsko, v ekocelicah ter v
gozdnih rezervatih znotraj tega območja.
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Celotno območje Natura 2000 Kočevsko

Ekocelice znotraj Natura 2000 Kočevsko

Gozdni rezervati znotraj Natura 2000 Kočevsko

Slika 5 Povprečna lesna zaloga odmrle lesne mase v treh razširjenih debelinskih razredih (debelina izmerjena na
prsni višini) za celotno območje Natura 2000 Kočevsko, za podvzorec ekocelic ter za podvzorec gozdnih rezervatov.

Cilj načrtovanja razvoja gozdov je ohranjanje in krepitev biološko pestrih, zdravih in stabilnih
gozdov s ciljem uspešnega zagotavljanja vseh funkcij gozdov. Glavni cilj gospodarjenja z državnimi
gozdovi je zagotavljanje dohodka od gospodarjenja z gozdovi na podlagi sprejetih
gozdnogospodarskih načrtov ter trajno zagotavljanje vseh funkcij gozdov. V državnih gozdovih je
pomemben cilj tudi zaposlitev ljudi, ki delajo v gozdarstvu, oziroma ohranjanje delovnih mest. Cilji
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gospodarjenja v zasebnih gozdovih so odvisni predvsem od posestne strukture. Na večji posestih je
glavni cilj zagotavljanje dohodka, pri razdrobljeni gozdni posesti pa tudi socialna varnost,
zaposlitev ter les za domačo porabo.
Glavne usmeritve za ravnanje z gozdovi so ohranjanje in pospeševanje raznomerne zgradbe in
naravne drevesne sestave gozda, ki bo zagotavljala odpornost gozdov proti naravnim ujmam ter
odpornost gozdov na gradacije podlubnikov. To vključuje: varovanje in vzpostavljanje naravnih
zatočišč v območjih posebnih biotopov; zagotavljanje primerne številčnosti populacije rastlinojede
divjadi, ki bo omogočala naravno obnovo, predvsem nosilne vrste jelke; vzdrževanje po potrebi pa
tudi vzpostavljanje primerne zgradbe gozdov in starostne strukture sestojev, ki bo zagotavljala
proizvodno čim kvalitetnejšega lesa in trajnega dohodka od gospodarjenja z gozdovi.
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2.1. IZBOR POPISNIH TOČK IN IZVEDBA POPISA
Popisne točke za obravnavano vrsto so bile določene na podlagi poznavanja ekologije belohrbtega
detla. Baza podatkov Zavoda za gozdove Slovenije je bila ena izmed glavnih osnov za izbor popisnih
točk. Kriteriji za izbor so bili: drevesna sestava, višina lesne zaloge, nagib, odprtost z gozdnimi
prometnicami, delež odmrlega drevja listavcev (SVP), prisotnost ustreznih ekocelic, gozdnih
rezervatov, varovalnih gozdov in manj izkoriščanih gozdov listavcev. Po opredelitvi potencialnega
habitata na podlagi omenjenih kriterijev je sledilo posvetovanje z revirnimi gozdarji, nekaterimi
vodji krajevnih enot in načrtovalci. Večino popisnih točk smo postavili v gozdove z večjim deležem
listavcev z minimalno lesno zalogo 250 m3 na hektar in prisotnostjo odmrlih listavcev nad 30 cm
premera. Izbrane točke so imele v povprečju 60 % LZ listavcev ter 30 % LZ iglavcev. Nadmorska
višina pri tej vrsti ni bila omejujoč dejavnik in je pri izboru točk nismo upoštevali. Popisne točke so
bile na nadmorskih višinah od 295m do 1115m. Popisnih točk ni bilo v predelih z večjim deležem
iglavcev (predvsem smreke), to je na Kočevskem polju in v nižinskem predelu od Grčaric do
Kočevske Reke.
Popisne točke so bile med seboj oddaljene večinoma 600 – 1000 m ali več, odvisno od primernega
habitata, reliefa, slišnosti in preglednosti. Nahajale so se na območju dveh Gozdno gospodarskih
območij (GGO) Zavoda za gozdove Slovenije: Na območju GGO ZGS Kočevje smo izbrali 164
popisnih točk in na območju GGO Novo Mesto 38 popisnih točk. Vse popise smo opravili med 1.3.
in 7.5.2015.

2.2. METODA POPISA S POSNETKOM
Za popis smo uporabili najpogosteje uporabljeno metodo popisa detlov s pomočjo posnetka
teritorialnega bobnanja, kontaktnega in alarmnega oglašanja in sicer vsi popisovalci enak
posnetek. Na popisni točki smo najprej 2 minuti poslušali, zatem 5 minut predvajali posnetek in
ponovno 3 minute čakali na odziv. Zvočnik smo postavili na izpostavljeno mesto z veliko slišnostjo
po okolici in se od njega odmaknili približno 20 m tako, da smo imeli sonce za hrbtom in večjo
preglednost po okoliškem drevju. Opazovali smo reakcijo ptic na predvajan zvok ter budno pazili
na vsak njihov premik in zvok v okoliškem sestoju. Na vsaki točki smo v popisni obrazec zabeležili
čas popisa, koordinate ter prisotnost drugih vrst ptic predvsem žoln in detlov. V primeru odziva na
posnetek smo v popisni obrazec zabeležili ali smo belohrbtega detla samo slišali ali tudi videli, iz
katere strani se je približal in po možnosti določili spol. Če smo detla videli, smo prenehali s
predvajanjem zvoka, da ga ne bi prekomerno vznemirjali.
Na vsaki popisni točki smo opravili dve ponovitvi popisa. Prvi popis smo izvajati med 1.3. in 31.3.
2015, drugi popis pa med 1.4. in 7.5. 2015 Med obema popisoma je bil razmik najmanj en teden in
v večini primerov so ponovitve popisa opravili isti popisovalci. Popisovali smo ob suhih dneh brez
vetra, dopoldan od jutranjega svita pa do poznih dopoldanskih ur. Večinoma smo s popisi zaključili
med 10. in 12. uro, v toplejšem sončnem vremenu prej, v oblačnem nekoliko kasneje. Nekatera
naključna opazovanja vrste so bila zabeležena tudi pozneje spomladi v obdobju gnezdenja
(najkasnejše je bilo zabeleženo 15.6.2015).
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2.3. IZVAJALCI POPISOV
Popise belohrbtega detla v okviru LifeKočevsko so izvajale tri organizacije: dve območni enoti
Zavoda za gozdove Slovenije (110 popisnih točk), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (19
popisnih točk) ter zunanji izvajalec Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS; 73
popisnih točk). Za zaposlene na ZGS in ZRSVN je Mirko Perušek pripravil terenske seminarje, na
katerih so popisovalci dobili informacije o biologiji in ekologiji vrste ter preizkusili metodo popisa.
Pred začetkom popisa smo metodologijo in popisne obrazce uskladili tudi z zunanjim izvajalcem
DOPPS.
Na terenu so popise izvajali:
Zavod za gozdove Slovenije: Mirko Perušek, Bojan Knavs, Pavle Košir, Matjaž Pajnič, Boštjan
Primčič, Janez Šubic, Tomaž Devjak, Tomaž Klepec, Stanko Pelc, Boštjan Janež, Zoran Bitorajc, Tina
Kotnik, Simon Peteržinek;
Zavod za varstvo narave Slovenije: Andrej Hudoklin, Denis Žitnik, Boštjan Kepic;
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije: Jernej Figelj, Željko Šalamun, Katarina Denac,
Domen Stanič, Josip Otopal in Tomaž Remšgar.

2.4. ISKANJE GNEZDILNIH DUPEL
Oba partnerja ZGS in ZRSVN sta sodelovala pri iskanju gnezdilnih dupel belohrbtega detla, ki smo
jih izvedli v maju in juniju 2015. V okolici popisnih točk, na katerih smo zabeležili prisotnost
belohrbtega detla, so popisovalci počasi prehodili starejše sestoje bukve in pozorno pregledali
vsako mrtvo ali odmirajoče drevo listavcev. Popisovalci so bili pozorni predvsem na prisotnost
dupel ali odkruškov, ki nastanejo pri izdelavi dupla. Popisovalci so se tudi redno ustavljali in
poslušali za morebitno bobnanje ali oglašanje mladičev. Lokacijo dupla so popisovalci zabeležili s
pomočjo GPS in o tem obvestili sodelavce projekta.

2.5. IZRAČUNI IN STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV
Pri pregledu rezultatov s terenskega popisa smo se podvajanju osebkov izognili tako, da smo
posamezne osebke šteli tiste, ki smo jih registrirali na razdalji večji od 1000 m. Izločili smo tudi
nekatere najdbe, kjer popisovalci niso bili prepričani o vrsti.
Za primerjavo okoljskih parametrov med točkami, kjer je bil belohrbti detel zabeležen (zasedene)
in točkami, kjer detla nismo zabeležili (nezasedene), smo iz baz podatkov ZGS zbrali podatke o
značilnostih gozda v krogu z radijem 500 m okrog vseh 202 lokaciji. Podatke o lesni zalogi listavcev,
lestni zalogi bukve in površini posameznih razvojnih faz smo pridobili iz podatkovnih baz za
načrtovanje gospodarjenja z gozdovi na ravni sestojev in odsekov, ki so podlaga za pripravo
gozdno gospodarskih načrtov. Ker se baze za različne gozdno gospodarske enote (GGE)
posodabljajo v razmiku 10 let, so uporabljeni podatki stari od 1-10 let (v povprečju 5 let), saj je v
naše analize vključenih več GGE. Popis stalnih vzorčnih ploskev se izvaja istočasno ob reviziji GGE,
zato enako velja za podatke o odmrli lesni masi, ki smo jih pridobili iz teh baz. Parametre med
zasedenimi in nezasedenimi točkami smo zaradi nenormalne porazdelitve podatkov primerjali s
pomočjo neparametričnega Mann-Whitney U testa v programu SPSS. Za parametre lesna zaloga,
površina debeljaka in raznomernih sestojev smo kot srednjo vrednost podali mediano. Za LZ
odmrle lesne mase pa smo zaradi primerljivosti s prejšnjimi raziskavami in drugimi poročili ZGS
podali aritmetično sredino in mediano, pri izračunu le teh pa smo upoštevali razlike v gostoti SVP
med različnimi deli območja.
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Pri izračunu gostote smo izhajali iz enakih predpostavk kot jih navaja DOPPS (Denac et al. 2013),
kar je omogočilo primerjavo rezultatov obeh popisov:
- razdalja s katere se belohrbti detel odzove na posnetek, je 500 m
- če je detel prisoten v polmeru do 500 m od naše popisne točke, se bo v spomladanskem času
z veliko verjetnostjo odzval na predvajanje posnetka teritorialnega oglašanja in bobnanja.
Izračunali smo skupno popisano površino (kot πr2 x št. popisnih točk, pri čemer je r=0,5 km). Oceno
števila dobljenih parov na Natura območju Kočevsko smo delili s skupno površino in tako dobili
minimalno gostoto izraženo v št. parov na km2. Minimalna gostota nam pove, koliko parov po naši
oceni minimalno živi na nekem območju. Parov je lahko dejansko več, saj se nekateri osebki ne
odzovejo na posnetek.
Območje potencialnega habitata belohrbtega detla (t.i. cono) smo določili na podlagi naslednjih
kriterijev:
- prisotnost parov v popisu 2015
- trajne ureditvene enote za gospodarjenje z gozdovi (oddelki), v katerih je na večini površine delež
bukve v LZ višji od 30%
- trajne ureditvene enote za gospodarjenje z gozdovi (oddelki), v katerih je na večini površine LZ
višja od 150 m3/ha
- vključili smo bližnje gozdne rezervate in ekocelice
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3.1. ŠTEVILČNOST IN RAZŠIRJENOST TARČNE VRSTE V NATURI 2000 KOČEVSKO
Belohrbtega detla smo sistematično popisali na 194 točkah, njegovo prisotnost pa smo potrdili še
na 8 dodatnih naključnih lokacijah (Slika 6). Prisotnost vrste smo potrdili na skupno 36 popisanih
točkah od tega 28 na sistematično popisanih točkah ter 8 na naključno najdenih lokacijah. Med
sistematično popisanimi točkami je bila prisotnost belohrbtega detla potrjena na 14,4 % točk (28
od 194 točk). Od tega smo 27 teritorialnih osebkov ali parov videli, dodatnih 9 pa samo slišali in
posledično je zanesljivost teh podatkov nižja. Na 13 točkah smo zabeležili teritorialne pare, na 23
pa se je odzval samo 1 osebek.

Slika 6 Popisne točke belohrbtega detla, kjer je bila vrsta zabeležena (silhueta ptice) in kjer vrste nismo zabeležili
(kvadrat).

3.2. Gostota
Skupna popisana površina v sklopu tega popisa je bila 15.860 ha (158,6 km2). Minimalna ocenjena
gostota belohrbtega detla je bila 0,2 teritorialnega para/km2.

3.3. Značilnosti habitata
Primerjava okoljskih parametrov (značilnosti gozda) v krogu z radijem 500 m okrog vseh 202 lokacij
je pokazala, da je v okolici točk, kjer je bil belohrbti detel zabeležen (zasedene), signifikantno višja
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zaloga celokupne (listavci in iglavci, stoječa in ležeča debla) odmrle lesne mase (19,2 m3/ha) kot v
okolici točk, kjer belohrbti detel ni bil zabeležen (12,8 m3/ha; Mann-Whitney U test, P=0,035;
Tabela 3 ; Slika 7; Slika 9). Podatki kažejo, da je ta razlika predvsem na račun višje lesne zaloge
stoječe odmrle lesne mase (10,5 m3/ha) zasedenih točk v primerjavi z nezasedenimi točkami (6,5
m3/ha, Mann-Whitney U test, P=0,003; Tabela 3 ; Slika 8; Slika 9). Ležeče odmrle lesne mase je v
primerjavi s stoječo manj in tudi razlika med zasedenimi (8,7 m3/ha) in nezasedenimi (6,3 m3/ha)
točkami je manjša in ni statistično pomembna (Mann-Whitney U test, P=0,359; Tabela 3 ; Slika 9).
Tabela 3 Aritmetična sredina ± standardna deviacija in mediana (v oklepaju) celokupne odmrle lesne mase (OLM),
stoječe in ležeče OLM, OLM stoječih in ležečih listavcev in OLM stoječih in ležečih iglavcev.

Celokupna odmrla lesna masa
Stoječa OLM
Ležeča OLM
OLM stoječih listavcev
OLM ležečih listavcev
OLM stoječih iglavcev
OLM ležečih iglavcev

Zasedene točke
19,2 ± 19,3 (12,4)
10,5 ± 8,3 (8,7)
8,7 ± 13,9 (4,4)
4,6 ± 4,2 (4,9)
4,9 ± 6,3 (2,7)
5,9 ± 8,7 (0,9)
3,8 ± 10,0 (0,5)

Nezasedene točke
12,8 ± 13,2 (9,6)
6,5 ± 7,0 (4,8)
6,3 ± 9,5 (3,2)
3,6 ± 4,6 (2,2)
4,5 ± 6,0 (2,3)
2,9 ± 5,0 (0,5)
1,8 ± 5,3 (0,4)

Na splošno je bila na izbranih popisnih točkah količina odmrle lesne mase listavcev (8,4 m3/ha)
veliko višja od odmrle lesne mase iglavcev (5,5 m3/ha) saj so bile popisne točke ciljno umeščene v
pretežno listnatih gozdovih. Primerjava stoječe odmrle lesne mase listavcev je pokazala nekoliko
višjo lesno zalogo v okolici zasedenih točk (4,6 m3/ha) kot v okolici nezasedenih (3,6 m3/ha), čeprav
razlika ni statistično pomembna (Mann-Whitney U test, P=0,121; Tabela 3 ). Za razliko od stoječe
pa je količina leželče odmrle lesne mase listavcev v okolici zasedenih (4,9 m3/ha) in nezasedenih
(4,5 m3/ha) točk zelo podobna (Mann-Whitney U test, P=0,861; Tabela 3 ).
V primerjavi z odmrlo lesno maso listavcev je masa iglavcev zelo nizka. Stoječa odmrle lesna masa
iglavcev je nekoliko višja v okolici zasedenih (5,9 m3/ha) v primerjavi z nezasedenimi točkami (2,9
m3/ha) vendar razlika ni statistično pomembna (Mann-Whitney U test, P=0,094; Tabela 3 ). Ležeča
odmrla lesna masa iglavcev je zelo nizka v okolici zasedenih (3,8 m3/ha) in tudi nezasedenih (1,8
m3/ha) točk (Mann-Whitney U test, P=0,273; Tabela 3 ).
Iz priloženega zemljevida je razvidno, da je višja zaloga odmrle lesne mase prisotna predvsem na
gorskih grebenih, čemur sledi tudi razporeditev belohrbtih detlov (Slika 8).
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Slika 7 Lesna zaloga odmrlega drevja (m /ha) na območju popisa belohrbtega detla in prisotnost te vrste na
popisnih točkah – zasedene točke (silhueta ptice) in nezasedene točke (kvadrat).

3

Slika 8 Lesna zaloga odmrlega stoječega drevja (m /ha) na območju popisa belohrbtega detla in prisotnost te vrste
na popisnih točkah – zasedene točke (silhueta ptice) in nezasedene točke (kvadrat).

Med zasedenimi in nezasedenimi točkami smo primerjali še sledeče okoljske parametre: lesna
zaloga listavcev, lesna zaloga bukve, površino debeljaka ter površino raznomernih sestojev
(združene vrednosti za posamično do šopasto in skupinsko do gnezdasto) (Slika 9). Lesna zaloga
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listavcev je bila v okolici zasedenih (mediana 210 m3/ha) in nezasedenih (mediana 214 m3/ha) točk
zelo podobna (Mann-Whitney U test, P=0,747; Slika 9). Prav tako je bila lesna zaloga bukve v
okolici zasedenih (mediana 156 m3/ha) in nezasedenih (mediana 164 m3/ha) točk zelo podobna
(Mann-Whitney U test, P=0,816) saj so bile točke ciljno umeščene v gozdove z večjim deležem
bukve. Površina raznomernih sestojev je bila v okolici zasedenih točk (mediana 13,6 ha) nekoliko
višja od nezasedenih točk (mediana 8,9 ha) vendar razlika ni statistično pomembna (MannWhitney U test, P=0,139, Slika 9). Površina debeljaka je bila zelo podobna v okolici zasedenih
(mediana 31,0 ha) in nezasedenih (mediana 31,4 ha) točk (Mann-Whitney U test, P=0,139).
Površina ekocelic v krogu z radijem 500 m okrog zasedenih točk (mediana 1,6 ha) je bila zelo
podobna kot v okolici nezasedenih (mediana 1,7 ha) točk (Mann-Whitney U test, P=0,997; Slika 9).

Slika 9 Mediane in kvartili okoljskih parametrov (lesna zaloga listavcev, lesna zaloga bukve, površine debeljaka,
površine raznomernih sestojev) v okolici zasedenih (prisoten) in nezasedenih (odsoten) točk popisa belohrbtega
detla v letu 2015 na Kočevsekm.

21

REZULTATI

3.4. Gnezdilna dupla
Pri iskanju gnezd smo našli dve zasedeni gnezdilni dupli in sicer v pragozdnem rezervatu Kopa in
drugo naključno najdeno gnezdilno duplo v gospodarskem gozdu v fazi debeljaka v GGE Kolpska
dolina izven popisnih točk v bližini Banja Loke.
Drevo z gnezdilnim duplom je Andrej Hudoklin našel 25. 5. 2015 v sredini majhnega pragozdnega
rezervata Kopa in leži na vzhodnem pobočju pod grebenom. Najdeno gnezdilno duplo je v delno še
zeleni bukvi prsnega premera 80 cm s posameznimi suhimi vejami v srednjem delu debla na višini
ca 10 metrov. Vhod v duplo je bil obrnjen proti jugu. Drevo je bilo slabo vitalno z znaki poškodb in
verjetno napadeno z glivami (Slika 10). Mladiči so se intenzivno oglašali, saj so bili tik pred izletom
iz gnezdilnega dupla. Glede na intenzivnost oglašanja in obarvanost fotografiranih mladičev
sklepamo, da sta bila v duplu najmanj dva pa do največ štirje mladiči. Sestoj v rezervatu je v fazi
razpadanja in razgrajevanja z velikim številom razpadajočih bukerv. Ob najdbi so bili mladiči že
dobro operjeni iz česar lahko ocenimo, da je do izleta majkal še dan ali dva. Gozdni rezervat Kopa
meri 13 ha in ima lesno zalogo 730 m3/ha, od tega je stoječe odmrle lesne mase 46,6 m3/ha in
ležeče 90,4 m3/ha. Delež listavcev je 97%. Podatki so iz leta 2006 (ZGS OE Novo mesto neobjavljeno).

Slika 10 Samec belohrbtega detla pri krmljenju mladičev v pragozdnem rezervatu Kopa leta 2015 (Foto: A. Hudoklin)

Gnezdilno duplo v GGE Kolpska dolina v bližini Banja Loke je Boštjan Janež našel 27. 5. 2015 v
bukovem debeljaku z nizko količino odmrlega drevja (Slika 11). Odlomljena odmrla bukev prsnega
premera 50 cm, visoka 15 m je imela na višini ca 14 m gnezdilno duplo. Duplo je bilo obrnjeno
proti vzhodu oziroma dolini. Odmrla bukev premera 45 cm je še imela lubje in iz debla so rasle
posamezne lesne gobe (Fomes fomentarius). V okoliškem gozdu prevladujejo bukve (95%) s
posameznimi gorskimi javorji (5%) z lesno zalogo okoli 400 m3/ha in nizko količino odmrlega drevja
(ocenjena pod 3% lesne zaloge). Najditelj dupla je več ur opazoval dogajanje ob njem. Ocenil je, da
je en sam mladič, kateri se je oglašal le ob prihodu staršev, ki sta se k duplu vračala vsakih 15 – 30
minut. Pri obisku dupla čez dva dni detlov ni bilo več saj je mladič verjetno že zapustil duplo.
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Slika 11 Bukova sušica v zasebnih gozdovih v GGE Kolpska dolina, kjer je v letu 2015 gnezdil belohrbti detel. Količina
odmrlega drevja je v okoliškem gozdu po oceni pod 3% lesne zaloge (Foto: M. Perušek).

Odkrivnost mladičev belohrbtega detla je zelo težka in zahteva velik vložek napora v iskanje gnezd.
V našem popisu smo na sistematičen način našli le eno zasedeno gnezdilno duplo v pragozdnem
rezervatu Kopa in drugega naključno. Slednjega po zaslugi revirnega gozdarja, ki je sodeloval pri
popisu detlov in si pri tem pridobil znanje in izkušnje s to vrsto.

3.5. Določitev cone vrste
Pri predlogu ožje cone belohrbtega detla smo upoštevali vezanost vrste na listnate gozdove,
trenutne lokacije teritorialnih osebkov ter lokacije gozdnih rezervatov, kjer so tudi zgostitve
odmrle lesne mase. Ožja cona je označena z rumeno črto in vključuje Poljansko goro, Greben Roga,
GGE Ravne do Kolpske doline, južni del Velike gore do Drage (Slika 12).
Površina cone te vrste je 22.041 ha (220,41 km2; Slika 12). Če upoštevamo povprečno gostoto
belohrbtega detla 0,2 para/km2, kot je bila izračunana na podlagi tega popisa, je potencialno
število parov na območju ožje cone 44. Nekaterih parov zaradi njihove neodzivnosti v popisu
verjetno nismo zabeležili in smo gostoto populacije posledično podcenili. Zato ocenjujemo, da je
število parov na območju Natura 2000 Kočevsko med 40 in 50.
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Slika 12 Predlagana cona belohtbtega detla na območju Natura 2000 Kočevsko (rumena črta). Rdeča črta označuje
mejo Natura območja, z zeleno so označene ekocelice brez ukrepanja, z modro pa gozdni rezervati.
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4.1. Izbira habitata na Kočevskem
Belohrbti detel se v Naturi 2000 Kočevsko pojavlja predvsem v sestojih z večjim deležem odmrlega
drevja. Pogosto so poleg odmrlega drevja tu prisotna še poškodovana drevesa od vetra,
žledoloma, snegoloma ipd. Prisotnost ličink kozličkov in drugih žuželk je v takšnih drevesih večja
kar pomeni ugodne prehranjevalne razmere (Mikusinski and Angelstam 1998). Več takšnih dreves
je v zasebnih gozdovih npr. na Poljanski gori in Graščici, Stružnici, južnem delu Ribniške Velike gore
ter ob in v gozdnih rezervatih npr. Rajhenavski pragozd, pragozd Krokar, Kopa, Pugled – Žiben.
Višja pojavnost je tudi v gospodarskem gozdu v fazi obnove z večjim deležem ostarelih bukev s
poškodbami kot je to med Kočevsko Reškim jezerom in Jelen brdom v GGE Ravne.
Količina odmrlega drevja, ki je še zagotavljala preživetje belohrbtega detla v Poljskem delu
Karpatov je bila 50 m3/ha odmrlega in 35 m3/ha odmirajočega drevja (Kajtoch, Figarski et al. 2013).
Roberge et al. (2008) so predlagali, da vsaj 1,4 m2/ha temeljnice listopadnih dreves na vsaj 100 ha
zagotavlja ugodne pogoje za to vrsto. Preračunano na volumen po formuli: Volumen = temeljnica x
višina dreves x indeks oblike in srednjimi vrednostmi za Švedsko (višina dreves=17,5 m; indeks
oblike=0,5) pomeni 12,2 m3/ha odmrlih listavcev. V Bielowiezi na Poljskem je bilo v oddelkih z
belohrbtim detlom v povprečju 65,3 m3/ha padlih odmrlih dreves (Czeszczewik 2009). V primerjavi
s temi vrednostmi je na Kočevskem na zasedenih teritorijih belohrbtega detla relativno malo
celokupne odmrle lesne mase (19,2 m3/ha), odmrle lesne mase listavcev pa 9,5 m3/ha. Verjetno pa
je več starejšega drevja bukev s poškodbami, kjer belohrbti detel ravno tako najde primerno
hrano. Na Kočevksem je bila stoječa odmrla lesna masa bolj pomembna za prisotnost detlov kot
ležeča, predvsem stoječa OLM listavcev. OLM iglavcev je bilo v okolici vseh popisnih točk zelo malo
in ni odločilna za prisotnost belohrbtega detla.
Večjo količino odmrlega drevja na Kočevskem najdemo le v pragozdnih ostankih, gozdnih
rezervatih ter ekocelicah (Slika 13). Na Kočevskem Rogu, kjer prevladujejo državni gozdovi so
popisi belohrbtega detla pokazali, da se zadržuje predvsem v ali ob godnih rezervatih. Od sedmih
najdenih belohrbtih detlov sta le dva v gospodarskih gozdovih, pa še ta sta bila blizu GPN (obora
Smuka), gozdnih rezervatov ali ekocelic. Na celotnem območju Natura 2000 Kočevsko prevladujejo
državni gozdovi, v njih pa je le polovica lokacij najdenih belohrbtih detlov. Iz tega lahko zaključimo,
da so v povprečju boljše razmere za belohrbte detle v zasebnih gozdovih (z izjemo
veleposestniških) saj se v gospodarksih državnih ter veleposestniškh zasebnih gozdovih predviden
desetletni posek realizira v načrtovanem obsegu. Neugodna je tudi debelinska sestava OLM saj
razen v gozdnih rezervatih in ekocelicah prevladuje odmrlo drevje majhnih debelin.
V zasebnih gozdovih je več območij, ki niso odprta z gozdnimi vlakami, predvsem zaradi
razdrobljene gozdne posesti, večje skalovitosti ali nagiba terena. To so običajno ostareli bukovi
sestoji, kjer načrtovan etat ni bil realiziran. V obdobju 2000 do 2010 je bil posek listavcev v
zasebnih gozdovih na GGO Kočevje izveden le 52% od načrtovanega (Zavod za gozdove Slovenije
2011). V zasebnih gozdovih je tudi manjši interes za sečnjo bukve zaradi nižjega finančnega donosa
bukve glede na smreko, gorski javor in še nekatere druge vrste drevja. Odmrle in odmirajoče
listavce najdemo tudi v nižinskih hrastovo bukovih gozdovih, kjer ni interesa za gopodarjenje,
zaradi razdrobljene gozdne posesti, velikega števila solastnikov in ostarelega prebivalstva (npr.
Poljanska dolina).
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Slika 13 Pragozdni ostnki z veliko količino odmrlih listavcev so pomemben habitat belohrbtega detla na Kočevskem
(Foto: M. Perušek).

Rezultati naših analiz stanja habitata belohrbtega detla kažejo na skromne prehranjevalne in s tem
tudi na gnezdilne razmere. Primeren habitat je raztresen po veliki površini in suboptimalen.
Belohrbti detli verjetno le redko gnezdijo, ohranjajo pa teritorij. Od tu verjetno izhaja tako nizek
delež najdenih gnezdilnih dupel. Uspeh gnezdenja je verjetno zagotovljen le v nekaterih gozdnih
rezervatih z visoko lesno zalogo odmrlega drevja bukve, kot na primer v pragozdnem ostanku
Kopa. Tu je odmrlega drevja 137 m3/ha. Populacija belohrbtega detla je v takšnih razmerah
verjetno večinoma ponorna. Viabilnost populacije bomo dosegli le z bistvenim izboljšanjem
habitatnih razmer in sicer s povečanjem deleža odmrlega drevja listavcev (predvsem bukve).
V našem popisu smo zabeležili tudi, da je v okolici teritorijev belohrbtega detla nekoliko višja
površina raznomernih sestojev, ni pa razlik v površini sestojev debeljaka. Raznomerni sestoji se
pogosto pojavljajo na grebenskih rastiščih, kjer je zaradi manjše dostopnosti in večje skalovitosti
nižja intenzivnost gospodarjenja in je tam posledično več odmrlih dreves.
Nadmorska višina za to vrsto ni pomembna, saj smo jo naključno našli na najnižjih nadmorskih
višinah pri Dolnjih Radencih (190 m n.m.v.) in pri sistematičnih popisih v Pragozdu Krokar in pod
Rezinskim vrhom nad 1000 metri nadmorske višine.
Pri diskusiji rezultatov analize habitatnih zahtev belohrbtega detla moramo izpostaviti tudi
pomanjkljivosti metodologije in vire morebitnih napak. Pri tej analizi smo uporabili podatke o
okoljskih značilnostih znotraj kroga s polmerom 0,5 km okrog vsake sistematično popisane in
naključno najdene točke. Pri tem je lahko prišlo do napak zaradi spodaj naštetih razlogov.
1. Kot smo opisali v metodah, se starost podatkov za posamezne GGE razlikuje in je lahko med
1-10 let. Zaradi starosti podatkov so se razmere na terenu v nekaterih GGE lahko že
spremenile in uporabljeni podatki ne odražajo trenutnega stanja v gozdu.
2. Do napake je lahko prišlo tudi zaradi neodzivnosti živali, ki so v teritoriju prisotne in se ne
odzovejo na posnetek teritorialnega trkanja. Tako smo lahko v popisu zabeležili
nezasedene lokacije, ki so v resnici zasedene.
3. Pred popisom smo namenili veliko pozornosti izboru lokacij popisnih točk, ki smo jih na
podlagi poznavanja ekologije vrste umestili v območje ugodnega habitata. Te lokacije so
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med seboj bolj podobne po strukturi habitata kot bi bile povsem naključno izbrane lokacije,
zato nekatere primerjave med njimi ne pokažejo velikih razlik.

4.2. Primerjava z ostalimi popisi in območji v Sloveniji in ocena velikosti
populacije
Izvedeni popis belohrbtega detla na območju Natura 2000 Kočevsko je prvi celovit popis vrste na
območju, saj so bili vanj vključeni vsi do sedaj znani in potencialni habitati. Pred tem je DOPPS v
okviru državnega monitoringa populacij izbranih vrst gnezdilk leta 2012 in 2013 (Denac, Božič et
al. 2013) izvedel delni popis. Na Kočevskem je bilo na 86 popisnih točkah obakrat evidentiranih 7
osebkov, na območju Snežnik-Pivka pa na 96 popisnih točkah pa 42 – 43 osebkov (ocena 30 – 31
parov).
Prva populacijska ocena vrste na območju je bila izdelana ob opredelitvi IBA Kočevsko- Kolpa kot
mednarodno pomembnega območji za ptice v Slovenije v velikostnem razredu 10 - 15 parov
(Perušek 2000). Ocena je bila povzeta tudi ob vključitvi območja v omrežje Natura 2000 leta 2004
(SPA Kočevsko-Kolpa). Tudi po pridobivanju dodatnih podatkov (Perušek 2006) prvotna ocena ni
bila spremenjena. To predstavlja okoli 30 % gnezdeče populacije v Sloveniji (Denac, Božič et al.
2013).
Orientacijski izračun, ki temelji na rezultatih našega popisa v letu 2015, ocenjuje velikost
populacije na območju Natura 2000 Kočevsko na 40-50 parov, z ugotovljeno prisotnostjo vrste kar
na 36 popisnih točkah odstopa od dosedanjih populacijskih ocen območja. Menimo, da je dober
približek realnemu stanju, saj je popis zajel večino potencialnega habitata vrste. Populacijski trend
glede na trenutne skromne podatke o prisotnosti vrste v različnih letih ni znan. Glede na trenutne
podatke oziroma stanje raziskanosti belohrbtega detla je populacije IBA Kočevsko največja v
slovenskem merilu.
Povprečna gostota belohrbtih detlov leta 2013 na IBA Snežnik-Pivka je znašala 0,4 para/km2
(Denac, Božič et al. 2013), na Kočevskem pa pol manj le 0,2 para/km2. V IBA Snežnik Pivka je 11
gozdnih rezervatov s površino 1.631 ha (Fučka 2007), medtem ko na Kočevskem 45 gozdnih
rezervatov s površino 1.245 ha. V IBA Snežnik Pivka je tako povprečna velikost rezervata 148 ha,
medtem ko na Kočevskem petkrat manjša - le 27 ha. Na Kočevskem so teritoriji precej razpršeni,
medtem ko so na Notranjskem skoncentrirani v okolici Snežnika, kjer je eden večjih gozdnih
rezervatov (Ždrocle). Razpršenost belohrbtih detlov na Kočevskem nekako odraža sliko
razporeditve gozdnih rezervatov, večjih ekocelic ipd., čeprav primerjava med točkami z najdenimi
detli in brez detlov posebne razlike ni potrdila.
Najvišja gostota gnezdečih parov v optimalnih habitatih v osrednji in severni Evropi doseže 1
par/km2, v Italiji pa 2 para/km2 (Hagemeijer and Blair 1997).
Gnezdilna uspešnost je slabo raziskana saj je odkrivnost gnezd težka, ker se mladiči intenzivneje
oglašajo le nekaj dni preden izletijo ter le ob prihodu staršev k duplu. Lahko pa je vzrok v slabi
odkrivnosti gnezdilnih dupel tudi slaba gnezdilna uspešnost, ker skromne prehranjevalne razmere
ne omogočajo gnezdenja. Par lahko le zaseda teritorij, gnezdi pa ne.
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4.3. Ogroženost
Vrsta je na mednarodneme rdečem seznamu IUCN (International 2014) opredeljena kot
neogrožena (LC), medtem ko jo osnutek slovenskega rdečega seznama gnezdilcev (Denac, Mihelič
et al. 2011) opredeljuje kot močno ogroženo vrsto (EN). Populacija te vrste lokalno upada v
velikem delu njene razširjenosti zaradi intenzivnega izkoriščanja gozda, odstranjevanja odmrlega
drevja ter sajenja iglavcev (del Hoyo, Collar et al. 2014).
Belohrbti detel je ogrožen zaradi pomanjkanja odmrlih in odmirajočih listavcev velikih debelin, kjer
najde hrano in dolbe gnezdilna dupla. Na Kočevskem in v zahodnih Dinaridih izbira predvsem
bukove gozdove z obilo odmrlega drevja, kjer je velika prisotnost ličink kozličkov in drugih žuželk s
katerimi se prehranjuje (Slika 14). Ob predpostavki, da je na Kočevskem 40 parov in ima vsak par
teritorij velik 100 ha bi le ti pokrivali površino 4000 ha. To je le 4,4 % površine območja. V območju
Nature Kočevsko bi bilo glede na delež listavcev v lesni zalogi lahko najmanj 500 parov.
Gospodarjenje z gozdom je to populacijo zdesetkalo na pod 10 % prvotne populacije. V povsem z
gozdom poraščeni prakrajini, kjer naj bi prevladovali odrasli bukovi sestoji v optimalni fazi, pa bi
bila ta vrsta verjetno dominantna z večjo gostoto (manjši teritoriji), zaradi primernejšega habitata.
Ocenjujemo, da je takrat populacija štela najmanj 1000 parov.
Postavlja se vprašanje ali je sedanja populacija na Kočevskem donorska ali ponorna. Zaledje
hrvaških Dinaridov z nacionalnimi parki kot sta Risnjak in severni Velebit predstavlja potencialne
donorske populacije. Na Hrvaški strani je širše območje opredeljeno kot območje Natura 2000
Gorski kotar i Sjeverna Lika (HR 1000019), ki ohranja zavidljivo veliko populacijo belohrbtega detla
v višini 500 – 900 osebkov
(http://natura2000.dzzp.hr/reportpublish/reportproxy.aspx?paramSITECODE=HR1000019).
Obstoj populacije belohrbtega detla na Kočevskem je odvisen od načina gospodarjenja z gozdom
in deleža primernih sestojev prepuščenih naravnemu razvoju. Pri gospodarjenju z bukovimi
gozdovi je trenuten trend večjega poseka bukev pri tanjših prsnih premerih, predvsem zaradi
bolezni t.i. rdečega srca bukve, ki se pojavi pri drevesih večje starosti in večjega prsnega premera.
S tem se bo povprečna debelina bukev znižala in bo posledično najverjetneje tudi manj odmrlega
in odmirajočega drevja. Druga grožnja pa je boljši izkoristek lesne biomase za ogrevanje in kemično
predelavo le te, kar bo dodatno povečalo posek odmirajočega drevja slabše ekonomske vrednosti.
Večjo količino odmrlega drevja najdemo v ekocelicah, ki pa so praviloma izločene na slabših
rastiščih z nižjim rastiščnim koeficientom (RK). Na takih rastiščih so drevesa v povprečju nižja kar
pa pomeni manj primernega habitata za ličinke hroščev, ki vrtajo v les in s tem manj hrane za
belohrbtega detla. V takšnih območjih se površina teritorijev praviloma poveča.
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Slika 14 Debeli odmrli listavci so v gospodarskih gozdovih redki (Foto: M.Perušek).

Obeti v prihodnosti so po eni strani pozitivni predvsem zaradi povečevanja deleža bukve v
mladovju in v lesni zalogi (Zavod za gozdove Slovenije 2003, 2011). Obstoj populacije belohrbtega
detla in številnih saproksilnih organizmov je odvisna predvsem od ustreznega gospodarjenja z
gozdovi za te vrste in deleža območij bukovih gozdov brez sečenj (gozdni rezervati, ekocelice ipd.).
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