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POVZETEK
Pri popisu izhodiščnega stanja populacije triprstega detla v letu 2015 (Akcija A2) smo našli dve
zasedeni gnezdilni dupli te vrste. Obe drevesi z gnezdilnimi dupli sta malo nad 900 metri
nadmorske višine v ekocelicah z visoko zalogo odmrlega drevja iglavcev. V obeh ekocelicah smo s
polno premerbo izmerili količino odmrle lesne mase iglavcev in jo razvrstili v sedem razredov,
glede na stopnjo razpadlosti. Na Stojni je bilo v okolici gnezdilnih dupel v povprečju 55 m3/ha
odmrle lesne mase od tega 16,3 m3/ha odmrlih iglavcev v 2. in 3. stopnji razpadanja. V Veliki gori
pa 138 m3/ha odmrle lesne mase od tega 55,8 m3/ha odmrlih iglavcev v 2. in 3. stopnji razpadanja.
Med odmrlimi drevesi je daleč prevladovala jelka, smreke je bilo zelo malo. Obe gnezdilni dupli sta
bili v smreki, na Stojni v še živi in na Veliki gori v odmrli smreki brez lubja.
Na Veliki gori smo en teden s fotopastjo spremljali dogajanje ob gnezdilnem duplu. Mladiče sta
starša krmila celih 15 ur dnevno, v gnezdilno duplo pa sta se v povprečju vračala na vsakih 5 minut.
V povprečju sta prinesla mladičem hrano 178 krat na dan. Gnezdo je čistil samec, le zadnje tri dni
pred izletom mladičev je prenehal. Krmila sta jih predvsem z ličinkami lubadarjev, beljavarjev, z
mravljami, pajki in drugimi vrstami nevretenčarjev.

ABSTRACT
During the census of Eurasian three-toed woodpecker population in 2015 (Action A2) we found
two nesting holes of this species. Both trees with nesting holes grew at around 900 m above sea
level in a protected patch of the forest (so called “eco-cell”) with a large amount of dead wood.
We carried out measurements of the conifer dead wood stock and classified it into seven
categories according to the level of wood disintegration. On Stojna there was on average 55 m3/ha
of dead trees out of which 16,3 m3/ha were conifers in the 2. or 3. class of disintegration. On
Velika gora there was on average 138 m3/ha of dead trees out of which 55,8 m3/ha were conifers
in the 2. or 3. class of disintegration. Among the dead trees European silver fir was the most
common with very few trees of Norway spruce. Both nesting holes were in Norway spruce trees of
which on Stojna was still viable and the on Velika gora was not.
On Velika gora we set up a camera-trap to be able to follow the movements of parents arround
the nesting hole for one week. Both parents fed their young for full 15 hours per day and returned
to the nesting hole on average every 5 minutes. They brought food to their chicks on average 178
time a day. The male cleaned the nest on all day except the last three before the chicks left it. The
parents fed the chicks with larvae of bark beetles and wood boring insects, with ants, spiders and
other species of invertebrates.
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UVOD

Življenjski prostort triprstega detla v Dinaridih so jelovo bukovi, jelovi in smrekovi gozdovi
pretežno v nadmorskih višinah nad 750 metri. Pri popisu izhodiščnega stanja tarčnih vrst smo v
okviru Life projekta LifeKočevsko popisali to vrsto detla v času gnezdenja. Našteli smo 30 lokacij
triprstih detlov v letu 2015 v območju Nature 2000 Kočevsko. Na teh mestih smo iskali gnezdilna
dupla in našli dva zasedena gnezdilna dupla triprstega detla. Enega smo zadnji teden dni spremljali
s fotopstjo. V njihovi neposredni okolici smo izmerili odmrlo lesno zalogo iglavcev.

1.1. TRIPRSTI DETEL
Triprsti detel je tipični borealni favnistični element. Njegov areal razširjenosti je severna hemisfera
od Srednje Evrope (Alpe, Balkan, Karpati), Skandinavije pa vse do Severne Amerike, kjer so
borealni gozdovi iglavcev. Razširjenost triprstega detla je v tesni povezavi z razširjenostjo smreke
Picea abies in ostalimi vrstami iz rodu Picea. Gnezdi v borovo smrekovih gozdovih in ravno tako v
macesnovih in cemprinovih sestojih. V nižjih predelih Evrope ga najdemo tudi v jelovo bukovih
gozdovih in na severu v tajgi tudi v brezovih gozdovih, kjer je velik delež odmrlega drevja.
Podvrsta triprstega detla Picoides trdactylus alpinus iz Srednje Evrope je vezan na kisloljubne
smrekove združbe npr. Vaccinio Piceetum, Bazzanio-Piceetum. Večinoma živi v višjih nadmorskih
višinah nad 1000 m, najpogosteje med 1400 in 1500 m. Gostota triprstega detla je odvisna od
strukture gozda. Visoke gostote so našli v Bavarskem gozdu in sicer en par na 59 do 89 ha, v Švici
en par na 108 ha, v zgornje avstrijskih Alpah en par na 228 ha. V Engadinu v Švici v času gnezdenja
ima par teritorij 20 ha od maja do julija, izven tega obdobja pa večji teritorij od 100 ha
(Hagemeijer and Blair 1997). Spremljava triprstega detla z radiotelemetrijo v jugovzhodni Nemčiji
je pokazala da ima par velik teritorij v povprečju 86,4 ha (+- 23,4 ha) in z veliko variabilnostjo
teritorijev med posameznimi pari od 33,9 ha do 287,4 ha. Teritorij samic je večji (86 ha) kot od
samcev (46 ha) (Pechacek 2004).
V začetku tega stoletja je bila populacija triprstega detla v Evropi ocenjena od 350.000 do
1.100.000 parov na prostoru 2.000.000 km2. V večjem dele Skandinavije (Norveška, Švedska) in na
Balkanu je populacija v upadanju (BirdLife International 2004).
Popis triprstega detla na območju Natura 2000 Kočevsko smo izvedli v okviru projekta Life
Kočevsko (LIFE13 NAT/SI/000314) akcija A2. To je ena izmed tarčnih vrst projekta, ki je v območju
v negodnem ohranitvenem stanju. V letu 2015 je bil triprsti detel prvič celovito popisan na
območju Nature 2000 Kočevsko (Bertoncelj in ost. 2015). Društvo za opazovanje in preučevanje
ptic Slovenije (DOPPS) je v letih 2012 in 2013 izvedlo delni popis območja na petih transektih
(Goteniška gora, Goteniški Snežnik, Mirna gora, Pečka) na 67 točkah (Denac, Božič et al. 2013) v
okviru monitoringa izbranih kvalifikacijskih vrst ptic.
V Sloveniji se vrsta pojavlja praviloma na višjih nadmorskih višinah in sicer v Karavankah, Julijskih
Alpah, Kamniško-Savinjskih Alpah, na Jelovici, Pohorju, Menišiji, Kočevskem, Snežniku in v
Trnovskem gozdu (Denac, Božič et al. (2013). Velikost gnezdeče populacije v Sloveniji je bila
ocenjena na 350-600 parov (Denac, Mihelič et al. 2011).
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Triprsti detel se celo leto hrani z žuželkami (Mikusinski and Angelstam 1998), ki naseljujejo
odmirajoča in nedavno odmrla drevesa, še vedno pokrita z lubjem (Fayt 2003). V Nacionalnem
parku Berchtesgaden so v hrani odraslih triprstih detlov v alpskem gozdu s pretežno smreko in
macesnom v Nemčiji prevladovale larve hroščev kozličkov (Rhagium sp.) in pajki v času gnezditve
ter odrasli hrošči kozlički in ličinke podlubnikov (Coleoptera, Scolytidae) izven gnezditvene sezone.
V hrani, ki so jo prinašali mladičem so prevladovale ličinke zalubnega kozlička (Rhagium inquisitor)
in pajki (Araneidea), ki so energetsko bogatejši od podlubnikov. Pri kozličkih so prevladovale ličinke
in ne odrasli hrošči. Skupno pa so našteli 39 plenskih vrst nevretenčarjev (Pechacek and Krištin
2004).
Po raziskavah v Švici in na Švedskem naj bi v gozdu bilo 5 % stoječega odmrlega drevja iglavcev na
100 ha gozdne površine, oziroma 15 m3/ha odmrlega stoječega drevja iglavcev. V Švici je višja
gostota gozdnih cest na površino povezana z manjšo prisotnostjo detlov. (Bütler in ostali 2003).

1.2. PREDSTAVITEV OBMOČJA IN LOKACIJE GNEZDILNIH DUPEL
vir Analiza stanja na Natura območju Kočevsko, 2015

Natura 2000 Kočevsko leži v južnem delu Slovenije. Obsega območje od Loške doline na zahodu do
Kolpe na jugu in Krke na vzhodu. Na zahodu sega do Bloške planote, na vzhodu pa je omejeno z
vzhodnim vznožjem masivom Kočevskega roga. Večina območja leži na kraškem terenu. Značilni so
številni gorski grebeni in kraške doline. Najvišji vrh je Goteniški Snežnik (1.289 m), najnižja točka pa
je v Dolnjih Radencih ob Kolpi (180m). Podnebje je zmerno humidno, letna količina padavin znaša
do 1.800 mm. Območje je redko poseljeno (32 preb/km2). Površina območja Nature Kočevsko je
106.809 ha in je največje tovrstno območje v Sloveniji.
Območje se uvršča med najbolj gozdnata območja v Sloveniji. Gozdnatost znaša 78 % celotne
površine. Značilni so dinarski jelovo-bukovi in bukovi gozdovi, ki skupaj pokrivajo kar 65 % gozdne
površine. Med drevesnimi vrstami prevladujejo bukev, smreka in jelka. Prevladujejo odrasli sestoji,
povečuje se delež raznomernih sestojev. Lesna zaloga gozdov območja se v zadnjih desetletjih
stalno povečuje, v njeni strukturi se veča delež listavcev. Prevladujejo državni gozdovi (59,4 %),
tretjina (35,6 %) je zasebnih gozdov in gozdov lokalnih skupnosti 5,0 % delež (Zavod za gozdove
2011). Število posestnikov s solastniki na območju Natura 2000 Kočevsko je 29731; povprečna
velikost gozdne posesti je 3,72 ha.
Prevladujejo večnamenski gozdovi s 93%, (Zavod za gozdove 2011). 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. To so gozdni rezervati s pragozdnimi ostanki. V
območju je zavarovanih 45 gozdnih rezervatov, s skupno površino 1.245,27 ha. Na celotnem
projektnem območju je razmerje med gospodarskim gozdom in gozdnimi rezervati (ekocelice ter
gozdovi s posebnim namenom brez poseka) približno 17:1. Ekocelic brez ukrepanja je 844 s
povprečno površino 4,96 ha in skupno površino 4.187,39 ha.
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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Območje Natura 2000 Kočevsko pokriva del treh gozdno gospodarskih območij in 32
gozdnogospodarskih enot (GGE) za katere so izdelani 10 letni gozdnogospodarski načrti. V te
načrte so vključene smernice in ukrepi za ohranitev in pospeševanje ugodnih razmer za
kvalifikacijske vrste med katerimi je tudi belohrbti detel.

Slika 1 Višine lesnih zalog na projektnem območju
Povprečna lesna zaloga v območju znaša 335,6 m3/ha (Slika 1). 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.
Delež odmrlega drevja znaša 7,81 m3/ha, kar je v povprečju 2,5 % od LZ. V A debelinskem razredu
(širina debla na prsni višini je 10-29 cm) je 89 % vseh odmrlih dreves, v B razredu (širina na prsni
višini je 30-49 cm) 9 % in v C razredu (širina na prsni višini je večja od 50 cm) samo 2 %. Manjka
torej dreves v C in B razredu, predvsem stoječega drevja. Med večnamenskimi gozdovi je največ
odmrlega drevja v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh (8,3 m3/ha) in v podgorskih hrastovo
bukovjih (8,9 m3/ha), najmanj pa v kisloljubnih bukovjih (4,9 m3/ha) in v hrastovih belogabrovjih
(4,7 m3/ha). V jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh je tudi največ drevja v B razredu (3,11
m3/ha), od tega je 19 % stoječe in 81 % ležeče odmrle mase. Edino v tem RGR je v C razredu več
kot 1 m3/ha (1,3 m3/ha) odmrlega drevja. V povprečju je največ odmrlega drevja v prebiralnih
gozdovih (11,2 m3/ha) in debeljakih (8,4 m3/ha). V deležu od lesne zaloge je največ odmrlega
drevja v gozdovih za pospeševanje vrstne pestrosti (4 % od LZ), nekoliko manj v gozdovih v
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nastajanju (3,9 % od LZ) ter v podgorskih hrastovo bukovih gozdovih 3 % od LZ. V jelovo-bukovih
gozdovih na plitvih tleh je odmrle mase le 2,1 % od LZ.
V državnih gozdovih je na splošno več odmrlega drevja kot v ostalih lastništvih, pa tudi
razporeditev po razširjenih debelinskih razredih je bistveno boljša. Delež odmrlega drevja
predstavlja 2,7 % od lesne zaloge. Bolj kot delež je pomembna razporeditev odmrlega drevja po
razširjenih debelinskih razredih. V A razredu je je 54 % vseh odmrlih dreves, v B razredu 29 % in v C
razredu 17 %. Za primerjavo je zanimiv podatek, da je v gozdnih rezervatih 33,48 m3/ha odmrlega
drevja, kar predstavlja 9 % od LZ. V A debelinskem razredu je 25 % vseh odmrlih dreves, v B
razredu 36 % in v C razredu 39 %. Zelo malo odmrlega drevja je v gozdovih veleposestva Rudež ter
ponekod v državnih gozdovih - predvsem na Roškem pogorju. Stoječega odmrlega drevja je
bistveno manj kot ležečega, in sicer v vseh gozdovih ga je le 11 %, medtem ko je ležečega 89 %. V
državnih gozdovih je za 2 % več stoječega odmrlega drevja kot v zasebnih gozdovih. V gozdnih
rezervatih je stoječega odmrlega drevja 23 % in ležečega 77 %. Razlog za večjo količino odmrlega
drevja v podgorskih hrastovo-bukovih gozdovih je sušenje hrasta (pepelovka, razpad korenin –
neznani vzroki), v jelovo-bukovih gozdovih na plitvih tleh pa sušenje jelke in težje dostopni tereni
(večja skalovitost in nagib). Zlasti v jelovo-bukovih gozdovih se usmerjeno pušča več sušic in
podrtic zaradi zadrževanja vlage, ohranjanja habitatov in ohranjanja biotske pestrosti (Natura
2000). Podobno se več odmrlega drevja (8,2 m3/ha) ohranja v gozdovih za pospeševanje vrstne
pestrosti.
V območju je izločenih 76 gozdnih rezervatov s površino 1.245,27 ha. Znotraj gospodarskih gozdov
je izločenih 844 ekocelic brez ukrepanja s površino 4.187,39 ha.

Lokacije gnezdilnih dupel
Na dveh lokacijah smo našli gnezdilan dupla ob spomladanskem popisu triprstih detlov (Bertoncelj
in ost. 2015). Prva lokacija je v GGE Stojna v oddelku 58b in druga v GGE Velika gora v oddelku 54
(Slika 2).
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Slika 2 Območje Nature 2000 Kočevsko z lokacijami obeh gnezdilnih dupel v Stojni in Veliki gori.

Lokacija gnezdilnega dupla triprstega detla v GGE Velika gora oddelek 54 leži na nadmorski višini
950 m in ima izrazito jugozahodno lego. Naklon je 40 stopinj. Kamnitost v oddelku, kjer leži
ekocelica je 25 %, skalovitost pa 70 %. Lesna zaloga je visoka in sicer 505 m3/ha, od tega iglavci 301
m3/ha in listavci 204 m3/ha. V drevesni sestavi je največ jelke 43%, potem bukve 36%, smreke 16 %
in gorskega javarja 5%. Največ je gozdne združbe Omphalodo-Fagetum festucetosum – 70 %.
Prevladujejo tipični prebiralni sestoji. V oddelku so ozke parcele zasebnih lastnikov. Odprtost z
vlakami je skromna, v ekocelici ni vlak. Spravilna razdalja v oddelku je 238 m. Delež odprte
površine je 45%. Predviden etat na lesno zalogo je 21 % (Načrt GGE Velika gora 2006).
Znotraj ekocelice velikosti 3,2 ha pa je ocenjena lesna zaloga 490 m3/ha, od tega iglavci 70% in
listavci 30%. Jelke je 45%, smreke 25% in bukve 30% (slika 3, 4).
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Slika 3: Ekocelica v GGE Velika gora z izmerjeno lesno zalogo odmrlih in odmirajočih iglavcev (rdeča
linija) in lokacija gnezdilnega dupla triprstega detla znotraj nje (zelena oznaka).

Slika 4: Značilnost ekocelice v Veliki gori je velika skalovitost in visok delež odmrlega drevja
iglavcev (Foto: M. Perušek).
Lokacija gnezdilnega dupla triprstega detla v GGE Stojna v odseku 68b leži na nadmorski višini 900
m in ima izrazito jugozahodno lego. Naklon je 20 stopinj. Kamnitost v oddelku, kjer leži ekocelica je
20%, skalovitost pa 40%. Lesna zaloga je visoka in sicer 337 m3/ha, od tega iglavci 171 m3/ha in
listavci 166 m3/ha. V drevesni sestavi je največ bukve 48%, jelke 45%, smreke 6% in gorskega
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javarja 1%. Največ je gozdne združbe Omphalodo-Fagetum festucetosum – 70%. Prevladujejo
tipični prebiralni sestoji 66% in raznomerni sestoji. Oddelek je v državni lasti. Odprtost z vlakami je
85%. Spravilna razdalja je 300 m. Predviden etat na lesno zalogo je 11% (Načrt GGE Stojna 2006).
Ekocelica ima površino 2,35 ha, na kateri smo izmerili odmrlo drevje (Slika 5, 6). Ocenjena lesna
zaloga je 350 m3/ha. Iglavcev je le 25%, listavcev pa 75%. Največ je bukve 74%, potem jelke 23%,
smreke 2% in gorskega javorja 1%.
Po najnovejših meritvah iz gozdne inventure iz leta 2015 za gozdno gospodarsko enoto Stojna
(neobjavljeno), kjer leži omenjeni oddelek je v tej enoti povprečna lesna zaloga 343 m3/ha, odmrle
mase pa je 19,16 m3/ha (ZGS OE Kočevje, neobjavljeno). V gozdovih s posebnim namenom (gozdni
rezervati, ekocelice) pa je 65,2 m3/ha odmrle mase, oziroma 16,6% lesne zaloge, katera je tu
visoka 417,8 m3/ha (Devjak ustno).

Slika 5: Lokacija ekocelice v Stojni (rdeča meja) z lokacijo dupla (zelen znak)
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Slika 6: V Stojni v ekocelici je veliko sušečih iglavcev - ekocelica z gnezdilnim duplom (Foto:
M.Perušek)

Slika 7: Gnezdilno duplo triprstega detla v še zeleni smreki na Stojni (Foto: S.D. Pelc).
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2.

METODA

2.1. POPIS LESNE ZALOGE IN HABITATA
Popis lesne zaloge znotraj ekocelic smo izvedli 17. 11. 2015 v GGE Stojna v oddelku 68b na površini
ekocelice 2,35 ha ter 17. 12. 2015 v GGE Velika gora v oddelku 54 na površini 3,2 ha. Vsa oslabljena
in odmrla drevesa iglavcev smo s premerko izmerili prsni premer v višini 1,3 m iz zgornje strani.
Določili smo tudi stopnjo razpadanja sušice. In sicer
- Prva stopnja je nevitalno drevje, katero ima redkejšo presvetljeno krošnjo in več suhih spodnjih
vej, lahko tudi že suh vrh. Izrazita je nevitalnost drevja (lahko porumenele iglice, »svetla« krošnja).
Prva stopnja ne spada med odmrlo drevje – je »kandidat« za odmrlo drevje.
- Druga stpnja je drevje že zasedno s podlubniki in je lahko večinoma ali povsem odmrlo (sveže
lubadarke). Del vej v krošnji je lahko še zelenih. Lubje je že začelo odstopati ali je tik pred tem.
- V tretjo stopnjo smo uvrstili suho drevje, kjer je lubje še na deblu in že deloma ali večji del
odstranjeno. Jelova debla so lahko rdečkaste barve, ko so ptice iz reda plezalcev odstranili lubje –
sveža prehranjevalna mesta. Na drevesu ni več zelenih iglic, veje so lahko že bolj razpadle.
- Četrta stopnja razpadanja so sušice, kjer so glive že razkorojile les in detli lažje izdolbejo dupla.
Lubje je že odpadlo, lahko so ostali še posamezni kosi lubja. Dupla se že lahko pogosteje pojavljajo.
- Peta stopnja so močneje razpadle sušice, lahko že odlomljen vrh, glive so že močneje razkrojile
les. Pogosteje so prisotna dupla v deblu. Lubja najpogosteje ni ali je močno zasušeno.
- Šesta stopnja so odlomljene močneje razpadle sušice.
- Sedma stopnja so že močno razkrojene sušice, kjer običajno ni več gnezdilnih dupel (slika 8).

Slika 8: Stopnje razpadanja (2. – 7.st) odmrlih iglavcev. Prva stopnja je upad vitalnosti – kandidat za 2. stopnjo.

Podatke smo vpisovali v vnaprej izdelane obrazce, kjer je bila tudi skica sušic z opisi. Razdelili smo
se v dve skupini, del sušic smo skupaj izmerili potem pa vsaka skupina zase z dvema članoma v
ekipi. Eden je meril drevesa s premerko, drugi pa vpisoval v obrazec in določil stopnjo razpadanja
in drevesno vrsto. Izmerjena drevesa smo začasno označili z belo barvo (kredo), da ne bi prišlo do
ponovnega merjenja. Na koncu smo z GPS-om obhodili površino označenih dreves in tako
premerjeni ekocelici izračunali površino. Označili smo lokacijo gnezdilnega dupla z GPS-om.
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2.2. SPREMLJANJE KRMLJENJA MLADIČEV V VELIKI GORI
Pri popisu tarčnih vrst detlov (Bertoncelj in ost. 2015) smo iskali tudi morebitne lokacije gnezdilnih
dupel. Za popis teritorijev smo uporabili najpogosteje uporabljeno metodo popisa detlov s
pomočjo posnetka teritorialnega bobnanja, kontaktnega in alarmnega oglašanja.
V okolici popisnih točk, na katerih smo zabeležili prisotnost triprstega detla, so popisovalci počasi
prehodili starejše sestoje jelke in smreke in pozorno pregledali vsako mrtvo ali odmirajoče drevo
iglavcev. 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.
S fotopastjo tipa Reconyx HC 600 smo od 3. do 10. junija 2015 spremljali dogajanje ob gnezdilnem
duplu. Fotopast je ob začetku zaznave gibanja napravila en posnetek in čez eno sekundo spet, če je
bilo gibanje še prisotno (Slika 9).

Slika 9: Fotopast ob gnezdilnem duplu v Veliki gori.
Pregledali smo vse posnete fotografije in ocenili vrsto hrane (zaprt kljun – manjše ličinke
podlubnikov, vidne manjše rjave ličinke, večje bele ličinke – beljavarji in ostali: pajki, mravlje idr.).
S pomočjo opazovanja in fotografiranja ob gnezdilnem duplu pa smo dobili podrobnejše
informacije o prehrani (Slika 10, 11).
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Slika 10: Ožja ekipa LifeKočevsko iz ZGS pri opazovanju krmljenja mladičev triprstih detlov.

Slika 11: S podrobnejšimi fotografijami ob gnezdu smo dobili še boljše informacije o vrsti prehrane.
Triprsti detli niso plašni in se hitro navadijo na prisotnosti vsiljivcev.
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2.3. IZRAČUNI PODATKOV
Podatki za lesno zalogo in drugi podatki so stari 10 let. Stojna je bila v reviziji v letu 2015 GGE
Velika gora v letu 2016. V ekocelicah smo na podlagi izkušenj ocenili skupno lesno zalogo ter delež
drevesnih vrst.
Prikazali smo razporeditev odmrle lesne zaloge po debelinskih razredih in izračunali povprečja na
hektar, ter z grafi predstavili razporeditev odmrle lesne zaloge iglavcev po debelinskih stopnjah in
stopnjah razpadanja. Drugih statističnih obdelav ni smiselno izvajati, zaradi razmeroma majhne
količine podatkov (le dve lokaciji, eno gnezdilno duplo spremljano s fotopastjo).

3.

REZULTATI

3.1. GNEZDILNI HABITAT V STOJNI IN VELIKI GORI
Ob in po popisu tetitoriev triprstega detla smo našli dve zasedeni gnezdilni dupli.
Smreko s premerom 45 cm z gnezdilnim duplom je Stanko D. Pelc našel 1. 6. 2015 v gospodarskem
gozdu na hribu Stojna na nadmorski višini 900 m (Slika 7). Gozdovi so v državni lasti in spadajo pod
gozdnogospodarsko enoto Stojna odd 68b. Lesna zaloga v ekocelici je 350 m3/ha od tega 75%
listavcev (bukev) in 25% iglavcev (predvsem jelka). Drevo stoji v ekocelici veliki 2,35 ha na grebenu
v združbi Abieti Fagetum din. festucetosum s 40% skalovitostjo. V ekocelici je 55 m3/ha odmrle
mase iglavcev, od tega v drugi in tretji fazi razpadanja 16,3 m3/ha. Gnezdilno duplo je bilo na višin
8 m v slabše vitalni smreki (1. stopnja – Slika 8). Izletna odprtina je obrnjena proti zahodu. Pobočje
leži na jugozahodni strani z lokalnim imenom Rukališče. Mladiči so iz dupla izleteli 17. 6. 2015.
Gnezdilno duplo nad Rakitnico (GGE Velika gora) na nadmorski višini 950 m je našel Mirko Perušek
ob drugem iskanju gnezdilnega dupla dne 3. 6. 2015. Gozdovi so v zasebni drobnoposestniški lasti.
Gnezdilno duplo triprstega detla je bilo v odmrli smreki, ki je bila že brez lubja, vendar še z vejami
in vrhom (4. stopnja razpadanja - Slika 8). Višina od tal do dupla je bila 3,5 m. Duplo je bilo
obrnjeno na zahod. Prsni premer drevesa je 45 cm. Drevo stoji na jugozahodni legi skalovitega
pobočja (60% skalovitost). V okolici je veliko suhih in sušečih jelk in smrek in sicer 138 m3/ha.
Mladiči so bili na dan najdbe že zelo glasni. Starša sta nosila hrano v gnezdilno duplo in odnašala
iztrebke. Mladiči so iz dupla izleteli 10. 6. 2015.

3.2. Značilnosti habitata v okolici gnezdilnega dupla
Ekocelica v oddelku 54 v GGE Velka gora je imela več odmrlega drevja iglavcev in višjo skupno
lesno zalogo. Odmrlega stoječega drevja iglavcev je več v Veliki gori 138 m3/ha, medtem ko v
Stojni pol manj in sicer le 70 m3/ha. Povprečen premer sušic je višji v Stojni (1 m3) medtem ko v
Veliki gori 0,85 m3/ha (Slika 12).
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Slika 12: Stoječe odmrlo drevje iglavcev v gnezdilnem habitatu triprstega detla
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Slika 13: Struktura stoječih odmrlih iglavcev v ekocelici v GGE Velika gora

število

Pri odmrlih stoječih iglavcih prevladuje tanjše drevje od 3. do 5. debelinske stopnje, potem pa
delež drevja v naslednjih debelinskih stopnjah upada do 10. debelinske stopnje (50 cm). Nadalje so
le še posamezna debelejša odmrla drevesa iglavcev (Slika 13).
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Slika 14: Struktura nevitalnih iglavcev v ekocelici v GGE Velika gora
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Nevitalnih iglavcev (1. stopnja) je v Veliki gori v vsej ekocelici 52,85 m3 kar je 16,5 m3/ha (Slika 14).
Veliko je debelejšega drevja jelke in smreke. Slednja je v glavnem v višjih debelinskih razredih. V
naslednjih seszonah se pričakuje odmrtje teh slabo vitalnih dreves, kjer se bodo lahko
prehranjevali triprsti detli in druge vrste iz reda plezalcev.
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Slika 15: Struktura ležečega odmrlega drevja iglavcev v ekocelici v GGE Velika gora
Odmrli ležeči iglavci nimajo bistvenega pomena v prehrani triprstega detla, saj hitreje razpadejo.
Večinoma so to bolj razpadla drevesa brez lubja. Ob opazovanju pri gnezdilnem duplu in v ekocelici
triprsti detel išče hrano izključno na stoječih sušicah.
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Slika 16: Povprečno število stoječih sušic iglavcev na hektar v ekocelicah na Stojni in Veliki gori
Na Veliki gori je največ sušic iglavcev v 4. debelinskem razredu (20 do 25 cm prsnega premera)
potem pa število sušic z debelino precej enakomerno pada. V ekocelici v Stojni pa je do 8.
debelinske stopnje precej enakomerna razporeditev števila sušic iglavcev (Slika 16). Debelejše
sušice imajo večjo površino drevesne skorje in s tem lahko večjo zasedenost z nevretenčarji in tako
več hrane za triprste detle.
Ocenjujemo da so najbolj »aktivne« sušice sveže posušeni iglavci zasedeni s podlubniki, beljavarji
in drugimi nevretenčarji. Predvsem so to sušice v 2. in 3. stopnji razpadanja (Slika 17). Daleč
prevladujejo jelke (50,28 m3/ha), precej manj je smrek le 5,56 m3/ha. V skupnem je v ekocelici v
Veliki gori kar 55,84 m3/ha »aktivnih« sušic primernih za iskanje hrane za vrste iz reda plezalcev.
Pri opazovanju gnezdilnega dupla v veliki gori so se v okolici zadrževali tudi srednji detel
(Dendrocopos medius), črna žolna (Dryocopus martius) in veliki detel (Dendrocopos major), kateri
je gnezdil ca 300 m nižje proti jugu.
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V Stojni so v 2. in 3. d.s. samo jelke in sicer 38,42 m3 kar znese 16,3 m3/ha »aktivnih« sušic –
podobno kot v Veliki gori. V slednji je več tanjših sušic, medtem ko na Stojni več debelejših sušic,
kjer je tudi večja površina drevesne skorje in s tem več hrane za podlubnike.
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Slika 17 : Število odmrlih dreves 2. in 3. stopnje razpadanja v ekocelici na Veliki gori
Odmrlo drevje iglavcev v obravnavani ekocelici na Stojni je večinoma debelejše (Slika 18). Največ je
6. debelinske stopnje (30 cm prsnega premera) ter 7. in 8. debelinske stopnje (Slika ). Debelejše
drevje z večjo površino drevja je lahko bolj »založeno« s primerno hrano (beljavarji, lubadarji).
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Slika 18: Število odmrlih dreves 2. in 3. stopnje razpadanja v ekocelici na Stojni
V prihodnje bodo stopnje razpadanja prehajale v višje stopnje. Pojavile se bodo nove sušice. Z
evidentiranjem oslabelih, nevitalnih dreves smo poskušali predvideti pojavljanje novih sušic. V
Veliki gori je teh 16,5 m3/ha, medtem ko v Stojni 15 m3/ha. Te količine so zelo blizu sveže
posušenim iglavcem v 2. in 3. stopnji razpadanja (slika 19).
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Slika 19: Nevitalni in sveže odmrli iglavci v ekocelici v Stojni in Veliki gori

3.3. Krmljenje mladičev v Veliki gori
S pomočjo fotopasti je tem času nastalo 17.305 posnetkov, kar znese 4,8 ur, oziroma 288 minut
zadrževanja detlov ob gnezdilnem duplu. Le enkrat je prišla poizvedovati k duplu druga vrsta detla
in sicer samica velikega detla (Dendrocopos major). V času opazovanja gnezdilnega dupla
triprstega detla smo v okolici opazili že omenjenega velikega detla, srednjega detla (Dendrocopos
medius) in črno žolno (Dryocopus martius). V gnezdilnem duplu smo zadnje dni iz posnetkov
določili, da sta v gnezdilnem duplu dva mladiča moškega spola (rumena barva na glavi).

Slika 20: Gnezdilno duplo velikega detla Dendrocopos major smo našli na južnem robu ekocelice v
Veliki gori. Mladiči so poleteli iz dupla dva tedna prej kot triprsti detli (Foto: M.Perušek).
Krmljenje mladičev triprstega detla v Veliki gori smo spremljali s fotopastjo od 3. junija 2015 pa do
10. junija 2015 (Preglednica 1)

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Ožji gnezdilni habitat in hranjenje mladičev
triprstega detla Picoides tridactylus na Kočevskem, 2016

PRILOGE

jun.15
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14 /01
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105ur 41min

Preglednica 1: začetek in konec spremljanja krmljenja mladičev ter jutranji in večerni začetki oz.
zaključki krmljenj.
Tekom dneva so prihodi staršev h gnezdilnemu duplu najbolj pogosti drugo uro zjutraj (6 – 7 ure),
potem tekom dneva rahlo varirajo od 10 do 14 prihodov na uro (Slika 21). V skupnem samci in
samice prinašajo enako količino hrane – zelo podobno število prihodov (samec 51%, samica 49%).
Detla sta bila v povprečju 14 sekund pri duplu. V zadnjih dneh sta se tako samec kot samica ob
duplu zadrževala tudi do 3 ali celo 4 minute. Samec precej enakomerno prinaša hrano. V sedmih
dneh sta samo dve celi uri ko ga ni bilo pri duplu, medtem ko samice ni bilo 12 ur med 9. in 19.
uro. Po tem lahko sklepamo, da samica prinese hrano mladičem iz bližnjih sušic. Med posameznimi
prihodi je bilo tudi manj kot 30 sekund razmika. Potem zase verjetno išče hrano nekoliko dlje.
Samec pa prinaša hrano bolj konstantno in v povprečju v daljših časovnih intervalih, kar lahko
sklepamo, da le to išče nekoliko dlje. Pri opazovanju ob gnezdilnem duplu naj bi iskal hrano največ
po okoliškem drevju do razdalje ca 100 m.
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Slika 21: Povprečno število obiskov gnezdilnega dupla po urah.
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Slika 22: V gnezdilno duplo je pogosteje zahajal samec kot samica (Foto: M.Perušek).
Samec in samica sta povprečno obiskovala gnezdilno duplo na 5 minut. Skupno je bilo v sedmih
dneh oziroma v 6342 minutah 1251 obiskov samca in samice triprstega detla (Preglednica 2).
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Preglednica 2: Število obiskov gnezdilnega dupla po dnevih samec in samica ter vseh minut v času
snemanja in povprečen čas med obiski.
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Slika 23: Samec triprstega detla je nosil iztrebke iz dupla, zadnje tri dni pa nobeden.
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Preglednica 3: Obiski samca in samice mladičev v duplu ter iznos iztrebkov iz dupla.
Zadnje tri dni pred izletom mladičev iz gnezdilnega dupla samec ni več odnašal iztrebkov maldičev
iz gnezdilnega dupla (Preglednica 3). V noči od 3. do 4. junija je samica prespala pri mladičih; v
naslednjih nočeh pa nobeden od staršev. Samica je bila le z 10% udeležena pri obisku mladičev v
gnezdilnem duplu. Večina 90% obiskov (141) je bilo obiskov le od samca. Slednji je tudi nosil
iztrebke iz dupla in sicer 38 krat večino v prvih petih dneh, to je 7,6 krat na dan (Slika 23).

3.4. Vrsta in količina hrane
Pri pregledu fotografij prinešene hrane smo ocenili da prinaša večinoma manjše ličinke predvsem
podlubnikov in sicer v deležu kar 83 %, potem večje ličinke npr. beljavarjev in kozličkov (15 %) in
ostale žuželke le 3% kot so bile mravlje, pajki, majše rdeče rjave ličinke, zelene ličinke in ostali
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(Slika 24). Večinoma prinese hrano v zaprtem kljunu, zato ni možno določiti vrsto hrane. Pri
krmljenju mladičev ob gnezdilnem duplu pa sta prinašala tudi manjše rjave ličinke. Težava je bila
pri nejasnih posnetkih, saj je bila kamera postavljena nekoliko preblizu in ni ostrila triprstega detla
pri duplu, temveč ozadje. Del fotografij hrane v kljunu smo opravili s teleobjektivi večjih povečav
ob neposrednem opazovanju gnezdilnega dupla (Slika 11).

Slike 24: Vsebina hrane prinesene mladičem (Foto S.D.Pelc prva fotografija, ostale M.Perušek).

4.

DISKUSIJA

Podatki o prehranjevanju triprstega detla in o njegovem ožjem habitatu so le delni vpogled v njihov
gnezdilni habitat in prehrano. Teritorij triprstega detla je običajno precej bolj obsežen (Pechacek 2004),
zato meritve odmrle lesne zaloge iglavcev le v neposredni okolici gnezda ne prikazujejo dejanskega stanja v
teritoriju, oziroma potreb triprstega detla po količini odmrle lesne mase iglavcev v času gnezdenja.
Spremljava z radiotelemetrijo bi dala boljši vpogled v njegov teritorij in potem bi temu lahko sledila izmera
odmrle lesne zaloge iglavcev. Glede na podatke iz literature pa sklepamo, da je osrednji del teritorija okoli
gnezdilnega dupla zavzemal okoli 5 do 10 % površine teritorija triprstega detla. Ta prispevek je le delni
vpogled v neposredno okolico gnezdilnega dupla triprstega detla. Pomebno pa je, da je v okolici ekocelice
veliko primernih sestojev z večjim deležem odmrlega drevja iglavcev. V gozdno gospodarski enoti Stojna je
le tega po najnovejših podatkih 19,16 m3/ha odmrle lesne mase iglavcev in listavcev skupaj. V zgornjih delih
enote gre predvsem za odmrle iglavce (Devjak ustno). V neposredni okolici gnezdilnega dupla ima triprsti
detel zelo ugodne prehranjevalne razmere, kjer lahko nabira hrano za mladiče, zase pa jo verjetno išče dlje
po drugih sestojih in ekocelicah. Pri tem je pomembna struktura odmrle mase iglavcev. Bistvena je količina
2. in 3. stopnje razpadanja, kjer po opazovanjih prehranjevanja verjetno najde največ hrane. Gnezdilno
duplo izdolbe tako v razpadajočem odmrlem iglavcu 4. ali 5. stopnje, ali pa celo v oslabljenem še živem
iglavcu, kot je bil to primer v ekocelici na Stojni.
Pri prehrani le težko določimo vrsto hrane, katero prinaša. Najpogosteje ima zaprt kljun, kjer nosi mladičem
lahko manjše nevretenčarje različnih razvojnih stadijev. Večji neveretenčarji se vidijo na fotografijah,
vendar pogosto le del, fotografije pa niso ostre. V Berchtesgadnu so našteli 39 različnih plenskih vrst
(Pechacek, Krištin 1996). Je pa to prvi tak primer v zahodnih Dinaridih, kjer prevladujejo predvsem odmrle
jelke, medtem ko drugod bolj severno v Evropi pa smreke na katerih išče triprsti detel hrano.
Triprsti detel je imel gnezdilno duplo v obeh primerih v ekocelici, oziroma v delu gozda z visokim deležem
odmrlega drevja iglavcev. Od odmrlih iglavcev v deležu močno prevladuje jelka. V obeh ekocelicah je
podobna količina lesne zaloge odmrle jelke v 2. in 3. stopnji razpadanja, kjer naj bi bili podlubniki in
beljavarji pogostejši. Samica je občasno dalj čas odsotna, potem pa v zelo kratkih časovnih presledkih nekaj
deset sekund s hrano v kljunu obiskuje mladiče v duplu. To je možno le če dobi hrano v neposredni okolici
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gnezdilnega dupla. Iz tega lahko sklepamo, da triprsti detel izbira mesto za izdelavo gnezdilnega dupla v
okolici, kje je večje obilje hrane za mladiče. Samec bolj enakomerno prihaja do gnezdilnega dupla. Tudi on
ima prihode na nekaj minut, vendar bolj enakomerno tekom celega dne kot samica. Iz daljših razmikov
prihodov k duplu, lahko sklepamo, da v večji meri išče hrano dalj od gnezdilnega dupla kot samica. V
jugovzhodni Nemčiji je spremljava z radiotelemetrijo pokazala, da ima samica še enkrat večji teritorij od
samca v času gnezdenja (Pechacek 2004). Verjetno je tudi tam samica nabirala hrano zase dalj od
gnezdilnega dupla, za mladiče pa v njegovi neposredni okolici.
Obe gnezdilni dupli sta bili izdelani v smreki. Na Stojni v še zeleni slabo vitalni smreki (1. stopnja), medtem
ko v Veliki gori v odmrli smreki brez lubja (4. stopnja). Glede na bistveno večjo ponudbo jelovih sušic sta
oba para izbrala smreke. Glede na majhno število gnezdilnih dupel ne moremo sklepati na prednost izbire
drevesne vrste in ne glede stopnje razpadnja sušice.
Samica je prvo noč (3. na 4. junij) še prespala pri mladičih. Kasneje je verjetno gnezdilno duplo postalo
pretesno za starše. Mladiča sta bila takrat že dovolj operjena in nista potrebovala gretja staršev.
V območju okoli gnezda prevladujejo odmrle jelke, zato ocenjujemo da mladiče krmijo pretežno z jelovimi
podlubniki kot so: zrnati jelov lubadar (Cryphalus piceae), krivozobi jelov lubadar (Pityokteines curvidens),
ostrozobi jelov lubadar (Pityokteines spinidens), Vorontzowov jelov lubadar (Pityokteines vorontzowi) in
drugi. Krivozobi jelov lubadar (Pityokteines curvidens) najpogosteje povzroča primarne poškodbe na jelki
kar je posledica odmrtje drevesa. Roji že v drugi dekadi marca. Embrionalni razvoj traja okoli 13 dni,
postembrionalni (larva in buba) pa 17 do 21 dni v odvisnosti od zunanje temperature. Dopolnilno žrtje
mladih hroščkov traja okoli 20 dni in se dogaja v bubilnicah. Razvoj ene generacije traja okoli 9 tednov.
Konec junija izletijo mladi imagi, ki začnejo rojiti (Jurc 2005). Razvoj tega pogostega jelovega podlubnika je v
časovnem ujemanju z razvojem mladičev triprstega detla. V času odraščanja mladičev v gnezdilnem duplu
konec meseca maja in v prvi polovici meseca junija so krivozobi jelovi lubadarji še pod lubjem in dostopni za
prehrano triprstih detlov. Drugi potencialen podlubnik pa je zrnati jelov podlubnik (Cryphalus piceae), kateri
občasno preide v gradacije, npr. na Kočevskem leta 1993, 2002, 2014 (Vir. ZGS OE Kočevje).

4.1. Ogroženost habitata
V državnih gozdovih so izločene ekocelice označene na kartah, na terenu pa meje ekocelic niso
označene. Lahko pride pomotoma do poseka predvsem robnih in debelejših dreves. V zasebnih
gozdovih so ekocelice sicer zabeležene v gozdno gospodarskih načrtih, kar pa zakonsko ne omejuje
lastnika da v njej poseka napadeno drevje s podlubniki. Stimulacije izgradnje vlak s subvencijami
po ujmah in posledično po prenamnožitvah podlubnikov dodatno odpirajo dosedaj še vedno
neodprta območja gozda. To je velika grožnja za izginotje ugodnih habitatov za triprstega detla v
dootedaj še neodprtih predelih gozda z vlakami. V zasebnih gozdovih so pogoste ozke parcele in
zelo skalovit teren. Takšne predele gozda v nadmorskih višinah nad 850 m je smiselno odkupiti ali
zakupiti od lastnikov ter jih prepustiti naravnemu razvoju. Pri poseku suhega drevja se običajni
najprej poseka napadeno drevje v 2. in 3. stopnji razpadanja. V teh pa je verjetno največ hrane za
triprstega detla. Ta les je še uporaben za predelavo, zato je interes za posek le tega večji. Tu igra
pomembno vlogo čas sečnje, saj je posek teh dreves po koncu gnezdenja manj problematičen.
Drug problem pa je prekinjen ali izredno nizek vrast jelke in drugih iglavcev, zaradi objedanja
mladovja. Bukev se zadnji dve desetletji zelo dobro pomlajuje in zamenjuje iglavce tudi v višjih
nadmorskih višinah. S takšnim trendom obnove bukve se bo vztrajno zviševal delež listavcev tudi v
višjih nadmorskih višinah. Tipičen primer zmanjševanja deleža iglavcev in jelke v lesni zalogi je v
gozdno gospodarski enoti Stojna (slika 25). Na bolj skalovitih predelih je večja možnost obstanka
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iglavcev. Več je nerazpadlega kislega humusa, kjer se obnavlja smreka, kot je to primer na vrhu v
ekocelici v Veliki gori. Takšna skalovita območja so slabše prehodna tudi za jelenjad.
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Slika 25: Upadanje deleža jelke po desetletjih v lesni zalogi v gozdno gospodarski enoti Stojna, kjer
prevladuje jelovo bukov gozd (vir ZGS OE Kočevje).

Ogroženost triprstega detla sovpada z zmanjševanjem deleža iglavcev v nadmorskih višinah nad 800 m, kjer
med iglavci trenutno dominira jelka. Z osnovanjem ekocelic in povečevanjem odmrlih iglavcev bomo
trenutno lahko izboljšali razmere za obstoj triprstega detla. Dolgoročen obstoj pa lahko zagotovi le stalna
prisotnost iglavcev v območju prisotnosti triprstega detla v vseh razvojnih fazah. Dolgoročnega pomena je
neprekinjena obnova iglavcev, še posebej jelke in preprečevanje objedanja in privabljanja jelenjadi in
srnjadi v te nadmorske višine s krmljenjem. Drug ukrep pa je poleg zmanševanja krmljenja tudi
zmanjševanje velikosti populacije jelenjadi in srnjadi. Tretji ukrep je povezan z načinom gospodarjenja z
gozdom (skupinsko postopno) z večjo ponudbo hrane v vrzelih (odvrnitev od objedanja drevja) ter četrti
ukrep povezan z ohranjanjem vitalne populacije plenilcev (volk in ris).
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