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1 

1 UVOD  

 

 

Eden izmed najbolj pestrih in bogatih življenjskih prostorov na Zemlji so tla, kjer so 

prisotne različne skupine organizmov. Talni organizmi aktivno sodelujejo v številnih 

procesih v tleh (npr. pri nastajanju strukturnih agregatov, kroženju ogljika in nastanku 

humusa, kroženju hranil, razgradnji onesnažil) in so zato bistvenega pomena za sonaravno 

delovanje vseh ekosistemov na Zemlji (Suhadolc in sod., 2010). Pri tem pa biotska pestrost 

v tleh ni konstantna, saj je odvisna od podnebnih razmer, vegetacije, lastnosti tal in, 

navsezadnje, tudi rabe tal. Biodiverziteta talnih živali je največja v gozdnih tleh, saj je tu 

prisotna velika količina in tudi različna sestava rastlinskega opada, zato je pomembno, 

kako z gozdom gospodarimo. Posegi v gozdovih (kmetijska raba, idr.) posredno vplivajo 

na spremembe v tleh in s tem tudi na življenje talne favne, zato je ohranjanje gozdov toliko 

pomembnejše.  

Strige s svojim plenilskim načinom življenja regulirajo številčnost dekompozitorjev oz. 

ostale talne favne. Njihova številčnost in biodiverziteta sta največji v gozdnih tleh, kjer je 

največ listnega opada in odmrlih rastlinskih ostankov. Vpliv rabe tal na združbo strig smo 

raziskovali v okolici Padovega pri Osilnici, kjer se je po drugi svetovni vojni izselilo 

veliko ljudi in se je pokrajina začela zaraščati. Na zaraščajočih površinah se je pričela 

obnavljati primarna gozdna vegetacija preko sukcesijskih faz. Ob naravni dinamiki gozda 

se vsaka združba na določeni lokaciji nenehno spreminja (Grgič in Kos, 2004). Grgič in 

Kos (2003) sta ugotovila, da so sukcesijske spremembe v strukturi gozda relativno hitre v 

prvih letih in desetletjih po sečnji ter se kasneje upočasnijo. S spremenjeno rabo tal se 

spremeni tudi združba strig. Na raznolikost združb strig vpliva razvojna starost in 

horizontalna struktura gozda. Tekom razvoja gozda se spreminja zaprtost krošenj in s tem 

svetlobna izpostavljenost, kar vpliva na razmere v tleh (temperaturo in vlažnost) (Grgič in 

Kos, 2005), na katere se različne vrste strige različno odzivajo. Med dejavniki, ki določajo 

vrstno sestavo strig, ima odločilen vpliv tudi zoogeografski položaj območja (Kos, 1995a). 
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2 

1.1 NAMEN RAZISKAVE 

 

Z diplomskim delom želimo prispevati k boljšemu poznavanju talne favne strig zgornje 

doline Kolpe (Zgornjekolpske doline) in preveriti vpliv različne rabe prostora (ekstenzivni 

travnik, zaraščajoči travnik, gozd-travnik, bukov gozd, termofilni gozd) na vrstno pestrost 

in gostoto ter sestavo združb strig na območju Padovega pri Osilnici. To območje smo 

izbrali, ker je v času poledenitve, s svojo termofilno lego, predstavljalo ledenodobno 

zatočišče mnogim vrstam. Severni del zatočišča je obsegalo slovensko ozemlje, od koder 

se je raztezalo proti jugu Balkanskega polotoka (Kryštufek, 1990).  

 

1.2 HIIPOTEZE 

 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 tu bodo prevladovale vrste širšega balkanskega biogeografskega območja,  

 našli bomo tudi vrste, ki so redke oz. nove za znanost,  

 določene vrste se bodo pojavljale samo na površinah z določeno rabo prostora, 

 vrstna pestrost in gostota strig bo največja v gozdovih in najmanjša na 

ekstenzivnem travniku. 
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2 PREGLED OBJAV 

 

 

2.1 PREDSTAVITEV STRIG 

 

Strige (Chilopoda), skupaj z dvojnonogami (Diplopoda), malonogami (Pauropoda) in 

drobnonožke (Symphyla), uvrščamo med stonoge (Myriapoda), ki spadajo v skupino 

členonožcev (Arthropoda).  

 

Danes je poznanih že več kot 3000 vrst strig, ki jih najdemo na vseh kontinentih, le na 

Antarktiki ne. Izmed petih redov strig najdemo pri nas štiri redove, in sicer: geofilomorfi 

(Geophilomorpha), skolopendromorfi (Scolopendromorpha), litobiomorfi 

(Lithobiomorpha) in  skutigeromorfi oz. dolgonožke (Scutigeromorpha) (Slika 1). V 

Sloveniji je po zadnji reviziji podatkov (Ravnjak, 2012) poznanih in registriranih 98 vrst 

strig, poleg tega pa vemo še za vsaj 12 neopisanih vrst. Od registriranih je 41 vrst 

uvrščenih na seznam ogroženih vrst: 10 jih spada v kategorijo ranljiva, 18 v kategorijo 

redka, 2 v neopredeljena in 11 v kategorijo premalo znana vrsta (Kos, 1992). 

 

Lithobiomorpha Scolopendromorpha Geophilomorpha 

      

 

Slika 1: Primerki strig iz 3 redov, ki se pojavljajo na območju Zgornjekolpske doline. (FOTO: M. Kastelic) 
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V naših kopenskih ekosistemih so strige zelo pogoste. Najdemo jih vse od morske obale do 

vrhov gora. Aktivne so predvsem ponoči, podnevi pa se zadržujejo pod kamni, trhlim 

lesom, lubjem trhlih dreves, v stelji, prsti, trhlih štorih in drevesih, rovih drugih živali, 

mahu in tam, kjer je vlažno, saj so občutljive na izsuševanje. Nekatere vrste lahko opazimo 

tudi na drevju in skalah ter na zidovih naših prebivališč, spet druge zahajajo v podzemlje, 

kjer se lahko tudi stalno zadržujejo. V gozdnih ekosistemih zmernega podnebja 

predstavljajo strige do 50 % plenilske makrofavne tal (Mršić, 1997b). Tako se npr. njihova 

številčnost v gozdnih ekosistemih osrednje Slovenije giblje med 150 in 450 osebkov na 

kvadratni meter (Grgič, 2005; Kos, 1989; Jerina in sod., 2012; Pagon, 2006; Ravnjak, 

2006; Vode, 2012). Kljub temu so večini ljudi nepoznane zaradi svojega prikritega, 

skritega načina življenja. Njihova velika številčnost in mobilnost prispeva k njihovi 

pomembni regulacijski vlogi v gozdnih ekosistemih zmernih klimatov (Albert 1979, 1983; 

Frund 1983, 1991; Kos 1988; Jerina in sod., 2012; Poser, 1988). Strige so zaradi svojega 

položaja na trofični lestvici in dolgega razvojnega kroga zelo občutljive na onesnaževanje 

oz. na kopičenje posameznih polutantov. Strige so zaradi tega zelo primerne kot 

bioindikatorji stanja okolja (Grgič, 2005; Ravnjak, 2012). Hopkin in sod. (1985) so pri njih 

ugotovili bioakumulacijo cinka, kadmija in bakra v telesu strig.   

 

Telesna dolžina strig znaša od 3 do 270 mm. Hrbtno-trebušno sploščeno telo je sestavljeno 

iz glave in enakomerno členjenega trupa, ki je prekrito s hitinjačo.  

Glava je ploščata in sestavljena iz šestih telesnih členov. Na njej so členjene tipalnice, kjer 

so čutila za dotik, voh in toploto. Na sprednjem delu glave so bočno nameščene oči, ki so 

lahko kompleksne sestavljene ali pa iz posamičnih razmaknjenih očesc, lahko pa jih tudi 

ni. Pri nekaterih vrstah je na glavi posebno čutilo, membranast Tömösvaryjev organ, za 

zaznavanje vlage v zraku. Na spodnji strani glave najdemo območje ust, ki je sestavljeno iz 

treh parov čeljusti, kateremu sledi par velikih kleščastih votlih čeljustnih nožic oz. 

maksilipedijev. To so spremenjene noge prvega trupnega člena, na katerih se na otrdelem 

kremplju odpirajo strupne žleze. Kadar striga med lovom ali obrambo zapiči krempelj v 

plen ali napadalca, lahko vanj vbrizga strup in ga omami (Kos, 2003).   

Na preostalih členih trupa je po en par hodilnih nog, razen na zadnjih dveh. Strige imajo 

lahko od 15 do 179 parov nog. Premikajo se zelo hitro. Na kolčkih zadnjih nekaj nog se 

odpirajo koksalni organi, ki izločajo feromone in tudi sprejemajo vodo (lahko tudi iz 
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vlažnega zraka). Zadnji par nog je spremenjen in ne opravlja več prvotne naloge. Na 

slednjem lahko najdemo drugotne spolne znake, številne žleze, ki lahko izločajo lepljive 

obrambne snovi ter feromone, poleg tega pa je opremljen s številnimi mehanoreceptorji, 

saj imajo zadnje noge izrazitejšo čutilno vlogo. Zadnji par trupnih členov je, skupaj z 

nogami, zmanjšan in ima funkcijo le pri razmnoževanju. Na tem delu se nahajata spolno 

izvodilo in analna odprtina.  

 

Pri izbiri plena veljajo strige za neizbirčne, lovile naj bi vse kar lahko obvladajo  

(Kos, 2003). Na njihovem jedilniku najdemo gliste, enhitreje, deževnike, pršice, kopenske 

rake mokrice, skakače, hrošče, dvokrilce in druge strige. Občasno se prehranjujejo tudi z 

mrhovino (Kos, 1995b). Nekatere med njimi jedo tudi mrtve rastlinske ostanke (Tarman, 

1985). Najnovejše raziskave kažejo, da lahko podobne vrste lovijo na različne načine 

zaradi razlike v zgradbi obustnih okončin. Različni načini lova omogočajo, da lahko 

sočasno, v istem prostoru, biva veliko število vrst strig. V dinarskih gozdovih jih je tako na 

površini nekaj arov lahko 40 različnih vrst. 

Plen lovijo predvsem na dva načina: z zalezovanjem ali iz zasede. Večji ali neobvladljiv 

plen omamijo s strupom. Preden striga poje ulovljeni plen, lahko mine nekaj časa. Plen 

odnesejo na varno, v skrivališče, kjer ga pojedo. Konzumacija poteka ali z neposredno 

uporabo ustnega aparata ali s spuščanjem sline s prebavnimi encimi na plen in naknadnim 

sesanjem že razkrojene hrane. V prvem primeru lahko raziskujemo prehrano strig s 

preučevanjem neprebavljenih hitinskih delov. 

 

Strige se večinoma razmnožujejo spolno, vendar se pri nekaterih vrstah v določenih 

populacijah pojavlja tudi partenogeneza. V času paritve se začneta samec in samica 

otipavati s tipalkami. Specifičen odziv samičke na dvorjenje povzroči, da samček na tla 

odloži skupek semenčic v ovoju, t.i. spermatofor. Tega samička s spolnimi nožicami 

pobere in začasno spravi, jajčeca pa začne odlagati šele po določenem času. Odlaganje jajc 

in razvoj mladičev se razlikuje glede na skupino: Anamorpha in Epimorpha. 

Za epimorfne samice je značilno, da odlagajo jajčeca v gnezdo, ki so ga pripravile v tleh. 

Ko odložijo jajčeca na kupček, se s telesom ovijejo okoli njih, da jih varujejo in čistijo. 

Med valjenjem samice jajčeca obdajo z izločkom žlez, ki jih ščiti pred bakterijami in 

plesnimi. Izvaljeni mladi osebki imajo že dokončno število telesnih členov in nog. Mladiči 
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ostanejo po izvalitvi skupaj s samico še nekaj časa. V tem času je med mladiči prisoten 

kanibalizem, ko močnejši osebki pojedo slabotnejše pripadnike svoje vrste. Samica še 

naprej izloča zaščitne snovi in skrbi, da se mladiči ne bi izsušili. Te samice večinoma 

napravijo gnezdo le enkrat letno, le nekatere vrste tudi dvakrat. V skupino uvrščamo 

redova Geophilomorpha in Scolopendromorpha.   

Samice anamorfov odlagajo jajčeca skozi celo leto, posamično. Jajčece nekaj dni držijo s 

paritvenimi nožicami (gonopodi) in ga prenašajo naokoli. Pri tem ga stalno obračajo, da ga 

premažejo z zaščitnimi in lepljivimi snovmi ter oblepijo z delci s tal. Šele nato ga odložijo 

Po nekaj mesecih se iz jajčeca izvali ličinka, ki ima le sedem parov nog. Tekom razvoja se 

jim med levitvami povečuje število kolobarjev in nog; dokončno število nog dobijo malo 

preden spolno dozorijo. Telesno, spolno zrelost dosežejo po desetih levitvah (štirikrat v 

larvalnem stadiju in šestkrat v postlarvalnem). Pri nekaterih vrstah levitve potekajo tudi že 

v jajčecu. V skupino anamorfov sodijo strige iz redov Lithobiomorpha in 

Scutigeromorpha.  

 

Strige na območju današnje Slovenije pisno omenjajo že približno 200 let. Scopoli je 

pošiljal Carlu Ludwigu Kochu strige iz idrijske okolice; ena najbolj znanih strig je 

Eupolybothrus grossipes, ki ima v Idriji tipsko lokaliteto. Ta striga je narisana tudi v 

Valvasorjevi grafični zbirki. Veliko vrst strig na slovenskem so opisali Latzel, Attems, 

Verhoeff in Zachiu Matic. V današnjem obdobju se je s preučevanjem strig intenzivno 

ukvarjal predvsem Ivan Kos (1988, 1989, 1992, 1995a,b, 1996a,b, 2003) s sodelavci (npr.  

Tanja Grgič (2002, 2005), Nives Pagon (2006), Blanka Ravnjak (2006), Branka Vode 

(2012) in drugi). Zadnjih trideset let poteka raziskovanje strig intenzivnejše in bolj 

sistematično; izmed 236 UTM kvadrantov imamo podatke o strigah iz 40 % kvadrantov 

slovenske UTM mreže (Ravnjak, 2012). Kljub temu nimamo podatkov o favni strig za 

jugovzhodni del Slovenije (območje Bele in Suhe krajine ter Posavja), Vzhodni del 

(Kozjansko in Haloze) ter severovzhodni del (območje Dravskega in Ptujskega polja ter 

Pomurja).  
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2.2 TLA – VEČ KOT LE SUBSTRAT V KATEREM USPEVAJO RASTLINE 

 

V današnjem času ljudje pozabljamo, da so tudi tla živi sistem, ki je nastajal dolga 

tisočletja. Nastajajo tako počasi, da jih lahko uvrstimo med neobnovljive naravne vire 

(Lovrenčak in Pavlovec, 2004). Tla so naravna tvorba na površju zemeljske skorje, ki je 

nastala in se razvijala pod vplivom tlotvornih dejavnikov: matične podlage, podnebja, 

organizmov, reliefa in časa (Mršić, 1997b).  

 

Nastanek tal se prične s preperevanjem kamnin in mineralov. Na nastalo podlago se nato 

naselijo organizmi, ki zaradi svojega delovanja in svojimi odmrlimi ostanki tla počasi 

spreminjajo. Novonastali pogoji omogočajo naselitev ostalim, 'višje' razvitim organizmom. 

Organski ostanki odmrlih organizmov se v tleh kopičijo, razgrajujejo in tla bogatijo z 

organsko snovjo (humusom). Za nastanek humusa so pomembni mikroorganizmi v tleh, 

katerih delovanje je odvisno od vlage, pH in temperature tal. Hitrost razgradnje organskih 

snovi in tvorbe humusa je poleg tega odvisna tudi od matične podlage, reliefa in podnebnih 

razmer ter drugih živih bitij. Tako poznamo več vrst humusa, ki se v zgornjem delu tal 

pojavlja v različnih oblikah: MUL-humus (zreli humus), MOR-humus (prhlina) in 

SUROVI humus (trhlina). Zaradi delovanja vode in organizmov pa v tleh potekajo procesi 

premeščanja delcev, kemičnih elementov in humusnih snovi (Jazbec in sod., 1992). Tako 

nastajajo plasti, ki se morfološko razlikujejo po npr: barvi, pokoreninjenosti, deležu 

humusa, deležu skeleta, vlažnosti itd. Plasti imenujemo horizonti in podhorizonti. Tla se 

razlikujejo tudi v fizikalnih (tekstura tal, struktura tal, poroznost tal, temperatura tal) in 

kemijskih lastnostih (pH, kalcij in kalcijev karbonat), saj v tleh najdemo vse tri faze (trdo, 

tekočo in plinasto), kjer se delež vode in zraka spreminjata odvisno od tipa tal in trenutnih 

vremenskih razmer. 

 

Tla so tudi življenjski prostor različnim organizmom. Življenjski prostor talne favne sega 

od površine tal do matične kamnine, vendar večina živali živi bližje površini, predvsem v 

organskem in deloma humusnoakumulativnem horizontu (Mršić, 1997b). V talnem 

ekosistemu potekajo primarna produkcija (avtotrofi), konzumacija in dekompozicija 

(heterotrofi) in mineralizacija (bakterije, glive). Pri kroženju snovi (dušik, ogljik, fosfor, 
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žveplo…) v naravi je humus najpomembnejši del, saj je naravni rezervoar večine snovi, ki 

so pomembne za živa bitja. Dekompozitorji predstavljajo velik del biomase v tleh, ter so 

hkrati tudi plen talnih predatorskih členonožcev. Pri čemer plenilci, med katere spadajo 

tudi strige, pomembno vplivajo na njihove združbe (Grgič, 2005). S spremenjeno rabo tal 

se spremenijo razmere v tleh (temperatura in vlaga) (Grgič in Kos, 2005), kar posredno 

vpliva tudi na združbo strig; predvsem zaradi njihove slabe zaščite pred izgubo vode iz 

telesa. Do večjih izgub vode iz telesa strig, napram bolje prilagojenim kopenskim 

členonožcem (npr.: žuželkami), prihaja zaradi epikutikule, ki je še brez voščenega sloja in 

zaradi trahej (vzdušnic), ki so preko stigem (odprtinic) stalno odprte (Prevorčnik, 2003). 

Strige so zato vezane na vlažno okolje. 

 

2.3 SUKCESIJA ALI POT V RAVNOVESNO ZDRUŽBO 

 

Sukcesija vedno poteka od preproste organiziranosti združbe z malo vrstami v smeri proti 

raznovrstni združbi z zapleteno organiziranostjo. Vrstna sestava življenjskih združb se 

torej spreminja – ene vrste izginjajo in druge v združbo vstopajo (Mršić, 1997a). Na 

začetku je izmenjava vrst hitra, nato pa se upočasni in sčasoma konča. S tem združba 

doseže zrelost oz. klimaksno stanje. Zrelost, ki jo označuje velika raznovrstnost združbe, je 

posledica medvrstnih odnosov in njihove populacijske dinamike (Tarman, 1992). 

Diverziteta združbe se med sukcesijo povečuje, ni pa nujno največja v klimaksni združbi, 

saj ima slednja v danih življenjskih razmerah optimalno vrstno diverziteto. Združbe v 

strategiji narave težijo k vedno večji kompleksnosti oz. k višji stopnji organizacije (Jazbec 

in sod., 1992). Večja raznovrstnost dela združbo stabilnejšo, da lažje kljubuje zunanjim 

vplivom.  

 

Sukcesija se lahko začne z osvajanjem okolja, prostora, kjer doslej ni bilo organizmov 

(Tarman, 1992). To vrsto sukcesije imenujemo primarna sukcesija in nastopi npr. po 

vulkanskih izbruhih, umiku ledenikov, v kamnolomih itd. Večina sukcesij pa ne poteka od 

začetka, saj v naravi mnogokrat pride do različnih motenj (požar, snežni plaz, poplava…), 

ki uničijo le nekaj vrst v združbi, večina pa jih preživi. Obnavljanje združbe kot posledica 

motnje v okolju, se imenuje sekundarna sukcesija. Poznamo še več vrst sukcesij, lahko so 
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naravne ali umetne, povzročene s strani človeka. Človek (npr. kmetovalec ali gozdar) z 

mono- in oligokulturami ustvarja umetne ekosisteme, ki imajo sicer velik donos, a tako 

poenostavljeni ekosistemi so, zaradi majhne raznolikosti, zelo nestabilni. Njihov obstoj v 

takšni obliki je odvisen od nadaljnjega človekovega delovanja.  

 

Kako dolgo bo sukcesija potekala je odvisno od glavnih vrst oz. dolžine njihovega 

razvojnega kroga. V Sloveniji predstavlja tipično klimaksno združbo bukovo-jelov gozd. V 

primeru, da bi travnik prepustili naravnim procesom, bi v času od nekaj desetletij do več 

stoletij preko procesa sukcesije nastal gozd. Vendar se organizmi na novo območje ne 

naselijo takoj. Četudi ob delovanju abiotskih in biotskih dejavnikov prostor postopno 

postaja primeren za naseljevanje, ga vrste dejansko naselijo šele po določenem času (Grgič 

in Kos, 2001). Gozd, kot dinamičen sistem, se ves čas spreminja in v svojem razvoju 

prehaja skozi različne sukcesijske faze. Pri tem se spreminja struktura sestoja, kar vpliva 

na razmere v tleh in s tem na talno favno. Različne razvojne faze gozda tako nudijo 

različno okolje za živali v gozdu, kar je še posebej opazno pri nevretenčarjih, ki so zaradi 

svoje telesne zgradbe zelo občutljivi na razmere v okolju (Grgič, 2005). Raziskave so 

pokazale, da so točno določene občutljivejše vrste značilne za točno določeno razvojno 

fazo gozda, tiste manj občutljive pa se lahko pojavijo v različnih razvojnih fazah (Grgič in 

Kos, 2005).  

 

2.4 BIODIVERZITETA 

 

Pojem biološke raznovrstnost obsega bogastvo celotne biosfere (vseh življenjskih oblik), ki 

izraža in vzdržuje variabilnost živega sveta na več ravneh: genski raznovrstnosti 

organizmov, v različnosti živih bitij in v raznovrstnosti sistemov, ki jih organizmi 

sestavljajo (Hlad in Skorbe, 2001).  

 

Na slovenskem ozemlju, ki obsega vsega 0,014 % kopnine Zemlje, živi okoli 2 % vseh 

znanih vrst rastlin in živali (Lah, 1996)! Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru 

uvršča Slovenijo med naravno najbogatejša območja Evrope in celo sveta (Mršić, 1997a). 

O njej lahko zato govorimo kot o evropskem biološkem parku ali kot o "vroči točki" 
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Zemlje. Vzrok za takšno stanje izjemne biološke pestrosti predstavlja dejstvo, da je 

ozemlje v geografskem in ekološkem pogledu stičišče Alp, Sredozemlja, Dinaridov in 

Panonske nižine. Dodatno pripomorejo še drugi dejavniki, kot so tektonski razvoj, 

razgibanost reliefa, pestre litološke, geološke, hidrološke, podnebne in pedološke razmere 

v Sloveniji, ki omogočajo veliko pestrost bivališč in habitatov različnim organizmom. 

 

Po Černaču (1998) ima kočevska strateško mesto v državi in Evropi; je utrdba in ena od 

velikih svetovnih bank za gensko raznovrstnost, saj so tu zdrave populacije, ki bodo v 

prihodnje pomagale obnoviti populacije v prizadetih, uničenih območjih. Gospodarska 

zaostalost območja v času industrializacije dandanes predstavlja ekonomsko prednost, 

zaradi ohranjene, neokrnjeno narave, kjer je raznovrstnost najvišja. 

 

Pojem biološke raznovrstnosti je posebno mesto v družbi dobil s Konvencijo o biološki 

raznovrstnosti v Rio de Janeiru leta 1992. Leta 1996 je konvencijo ratificirala tudi 

Slovenija in se zavezala, da bo aktivno ohranjala in izboljševala življenjske pogoje 

avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst, kar lahko omogočimo z ohranjanjem raznovrstnosti 

ekosistemov, naravnega okolja in dovolj velikih populacij. Za uspešno upravljanje z nekim 

ekosistemom, moramo najprej spoznati njegovo vrstno sestavo in interakcije med vrstami 

ter znotraj vrst. Kljub slabi raziskanosti nekaterih živalskih in rastlinskih vrst, je med več 

kot 850 endemiti našega ozemlja (3,45 % vseh doslej registriranih) največ, okrog 550 vrst, 

talnih (edafskih) živali in več kot 300 jih prebiva v kraškem podzemlju (Mršić, 1997a). 

Taksonomi se strinjajo, da je neraziskanost favne prav na območju z visokim endemizmom 

resen problem (Sket in sod., 1991), saj tuji določevalni ključi ne zajemajo naših dinarskih 

ter drugih endemnih vrst, poleg tega pa nam tudi primanjkuje strokovnjakov za večino 

nevretenčarjev. S pojavom in delovanjem človeka, se je hitrost izumiranja vrst povečala, 

tako da bo marsikatera izginila še preden jo bomo sploh spoznali.  
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2.5 RABA PROSTORA IN ZARAŠČANJE 

 

Tekom biološkega in zgodovinskega razvoja sta naraščala človekova sposobnost in moč, 

da lahko spreminja ekosisteme, vendar pa temu ni vedno sledilo znanje o posledicah 

povzročenih sprememb.  

 

Tla oz. območja z rodovitnimi tlemi so bila zelo pomembna za človekov obstoj in nastanek 

razvitih civilizacij. Velikokrat pa je bilo neustrezno gospodarjenje s tlemi tudi razlog za 

propad civilizacije, ki se je pričel z nekaj stoletij trajajočimi projekti reševanja plodnih tal. 

Kot primer lahko navedemo Mezopotamijo, v veliki meri to velja tudi za antično Rimsko 

cesarstvo (Jazbec in sod., 1992). Podobne težave še danes pestijo države v razvoju, težave 

razvitih držav pa so nekoliko drugačne. V slednjih so tla predvsem onesnažena zaradi 

pesticidov, industrije in prometa, ogroža pa jih tudi gradnja. Pozidana območja imajo lahko 

po eni strani velik vpliv na okoliška tla (npr. zaradi spreminjanja vzorca vodnih tokov), 

poleg tega pa so tam tla (običajno) trajno izgubljena za drugo rabo (Suhadolc in sod., 

2010). Zaradi onesnaženih tal lahko postanejo voda in rastline neprimerne za pitje oz. 

uživanje. V Sloveniji izgubljamo velik delež kmetijskih zemljišč tudi zaradi zaraščanja z 

grmovjem, gozdom. Med evropskimi državami se že sicer uvrščamo med tiste z 

najmanjšim deležem kmetijskih in obdelovalnih površin ter slabo samooskrbo, iz leta v 

leto pa narašča tudi delež gozdnatih površin. Polovico Slovenije pokriva gozd. Po zadnjih 

podatkih MKGP (1. 3. 2010), tj. evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

izdelani z računalniško podprto fotointerpretacijo, je v Sloveniji 32,8 % kmetijskih 

zemljišč (njiv in vrtov, trajnih nasadov, travniških površin, drugih kmetijskih površin), 

med katerimi so tudi zemljišča, porasla z gozdnim drevjem (0,5 %), zemljišča v zaraščanju 

(1 %) ter drevesa in grmičevje (0,9 %), kar v praksi zmanjšuje delež kmetijskih površin 

(Suhadolc in sod., 2010).  

 

Zaraščanje v sukcesiji je v ekološkem smislu pot v stabilnejši sistem, saj so poljedeljske 

površine in travniki umetni ter nestabilni sistemi, ki so odvisni od človekovega vnašanja 

energije in snovi. Te ekosisteme človek vzdržuje na določeni razvojni stopnji, z gojenjem 

njemu pomembnih organizmov lahko lokalno izjemoma povečuje biodiverziteto. V celoti 
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pa se število vrst zmanjša, saj so na račun nekaj sto živalskih in rastlinskih vrst uničene 

številne druge vrste, npr. med edafskimi organizmi (Mršić, 1997a). Ob tem ne smemo 

pozabiti, da so v naravi vse vrste enakovredne. Za življenje na Zemlji so nujno potrebni 

zdravi, uravnoteženi naravni ekosistemi, kjer imajo gozdovi zelo pomembno vlogo. 

Sodobno gospodarjenje z gozdom tako vključuje ohranjanje biološke raznovrstnostnosti, 

saj je s tem omogočeno naravno sobivanje in ohranjanje funkcij v gozdu, kar omogoča 

njegovo trajnostno rabo. Gozd je, npr. v primerjavi s travnikom, zaradi dreves večslojna 

združba, z večjimi mikroklimatskimi razlikami, večjo biokemično neenakostjo proizvodov, 

kar je osnova za večjo vrstno raznolikost žuželk, pajkovcev, ptičev, sesalcev itd. (Tarman, 

1992). Raznovrstnost v biodiverziteti je pomembna pri globalnem energijskem pretoku in 

biokemijskem kroženju snovi, saj so ti procesi odvisni od velikega števila organizmov. 

 

V slovenskih razmerah gozd ni vrednota zaradi svoje redkosti, ampak zaradi svoje 

obsežnosti (ki pa je redka v regionalnem smislu) in vseprisotnosti, ki sta deželo in njene 

ljudi zaznamovali v okoljskem, gospodarskem in duhovnem pogledu (Anko, 1996). Kljub 

temu, da se je gozd ohranjal na predelih, kjer zemljišče ni bilo primerno za kmetijstvo, ima 

dobro ohranjeno naravno drevesno sestavo, prav tako pa so ti predeli zatočišče 

organizmom, ki so se umikali na novo nastalim kulturnim ekosistemom (njive, itd.). Za 

Slovenijo so značilni ohranjeni veliki kompleksi strnjenih gozdov, kjer živijo vrste, ki 

drugod nimajo več ustreznega življenjskega prostora za preživetje (npr. velike zveri) (Hlad 

in Skoberne, 2001). Tudi v prihodnje bi, če res pričakujemo napovedane klimatske 

razmere, lahko imel naš gozd pomembno vlogo migracijske poti, ki bi organizmom 

omogočala umike od juga proti severu, od vzhoda proti zahodu itd. Poleg tega gozdovi 

zadržujejo vodo, omogočajo kroženje hranil v tleh, preprečujejo erozijo in nastajanje 

puščav, zato je njihovo ohranjanje ključnega pomena. Vsakršna izguba vegetacije povzroči 

izgubo biodiverzitete, kar prispeva k podnebnim spremembam, saj se zmanjša vezava 

ogljika.  
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2.6 PREDSTAVITEV ZGORNJEKOLPSKE DOLINE 

 

Območje, kjer smo izvedli raziskovalno nalogo (Slika 2), se nahaja na južnem delu 

Slovenije. Perko in Orožen Adamič (1998) umeščata dolino na območje Velike gore, 

Stojne in Goteniške gore, s površino 553 km
2
 in 80,3 % deležem gozda. Za to območje je 

značilen dinarsko-kraški svet, kar pomeni, da je del Dinarskega gorstva, hkrati pa je 

površje izrazito kraško (Senegačnik, 2012). Tako tu najdemo značilno dinarsko smer 

slemenitve (SZ-JV) in kraške pojave na karbonatnih kamninah. To območje uvrščamo v 

visoki dinarski kras, saj precejšen del planot in hribov presega nadmorsko višino 1000 m.   
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Slika 2: Prikaz vzorčnih mest (1–10) v Zgornjekolpski dolini. Rdeče številke predstavljajo različno zaraščene 

površine v okolici kraja Padovo pri Osilnici (pregledne karte 1:15000), modre pa ostala vzorčna mesta 

Zgornjekolpske doline (1:2500). 

(FOTO: levo: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, 

desno:  http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=OSILNICA) 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=OSILNICA
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2.6.1 Splošne značilnosti območja 

 

V zgornjem delu ima dolina Kolpe kanjonski tip rečne doline (Mihelič, 1997), katere 

oblikovanost je posledica različnih tektonskih deformacij in tudi različne kamninske 

zgradbe. Je prava antecedentna dolina, ki je hkrati z dvigovanjem površja poglabljala svojo 

strugo (Perko in Orožen Adamič, 1998). Dolina je v tektonsko neporušenih delih zelo 

ozka, saj se tu strma skalna pobočja dvigajo skorajda iz rečne struge, v porušenih delih pa 

zelo razširjena. Na dnu in na spodnjem obodu doline so nepropustne, večinoma silikatne 

klastične kamnine, kjer se nahajajo površinski vodotoki. Ravninski del ob reki Kolpe se 

nato na severu dvigne v strmo pobočje, ki je sestavljeno iz triasnega dolomita in apnenca. 

Strmo pobočje se nadaljuje v prepadne stene (Planinska, Kuželjska, Loška, Taborska, 

Žurgarska), še dlje proti severu pa v kraško uravnavo mlajših karbonatnih kamnin (Savič in 

Dozet, 1985, cit. po Kladnik, 2012), kjer najdemo kraške pojave in oblike. Pobočja doline 

so vodotoki razčlenili in preoblikovali v strma slemena. Ob stiku rečne doline z novejšim 

triasnim dolomitom, jurskim in krednim apnencem je veliko kraških izvirov in močnih 

obrhov ob obeh straneh reke. Podzemeljsko v dolino pritekajo in jo napajajo vode s 

Snežnika, Risnjaka, Gorskega Kotarja, Kočevske Reke in reka Rinža (Mihelič, 1997). 

Strmo pobočje, po katerem padavine hitro odtečejo in, posledično, dobro namočeno 

povirje, močno vplivata na vodno gladino Kolpe in njen pretok, ki ima višek novembra 

(125 m
3
/s) ter marca (110 m

3
/s). Takšen vodni režim kaže na sredozemske vplive, kar 

zaradi bližine Jadranskega morja ni presenetljivo (Perko in Orožen Adamič, 1998). 

 

Podnebje lahko opredelimo kot zmerno celinsko in gorsko. Značilne so dokaj mrzle zime 

(januar -2,8 °C) in zmerno topla poletja (julij 17,9 °C). Na višjih nadmorskih legah so 

razmere ostrejše, nižje, ob reki Kolpi, pa nekoliko ugodnejše. Količina padavin se povečuje 

od severozahoda proti jugovzhodu, vendar se onstran visokih Goteniške gore, Velike gore 

in Stojne ponovno zmanjša (Perko in Orožen Adamič, 1998). Padavin dobivajo doline 

1400 do 1800 mm, planote do 2000 mm, Goteniški Snežnik pa nad 2000 mm  

(Savnik, 1971). Izraziti viški padavin so meseca oktobra in junija, najbolj suh pa je januar. 

V poletnem času velikokrat nastopi suša, kar močno oslabi potoke, saj nekateri studenci 

celo usahnejo. V povprečju 40 dni sneži. Snežiti lahko začne že v začetku novembra. 
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Običajno pade pol metra snega, v izrednih razmerah tudi 1,5 m (Perko in Orožen Adamič, 

1998). Snežna odeja na planotah obstane do meseca aprila, običajno se sneg obdrži tri 

mesece. V kraških poljih in podoljih je pozimi pogosta toplotna inverzija (Savnik, 1971).  

 

Zaradi izrazite karbonatne kamninske osnove na triasnih dolomitih prevladujejo rjave 

pokarbonatne prsti, ki na strmih kopastih vrhovih in pobočjih planotastih hribov prehajajo 

v plitve rendzine (Senegačnik, 2012). Ob rekah je zastopana obrečna prst (Perko in Orožen 

Adamič, 1998), kisla in dokaj globoka preperelina, ki je nastala na nepropustnih skrilavih 

glinavcih in peščenjakih. V manjših krpah se pojavlja tudi ponekod drugod in jo nakazuje 

kisloljubno rastlinstvo. Kjer je površje zložnejšo, pa so tla skrbno obdelana (Perko in 

Orožen Adamič, 1998).  

 

Po fitogeografski razdelitvi Slovenije (Weber, 1969) pripada Kočevska z največjim delom 

dinarskemu in manjšemu preddinarskemu fitogeografskemu območju. Rastlinstvo na tem 

območju nosi poseben pečat, ki ga odlikuje spremenljiva geološka podlaga, razgibano 

površje, zemljepisna lega in različne podnebne razmere. Zaradi odročne lege in težke 

prehodnosti je rastlinstvo ohranjeno v prvobitni podobi. Gozd, ki tu močno prevladuje, 

obsega tri glavne pasove in sicer: najnižji pas (250–550 m n. m.) gradi hrast in beli gaber 

(Querco-Carpinetum), srednji pas (550–800 m n. m.) gradi dinarski bukov gozd (Dentario-

Fagetum) in najvišji pas (700–1300 m n. m.) gradi jelka in bukev (Abieti-Fagetum 

dinaricum). V najvišjem pasu, ki predstavlja glavnino lesnega bogastva v pokrajini, se 

glavnima drevesnima vrstama pridružujejo še gorski javor (Acer pseudoplatanus), poljski 

ali pa goli brest (Ulmus minor ali U. glabra), smreka (Picea abies) in lipa (Tilia 

platyphyllos). Na območju teh, sedaj gospodarskih gozdov, so bili nekdaj obširni 

pragozdovi. V tem pasu so na Kočevskem ohranjeni tudi pragozdni rezervati (okoli 140 

ha). Obsežnejši je srednji višinski pas, ki ga ponekod prekinjajo pašniki in košenice, na 

spodnjem delu pa sega do območij naselitve in obdelovalnih površin. V pasu dinarski 

bukov gozd odločno prevladuje bukev, ki le redkim drugim drevesnem vrstam omogoča 

rast (Savnik, 1971). Na prisojnih legah rastejo tudi črni gaber (Ostrya carpinifolia) in rdeči 

(Pinus sylvestris) ter črni bor (Pinus nigra), ki se je verjetno na ekstremnih rastiščih vzdolž 

levega brega Kolpe ohranil iz predledene dobe. Posebno zanimiva je gozdna združba doba 

(Quercus robur) in navadnega (belega) gabra (Carpinus betulus), ki kaže na pojav 
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ponovnega prodiranja gozda na nekdanje krčevine (Perko in Orožen Adamič, 1998). 

Prodirajoče rastline si večinoma sledijo v zaporedju: brinje (Juniperus communis), leska 

(Corylus avellana), breza (Betula pendula), cer (Quercus cerris), dob, navadni gaber, in 

smreka. V najnižjem pasu, kjer je gozd v veliki meri izkrčen, najdemo predvsem graden 

(Quercus petraea), dob, cer ter beli gaber, lipovec (Tilia cordata), brek (Sorbus 

torminalis), mokovec (Sorbus aria) in divjo češnjo (Cerasus avium). Na dnu doline so 

najpogostejše vlagoljubne združbe, v katerih prevladujeta jelša (Alnus sp.) in jesen 

(Fraxinus sp.), na bregovih Kolpe pa združba vrbe (Salix sp.) (Kladnik, 2012). Med 

traviščnimi združbami prevladuje na senožetih oz. pašnikih združba pokončne stoklase in 

pernate glote (Bromo-Brachypodietum pinnati), na redno gnojenih travnikih se razvije 

združba pokončne pahovke (Arrhenatheretum elatioris), zanemarjeni pašniki kisle podlage 

pa prehajajo v resavo (Genisto-Callunetum).  

 

Naše raziskovalno območje se nahaja na prisojnem pobočju Borovške gore, bolj natančno 

v okolici kraja Padovo pri Osilnici. Na severnem obrobju Kolpske doline, kjer se vanjo 

prevalijo gorski grebeni in planote, pride do mešanja hladoljubnih in vlagoljubnih alpsko-

borealnih ter toploljubnih in sušnih panonsko-ilirsko-submediteranskih florističnih 

elementov. Posebno zanimivi so jugovzhodni odrastki Borovške gore s Krokarjem in 

Krempo (942 m), Loško in Kuželjsko steno, kjer so glavna nahajališča alpskih in borealnih 

rastlinskih vrst (Perko in Orožen Adamič, 1998). Tam uspevajo, po Savnik (1971), tudi 

planika (Leontopodium alpinum), avrikelj (Primula auricula), Cluzijev svišč (Gentiana 

clusii), alpska mastnica (Pinguicula alpina), lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), kranjski 

zali klobuček (Astrantia carniolica), Hayenkova lepnica (Silene hayekiana), planinski 

srobot (Clematis alpina), planinski popon (Helianthemum alpestre), obirski grint (Senecio 

ovirensis) idr. Tukaj ima gozd varovalni pomen. Še bolj razširjene in pogoste so termo-

kserofilne rastline. Ti panonsko-ilirsko-submediteranski elementi naseljujejo območje 

Kolpske doline in njena suha prisojna pobočja. Tukaj rastejo gabrovec (Ostrya 

carpinifolia), mali jesen (Fraxinus ornus), hrast puhovec (Quercus pubescens), rdeči javor 

(Acer obtusatum), mokovec, šmarna hrušica (Amelanchier ovalis), navadni ruj (Cotinus 

coggygria), navadni jesenček (Dictamnus albus), Blagajev volčin (Daphne blagayana), 

divji nageljček (Dianthus sylvester), škrlatno rdeča kukavica (Orchis purpurea), Jacquinov 
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čislec (Betonica jacquinii), košutnik (Gentiana lutea), kranjska lilija (Lilium carniolicum), 

gorska narcisa (Narcissus stellaris) itd.  

 

2.6.2 Prebivalstvo in raba prostora skozi čas  

 

Na tem območju so sledovi prazgodovinske in rimske naselitve sila redki, kar lahko 

pripišemo obširnim, neprehodnim pragozdovom ter pomanjkanju površinske vode. V 12. 

in 13. stoletju so se Slovenci iz Dobrepolja naselili v Struge in se počasi širili po 

Kočevskem. Ker takrat kočevsko ozemlje ni bilo dovolj poseljeno s slovenskimi kolonisti, 

je začel Oton Ortenburški v 30. letih 14. stol. seliti mednje tudi Nemce s svojih posestev na 

Koroškem, sredi istega stol. pa so prišli kolonisti tudi iz Turingije in Frankovske (Savnik, 

1971). Kočevska je zaživela. Gospodarili so ji Ortenburžani, Celjski grofje, že v 

petnajstem stoletju Habsburžani, v sedemnajstem stoletju pa so jo kupili Auspergi (Černač, 

1998). Iz časa turških upadov in legende Petera Klepca Zgornjekolpska dolina nosi ime 

Dežela Petra Klepca (Ožbolt, 1974). V času turških upadov je bilo ozemlje močno 

opustošeno in oropano, tudi s strani naseljenih Uskokov, zaradi česar so prebivalci 

Osilniške doline zašli v gospodarsko krizo. Habsburški cesar Friderik III je z namenom 

odprave gospodarske krize leta 1492 podelil pravico svobodnega krošnjarjenja z izdelki 

domače obrti, kar je povzročilo pospešeno izseljevanje in propadanje kmetij. V letu 1498 

je bila v Padovem pri Osilnici le ena cela kmetija. Do konca 18. stoletja je potekalo krčenje 

gozdov, saj je knez Ausperg trgoval z lesom iz teh gozdov, kar je omogočalo delovna 

mesta ob katerih so nastajali zaselki. Z gozdovi, naravo so delali razumni ljudje, ki so 

delovali po načelih trajnostne rabe. Tak strokovnjak je bil Leopold Hufnagl. Obsežne 

pragozdne roške površine je razdelil z mrežo v manjše prostore in opredelil prebiranje 

drevja za posek kot način gospodarjenje na kraških tleh (Černač, 1998). Prebivalstvo je 

doseglo višek leta 1880, nato je začelo upadati zaradi izseljevanja 's trebuhom za kruhom' v 

ZDA. Z odselitvijo Kočevarjev med 2. svetovno vojno se je poselitev še bolj razredčila in 

osredotočila na obrobju pokrajine v Loškem potoku, v dolini Kolpe in na Kostelskem ter v 

Gori nad Sodražico v dolini Bistrice (Perko in Orožen Adamič, 1998). Po vojni se je 

gospodarska struktura zelo spremenila; sedaj prevladuje industrija, ki je osredotočena na 

Kočevje, kmetijstvo pa se je preusmerilo v živinorejo in tako se je gozdna površina začela 
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povečevati. Na Kočevskem so leta 1969 gojili krompir, črno deteljo, pšenico, koruzo, 

ječmen, lucerno, rž in oves. Prisotnih je bilo veliko rodnih jablan, hrušk in trt. Dandanes je 

tu demografska sestava zelo neugodna, saj je prebivalstvo staro, primanjkuje delovnih mest 

zaradi česar se mladi odseljujejo. Mnogo zaselkov in vasi je tako že brez stalnih 

prebivalcev. Občina Osilnica je z okrog 300 prebivalci ena najmanjših in najredkeje 

poseljenih (10 prebivalcev/km
2
) občin v Sloveniji (Kladnik, 2012). Višinska meja poselitve 

je na tem območju med najvišjimi v dinarskem svetu (Perko in Orožen Adamič, 1998). 

Kljub neugodnim naravnim razmeram je tu 28 % kmečkega prebivalstva.  

 

Padovo pri Osilnici (481 m n. m.) je obcestno naselje, ki leži na pobočju nad dolino reke 

Kolpe. Nahaja se severovzhodno od Osilnice, pod Strmo rebrijo in je obdano z izrazitim 

robom Borovške gore. Pod vasjo izvira Vezánski potok. Iz Franciscejskega katastra  

(1823-1869) je razvidna raba prostora (Slika 3). V bližini takrat lesenih domačij bili vrtovi, 

sadovnjaki pa so se nahajali pod vasjo. Okrog vasi so na ravninskih delih imeli njive, na 

bolj nagnjenih pa travnike. Vasi so imele skupne pašnike, ki so bili na nedostopnejših in 

bolj odmaknjenih legah, na planinah.  

Zgodovinski dogodki so zelo zaznamovali ta kraj, kar je razvidno tako iz spremenjene rabe 

prostora (Slika 4) kot iz števila prebivalcev (Preglednica 1). Tukajšnje prebivalstvo se še 

vedno ukvarja s kmetijstvom za potrebe lastne samooskrbe. Na "Ravnah" je tako nekaj 

njiv, vendar prevladujejo travniki. V vasi imajo na treh domačijah živino, ki jo poleti 

spustijo na pašnike pod vasjo. Na eni domačiji imajo krave, na drugih dveh pa ovce. V 

preglednici (Preglednica 2) je s pomočjo Franciscejskega katastra in Zapisnika zemljiških 

parcel občine Osilnica (1905) ter današnjega stanja prikazano spreminjanje dejanskega 

načina rabe prostora skozi čas. 

Danes je v Padovem pri Osilnici 13 stalnih prebivalcev (Internetni vir), kar je v primerjavi 

s tabelo (Preglednica 1), ki jo je v svoji knjigi podal Savnik (1971) zelo zmanjšano število. 

Poleg domačinov je v vasi sedaj tudi nekaj 'vikendašev'. 
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Legenda (povzeta po Ribnikar, 

1982): 

 
     - vrt 

     - travnik (s sadnim drevjem) 

     - pašnik 

W. - pašnik 

G.W. - skupni pašnik 

     - njiva  

     - gozd 

     - zidana hiša 

     - lesena hiša 

     - vozna pot 

G.H. - mešani gozd 

 - iglasti gozd 

, M.H. -iglasti gozd 

 

Slika 3: Raba prostora v Padovem pri Osilnici iz Franciscejskega katastra (1823–1869), z označenimi 

vzorčnimi mesti. (FOTO:http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=229016) 

 

 

Slika 4: Raba prostora v Padovem pri Osilnici danes (2014), označenimi vzorčnimi mesti. (FOTO: 

http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=OSILNICA) 

http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=229016
http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=OSILNICA
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Preglednica 1: Prebivalstvo po naseljih v letih 1869–1966. (po Savnik, 1971:str. 213) 

KRAJEVNI URAD 

naselje / leto 

 

1869 

 

1880 

 

1890 

 

1900 

 

1910 

 

1931 

 

1948 

 

1953 

 

1961 

 

1966 

OSILNICA           

Padovo pri Osilnici 57 57 52 54 54 54 55 57 53 45 

 

 

 
Preglednica 2: Spreminjanje dejanske rabe prostora v Padovem pri Osilnici do današnjih dni. (iz 

Franciscejski kataster 1823–1869, Parcelni zapisnik 1905) 
 

Vzorčno mesto 
Franciscejski kataster 

(1823–1869) 
Parcelni zapisnik (1905) Danes 

1 njiva njiva travnik 

2 njiva njiva zaraščajoč travnik 

3 pašnik pašnik, košenica, travnik gozd-travnik 

4 pašnik skupni pašnik, gozd gozd 

5 skupni pašnik skupni pašnik, gozd gozd 
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3 MATERIAL IN METODE 

 

 

3.1 IZBOR IN OPIS VZORČNIH MEST 

 

Območje, ki smo ga zajeli v naši raziskavi, zajema Goteniško goro s podaljškom Borovške 

gore ter zgornji tok reke Kolpe s pritokom Čabranke. Po UTM-kvadratni mreži  

(10 x 10 km) umeščamo območje vzorčenja v kvadranta VL74 in VL75. Na južnem 

pobočju Borovške gore, v oklici kraja Padovo pri Osilnici, smo izbrali prvih pet vzorčnih 

mest, ki so se med seboj razlikovala glede rabe prostora, rastlinskih združb in faze 

sukcesije. Vzorčne enote so ležale predvsem na skrilavih glinavcih in peščenjakih z 

ekstenzivnim in zaraščajočim travnikom ter bukovim gozdom ter na apnencu in dolomitu z 

gozdom-travnikom in termofilnim gozdom (Priloga 1). Vzorčenje smo izvedli 23. 4. 2013 

in sicer med 8 in 14 uro. Vreme je bilo jasno, z nekaj kopaste oblačnosti. Čez dan so se 

temperature zraka gibale med 16 in 21 °C. Naslednjih pet vzorčnih mest smo izbrali glede 

na nadmorsko višino, od reke Kolpe do Goteniškega Snežnika, da bi popisali vrste strig s 

tega območja. Vzorčne enote so ležale predvsem na apnencu in dolomitu (Priloga 1). 

Vzorčili smo dva dneva: 22. in 23. 5. 2013 in sicer v dopoldanskem času. Prvi dan je bilo 

vreme delno jasno z dnevnimi temperaturami od 16 do 22 °C. Naslednji dan je bilo zjutraj 

hladneje, od 4 do 10 °C, čez dan pa je rahlo rosilo in temperature so bile med 14 in 18 °C.  

 

Prvo vzorčno mesto, ekstenzivni travnik (Slika 5), leži 150 m severovzhodno od kraja 

Padovo pri Osilnici. To območje imenujejo tudi 'Ravne', saj je dokaj ravninsko, zato so 

tukaj travniki in njive. Vzorčno mesto na zahodni strani omejuje makadamska pot, z 

ostalih strani pa travniki. V neposredni bližini mesta vzorčenja raste oreh. Vzorčna 

ploskev, ki leži na nadmorski višini 489,2 m, je velika 10 x 20 m. Travnik kosijo dvakrat 

na leto in ga ne gnojijo. Na njem rastejo njivska vijolica (Viola arvensis), hmeljna meteljka 

(Medicago lupulina), dlakava penuša (Cardamine hirsuta), navadni bedrenec (Pimpinella 

saxifraga), vrednikov jetičnik (Veronica chamaedrys), grenka grebenuša (Polygala 

amara), bodeča neža (Carlina acaulis) in druge rastline (Priloga 2A). Tu so prisotna 

distrična rjava tla na skrilavih glinavcih in peščenjakih.  
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Drugo vzorčno mesto, zaraščajoč travnik (Slika 6), se nahaja 180 m severozahodno od 

vasi. Na tem delu 'Raven', kjer je pobočje že bolj nagnjeno, so v preteklosti naredili terase. 

Mesto vzorčenja z vzhodne in zahodne strani obdajata gozdna pasova, ki razdeljujeta 

terasasto pobočje s travniki. Na jugu meji s travnikom, s severa pa prodira v gozdni rob. 

Pobočje je obrnjeno proti jugu. Vzorčna ploskev, velika približno 10 x 20 m, je na 

nadmorski višini 505 m. Travnik, po ustnih virih, ni bil košen že približno 15 let. 

Pojavljajo se že grmovne in drevesne vrste: beli/gorski javor (Acer pseudoplatanus), 

smreka (Picea abies), dob (Quercus robur), mali jesen (Fraxinus ornus), črni gaber 

(Ostrya carpinifolia), navadni brin (Juniperus communis), navadni mokovec (Sorbus aria), 

črni bor (Pinus nigra) itd. (Priloga 2B). Matično podlago skrilavih glinavcev in 

peščenjakov prekrivajo distrična rjava tla. 

 

Približno 30 m severno od drugega vzorčnega mesta se nahaja tretje vzorčno mesto (gozd-

travnik) (Slika 7). Pobočje na tem mestu je prav tako obrnjeno proti jugu. Vzorčili smo na 

10 x 20 m veliki vzorčni ploskvi na nadmorski višini 513,5 m. Čeprav je v okolici gozd že 

zelo prerasel površino, so na ploskvi opazni ostanki melišča. Za to vzorčno mesto so 

značilne jesenska vilovina (Sesleria autumnalis), beli narcis (Narcissus poeticus), navadna 

krhlika (Frangula alnus), šmarna hrušica (Amelanchier ovalis), navadni češmin (Berberis 

vulgaris), navadni brin (Juniperus communis), iva (Salix carpea), mali jesen (Fraxinus 

ornus) idr. (Priloga 2C). Matično podlago iz apnenca in dolomita prekriva rendzina. 

 

Četrto vzorčno mesto (bukov gozd) (Slika 8) leži 100 m jugovzhodno od kraja Spodnji 

Čačiči. Vzorčno mesto je v obliki manjšega kopastega hriba, na nadmorski višini 551,2 m. 

Vzorčili smo na ploskvi veliki 10 x 20 m. Na tleh je ležalo veliko lesnih ostankov. Na tem 

območju smo našli sledeče vrste: tisa (Taxus baccata), maklen (Acer campestre), 

beli/gorski javor (Acer pseudoplatanus), mali jesen (Fraxinus ornus), dobrovita (Viburnum 

lantana), navadni zimzelen (Vinica minor), navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis), 

domači kostanj (Castanea sativa) itd. (Priloga 2D). Tla so distrična rjava, matično podlago 

pa tvorijo skrilavi glinavci in peščenjaki.  

 

Peto vzorčno mesto (termofilni gozd) (Slika 9) najdemo 250 m severovzhodno od kraja 

Spodnji Čačiči, na nadmorski višini 584 m. Pobočje, ki je obrnjeno proti jugu, ima zelo 



Kastelic, M. Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe. 

Dipl. delo. Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2015 

24 

strm naklon, cca. 25°. Na vzorčnem mestu je bilo veliko kamenja in skal, ki so se kotalili 

po pobočju. Tudi tu je bilo na tleh veliko razpadajočih lesnih ostankov. Vzorčna ploskev je 

merila 10 x 20 m. Rastlinske vrste na tem območju so bile: bukev (Fagus sylvatica), črni 

bor (Pinus nigra), navadni mokovec (Sorbus aria), navadni ruj (Cotinus coggygria), 

trdoleska (Euonymus europaea), jesenska vilovina (Sesleria autumnalis), mali jesen 

(Fraxinus ornus), črni gaber (Ostrya carpinifolia), vetrovka (Thalictrum aquilegiifolium) 

itd. (Priloga 2E). Tu je prisotna rendzina na apnencu in dolomitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ekstenzivni travnik (1) s profilom tal (v kvadratku), Padovo pri Osilnici, Osilnica, 23. april 2013. 

Vzorčenje z  metodo kvadratov. (FOTO: M. Kastelic) 

 

 

Slika 6: Zaraščajoči travnik (2) s profilom tal (v kvadratku), Padovo pri Osilnici, Osilnica, 23. april 2013. 

(FOTO: M. Kastelic) 
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Slika 7: Gozd-travnik (3) s profilom tal (v kvadratku), Padovo pri Osilnici, Osilnica, 23. april 2013. 

 (FOTO: M. Kastelic) 

 

 

Slika 8: Bukov gozd (4) s profilom tal (v kvadratku), Padovo pri Osilnici, Osilnica, 23. april 2013.  

(FOTO: M. Kastelic) 
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Slika 9: Termofilni gozd (5) s profilom tal (v kvadratku), Padovo pri Osilnici, Osilnica, 23. april 2013. 

(FOTO: M. Kastelic) 

 

Šesto vzorčno mesto, poplavni gozd, leži na nadmorski višini 275,2 m, ob reki Kolpi. 

Lokacija je od naselja Ribjek oddaljena 600 metrov (Stari malni). Po tleh je bilo tudi nekaj 

razpadajočih lesnih ostankov, ki jih je že prekrival mah. Na rastišču so bili prisotni 

predvsem topoli in jelše. Na tem mestu so evtrična rjava tla na moreni in pobočnem 

grušču.  

 

Sedmo vzorčno mesto, bukov gozd, smo izbrali na nadmorski višini 762,5 m. Na prelazu 

Strma reber smo pri označenem osmem ovinku vzorčili bukov gozd, ki se strmo spušča v 

grapo. Na tem območju je bilo veliko listnega opada, po tleh je ležalo precej lesnih 

ostankov. Na dnu grape so bili tudi večji kamni in bujna podrast. Rendzina je pokrivala 

apnenec in dolomit. 
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Osmo vzorčno mesto, termofilni gozd, leži 573 m nad morjem. Vzorčili smo približno  

460 m proti zahodu od naselja Žurge. Strige smo pobirali na melišču ob poti. Pobočje je 

obrnjeno proti jugu. Drevesne vrste so predvsem bori, bukve in ruj. Na tem območju 

matično podlago iz apnenca in dolomita prekrivajo rjava pokarbonatna tla.  

 

Deveto vzorčno mesto, bukovo-jelov gozd pri Pasjih jamah, je na 944,4 m nadmorske 

višine. Na lokaciji vzorčenja so bili odmrli lesni ostanki. Prst, rjava pokarbonatna tla v 

kombinaciji z rendzino, je plitka, saj je po gozdnih tleh vidna matična kamnina, apnenec. 

 

Deseto vzorčno mesto, mešani gozd na  Goteniškem Snežniku, je na nadmorski višini  

1254 m. Prevladujoči drevesni vrsti sta smreka in bukev. V času vzorčenja je bilo pod 

nekaterimi podrtimi drevesi še nekaj snega. Tudi tu ni bilo veliko prsti. Vzorčno mesto leži 

na apnencu in dolomitu, prekritih z rendzino.  

 

3.2 VZORČENJE NA TERENU 

 

Metodi, s katerima smo vzorčili izbrano živalsko skupino, sta bili odvzem talnih vzorcev 

po metodi kvadratov (kvantitativna metoda) in ročno makroskopsko pobiranje (kvalitativna 

metoda). S prvo metodo pridobljene favnistične podatke o gostoti osebkov smo na ta način 

dopolnili s popisom strig. 

 

Po metodi kvadratov smo vzorčili tla na lokacijah 1, 2, 3, 4 in 5 okoli Padovega (Slika 2) 

in pridobili kvalitativne podatke o strigah. Talne vzorce smo jemali s pomočjo okroglega 

vzorčevalnega svedra s premerom 21 cm in dolžino 33 cm (Slika 10: levo). Z vrtanjem v 

tla smo izrezali približno 10–15 cm vrhnje plasti zemlje. Na vsakem vzorčnem mestu smo 

vzeli po 7 talnih vzorcev, ker smo bili omejeni s številom lijakov za sušenje vzorcev tal. 

Vzorce smo jemali na površini dimenzije približno 10 x 20 m (Slika 5). Tako pridobljene 

talne vzorce smo shranili v polivinilne vrečke, ki smo jih označili z etiketami. Pri 

transportu vzorcev smo pazili, da se le ti niso pregreli ali stlačili. Vzorčenje s talnimi 

vzorci smo izvedli v dopoldanskem času in sicer 23. 4. 2013. 
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Strige smo ročno pobirali v gozdovih, na vzorčnih lokacijah od 4 do 10, ker je bilo tu 

precej odmrlega rastlinskega materiala in kamnov, kjer bi se strige lahko zadrževale. Na 

vzorčnih lokacijah v okolici Padovega sem to metodo izvajala sama, na preostalih 

lokacijah pa so se mi, v sklopu terenskih vaj na Medvednjaku, pridružile še tri študentke 

Biotehniške fakultete. V času terenskih vaj smo 22. in 23. 5. 2013 ročno nabirali strige na 

lokacijah 6, 7, 8, 9 in 10 (Slika 2), od Kolpe do Goteniškega Snežnika. V okolici 

Padovega, na lokacijah 4 in 5, sem ročno pobirala 14., 22. in 24. 6. ter 2., 3., 4. in 21. 7. 

2013. Strige smo iskali pod kamni in lubjem trhlih dreves, pod listjem, v podrtih trhlih 

drevesih, v starih štorih itd. Previdno smo odmikali omenjeni material, da nam živali niso 

pobegnile, in jih s pomočjo pincete pobrali ter shranili v 70 % oz. 96 % etanolu. Vzorčili 

smo po 30 minut.  

 

 

Slika 10: Vzorčevalni sveder s katerim smo jemali talne vzorce (levo) in sušenje talnih vzorcev na 

modificiranih Tullgrenovih lijakih (desno). (FOTO: Maja Kastelic) 
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3.3 PRIPRAVA MATERIALA V LABORATORIJU 

 

Talne vzorce smo na dan vzorčenja postavili na modificirane Tullgrenove lijake (Slika 10: 

desno). Namestili smo jih na sita tako, da je bil listni opad spodaj. Sita s premerom 25 cm 

in višino 10 cm smo nato dali v plastične lijake, pod katere smo že prej namestili posodice 

s fiksativom, etilen glikolom. Nad vsakim lijakom je bila nameščena 40 W žarnica. S to 

metodo povzročimo, da se, v glavnem dobro gibljive živali, zaradi povišane temperature, 

suše in svetlobe v vzorcu tal, gibljejo navzdol in na koncu padejo v lijak oz. se spustijo 

vanj in zdrsnejo v fiksativ (Mršić in Novak, 1995). Talne vzorce smo tako sušili tri tedne. 

Po tem smo v laboratoriju s pomočjo lupe iz posodic prebrali strige; razvrstili smo tudi 

dvojnonoge in mokrice, ki smo jih shranili za kasnejše raziskave. Živali smo sortirali in 

shranili v z etiketami opremljene fiole s 70 % etanolom.  

 

Manjše osebke strig smo vklopili v umetno smolo (Swan) in izdelali trajne mikroskopske 

preparate. Trajne preparate smo nato opremili z ustreznimi etiketami. Večje osebke smo 

razvrstili po skupinah in jih z ustreznimi etiketami shranili v fiole s 96 % etanolom.  

 

3.4 IDENTIFIKACIJA 

 

Nabrane osebke strig smo v laboratoriju določili do vrst oz. do najnižje mogoče 

taksonomske kategorije. Pri tem smo zabeležili tudi spol in razvojno stopnjo vsakega 

osebka ter ponekod tudi telesne značilnosti strige. Strige je določili dr. Ivan Kos ob uporabi 

ustrezne taksonomske literature (reference: Eason, 1964; Koren, 1986, 1992; Matic, 1966, 

1972; Verhoef 1931, 1937; in druge). 

 

Ves nabrani material je dostopen v zbirki talnih živali na Oddelku za biologijo Biotehniške 

fakultete v Ljubljani.  
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3.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV         

 

Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo talnih vzorcev po metodi kvadratov, smo 

statistično obdelali z uporabo Microsoft Office Excel 2003. Preučili smo vpliv rabe tal in 

značilnosti združb strig z različno zaraščajočih površin oz. lokacij z različno rabo prostora. 

Izračunali smo gostoto, abundanco in razporeditev osebkov na posamezni lokaciji, ocenili 

diverziteto združb in združbe primerjali med seboj. Izrisali smo še dendogram. V 

nadaljevanju so opisane posamezne statistične metode, ki smo jih uporabili pri izračunu 

posameznih parametrov. 

 

 Razporeditev osebkov in ocena gostote populacije  

Za vsako vrsto smo dobili podatke o številčnosti na določeni lokaciji (vzorčni enoti). 

Izračunali smo aritmetično sredino (povprečje) in varianco (VAR) za vse osebke iste vrste 

na vsaki lokaciji. Pred računanjem intervala zaupanja smo morali namreč ugotoviti 

razporeditev osebkov v prostoru s HI-kvadrat (χ
2) testom, saj so osebki v populaciji 

(prostoru) lahko razporejeni: enakomerno (varianca populacije je manjša kot njena 

aritmetična sredina), naključno (varianca populacije je enaka aritmetični sredini vrednosti) 

ali pa gručasto (varianca populacije je večja kot aritmetična sredina) (Kos, 1988). V naši 

raziskavi smo ugotovili naključno in gručasto razporeditev osebkov posameznih vrst. 

Najpogostejši vzrok za grupiranje živali je prostorska razporeditev abiotskih dejavnikov in 

hrane ter tudi socialne interakcije in razmnoževanje (Tarman, 1992). Značilnost naključne 

porazdelitve je, da je verjetnost nahajanja osebka na katerikoli točki habitata enaka ena 

(Kos, 1995b). Naključna razporeditev je matematično opisana s Poissonovo porazdelitvijo, 

diskretno porazdelitvijo pogostnosti, ki je odvisna samo od enega parametra, t.j. povprečja 

(Krebs, 1989). Povprečno število osebkov v vzorčni enoti smo ekstrapolirali na m
2
, in tako 

ocenili gostoto za vsako vrsto in lokacijo. Ocene gostot smo uvrstili v interval s 95 % 

stopnjo zaupanja, ki smo ga določili s pomočjo preglednice (Krebs, 1989).  
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 Dominanca 

Dominanco lahko prikažemo le v okviru iste taksonomske skupine ali velikostnega razreda 

in prehranjevalnega tipa (Tarman, 1992). Prikažemo jo z relativno številčnostjo vrste ali 

težo glede na površinsko ali prostorninsko enoto (vzorec). Indeks, ki kaže to dominanco, 

imenujemo indeks individualne dominance. Stopnjo dominance prikazujemo v odstotkih. 

Ločimo (Tarman, 1992):  

 eudominantne vrste (10 % in več)  

 dominantne vrste (od 5 do 10 %)  

 subdominantne vrste (od 2 do 5 %)  

 recendentne vrste (od 1 do 2 % )  

 subrecendentne vrste (do 1 %)  

 

 Diverziteta združb strig 

S Shannon-Wienerjevim diverzitetnim indeksom (H') smo ocenili raznovrstnost združb. 

Višja vrednost H' pomeni večjo diverziteto. Pri izračunih nismo upoštevali litobiidnih 

juvenilnih osebkov in taksone označene z Lithobius sp.  

 

 Podobnost med združbami strig 

Za ugotavljanje podobnosti med združbami smo uporabili procentualni indeks ali 

Renkonenovo število (P), katerega prednost je v upoštevanju kvantitativnih podatkov 

(Tarman, 1992). Med seboj primerjamo vsoto minimalnih dominančnih vrednosti združb iz 

dveh različnih vzorčnih enot in pri tem ne upoštevamo vrst, ki ne nastopajo v obeh 

združbah. Izdelali smo Trellis diagrame in narisali dendogram podobnosti združb.  
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4 REZULTATI 

 

 

4.1 FAVNISTIČNE ZNAČILNOSTI STRIG ZGORNJEKOLPSKE DOLINE 

  

Na desetih različnih lokacijah Zgornjekolpske doline smo od sredine aprila do začetka 

julija 2013 ulovili skupno 399 osebkov strig, ki so pripadali 41 vrstam (Preglednica 3). S 

talnimi vzorci iz petih lokacij smo nabrali 212 osebkov strig (29 vrst), z ročnim pobiranjem 

na sedmih lokacijah pa 187 osebkov (27 vrst). Štirinajst vrst smo nabrali samo s talnim 

vzorčenjem, 12 le z ročnim pobiranjem in 15 vrst z obema metodama vzorčenja. 

Najštevilčnejše so bile vrste iz redu Lithobiomorpha (23), sledile so vrste iz redu 

Geophilomorpha (16) in 2 vrsti iz redu Scolopendromorpha. Litobiomorfi so predstavljali 

59,9 % vseh ulovljenih osebkov, geofilomorfi 21,8 % in skolopendromorfi 18,3 %. 

Največje število vrst je pripadalo družinama Lithobiidae (23 vrst) in Geophilidae (9 vrst). 

Z našim vzorčenjem je bilo kar 14 vrst, od 41 najdenih, zastopanih z enim osebkom 

(Priloga 3). Število vrst raziskovalnega območja predstavlja 41,8 % vseh do sedja znanih 

vrst v Sloveniji.  

  

Preglednica 3: Seznam trenutno registriranih vrst strig (Chilopoda) Zgornjekolpske doline, pridobljen z 

dvema metodama vzorčenja, od aprila do julija 2013, na desetih lokacijah. Splošna razširjenost je povzeta po 

Vode, 2012; Kos, 1995a; Kos, ustno. PREGLEDNICA SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI. 
 

Takson Razširjenost 

o. LITHOBIOMORPHA  

f. Lithobiidae (Newport, 1844)  

Eupolybothrus (Eupolybothrus) grossipes (C.L. Koch, 1847) srednjeevropska 

Eupolybothrus (Leptopolybothrus) tridentinus (Fanzago, 1874) jugovzhodnoevropska 

Lithobius (Lithobius) agilis (C.L. Koch, 1847) palearktična 

Lithobius (L.) borealis (Meinert, 1868) palearktična 

Lithobius (L.) castaneus (Newport, 1844) mediteranska 

Lithobius (L.) dentatus (C.L. Koch, 1844)  palearktična 

Lithobius (L.) forficatus (Linnaeus, 1758) palearktična 

Lithobius (L.) lapidicola (Meinert, 1872) palearktična 

Lithobius (L.) macilentus (L. Koch, 1862) srednjeevropska 

Lithobius (L.) mutabilis (L. Koch, 1862) srednjeevropska 

Lithobius (L.) nodulipes (Latzel, 1880) srednjeevropska 

Lithobius (L.) pusillus pusillifrater (Verhoeff, 1925)  endemna (JV Alpe, S Dinaridi) 

Lithobius (L.) pygmaeus (Latzel, 1880) srednjeevropska 

Lithobius (L.) tenebrosus (Meinert, 1872) evropska 

Lithobius (L.) tricuspis (Meinert, 1872) srednjeevropska 

Lithobius (L.) validus (Meinert, 1872) srednje evropska 

  

 'se nadaljuje' 



Kastelic, M. Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe. 

Dipl. delo. Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2015 

33 

'nadaljevanje'  

  

Takson Razširjenost 

Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus (L. Koch, 1862) evropska 

Lithobius (M.) n. sp. ? 

Lithobius (Sigibius) ˝anici˝ endemna (JV Alpe, S Dinaridi) 

Lithobius (S.) carinthiacus (Koren, 1992) endemna (JV Alpe, S Dinaridi) 

Lithobius sp. / 

Lithobius sp. (macilentus & subtilis) / 

Lithobius sp. (crytop sp.) / 

Lithobius sp. (cf. pelidnus) / 

Lithobius juv. / 

  

o. GEOPHILOMORPHA  

f. Dignathodontidae (Cook, 1895)  

Strigamia acuminata (Leach, 1815) evropska 

Strigamia crassipes (C. L. Koch, 1835) palearktična 

Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) alpsko-karpatska 

f. Geophilidae (Leach, 1814)  

Acanthogeophilus n. sp. ? 

Clinopodes flavidus (C. L. Koch, 1847) palearktična 

Clinopodes polytrichus (Attems, 1903) ilirska 

Clinopodes trebevicensis (Verhoeff, 1898) ilirska 

Geophilus flavus (De Geer, 1778) palearktična 

Geophilus ("Orinophilus") insculptus (Attems, 1895)                       evropska 

Henia illyrica (Meinert, 1870)  južnoevropska 

Stenotaenia linearis (Koch, 1835) evrops?ka 

Stenotaenia sorrentina (Attems, 1903) ? 

f. Mecistocephalidae (Verhoeff, 1901)  

Dicellophilus carniolensis (C. L. Koch, 1847) ilirska 

f. Schendylidae (Verhoeff, 1908)  

Schendyla carniolensis (Verhoeff, 1902) evropska 

Schendyla montana (Attems, 1895) alpsko-karpatska 

Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1837) palearktična 

  

o. SCOLOPENDROMORPHA 

f. Cryptopidae (Kohlrausch, 1881) 

 

Cryptops anomalans (Newport, 1844) palearktična 

Cryptops parisi (Brolemann, 1920)  evropska 

 

  

Na prvih petih vzorčnih mestih (Preglednica 4) smo z ročnim pobiranjem na dveh vzorčnih 

mestih (4–5) ujeli 79 osebkov 17 vrst, od teh 7 vrst, ki jih nismo zajeli s talnimi vzorci: 

Eupolybothrus (E.) grossipes, E. (Leptopolybothrus) tridentinus, Lithobius (L.) borealis, L. 

(L.) forficatus, L. (L.) tenebrosus, L. (L.) validus in Cryptops anomalans. Pri ročnem 

nabiranju so bile z največjimi deleži (Priloga 3) zastopane vrste C. parisi (27,1 %), 

Clinopodes flavidus (12,7 %) in L. (L.) forficatus (11,4 %). Poleg 29 samcev in 20 samic 

smo ujeli 30 osebkov, ki jim spola ni bilo mogoče določiti (predvsem vrste iz redu 
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Scolopendromorpha). Ličink s to metodo nismo dobili. S talnimi vzorci smo zajeli 212 

osebkov iz 29 vrst: 81 samic, 57 samcev in 60 ličink, 14 osebkov pa je ostalo 

nerazvrščenih. Največji delež vrst zajetih v talnih vzorcih so imeli L. (Monotarsobius) 

aeruginosus (21,7 %), L. (Sigibius) carinthiacus (11,3 %) in litobiidni juvenilni osebki 

(21,2 %). Na preostalih petih vzorčnih mestih (6–10) smo z metodo ročnega pobiranja 

ulovili 108 osebkov iz 21 vrst, 39 samic, 25 samcev, 4 ličinke in 40 osebkov nedoločenega 

spola (predvsem vrste iz redu Scolopendromorpha). Določili smo 5 vrst, ki jih med 

strigami ujetimi v okolici Padovega ni bilo: Henia illyrica, L. (L.) agilis, L. (L.) tricuspis in 

L. sp. (crytop sp.), L. sp. (cf. pelidnus). Z največjimi deleži so bili ujeti C. parisi (34,4 %), 

E. (L.) tridentinus (11,1 %) in L. (L.) validus (7,4 %).  

 

Preglednica 4: Prikaz pojavljanja vrst strig, od meseca aprila do julija 2013, glede na vzorčna mesta v 

Zgornjekolpski dolini. Označen je način ulova vrst z metodo talnih vzorcev (●) in/ali metodo ročnega 

pobiranja (▼) ter tip rabe prostora: ekst. = ekstenzivni, zar. = zaraščajoči, term. = termofilni, T. = travnik, G. 

= gozd. PREGLEDNICA SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI. 

 

LOKACIJA  

 

VRSTA  

EKST. 

T. 

1 

ZAR. 

T. 

2 

G.-T. 

3 

BUKOV 

G. 

4 

TERM. 

G. 

5 

STARI 

MALNI 

6 

STRMA 

REBER 

7 

ŽURGE 

 

8 

PASJE 

JAME 

9 

GOT. 

SNEŽ. 

10 

Eupolybothrus (E.) 

grossipes  
   ▼ ▼ ▼  ▼   

E. (Leptop.) tridentinus      ▼ ▼ ▼   ▼ 

Lithobius (L.) agilis       ▼     

Lithobius (L.) borealis     ▼       

Lithobius (L.) castaneus    ▼ ● ▼  ▼  ▼ ▼ 

Lithobius (L.) dentatus  ● ●    ▼    

Lithobius (L.) forficatus     ▼ ▼ ▼   ▼  

Lithobius (L.) lapidicola    ●        

Lithobius (L.) macilentus    ●       

Lithobius (L.) mutabilis  ● ●  ●       

Lithobius (L.) nodulipes   ● ●    ▼ ▼   

L. pusillus pusillifrater   ●  ● ●      

Lithobius (L.) pygmaeus     ● ▼       

Lithobius (L.) tenebrosus    ▼     ▼ ▼ 

Lithobius (L.) tricuspis          ▼ 

Lithobius (L.) validus     ▼  ▼ ▼  ▼ ▼ 

Lithobius (M.) aeruginosus   ●  ● ▼       

Lithobius (M.) n. sp.    ●   ▼    

Sigibius ˝anici˝     ●      

S. carinthiacus   ● ● ● ● ▼  ▼ ▼ ▼  

Lithobius sp. (mac. & sub.)    ●       

Lithobius sp. (crytop sp.)         ▼  

        'se nadaljuje' 
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LOKACIJA  

 

VRSTA 

EKST. 

T. 

1 

ZAR. 

T. 

2 

G.-T. 

3 

BUKOV 

G. 

4 

TERM. 

G. 

5 

STARI 

MALNI 

6 

STRMA 

REBER 

7 

ŽURGE 

 

8 

PASJE 

JAME 

9 

GOT. 

SNEŽ. 

10 

Lithobius sp. (cf pelidnus)         ▼  

Acanthogeophilus n. sp.    ●       

Clinopodes flavidus   ● ● ▼ ● ▼ ▼  ▼   

Clinopodes polytrichus  ● ●        

Clinopodes trebevicensis    ● ▼   ▼  ▼ ▼ 

Dicellophilus carniolensis  
   ▼ ● ▼   ▼ ▼  

Geophilus flavus   ● ●   ▼     

Geophilus insculptus     ● ● ▼      

Henia illyrica  
       ▼   

Schendyla carniolensis     ●       

Schendyla montana     ●   ▼    

Schendyla nemorensis   ●         

Strigamia acuminata    ● ▼      

Strigamia crassipes     ●       

Strigamia transsilvanica    ● ● ●      

Stenotaenia linearis   ●         

Stenotaenia sorrentina  
  ●        

Cryptops anomalans      ▼      

Cryptops parisi   ●  ● ▼ ● ▼  ▼  ▼ ▼ 

SKUPAJ VRST 1 12 10 25 14 7 10 6 10 7 

 

V bukovem gozdu smo našli največ - 25 vrst (Preglednica 4, Slika 11), od tega 9 z ročnim 

pobiranjem. Podobno število vrst smo našli v termofilnem gozdu - 14 vrst (od tega 5 z 

ročnim pobiranjem), na zaraščajočem travniku - 12 vrst in v gozdu-travniku -10 vrst. Na 

ekstenzivnem travniku smo našli le en osebek vrste Lithobius (L.) mutabilis.  

Na petih vzorčnih mestih od Kolpe do Goteniškega Snežnika (Preglednica 4, Slika 11) smo 

v povprečju ujeli po osem vrst. Največ - 10 vrst, smo našli na prelazu Strma reber in v 

okolici Pasjih jam, najmanj - 6 vrst,  pa v okolici kraja Žurge. Vrste Eupolybothrus (E.) 

grossipes, E. (L.) tridentinus, L. (L.) agilis, L. (L.) forficatus, L. (L.) validus, Clinopodes 

flavidus in Schendyla montana smo ujeli v poplavnem gozdu na lokaciji Stari malni.  

 

Skoraj polovica (16 vrst) najdenih vrst v naših vzorcih ima evropsko (upoštevani tudi 

srednje- in jugovzhodnoevropska) in četrtina (10 vrst) palearktično razširjenost 

(Preglednica 3, Slika 12). Ilirski areal razširjenosti imajo 3 vrste: Dicellophilus 

carniolensis, C linopodes polytrichus, C. trebevicensis. Našli smo tudi 3 vrste, ki so 
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endemne na območju Slovenije oz. na območju jugovzhodnih Alp in severnih Dinaridov: 

L. (Sigibius) carinthiacus, L. (S.) ˝anici˝ in L. (L.) pusillus pusillifrater. Alpsko-karpatsko 

razširjenost imata vrsti Strigamia transsilvanica in S. montana. Našli smo tudi vrsto L. (L.) 

castaneus, ki ima mediteranski areal razširjenosti. Za 6 vrst ni znane splošne razširjenosti, 

saj smo jih določili le do rodu. V sklop slednjih smo uvrstili tudi še neopisani vrsti 

Acanthogeophilus n. sp. in L. (Monotarsobius) n. sp., čeprav je poznanih že nekaj njunih 

lokalitet iz Slovenije. Prvo so našli na Boču (Ravnjak, 2006) in v mraziščih dinarskega 

krasa (Vode, 2012), drugo vrsto pa prav tako v mraziščih, v Iški (Grgič, 2005), na 

Idrijskem (Pagon, 2006) in drugod. Predvidevamo, da imata ozek areal razširjenosti. Za 

vrsto Stenotaenia sorrentina je Huzimec (2009) po pregledu literature ugotovila, da je 

razširjena v Italiji, Romuniji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem in v 

Sloveniji, vendar pa razširjenost vrste zaradi netočne identifikacije ostaja neznana. Kljub 

splošni razširjenosti v Evropi večina vrst ni splošno razširjenih v Sloveniji, ampak so 

poznane le iz nekaterih lokacij (Pagon, 2006; Kos, 1995a). 
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Slika 11: Skupno število z dvema vzorčevalnima metodama ujetih vrst strig v Zgornjekolpski dolini v letu 

2013. Prvih pet lokacij, poimenovanih po rabi prostora, se nahajajo v okolici Padovega pri Osilnici, 

preostalih pet je na območju od Kolpe do Goteniškega Snežnika. 
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razširjenost vrst

evropska, sr. in jv. ev.

40%

ilirska

7%

mediteranska

2%

neznano

15%

palearktična

24%

alpsko-karpatska

5%

endemna

7%

 

Slika 12: Prikaz biogeografske razširjenosti za 41 vrst strig ujetih v Zgornjekolpski dolini v letu 2013, po 

deležih. 

 

 

4.1.1 Primerjava vrstne sestave strig Zgornjekolpske doline z nekaterimi 

lokalitetami po Sloveniji 

 

Primerjava sestave strig Zgornjekolpske doline z drugimi lokalitetami po Sloveniji je 

pokazala (Preglednica 5), da so imela naša vzorčna mesta 68,4 % skupnih vrst z vzorčnimi 

mesti v okolici Ribnice (Kos, 1988) in v Kočevskem Rogu (Kos, 1995a) ter 39,5 % 

skupnih vrst v okolici Velikih Lašč (Kos, 1995b). Podobnost z vzorčnimi mesti na 

Idrijskem (Pagon, 2006) je bila 65,8 %, z vzorčnimi mesti na Boču (Ravnjak, 2006) pa 

57,9 %. Največ skupnih vrst je bilo z vzorčnimi mesti v Iški (Grgič, 2005), 73,7 % in z 

mrazišči (Vode, 2012), kar 86,8 % vrst. 

  

Preglednica 5: Primerjava vrstne podobnosti strig Zgornjekolpske doline z lokacijami v okolici Ribnice 

(Kos, 1988), Kočevskega Roga (Kos, 1995a), Velikih Lašč (Kos, 1995b), na Idrijskem (Pagon, 2006), Boču 

(Ravnjak, 2006) in iz Iške (Grgič, 2005) ter mrazišč Dinarskega krasa (Vode, 2012). Označena je vrstna 

podobnost (☺) z izbranimi lokalitetami po Sloveniji. PREGLEDNICA SE NADALJUJE NA 

NASLEDNJI STRANI. 
 

Zgornjekolpska dolina Ribnica  
Kočevski 

Rog  

Vel. 

Lašče  
Iška  Boč  Idrijsko  

Mrazišča 

D. krasa) 

Acanthogeophilus n. sp.     ☺  ☺ 

Clinopodes flavidus  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

Clinopodes polytrichus   ☺   ☺ ☺  

Clinopodes trebevicensis ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ 

      'se nadaljuje' 
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Zgornjekolpska dolina Ribnica  
Kočevski 

Rog  

Vel. 

Lašče  
Iška  Boč  Idrijsko  

Mrazišča 

D. krasa) 

Cryptops anomalans  ☺ ☺  ☺  ☺ ☺ 

Cryptops parisi  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Dicellophilus carniolensis  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Eupolybothrus (E.) grossipes  ☺     ☺ ☺ 

Eupolybothrus (L.) tridentinus  ☺ ☺  ☺  ☺ ☺ 

Geophilus flavus   ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ 

Geophilus insculptus   ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Henia illyrica  ☺   ☺  ☺  

Lithobius (L.) agilis  ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ 

Lithobius (L.) borealis  ☺ ☺  ☺   ☺ 

Lithobius (L.) castaneus  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Lithobius (L.) dentatus ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Lithobius (L.) forficatus  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Lithobius (L.) lapidicola ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ 

Lithobius (L.) macilentus  ☺ ☺ ☺     

Lithobius (L.) mutabilis  ☺  ☺   ☺ ☺ 

Lithobius (L.) nodulipes ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ 

Lithobius (L.) pusillus 

pusillifrater 
    ☺  ☺ 

Lithobius (L.) pygmaeus  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Lithobius (L.) tenebrosus  ☺ ☺  ☺  ☺ ☺ 

Lithobius (L.) tricuspis       ☺ 

Lithobius (L.) validus  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Lithobius (M.) aeruginosus  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ 

Lithobius (M.) n. sp.    ?☺  ?☺ ☺ 

Lithobius (S.) ˝anici˝    ☺   ☺ 

Lithobius (S.) carinthiacus     ☺  ☺ ☺ 

Schendyla carniolensis  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ 

Schendyla montana  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Schendyla nemorensis   ☺ ☺ ☺   ☺ 

Stenotaenia linearis        

Stenotaenia sorrentina        ☺ 

Strigamia acuminata  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Strigamia crassipes  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Strigamia transsilvanica  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

% skupnih vrst 68,4% 68,4% 39,5% 73,7% 57,9% 65,8% 86,8% 
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4.1.2 Pregled nekaterih vrst 

 

Od vrst, ki smo jih našli v Zgornjekolpski dolini, sodi večina opisanih na redči seznam 

ogroženih vrst strig (Kos, 1992). V naših vzorcih smo našli tudi dve vrsti, ki ju na seznamu 

uvrščamo med v Sloveniji redke vrste. Sledi opis vrst iz rdečega seznama. 

Ujeli smo palearktično vrsto Lithobius (L.) borealis, ki je pogosta v severnih evrazijskih 

predelih. Vrsta se je v Sloveniji verjetno ohranila kot glacialni relikt. V Sloveniji so do 

sedaj našli le 15 osebkov na sedmih lokacijah in 2 osebka v mrazišču Mala Lazna (Vode, 

2012). V bukovem gozdu v okolici Padovega smo z ročnim pobiranjem ujeli samca te 

vrste.  

V talnih vzorcih smo na treh vzorčevalnih enotah ujeli tudi, po dosedanjih podatkih, 

endemno podvrsto L. (L.) pusillus pusillifrater, ki je znana iz sosednje Italije in v Sloveniji 

iz Kraškega roba, Boča in Goteniške gore ter iz vrtače pri Velikem ledeniku (Vode, 2012). 

V naših vzorcih smo našli 7 osebkov te vrste, in sicer 2 (1 samec, 1 samica) na 

zaraščajočem travniku, 4 (2 samca, 2 samici) v bukovem gozdu in samca v termofilnem 

gozdu.  

Našli smo tudi četrti primerek vrste Acanthogeophilus n. sp. v Sloveniji, in sicer samca, ki 

smo ga ulovili s talnim vzorčenjem v bukovem gozdu. Iz tega rodu sta opisani dve vrsti, 

ena iz Alžirije in druga iz Italije. V Sloveniji so vrsto našli na Boču (Ravnjak, 2006), v 

mraziščih Dinarskega krasa (Vode, 2012) in v Kočevskem Rogu. 

V talnem vzorcu bukovega gozda smo našli samca vrste L. (Monotarsobius) n. sp. V 

Sloveniji so to vrsto našli v Iški, na Veliki Gori, na Idrijskem, v mraziščih Dinarskega 

krasa, v okolici Kočevja in Cerknega ter na Primorskem. Vode (2012) je vrsto našla v 

osmih mraziščih, kjer je bila ena izmed najštevilčnejših najdenih vrst.  

Našli smo sedem osebkov Lithobius sp., katerih natančnejša taksonomska določitev ni bila 

mogoča. Določili smo jih do višjih taksonomskih stopenj: Lithobius sp. (cf. pelidnus), 

Lithobius sp. (macilentus & subtilis) in Lithobius sp. (crytop sp.).  

L. (L.) agilis je palearktična vrsta. Našli smo samico v poplavnem gozdu (Stari malni). 

Za vrsto L. (L.) mutabilis je značilna srednjeevropska razširjenost. Našli smo tri osebke (2 

samca, 1 samico), ki smo jih ujeli na ekstenzivnem in zaraščajočem travniku ter v 

bukovem gozdu v okolici Padovega. 
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L. (L.) tenebrosus ima evropsko splošno razširjenost. Našli smo 3 samce in samico. Osebki 

so bili ujeti v bukovem gozdu in v gozdovih Goteniškega Snežnika ter na vzorčni enoti 

Pasje jame.  

Določili smo vrsto L. (L.) tricuspis, ki ima srednjeevropsko razširjenost. Eno samico smo 

dobili na Goteniškem Snežniku.  

Endemna vrsta L. (S.) ˝anici˝ se sicer nahaja na območju jugovzhodnih Alp in severnih 

Dinaridov. Samico te vrste smo našli v termofilnem gozdu pri Padovem.    

 

4.2 VPLIV RABE PROSTORA NA ZNAČILNOSTI ZDRUŽBE STRIG  

 

4.2.1 Vpliv rabe prostora na vrstno pestrost strig 

 

Število vrst in vrstna sestava strig se med različno zaraščajočimi površinami razlikujeta 

(Slika 13). Najmanj vrst (1) smo našli na ekstenzivnem travniku, več (10 vrst) v gozdu-

travniku, na zaraščajočem travniku pa 12 vrst. V bukovem gozdu smo nabrali 16 vrst 

(skupaj z ročnim pobiranjem 25), v termofilnem pa 9 (skupaj z ročnim pobiranjem 14). Na 

ekstenzivnem travniku je bila edina vrsta litobiomorfna, v gozdu-travniku pa so bile 

številčnejše geofilomorfne (6) in litobiomorfne (4) vrste. Na zaraščajočemu travniku smo 

poleg 6 litobiomorfnih našli še 5 geofilomorfnih in eno skolopendromorfno vrsto, podobno 

je bilo v bukovem gozdu, a s po dvema litobiomorfnima in geofilomorfnima vrstama več. 

V termofilnem gozdu sta bila prva redova enako zastopana (po 4 vrste), red 

skolopendromorfa pa spet z 1 vrsto.  
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Slika 13: Število vrst strig posameznih redov na vzorčnih mestih Zgornjekolpske doline nabranih s talnimi 

vzorci po metodi kvadratov 23. aprila 2013 v okolici Padovega pri Osilnici. 
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Največjo gostoto strig (Slika 14, Priloga 4 in 5) smo zabeležili v bukovem gozdu, 

povprečno 388 osebkov/m
2
 (95 % interval zaupanja: 313–474

 
osebkov/m2). Relativna 

abundanca vrste Lithobius (Monotarsobius) aeruginosus je bila kar 47 %. Eudominantni so 

bili še litobiidni juvenilni osebki (14 %). Vrsta Lithobius sp. (mac. & sub.) je bila 

dominantna (9 %), vse ostale najdene vrste pa so imele relativno abundance nižjo od 4 %. 

Raznovrstnost združbe ocenjena s Shannon-Wienerjevim indeksom (H’) je bila 1,8. 

Precejšno gostoto, 239 osebkov/m2 (95 % interval zaupanja: 182–309
 
osebkov/m2), so 

imele strige tudi v termofilnem gozdu. Najvišjo relativno abundanco (45 %) so imeli 

litobiidni juvenilni osebki. Eudominantni vrsti sta bili še L. (Sigibius) carinthiacus (24 %) 

in Cryptops parisi (16 %). Vse ostale prisotne vrste so bile subdominantne z relativno 

abundanco 2 oz. 3 %. Ocena raznovrstnost združbe H’ je bila 1,6.   

V gozdu-travniku so se pojavljale strige s povprečno gostoto 91 osebkov/m
2
 (95 % interval 

zaupanja: 57–137
 
osebkov/m2). Vrsti Geophilus flavus (32 %) in Strigamia transsilvanica 

(14 %) sta imeli največjo relativno abundanco. Ostale prisotne vrste so bile zastopane z 

relativnima abundancama 5 oz. 9 %. Ocena raznovrstnost združbe H’ je bila podobna kot 

na zaraščajočem travniku (glej spodaj), 2,0.  

Na zaraščajočem travniku je povprečna gostota strig znašala 153 osebkov/m2 (95 % 

interval zaupanja: 107–210
 
osebkov/m2). Eudominantne vrste so bile L. (S.) carinthiacus 

(11 %), Clinopodes flavidus (11 %), Geophilus flavus (27 %) in litobiidni juvenilni osebki 

(14 %). Relativne abundance ostalih vrst so bile nižje od 8 %. Na tem vzorčnem mestu je 

bila ocena raznovrstnost združbe H’ največja, 2,2. 

Najmanjšo gostoto smo zabeležili na ekstenzivnem travniku. Povprečna gostota strig je 

znašala 4 osebke/m
2
 (95 % interval zaupanja: 0,1–23

 
osebkov/m2). Našli smo le en osebek 

vrste L. (L.) mutabilis. Izmed vseh lokacij le tu ni bilo juvenilnih osebkov. Združba ni bila 

raznovrstna, H’ = 0. 
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Slika 14: Gostota strig na različno zaraščenih površinah Zgornjekolpske doline nabranih s talnimi vzorci po 

metodi kvadratov leta 2013. S stolpci je prikazana povprečna gostota osebkov na m
2
 s 95 % intervalom 

zaupanja. 

 

Razporeditev vrst, ki so imele visoko relativno abundanco, je bila v večini primerov 

gručasta (Priloga 4), subdominantne in recendentne vrste pa so imele naključno 

razporeditev. Skupna razporeditev vseh vrst strig na gozdnih vzorčnih mestih in na 

zaraščajočem travniku je bila gručasta, predvsem na račun gručaste razporeditve nekaj 

dominantnih vrst. Ekstenzivni travnik je imel naključno porazdelitev osebkov.  

 

Za prikaz podobnosti med združbami strig (Slika 15) na različnih zaraščajočih površinah v 

bližini Padovega pri Osilnici smo uporabili dendrogram izrisan na osnovi Renkonenovega 

števila. Najbolj podobni sta si združbi strig na zaraščajočem travniku (2) in v gozdu–

travniku (3), s 59,6 % podobnostjo. Združbi bukovega in termofilnega gozda sta si le  

17,1 % podobni med seboj. Oba klastra (2 in 3 ter 4 in 5) sta si med seboj podobni samo še 

s 5,1 %. Združba strig ekstenzivnega travnika (1) se značilno razlikuje od vseh ostalih 

vzorčnih mest. 
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Slika 15: Dendogram podobnosti združb strig med posameznimi zaraščajočimi površinami, ki smo jih 

nabrali s talnimi vzorci po metodi kvadratov 23. aprila 2013 v okolici Padovega pri Osilnici. LEGENDA:  

1 – ekstenzivni travnik, 2 – zaraščajoči travnik, 3 – gozd-travnik, 4 – bukov gozd, 5 – termofilni gozd. 

 

 

4.2.2 Vrstna sestava in gostota vrst strig na površinah z različno rabo 

 

Vrste iz redu Lithobiomorpha smo ujeli na vseh (1-5) vzorčevalnih mestih (Slika 16).  

Vrsta Lithobius (L.) mutabilis je bila edina, ki smo jo našli na ekstenzivnem travniku s 

povprečno gostoto 4 osebkov/m
2
 (95 % interval zaupanja (IZ naprej v besedilu):  

0,1–23
 
osebkov/m2), z istimi gostotami pa se je pojavila tudi na zaraščajočem travniku in v 

bukovem gozdu. 

Na zaraščajočem travniku sta imeli največje gostote vrsti L. (Sigibius) carinthiacus  

(16 osebkov/m2 z IZ: 4–42) in L. (L.) dentatus (12
 
osebkov/m2, IZ: 2–36). Večina vrst: L. 

(Monotarsobius) aeruginosus, L. pusillus pusillifrater in L (L.) nodulipes se je pojavljala s 

povprečnimi gostotami 8 osebkov/m2 (IZ: 1–30). Vrste s tega vzorčnega mesta smo ujeli 

tudi na drugih vzorčnih mestih. L. (S.) carinthiacus je vrsta, ki se je pojavila skorajda na 

vseh vzorčnih mestih, in sicer v gozdu-travniku (8 osebkov/m2), bukovem (16 osebkov/m2) 
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in termofilnem gozdu, kjer je bila tudi najpogostejša (58 osebkov/m2, IZ: 32–97).  

L. pusillus pusillifrater je bil prisoten še v gozdovih (bukovem 16 osebkov/m2, 

termofilnem 4
 
osebki/m2). Na vzorčnem mestu gozd-travnik smo našli L. (L.) dentatus z 

najmanjšo povprečno gostoto (4
 
osebki/m2) in L. (L.) nodulipes z gostoto 8 osebkov/m2. 

Vrsta L. (M.) aeruginosus je bila najdena še v bukovem gozdu, kjer je bila tudi 

najpogostejša (181 osebkov/m2, IZ: 132–244) izmed vseh ujetih vrst na vseh vzorčevalnih 

mestih.  

V gozdu-travniku je bilo število litobiomorfnih vrst enako kot v termofilnem gozdu, le da 

je imela polovica vrst gostoto 4 oz. 8 osebkov/m2. Vrsta L. (L.) lapidicola (z gostoto  

4 osebki/m2) je bila najdena samo na tej lokaciji.  

V bukovem gozdu so bile litobiomorfne vrste najštevilčnejše in tudi najpogostejše, saj jih 

je imela polovica povprečne gostote večje ali enake 16
 
osebkov/m2. Polovica vrst te 

skupine je bila najdena samo tukaj: L. (L.) macilentus z gostoto 8 osebkov/m2,  

L. (L.) pygmaeus in Lithobius (M.) n. sp. z najmanjšo povprečno gostoto (4 osebkov/m
2
) 

ter Lithobius sp. (mac. & sub.) z gostoto 33
 
osebkov/m2 (IZ: 14–65).  

V termofilnem gozdu so imele kar 3 od 4 vrst najmanjšo povprečno gostoto, najpogostejša 

pa je bila že omenjena vrsta L. (S.) carinthiacus. Polovice vrst, ki smo jih ujeli s talnimi 

vzorci, nismo našli na ostalih lokacijah: L. (L.) castaneus in L. (S.) ˝anici˝ . 
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Slika 16: Vrstna sestava in gostota strig reda Lithobiomorpha na različno zaraščenihih površinah. Osebki 

ulovljeni s talnimi vzorci po metodi kvadratov 23. aprila 2013 v okolici Padovega pri Osilnici. Lokacija:  

1 – ekstenzivni travnik, 2 – zaraščajoči travnik, 3 – gozd-travnik, 4 – bukov gozd, 5 – termofilni gozd. S 

stolpci je prikazana povprečna gostota osebkov na m
2
 s 95 % intervalom zaupanja. 
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Strige iz redu Geophilomorpha smo našli na vseh zaraščajočih površinah, z izjemo 

ekstenzivnega travnika (Slika 17).  

Vrsta Geophilus flavus je imela največjo povprečno gostoto (41
 
osebkov/m2, IZ: 20–76) 

izmed vseh na zaraščajočem travniku. Poleg tega je bila vrsta v velikih gostotah prisotna 

tudi v gozdu-travniku (29
 

osebkov/m2, IZ: 12–59). Vrste Clinopodes polytrichus, 

Stenotaenia linearis in Schendyla nemorensis so bile na zaraščajočem travniku prisotne v 

najmanjših gostotah (4 osebki/m2). Slednji sta bili prisotni samo na tem vzorčevalnem 

mestu, prvi pa je bil enako pogost še v gozdu-travniku. Na zaraščajočem travniku smo 

našli še vrsto C. flavidus, za katero je bila povprečna gostota 16 osebkov/m2. V najmanjših 

gostotah smo jo zasledili še v gozdu-travniku in termofilnem gozdu.  

V gozdu-travniku smo, poleg že omenjenih, našli še vrste Strigamia transsilvanica,  

C. trebevicensis in S. sorrentina. Slednji sta bili prisotni samo na tem vzorčnem mestu, 

prva v najmanjših gostotah in druga s povprečno gostoto 8 osebkov/m2. Vrsta S. 

transsilvanica je bila tu druga najpogostejša (12 osebkov/m2) iz tega redu, v isti gostoti pa 

je bila ujeta še v bukovem  in termofilnem gozdu, kjer je imela povprečno gostoto  

8 osebkov/m2.  

Izključno v termofilnem gozdu smo našli vrsto Dicellophilus carniolensis z najmanjšo 

povprečno gostoto. Tu je bilo geofilomorfnih vrst najmanj, gostota kar 
3
/4 teh vrst je bila 

najmanjša. Vrsto G. insculptus smo našli le na gozdnih vzorčnih mestih z najmanjšimi 

povprečnimi gostotami. 

Največje število (7) vrst je bilo v bukovem gozdu, kot v primeru litobiomorfov. Pet vrst 

smo našli le tu: S. crassipes, Acanthogeophilus n. sp., Schendyla carniolensis in  

S. montana. Naštete vrste so se večinoma pojavljale v najmanjših gostotah, z izjemo  

S. acuminata, ki je imela povprečno gostoto 12 osebkov/m2.  

 

Edini predstavnik iz redu Scolopendromorpha (Slika 17) je bila vrsta Cryptops parisi. 

Vrsto smo našli na zaraščajočem travniku v najmanjših povprečnih gostotah, ter na 

gozdnih vzorčnih mestih. V termofilnem gozdu je imela vrsta najvišjo povprečno gostoto 

37 osebkov/m2 (IZ: 16–70), v bukovem pa 12 osebkov/m2.  
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Slika 17: Vrstna sestava in gostota strig reda Geophilomorpha (modro) in Scolopendromorpha (roza) na 

različno zaraščenih površinah. Osebki ulovljeni z  metodo talnih vzorcev 23. aprila 2013 v okolici Padovega 

pri Osilnici. Lokacija: 2 – zaraščajoči travnik, 3 – gozd-travnik, 4 – bukov gozd, 5 – termofilni gozd.  

S stolpci je prikazana povprečna gostota osebkov na m
2
 s 95 % intervalom zaupanja. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI  

 

5.1 RAZPRAVA 

 

5.1.1 Metode in intenzivnost vzorčenja ter statistična obdelava podatkov 

 

Kos (1988) je dokazal potrebo po uporabi obeh v nalogi uporabljenih načinov vzorčenja za 

ustrezno predstavitev favne strig gozdnega ekosistema, saj lahko strige glede habitata 

ločimo v vsaj dve skupini: na strige v tleh in strige pod kamni, lubjem ter odmrlimi 

rastlinskimi deli.  

Pri kvantitativnem vzorčenju je odvzem vzorcev ponekod oteževal koreninski sistem 

dreves oz. trav, v termofilnem gozdu pa tudi kamenje in strm naklon pobočja. Tu je 

variirala tudi globina prsti, saj je ponekod zaradi vodne erozije ni bilo, zato smo iskali 

mesta, kjer je bila plast prsti za odvzem vzorca primerna. Jemanje talnih profilov z 

vzorčevalnim svedrom je tako trajalo dalj časa, zato je možno, da so nam medtem 

pobegnile nekatere večje in tudi hitrejše vrste strig. Ocena gostote teh vrst s to metodo je 

verjetno nižja od dejanske oz. prenizka, kljub temu, da smo z vzorčevalnim svedrom zajeli 

približno 10–15 cm globine tal, kjer se zadržuje večina strig. Kos (1988) je s poskusi 

dokazal, da dobimo z večjim številom vzorcev tal iz vzorčnega mesta natančnejše in 

zanesljivejše podatke. Ob premajhnem številu vzorcev tal se sicer lahko zgodi, da ne 

zajamemo vrst z manjšimi gostotami in vrst z zelo gručasto porazdelitvijo (Kos, 1996b). 

Zaradi majhnega števila vzorcev tal in gručaste razporeditve imamo pri različno 

zaraščajočih lokacijah večje intervale zaupanja v ocenah gostot strig.  

Pri kvalitativni metodi ročnega pobiranja strig moramo opozoriti na različno motiviranost, 

sposobnost in interes lovljenja strig med vzorčevalci, četudi je nismo uporabili za 

računanje gostote strig. 

Rezultati so pokazali, da so vrste, ki so bile pogoste v talnih vzorcih, redke pri ročnem 

nabiranju in obratno. To je v skladu z navedbami avtorjev (Kos, 1988; Grgič, 2005;  

Pagon, 2006; Ravnjak, 2006; Vode, 2012), ki so pri raziskovanju prav tako uporabili obe 

metodi. Vrste, ki smo jih z našim vzorčenjem dobili samo z ročnim pobiranjem in so jih na 

tak način večinoma ujeli tudi zgoraj omenjeni avtorji, so bile: Eupolybothrus grossipes,  
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E. tridentinus, Lithobius agilis, L. borealis, L. forficatus, L. tenebrosus, L. tricuspis,  

L. validus, Henia illyrica in Cryptops anomalans. Vrste, ki smo jih zajeli samo v talnih 

vzorcih pa so bile: L. lapidicola, L. macilentus, L. mutabilis, L. pusillus pusillifrater, 

Sigibius ˝anici˝, Strigamia crassipes, S. transsilvanica, Acanthogeophilus n. sp., 

Clinopodes polytrichus, Stenotaenia linearis, S. sorrentina, Schendyla carniolensis,  

S. nemorensis. Podatki torej kažejo na nujnost uporabe obeh metod pri pregledovanju 

favne strig.  

 

5.1.2 Vpliv temperature in heterogenosti habitata na razporejanje strig v okolju 

 

Strige so občutljive za okoljske spremembe zaradi njihove telesne zgradbe, ki zahteva 

določeno temperaturo (Grgič in Kos, 2001) in vlažnost (Fründ, 1983) za obstoj in 

delovanje. Tako si v trenutku, ko abiotski dejavniki niso ustrezni, kot relativno mobilne 

živali aktivno poiščejo drugo mikrookolje znotraj habitata. Za strige, in verjetno tudi druge 

talne nevretenčarje, je primerna heterogenost znotraj habitata na ravni nekaj deset metrov 

(Grgič in Kos, 2004), kar nakazujeta tudi gručasta razporeditev ujetih vrst v prostoru in 

gručasta skupinska razporeditev (vzorčna mesta 2–5). Mozaik različnih razvojnih faz v 

gozdni pokrajini, velikosti skupine ali gnezda, zagotavlja ustrezne razmere za različno 

zahtevne vrste in njihove premike na ustrezno območje ob spremembah in motnjah v 

gozdu (Grgič in Kos, 2004), zato je pomembno, kako upravljamo z gozdovi. Grgič in Kos 

(2001) sta z raziskavami dokazala obstoj razlik v temperaturni preferenci med vrstami, ki 

kaže pomen vpliva temperature na razporejanje osebkov v skupnem prostoru in zmanjšuje 

kompeticijo. Po dobljenih podatkih iz te raziskave, vrsta Lithobius dentatus ni kazala 

izrazite temperaturne preference. S talnimi vzorci smo jo ujeli v zaraščajočem travniku in v 

gozdu-travniku, z ročnim pobiranjem pa v termofilnem gozdu na Strmi rebri. Za vrsto  

L. nodulipes so ugotovili, da osebki aklimirani pri nižjih temperaturah izbirajo lokacije z 

višjimi temperaturami in obratno. Naše vzorčenje je bilo izvedeno kmalu po koncu zime  

(v času vzorčenja smo v kotanjah ob cesti iz Borovca ponekod zasledili sneg, še 23. maja 

pa smo sneg našli na Goteniškem Snežniku pod podrto smreko), zato smo osebke verjetno 

našli na mikrolokacijah z višjimi temperaturami; ujeli smo jih v talnih vzorcih 

zaraščajočega travnika in gozda-travnika. Raziskava (Grgič in Kos, 2001) je pokazala, da 
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L. mutabilis preferira višje temperature. Vrsto smo ulovili v talnih vzorcih ekstenzivnega in 

zaraščajočega travnika, v bukovem gozdu v okolici Padovega; na prisojnem delu Borovške 

gore, kjer so temperature, zaradi intenzivnega sončnega sevanja čez dan, lahko zelo visoke. 

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da drevje v tem času (april) še ni bilo olistano, zato 

abiotski dejavniki (temperatura, vlažnost) na splošno še niso bili ugodni za številčnejše 

pojavljanje strig. Menimo, da je na tako visoko številčnost strig vplivala termofilna lega 

območja, na katero kažejo termo-kserofilne rastline in bližina Jadrana (glej Poglavje  

2. 6. 1). Z ročnim pobiranjem smo na različnih lokacijah (bukov gozd pri Padovem, 

poplavni gozd v Starih malnih in bukovo-jelov gozd pri Pasjih jamah) skupaj dobili vrsti  

L. forficatus in L. validus, za kateri je bila ugotovljena različna temperaturna preferenca; 

prvi naj bi imel preferenco do nižjih in drugi do višjih temperatur. Menimo, da ulov teh 

dveh vrst z različno temperaturno preferenco kaže na heterogenost znotraj habitata.  

 

5.1.3 Favnistične značilnosti strig Zgornjekolpske doline 

 

V naših dinarskih gozdovih se, poleg srednjeevropskih, pojavljajo vrste, ki so tipične za 

Balkanski polotok (Grgič in Kos, 2001). Heterogenost dinarske pokrajine in specializacija 

v refugijih so razlogi za pojavljanje velikega števila endemičnih vrst na širšem območju 

Dinaridov (Grgič in Kos, 2003). Območje Zgornjekolpske doline je s svojo jugovzhodno 

termofilno lego predstavljalo pleistocensko zatočišče, kar zagotovo pomembno prispeva 

tudi k vrstnemu bogastvu strig v naših vzorcih. Verjetno smo prav zaradi tega v seznam 

zajeli vrste z različno splošno razširjenostjo in tudi dve novi vrsti za znanost.  

 

5.1.3.1 Primerjava vrstne sestave strig z nekaterimi lokalitetami po Sloveniji 

 

Primerjava vrstne sestave strig z drugimi lokalitetami po Sloveniji (Grgič, 2005;  

Kos, 1988, 1995a,b; Pagon, 2006; Ravnjak, 2006; Vode, 2012) je pokazala precejšno 

medsebojno podobnost (Preglednica 5), saj je bila, z eno izjemo (Vel. Lašče s 39,5 %), 

približno 60 %. Najvišja podobnost z Iškim vintgarjem (73,7 %) in mrazišči Dinarskega 

krasa (84,2 %) je bila pričakovana, saj imajo tudi te lokacije refugialni značaj.  
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Delež podobnosti z ostalimi lokacijami pa bi lahko predstavljala kolonizacijo oz. disperzijo 

iz teh pleistocenskih zatočišč. Tudi najnižja podobnost (39,5 %) z lokacijo v okolici Vel. 

Lašč ni zanemarljiva, saj je vzorčenje tu potekalo predvsem na travnikih in gozdnih 

robovih in je Kos (1995b) ugotovil pomemben vpliv mozaičnosti obdelovalnih in gozdnih 

površin na vrstno sestavo strig ter donorsko vlogo gozda oz. gozdnega roba. Glede na 

zastopanost strig v našem primeru sklepamo, da na razširjenost in pojavljanje vrst vplivata 

predvsem klima in vegetacijska odeja ter seveda možnost migracij. 

V bukovo-jelovih gozdovih Slovenije lahko skupaj živi kar 44 vrst strig (Grgič, 2005), v 

podobnih gozdovih srednje Evrope pa je bilo najdenih le 15 vrst (Albert, 1982; Fründ, 

1983). Tudi povprečna gostota strig je v naših gozdovih (808 osebkov/m
2
, Grgič in Kos, 

2005) precej večja kot v gozdovih srednje Evrope; gostota strig ocenjena za gozdove v 

Nemčiji (Albert, 1982; Fründ, 1983), Angliji (Roberts, 1957), na Madžarskem (Loksa, 

1986) in Poljskem (Tuf, 2000; Leśniewska, 2000; Wytwer, 2000) ne dosega 430 

osebkov/m
2
, ampak večinoma do približno 100 osebkov/m

2
. Podatki kažejo na počasnejši 

širitveni potencial strig v primerjavi z rastlinskimi vrstami, saj slednje na severu verjetno 

že predstavljajo potencialno primerno okolje večini balkanskih vrst (Grgič in Kos, 2005).  

 

5.1.4 Vpliv rabe prostora na združbe strig 

 

V raziskavi vpliva strukture gozdnega sestoja na biodiverziteto strig sta Grgič in Kos 

(2004) ugotovila, da so določene vrste strig značilne za določeno razvojno stopnjo gozda, 

večina manj občutljivih pa se pojavlja v različnih razvojnih fazah gozda, a z različno 

abundanco. Znano je (Grgič in Kos, 2003), da so si nekateri vzorci strig iz različnih 

razvojnih faz gozda bolj podobni, kot pa sezonski vzorci strig iz iste razvojne faze gozda. 

To pomeni, da je sestava združbe strig bolj občutljiva na sukcesijsko fazo gozda in njegovo 

strukturo, kot pa na sezono (Grgič in Kos, 2005). Na vzorčnih enotah različno zaraščajočih 

površin v okolici Padovega smo dobili od 9–16 vrst strig s povprečnimi gostotami  

91–388 osebkov/m
2
, kar je več kot polovica manj kot je značilno za naše gozdove  

(Grgič in Kos, 2005). Ravnjak (2006) je v majskem vzorčenju s talnimi vzorci na Boču 

našla: v starem gozdu na apnencu 15 vrst (720 osebkov/m
2
), v mladem gozdu na apnencu 

13 vrst (435 osebkov/m
2
), termofilnem gozdu na dolomitu 13 vrst (541

 
osebkov/m

2
) in v 
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starem gozdu na dolomitu 12 vrst (507 osebkov/m
2
). Pagon (2006) pa je s talnimi vzorci na 

Idrijskem v aprilskem času našla: v mladem gozdu 11 vrst (371 osebkov/m
2
), v trajnem 

gozdu 12 (404 
 
osebke/m

2
) in starem gozdu 16 vrst (467 osebkov/m

2
) ter na ekstenzivnem 

travniku 6 vrst (približno 106 osebkov/m
2
) in intenzivnem travniku 5 vrst (približno  

150 osebkov/m
2
). V trajnem bukovem sestoju v Iški na dolomitiziranem apnencu je  

Grgič (2005) dobila 44 vrst (gostota 892 osebkov/m
2
) s petimi talnimi vzorčenji; v mesecu 

juniju je z enim vzorčenjem v pomlajencu dobila 22 vrst (689 osebkov/m
2
), v mladovju 20 

(494 osebkov/m
2
), v drogovnjaku 19 (892

 
osebkov/m

2
) in debeljaku 20 vrst  

(792
 
osebkov/m

2
). Primerjava našega z ostalimi vzorčenji potrjuje, da je sestava združbe 

bolj občutljiva na sukcesijsko fazo površja kot pa na sezono, medtem ko sezona vpliva na 

gostoto pojavljanja strig. V naših podatkih je treba upoštevati daljšo zimo, kar je opazno 

pri podatkih o gostoti strig.  

Na ekstenzivnem travniku smo našli le enega predstavnika redu Lithobiomorpha, in sicer 

vrsto Lithobius mutabilis, ki je v Sloveniji poznana predvsem iz travniških ekosistemov. 

Predvidevamo, da je na naš rezultat vplivala velika oddaljenost (100 do 140 m) travnika od 

gozda, predvsem pa premajhno število vzorčnih enot. Kos (1995b) je s talnim vzorčenjem 

na kserofilnem travniku dobil predstavnike 18 vrst strig, od katerih je bilo 8 bolj ali manj 

stalnih. Travniki, na katerih je raziskoval, so bili mozaično razporejeni med gozdnimi 

združbami in so bili večinoma majhni; v našem primeru se je travnik nahajal približno na 

sredini 28686 m
2
 odprte površine (obseg 881 m; Slika 2). Vrsto smo našli tudi na 

zaraščajočem travniku, ki je mejil na omenjeno površino, in v bukovem gozdu. Ti vzorčni 

enoti lahko predstavljata donorski mesti v času sezonskih migracij. Predvidevamo, da se na 

ekstenzivnem travniku pojavlja še katera od vrst, ki so jo na travniških ekosistemih našli 

drugi raziskovalci. Za primerjavo navajamo, da je Pagon (2006) L. mutabilis našla z 

ročnim pobiranjem v trajnem gozdu, poleg tega pa je s talnimi vzorci (v dveh vzorčenjih) 

ujela 7 vrst strig na intenzivnem in 9 na ekstenzivnem travniku. Slednje vrste so se 

pojavljale tudi v naših vzorčnih enotah. Nasprotno pa Ravnjak (2006), ki je prav tako 

preučevala vpliv rabe prostora, na ekstenzivnem travniku ni našla nobenega predstavnika 

strig.  

Zaraščajoč travnik (12 vrst) in gozd-travnik (10 vrst) sta si bila po oddaljenosti najbližja, 

imela sta tudi podobno vegetacijo razen debeline dreves in zaprtosti krošenj (Slika 6 in 7, 

priloga 2B in 2C), zato je razumljivo, da sta si bila po procentu podobnosti najbolj 



Kastelic, M. Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe. 

Dipl. delo. Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2015 

53 

podobna (59,9 %). Razlog za to so verjetno že omenjene migracije. Na teh dveh površinah 

smo ugotovili prisotnost kar 9 vrst na podlagi zgolj po enega osebka. Sklepamo lahko, da 

so to vrste, ki so morda pogostejše v drugih zaraščajočih površinah oz. rastlinskih združbah 

ali pa so morebitne migracijske vrste. Najpogostejši vrsti na obeh lokacijah sta bili 

Geophilus flavus (41 osebkov/m
2
) in Sigibius carinthiacus (16 osebkov/m

2
). Slednja je bila 

prisotna še na gozdnih vzorčnih enotah, kjer je v termofilnem gozdu dosegala še večje 

gostote (58 osebkov/m
2
). Grgič in Kos (2003) sta to vrsto našla v podobnih gostotah v vseh 

razvojnih fazah raznodobnega sestoja gozda, to je del gozda, kjer so drevesa različnih 

starosti; v drogovnjaku je bila pogostejša (119 osebkov/m
2
), medtem ko je bil G. flavus 

zajet v pomlajencu, mladovju in debeljaku. Na teh dveh vzorčevalnih mestih je bila 

ocenjena tudi največja raznovrstost združb (H'), na zaraščajočem travniku – 2,2 in v gozdu 

travniku - 2,0. Naj omenimo, da Shannon-Weaverjev diverzitetni indeks vključuje poleg 

števila različnih vrst tudi enakomernost porazdelitve osebkov med vrstami. Predvidevamo, 

da se tu združbi hitreje spreminjata predvsem zaradi spremenljivosti abiotskih, posledično 

pa tudi biotskih dejavnikov, ki so posledica procesa sukcesije. Terborgh (1971, cit. po 

Tarman, 1992) je postavil tri hipoteze o vzrokih spreminjanja združb. Ena izmed njih se 

opira na spremenljivost abiotskih dejavnikov, ki vpliva na število vrst, ki jih v danem 

trenutku dobimo v vzorčenju.   

Združbi strig v bukovem (16 vrst) in termofilnem (9 vrst) gozdu sta si bili le 17,2 % 

podobni. Struktura gozda in vegetacija sta bili podobni, vendar je bilo v bukovem gozdu 

več podrasti kakor v termofilnem, kjer je bil večji naklon in tudi manj prsti. Poleg tega je 

bila med vzorčnima mestoma tudi velika razdalja (cca 240 m travnika, Slika 2), ki je za 

našo preiskovano skupino prevelika, da bi bile migracije intenzivne. V bukovem gozdu 

smo našli 8 in v termofilnem 5 vrst, ki smo jih določili na podlagi le po enega osebka.  

Od teh sta bila G. insculptus in L. pusillus pusillifrater prisotna na obeh vzorčnih mestih; 

prvi na obeh lokacijah z enako gostoto in drugi z višjo gostoto v bukovem gozdu. To sta 

verjetno migrajajoči vrsti med obema fazama, vendar menimo, da so migracije večinoma 

potekale iz/na drugih/e lokacij/e, kjer je bila sklenjena gozdna vegetacija. Migracijo bi 

lahko preverili z uporabo pasti z vodili. Gostota strig v bukovem gozdu (388
 
osebkov/m

2
) 

je bila večja kot v termofilnem (239 osebkov/m
2
), predvsem na račun velike gostote 

Monotarsobius aeruginosus (181 osebkov/m
2
). Razlike med lokacijama lahko pripišemo 

tudi različnim podlagam in tlem ter naklonu pobočja. V termofilnem gozdu je bilo v tleh 
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manj vlage, podrasti ni bilo veliko in tudi podrtega drevja oz. ostalih odmrlih ostankov je 

bilo manj. Na tem vzorčnem mestu je bil poleg vrste S. carinthiacus pogost tudi Cryptops 

parisi. Na teh dveh vzorčevalnih mestih je bila ocenjena tudi raznovrstost združb (H'), v 

bukovem gozdu – 1,8 in v termofilnem gozdu – 1,6. Na teh dveh mestih je hitrost 

spreminjanja okolja manjša, kar najverjetneje tudi vpliva na diverziteto.  

S primerjavo rabe prostora danes in pred 150 lahko ugotovimo, da se površina porasla z 

gozdom ni bistveno spremenila. Zaradi zmanjšanja števila prebivalstva se je spremenila 

predvsem površina z intenzivno rabo (njive). Vzorčna mesta, ki smo jih izbrali, so imela, 

pred 150 leti, podobno rabo prostora, s tem da so njive prerasli travniki in šele v zadnjih 

letih se nekateri travniki zaraščajo z drevesno vegetacijo (Preglednica 2). Rezultati naše 

raziskave, so dali kljub enakim začetnim rabam prostora, različne rezultate v podobnosti 

med združbami strig iz vzorčnih mest (Slika 15) s podobno rabo prostora. Iz tega 

sklepamo, da so poleg enake rabe med vzorčnimi mesti (npr: bukov gozd in termofilni 

gozd) na razlike v rezultatih vplivale predvsem biotske in abiotske razmere  

(naklon pobočja, mikroklima, rastlinstvo, itd.) znotraj vzorčnega mesta samega.    

Na območju z različno rabo prostora smo izvedli le enkratno vzorčenje. Z dobljenimi 

rezultati smo kljub temu dobili odgovore na naša raziskovalna vprašanja in dopolnili 

poznavanje strig z raziskanega območja. V nadaljnjih raziskavah vpliva rabe prostora na 

biološko raznovrstnost priporočamo sezonsko vzorčenje in uporabo pasti z vodili za 

proučevanje migracij strig. Predlagamo tudi raziskave gozdnega roba  

(Devlaeminck in sod., 2005), saj je gozd ponekod zelo fragmentiran zaradi kmetijske rabe 

in urbanizacije. Zaradi tega je za gozdni rob značilen vpliv okoljskih razmer iz obdajajočih 

negozdnih površin oz. matriksa v notranjost gozda (Pardow in sod., 2010). Poleg posebne 

mikroklime gozdnega roba, je zanj značilna tudi raznovrstnost mikro življenjskih 

prostorov, kar je pomembno tudi za manjše živali; žuželke in verjetno tudi strige.  

Na gozdnem robu najpogosteje prezimujejo vrste iz negozdnih in tudi gozdnih površin 

(Roume in sod., 2011). 
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5.2 SKLEPI 

 

Metoda kvadratov, s katero smo proučevali vpliv rabe prostora na združbo strig, je 

primerna, vendar priporočamo odvzem večjega števila talnih vzorcev. Strige živijo tudi 

pod kamenjem in v odmrlih rastlinskih delih, zato se je izkazalo, da moramo metodo 

kvadratov dopolniti z metodo ročnega pobiranja strig.  

 

Z rezultati lahko potrdimo hipotezo, da bomo na našem območju našli redke in nove vrste 

za znanost. Od 41 najdenih vrst smo našli 7 v Sloveniji redkih in 2 najverjetneje novi za 

znanost. 

 

Predvidevali smo, da bodo prevladovale vrste širšega balkanskega območja, vendar smo 

našli predvsem vrste, ki imajo druge tipe splošne razširjenosti. Prevladovale so evropske 

(32 %; skupaj s srednje- in jugovzhodnoevropskimi) in palearktične (24 %) vrste. Našli pa 

smo tudi vrste z ilirsko (12 %), z endemno razširjenostjo na območju Slovenije oz. na 

območju jugovzhodnih Alp in severnih Dinaridov (10 %) ter z alpsko-karpatsko (5 %) in 

mediteransko (2 %) splošno razširjenostjo. 

 

Podobnost med vrstami iz naših vzorčnih mest in ostalimi po Sloveniji je bila pričakovano 

velika. Izkazalo se je, da so vrste strig iz našega območja najbolj podobne tistim iz mrazišč 

dinarskega krasa (84,2 %) ter Iške (73,7 %). Sklepamo, da gre za refugije, ki imajo 

pomembno vlogo pri prostorski širitvi vrst in s tem tudi pri ohranjanju vrstne diverzitete ter 

variabilnosti populacij.  

 

Rezultati so potrdili vpliv rabe prostora na združbo strig. Ta je največji na intenzivno 

obdelanih površinah. Na različno zaraščajočih površinah je vpliv na združbo strig odvisen 

od odsotnosti vpliva človeka, predvsem od sukcesijske faze in strukture površja ter, 

posledično, od biotskih in abiotskih dejavnikov. Z izjemo ekstenzivnega travnika, so imele 

ostale zaraščajoče površine različno vrstno sestavo ter številčnost (abundanco) posameznih 

vrst strig. Na teh lokacijah so se, zaradi heterogenosti, strige pojavljale v gručah, predvsem 

na račun gručaste razporeditve dominantnejših vrst. 
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6 POVZETEK  

 

 

Na območju Slovenije je gozd stalno prisoten in človeku predstavlja vir različnih dobrin.  

S pravilnim upravljanjem z gozdom pa lahko te dobrine izkoriščamo tako, da s tem ne 

povzročimo katastrofalnih sprememb ali hujših okoljskih posledic in ohranimo zdravo, 

stabilno okolje za nas in naše zanamce. V Sloveniji je večina matične podlage karbonatne. 

To ji daje poseben pečat naravnih lepot (jame, površje, rastlinstvo …) in jo hkrati dela, ob 

onesnaževanju in neustreznem gospodarjenju, še posebej ranljivo; ne samo gozd, tudi prst 

in podtalnico. Strige, kot talni organizmi s svojo številčnostjo, dolgimi razvojnimi fazami 

in plenilskim načinom življenja, so primerna indikatorska skupina za ugotavljanje vplivov 

rabe prostora in posredno kažejo na stanje, zdravje ekosistema. Kljub temu, da je bilo 

raziskanih že precej ekosistemov v Sloveniji, so nekateri deli (Alpe, severovzhodna 

Slovenija) še neraziskani oz. je na razpolago malo podatkov. 

 

Namen naše raziskovalne naloge je bil ugotoviti vpliv rabe tal na združbo strig in njihovo 

biodiverziteto na območju Zgornjekolpske doline. S primerjavo združb na različno 

zaraščajočih lokacijah smo želeli ugotoviti v kolikšni meri so si združbe podobne ter 

kakšna je sestava združbe na različno zaraščajočih površinah. Primerjali smo tudi vrstno 

sestavo strig našega območja z nekaterimi drugimi lokacijami v Sloveniji.  

 

Izvedi smo terensko vzorčenje na 10 različnih lokacijah. Za ugotavljanje vpliva rabe 

prostora smo izbrali 5 lokacij v okolici Padovega pri Osilnici. Na teh vzorčnih mestih  

(1–5) smo izvedli talno vzorčenje z vzorčevalnim svedrom. Na 2 lokacijah (4 in 5) smo 

izvedli še makroskopsko pobiranje živali s pinceto pod kamenjem, lubjem, odmrlim 

rastlinskim materialom, v štorih. Osebke smo iz talnih vzorcev ekstrahirali s pomočjo 

modificiranih Tullgrenovih lijakov in jih nato trajno preparirali. Na lokacijah od reke 

Kolpe do Goteniškega Snežnika (6–10) pa smo izvajali samo ročno pobiranje s pinceto.  

 

S pomočjo obeh metod smo skupno našli 399 osebkov strig iz 41 vrst. Število najdenih vrst 

predstavlja 41,8 % vseh do sedaj registriranih vrst v Sloveniji. Litobiomorfi so predstavljali 
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59,9 % vseh ulovljenih vrst, geofilomorfi 21,8 % in skolopendromorfi 18,3 %. 

Najštevilčnejše so bile vrste iz družin Lithobiidae (23 vrst) in Geophilidae (9 vrst) ter 

Cryptopidae (2 vrsti). Samo s talnim vzorčenjem smo našli 14, z ročnim pobiranjem 12 in 

z obema metodama 15 vrst. 

 

Najdene vrste so imele predvsem evropsko (16 vrst: sem smo uvrstili tudi srednje- in 

jugovzhodnoevropske) in palearktično (10 vrst) splošno razširjenost. Našli smo 3 vrste, ki 

so endemne na območju Slovenije oz. na območju jugovzhodnih Alp in severnih 

Dinaridov. Ilirski areal razširjenosti so imele 3 vrste, 2 vrsti alpsko-karpatski in ena vrsta 

mediteranski areal. Za nekaj vrst (6) ni znane splošne razširjenosti, saj smo jih določili le 

do višjih taksonomskih enot. Sem smo uvrstili tudi novi vrsti Acanthogeophilus n. sp. in 

Lithobius (Monotarsobius) n. sp. Predvidevamo, da imata ozek areal razširjenosti.  

 

Na petih lokacijah od reke Kolpe do Goteniškega Snežnika smo z metodo makroskopskega 

pobiranja strig s pinceto skupno ulovili 21 vrst strig. Na teh vzorčnih mestih smo ulovi od 

6 do 10 vrst. Vzorčili smo v poplavnem gozdu (Stari malni) na moreni in pobočnem grušču 

kjer smo ulovili 7 vrst strig. Na matični podlagi iz apnenca in dolomita smo ujeli na 

prelazu Strma reber 10 vrst, v Žurgah 10 in na Goteniškem Snežniku 7 vrst. V gozdu pri 

Pasjih jamah, kjer je bila apnenčasta podlaga, pa smo ulovili 7 vrst. Ti podatki 

raznovrstnosti vrst predstavljajo pomembne kvalitativne favnistične podatke, kljub 

majhnemu število ujetih osebkov. Predvidevamo, da bi z intenzivnejšim izvajanjem 

metode ročnega pobiranja živali dobili zanesljivejše podatke o favni Zgornjekolpske 

doline. 

 

Med združbami na različno zaraščajočih površinah so bile razlike v izračunani povprečni 

gostoti velike. Slednja je bila najvišja v bukovem gozdu na skrilavih glinavcih in 

peščenjakih. Nato je sledil termofilni gozd na apnencu in dolomitu. Presenetilo nas je, da je 

imel zaraščajoč travnik na skrilavih glinavcih in peščenjakih višjo gostoto strig kot gozd-

travnik na apnencu in dolomitu. Na skrilavih glinavcih in peščenjakih pa se je nahajal tudi 

ekstenzivni travnik (en osebek), kjer smo izračunali le povprečno gostoto 4 osebke/m
2
. 

Skupinska razporeditev vseh osebkov na različno zaraščajočih površinah, z izjemo 

ekstenzivnega travnika, je bila gručasta. Juvenilne litobiide smo našli na vseh lokacijah 
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razen na ekstenzivnem travniku, bili so evdominantni skorajda na vseh lokacijah (45 % v 

termofilnem gozdu, 14 % v bukovem gozdu ter na zaraščajočem travniku), le v gozdu-

travniku so bili dominantni (5 %). Na vseh vzorčnih enotah smo našli evdominantne vrste. 

V termofilnem gozdu sta bili to Lithobius (Sigibius) carinthiacus (24 %) in Cryptops parisi 

(16 %), v bukovem gozdu vrsta L. (Monotarsobius) aeruginosus (47 %), v gozdu-travniku 

Geophilus flavus (32 %) in Strigamia transsilvanica (14 %), na zaraščajočem travniku pa 

kar tri vrste, L. (S.) carinthiacus (11 %), Clinopodes flavidus (11 %) in G. flavus (27 %). 

Na ekstenzivnem travniku je bila prisotna le vrsta L. (L.) mutabilis.  

 

Z obema vzorčevalnima metodama smo največjo vrstno pestrost, s 25 vrstami, ugotovili v 

bukovem gozdu. Vrstne pestrosti na ostalih vzorčnih mestih so si bile podobne; v 

termofilnem gozdu smo določili 14, na zaraščajočem travniku 12 in v gozdu-travniku  

10 vrst. Na ekstenzivnem travniku je bila vrstna pestrost najnižja (1 vrsta). Čeprav se je 

vrstna pestrost med lokacijami močno razlikovala, je bila vrstna pestrost tega območja zelo 

bogata.  

 

S Shannon-Wienerjevim indeksom (H’) smo ocenili raznovrstnost združb, katere ocene so 

se gibale med 1,6 in 2,2. Na ekstenzivnem travniku diverzitete združbe ni bilo smiselno 

oceniti. Podobne vrednosti S-W indeksa smo dobili na zaraščajočem travniku (2,2) in v 

gozdu-travniku (2,0) ter v bukovem (1,8) in termofilnem gozdu (1,6). Slednje razultate 

lahko pripisujemo večkrat navajani ugotovitvi, da se diverziteta združbe praviloma med 

procesom sukcesije povečuje, ni pa nujno največja v klimaksni združbi, saj ima slednja v 

danih življenjskih razmerah optimalno vrstno diverziteto. Procent podobnosti med 

združbami smo določili z Rekonenovim številom. Največjo podobnost smo ugotovili  

med zaraščajočim travnikom in gozdom-travnikom (59,6 %) in najmanjšo (17,1 %) med 

gozdnima vzorčnima mestoma. Razlog slednjemu rezultatu je precejšna razdalja  

med lokacijama, ki je verjetno težko premostljiva za strige ter redna košnja travnika med 

lokacijama. Oba klastra pa imata med seboj samo še 5,1 % podobnost. Ekstenzivni travnik 

predstavlja popolnoma ločen klaster.   
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Primerjali smo tudi vrstno podobnost strig iz našega območja z nekaterimi lokalitetami po 

Sloveniji. Ugotovili smo, da je naše območje vrstno najbolj podobno lokacijam 

refugialnega značaja, ki jih imajo mrazišča dinarskega krasa (84,2 %) in tudi Iški vintgar 

(73,7 %). Refugiji so pomembni za prostorsko disperzijo vrst, ohranjanje diverzitete in tudi 

variabilnosti populacij. Z ostalimi lokacijami smo zabeležili 60 % vrstno podobnost, z eno 

izjemo Vel. Lašč (39,5%). Tu je vzorčenje potekalo predvsem na travnikih in gozdnih 

robovih in ugotovljen je bil pomemben vpliv mozaičnosti obdelovalnih ter gozdnih površin 

na vrstno sestavo strig ter donorsko vlogo gozda oz. gozdnega roba  

 

Ker vrste strig niso prisotne na določenih območjih čez celo leto, priporočamo sezonsko 

vzorčenje in raziskave usmerjene ožje; na migracije, gozdni rob in morda tudi na 

posamezno večje vzorčno mesto. Za nadaljnje raziskave priporočamo poleg večjega števila 

talnih vzorcev še intenzivnejšo metodo ročnega pobiranja in pasti z vodili, kar bi 

omogočilo raziskovanje sezonskih migracij idr.  
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7 DIDAKTIČEN DEL 

 

 

Po pregledu posodobljenih učnih načrtov za biologijo in naravoslovje v osnovnih šolah, 

smo izbrano tematiko, Pojavljanje strig v prsti v odvisnosti od rabe prostora, umestili v 7. 

razred pouka naravoslovja, in sicer pri obravnavanju snovi živa bitja v prsti v okviru 

vsebinskega sklopa Gozd. 

 

Opisano tematiko bi izvedli v obliki projektnega dela, ki bi terensko delo povezovalo s 

poukom v učilnici. Primeren čas za izvedbo projektne naloge je kadarkoli v letu, ko so tla 

že ogreta in je prst še vedno vlažna; priporočamo pomlad ali jesen. Projektno delo bi 

najprej izvajali v učilnici (predstavitev strig, žive v listnem opadu, predvidevanja v zvezi z 

vzorčenjem, metode vzorčenja, itd.), nato bi se odpravili na teren, kjer bi na šolskem 

travniku demonstrirali odvzem talnih vzorcev po metodi kvadratov. Potem bi živali iz prsti 

ekstrahirali v laboratoriju. Učitelj bi odvzem talnih vzorcev sam opravil tudi v (mešanem) 

gozdu. Živali iz vzorcev bi po 2–3 tednih s pomočjo lupe ločili v tri skupine. Dobljene 

rezultate bi v učilnici zabeležili in o njih razpravljali. 

 

Glavni namen projektnega dela bi bila povezava teorije s prakso, pridobivanje spretnosti 

pri delu na terenu in laboratoriju ter večanje okoljske ozaveščenosti. 

 

Projektno delo lahko izvedemo pri pouku, ali na naravoslovnem dnevu, ali v sklopu 

izbirnega predmeta. 
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7.1 UČNA PRIPRAVA 

 

Predmet: NARAVOSLOVJE 

Učitelj: Maja 

             Kastelic 

Osnovna šola: 

 

Naslov: 

Razred: 

          7. razred 

Zap. št. ure: Datum: 

Vsebinski sklop: GOZD 

Učna tema: ŽIVA BITJA V PRSTI 

Naslov projektnega 

dela: 

POJAVLJANJE STRIG V PRSTI V ODVISNOSTI OD 

RABE PROSTORA 

Operativni cilji: 

 seznanijo se z gozdom in travnikom kot življenjskem prostoru  

 spoznajo značilno predatorsko skupino gozdnih tal in prepoznajo 3 skupine strig, 

 seznanijo se z metodami vzorčenja talnih živali, 

 naučijo se ugotavljati povezave med življenjskimi razmerami in prilagoditvami 
strig, 

 ugotovijo, da so vsa živa bitja (v gozdu) med seboj povezana, 

 učijo se na podlagi opazovanja, poskusov in ročne spretnosti (npr. veščine 
rokovanja z biološkim materialom). 

Učne oblike in 

metode: 

Frontalna, skupinsko delo, delo z literaturo, razlaga, 

demonstracija, laboratorijsko delo   

Učni pripomočki: Ptt, delovni list, druga literatura, določevalni ključ 

Laboratorijski 

pripomočki: 

Vzorčevalni sveder, meter, termometer, etikete, PVC vrečke, 

modificiran Tullgrenov lijak, lončki s fiksativom, pinceta, lupa, 

fiole, raztopina 70 % alkohola  

POTEK VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 Dejavnost učitelja Dejavnost učencev: 

Delo v razredu: 

(2 uri) 
 Učencem v razredu 

predstavimo temo 

projektnega dela in jim 

razdelimo delovne liste. 

 Predstavimo jim predmet 

raziskave - strige, metode 

talnega vzorčenja in 

ekstrakcijo živali s 

pomočjo modificiranega 

Tullgrenovega lijaka, 

pomembnost in kako 

primerno označevti 

vzorce tal in ostalo 

(etiketiranje).  

 Učenci s pomočjo literature, 

ptt dodatno spoznajo strige. 

 S strigami se spoznajo tudi pri 

delu z listnim opadom. 

 Strige narišejo in označijo 

pomembne značilnosti. 
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 Predstavimo vzorčna 

mesta (šolski travnik in 

gozd) in spoznamo nekaj 

glavnih rastlinskih vrst, ki 

v gozdu rastejo. 

 Skupaj z učenci se 

pogovorimo o 

pričakovanjih glede 

vzorčnih mest in 

pojavljanju strig (Kje 

pričakujemo večje število 

osebkov oz. vrst? Zakaj 

predvidevamo, da bo 

večja pestrost vrst na 

določenem vzorčnem 

mestu?).  

 

 Učenci spoznajo in narišejo 

nekaj rastlinskih vrst iz gozda 

 Učenci si oblikujejo in si. 

zapišejo predvidevanja glede 

rezultatov. 

Terensko delo:  

(2 uri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… po 3 tednih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učencem predstavimo 

terenske pripomočke in 

demonstriramo odvzem, 

shranjevanje in 

označevanje talnega 

vzorca. Skupaj določimo 

velikost vzorčevalne 

površine in  št. talnih 

vzorcev. Povemo kako 

izmerimo temperaturo.   

 Pogledamo, katere 

rastline s travnika 

prepoznamo. 

 Talne vzorce prinesemo v 

laboratorij in jih 

namestimo na 

modificirane Tullgrenove 

lijake. 

 

 

 

… po 3 tednih 

  

 Učenci določijo lego in 

velikost vzorčevalne površine 

ter odvzamejo talne vzorce, ki 

jih primerno shranijo in 

označijo. Izmerijo in 

zabeležijo temperaturo 10 cm 

v tleh in zraka.  

 Zabeležijo rastlinske vrste, ki 

jih poznajo.   

 Po končanem vzorčenju 

odnesemo talne vzorce na 

Tullgrenove lijake in narišejo 

izgled aparature . 

 

 

 

 

 

 

 

 

… po 3 tednih 
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Oblikovanje 

rezultatov in 

zaključkov: 

(2 uri) 

 Učence razdelimo v 

skupine in jim damo 

navodilo za laboratorijsko 

delo in določanje živali 

 Skupaj pogledamo 

rezultate in jih 

zabeležimo.  

 Preverimo naša 

pričakovanja (iz začetka), 

in jih po pogovoru ter 

novih izkušnjah zapišejo. 

 

 

 Zaključimo z igro 

prehranjevalni splet, 

nazorno pokažemo, kako 

je vsak del narave 

povezan med seboj, in kaj 

se zgodi, ko človek z 

nepremišljenimi dejanji 

posega v ta sistem. 

 Vsaka skupina dobi lončke iz 

obeh lokacij. Najprej iz lončka 

izločejo samo strige, in jih 

potem ločijo po skupinah 

(vsako vzorčno mesto ima tri 

lončke za vsako skupino strig). 

 Rezultate skupina zabeleži na 

delovne liste. 

 Učenci zapišejo rezultate svoje 

skupine na tablo. 

 Ugotovitve vseh skupin 

zapišejo na delovni list. 

 

Učenci sodelujejo v 

prehranjevalnem spletu z 

verižicami okoli vratu, ki 

predstavljajo dele narave. Učitelj  

vodimi učence preko vprašanj, ter 

jih z vrvico povezujemo v mrežo. 

Na koncu, ko dobimo zelo 

zapleteno mrežo, pogledamo, kaj 

bi se zgodilo, če bi npr. posekali 

deževni pragozd. 

Viri: Kos, I., 1989. Strige, ali jih poznamo? Proteus: časopis za 

poljudno naravoslovje, 51, 5: 177-181.  

 

Mršić, N., 1997. Živali naših tal. Uvod v pedozoologijo - 

sistematika in ekologija s splošnim pregledom talnih živali. 

Ljubljana, Tehniška založba Slovenije: 208-212. 

 

Mršić, N., Novak, T., 1995. Vzorčenje in določanje talnih živali. 

Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 108 str. 

 

Prevorčnik, S., 2003. Navodila za vaje iz sistematske zoologije 

nevretenčarjev. 2. dopolnjena izd. Ljubljana, Študentska 

založba. 68 str. (Knjižna zbirka Scripta). 

Opombe: OSEBKE NE BOMO DOLOČALI DO VRST, ZATO 

PRIMERNO UTEMELJI, da število osebkov določene skupine 

ne predstavlja le eno vrsto, ampak so si osebki določene skupine 

lahko različni med seboj, različne vrste (na to jih že opozori pri 

razvrščanju živali po skupinah). NATO SE POGOVORITE O 

VRSTNI PESTROST V GOZDU IN TRAVNIKU! (glej Slika 

13). Po potrebi predstavi še rezultate iz drugih diplomskih oz. 

doktorskih del. 
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7.2 PREDSTAVITEV PTT 
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7.3 DELOVNI LIST ZA UČENCE 

 

 

Ime in priimek:_________________________________  Datum:______________ 

 

Naslov projektnega dela: 

________________________________________________________________________ 

 

1) Na zemljevidu označi vzorčni mesti in opredeli označeni točki glede na rabo 

prostora.  
(Primer iz diplomske naloge. Učitelj sam doda sliko iz šolske okolice.) 

 

1 _____________________________ 

 

2 _____________________________ 

 

3 _____________________________ 

 

4 _____________________________ 

 

5 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) Zapiši svoja predvidevanja v zvezi s projektnim delom: 

 

a. Na kateri vzorčni enoti pričakuješ večje število vrst strig? Utemelji! 

 

 

 

 

 

b. Na kateri vzorčni enoti pričakuješ večjo gostoto (št. osebkov) strig? Utemelji! 

 

 

 

 

 

c. Na podlagi kakšnih izkušenj si odgovoril na zgornji vprašanji? 
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3) Učitelj vam je v banjicah pripravil listni opad. Zapiši kaj (koliko živali, itd.) si 

opazil v stelji ter zapiši opažanja, ki se nanašajo na strige. Poljubno strigo nariši 

(v prazen prostor), označi dele telesa in zapiši njihove značilnosti. Pomagaj si s ptt 

predstavitvijo in literaturo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

4) Potek terenskega in laboratorijskega dela: 
 

* S sošolci se odpravte na šolski travnik. Delovni list vzameš s seboj, saj si boš moral 

nekatere podatke zabeležiti.Učitelj vam bo razdelil terensko delo.  

* Izberiete vzorčno površino in z merilnim trakom odmerite 20 x 20 m veliko površino. 

Na odmerjeni površini odvzamete z vzorčevalnim svedrom 5 talnih vzorcev. Vsak odvzeti 

talni vzorc shranite v svojo PVC vrečko, ki jo opremite z vzorčevalno etiketo (datum, 

kraj, vzorčno mesto, vzorčevalna metoda, številka talnega vzorca). Na etiketo pišete z 

grafitnim svinčnikom. 

* Nato izmerite temperaturo. Pri termometer nežno zapičite v tla, kjer ste predhodno 

odvzel talni vzorec. Drugi termometer postavite oz. obesite v senco, da boste izmerili 
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temperaturo zraka. Po preteklih 10 minutah od nastavitve termometrov odčitate in 

zabeležite temperature.  

* S sošolci poizkušajte prepoznati nekaj rastlinskih vrst. Lahko si pomagate tudi s 

slikovnim določevalnim ključem. Vrste, ki jih prepoznaš, zabeleži.  

* S sošolci skupaj odnesite PVC vrečke s talnimi vzorci v laboratorij, kjer jih namestite na 

modificirane Tullgrenove lijake. Preden namestite določen talni vzorev na sito, preverite, 

ali je pod njim posodica s fiksativom. Nato iz PVC vreče vzamite talni vzorec s 

pripadajočo vzorčno etiketo: talni vzorec namestite na sito z zgornjo stranjo navzdol, 

etiketo pa z elastiko pritrdite na posodiso s fiksativom! To je pomembno, saj boste delo 

nadaljeval čez približno 3 tedne! 

* Po 3 tednih boste v skupinah po 5 učencev iz dveh lončkov, IZ DVEH RAZLIČNIH 

VZORČNIH MEST (šolski travnik, mešani gozd), s fiksativom, kamor so se ujele živali iz 

talnih vzorcev, razvrstili strige v 3 glavne skupine. Razvrstili jih boste po skupinah v fiole, 

ki jih boste napolnil s 70 % raztopino alkohola. Tudi fiole boste morali opremiti z 

vzorčevalnimi etiketami (listek z datumom nabiranja, krajem, vzorčnim mestom (šolski 

travnik ali mešani gozd), skupino strig, številom strig)! Rezultate vaše skupine zapišite na 

delovni list, v tabelo določene vzorčne enote s številko vaše vzorčne enote. V to tabelo 

boste kasneje zapisali še rezultate iz drugih skupin.  

 

 

5) Nariši in označi skico vzorčevalnega svedra in modificiranega Tullgrenovega 

lijaka: 
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6) Rezultati na vzorčni enoti:      ŠOLSKI   TRAVNIK     : 

 

T tal: _______________________    Datum vzorčenja: ___________ 

T zraka: _______________________ 

 

Rastlinske vrste na vzorčni enoti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

SKUPINA 

STRIG 

ŠTEVILO STRIG NA ŠOLSKEM TRAVNIKU: 

 

VE:1 VE:2 VE:3 VE:4 VE:5 

Litobiomorfi      

Geofilomorfi      

Skolopendromorfi      

Skupno število 

osebkov: 

     

 

 

7)  Rezultati na vzorčni enoti:      MEŠANI   GOZD     : 

 

T tal: _______________________    Datum vzorčenja: ___________ 

T zraka: _______________________ 

 

Rastlinske vrste na vzorčni enoti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

SKUPINA 

STRIG 

ŠTEVILO STRIG V MEŠANEM GOZDU: 

 

VE:1 VE:2 VE:3 VE:4 VE:5 

Litobiomorfi      

Geofilomorfi      

Skolopendromorfi      

Skupno število 

osebkov: 

     



Kastelic, M. Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe. 

Dipl. delo. Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, 2015 

71 

8) Ponovno si zastavi vprašanja iz naloge št. 2! Ali bi se sedaj tvoji odgovori 

razlikovali? Če DA, potem na spodnje črte napiši, kako bi sedaj odgovoril pri 

določenem vprašanju. Razmisli in zapiši tudi, zakaj so tvoji odgovori sedaj 

drugačni. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9) Vprašanja za ponavljanje: 

 

1. Napiši, kje živijo strige in s čim se prehranjujejo! 

 

 

 

 

 

 

2. V kakšnem okolju živijo strige? Zakaj izbirajo takošno okolje? 

 

 

 

 

 

 

3. Kje je običajno večja gostota in večje število vrst strig? Ali to predstavlja stabilno 

ali nestabilno okolje (spomni se na igrico)? 
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PRILOGE 

 

 
Priloga 1: Shematski pregled vzorčnih mest v Zgornjekolpski dolini z osnovnimi podatki.  

 
VZORČNO 

MESTO 

EKSTENZIVNI 

TRAVNIK 

ZARAŠČAJOČ 

TRAVNIK 

GOZD - 

TRAVNIK 

BUKOV 

GOZD 

TERMOFILNI 

GOZD 

Oznaka 1 2 3 4 5 

UTM VL74 VL74 VL74 VL74 VL74 

Koodrinate x: 44332 

y: 478375 

x: 44408 

y: 478348 

x: 44434 

y: 478353 

x: 44441 

y: 478052 

x: 44591 

y: 478216 

Lokacija 
Padovo pri 

Osilnici, občina 

Osilnica 

Padovo pri 

Osilnici, občina 

Osilnica 

Padovo pri 

Osilnici, 

občina 

Osilnica 

Sp. Čačiči, 

občina 

Osilnica 

Sp. Čačiči, 

občina Osilnica 

Nadmorska 

višina 
489,2 m 505 m 513,5 m 551,2 m 584 m 

Geološka 

podlaga 
skrilavi glinavci 

in peščenjaki 

skrilavi glinavci in 

peščenjaki 

Apnenec in 

dolomit 

skrilavi 

glinavci in 

peščenjaki 

Apnenec in 

dolomit 

Tla 
distrična rjava tla distrična rjava tla rendzina 

distrična 

rjava tla 
rendzina 

 

 
VZORČNO 

MESTO 

STARI 

MALNI 

STRMA REBER ŽURGE PASJE 

JAME 

GOTENIŠKI 

SNEŽNIK 

Oznaka 6 7 8 9 10 

UTM VL74 VL74 VL74 VL74 VL74 

Koodrinate x: 43275 

y: 478700 

x: 45159 

y: 478085 

x: 48612 

y: 476592 

x: 50225 

y: 477600 

x: 49925 

y: 479575 

Lokacija Ribjek, 

občina 

Osilnica 

Prelaz Strma reber, 

občina Osilnica 

Žurge, občina 

Osilnica 

Trava, 

občina Loški 

Potok 

Borovec, občina 

Kočevje 

Nadmorska 

višina 
275,2 m 762,5 m 573 m 944,4 m 1254 m 

Geološka 

podlaga 

morena in 

pobočni grušč 
apnenec in dolomit 

apnenec in 

dolomit 
apnenec 

apnenec in 

dolomit 

Tla 

evtrična rjava 

tla 
rendzina 

rjava 

pokarbonatna 

tla 

rendzina, 

rjava 

pokarbinatna 

tla 

rendzina 
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Priloga 2: Seznam rastlinskih vrst na posameznem vzorčnem mestu  v okolici Padovega pri Osilnici. 

 

A.) Ekstenzivni travnik 

 

orhideje (Orchidaceae)  

navadna podkvica (Hippocrepis comosa) 

navadna nokota (Lotus corniculatus) 

njivska vijolica (Viola arvensis) 

hmeljna meteljka (Medicago lupulina) 

pokalica (Silene vulgaris) 

beli slizek (Silene latifolia) 

travniška kozja brada (Tragopogon 

pratensis) 

navadna kislica (Rumex acetosa) 

dlakava penuša (Cardamine hirsuta) 

gozdna zlatica (Ranunculus nemorosus) 

navadna ivanjščica (Leucanthemum vulgare) 

navadni bedrenec (Pimpinella saxifraga) 

črna detelja (Trifolium pratense) 

njivska meta (Mentha arvensis) 

navadni rman (Achillea millefolium) 

vrednikov jetičnik (Veronica chamaedrys) 

njivska spominčica (Myosotis arvensis) 

njivsko grabljišče (Knautia arvensis) 

njivski osat (Cirsium arvense) 

srčna moč (Potentilla erecta) 

grenka grebenuša (Polygala amara) 

travniška kadulja (Salvia pratensis) 

kimasta lepnica (Silene nutans) 

navadni repnik (Agrimonia eupatoria) 

navadni glavinec (Centaurea jacea) 

navadno korenje (Daucus carota) 

bodeča neža (Carlina acaulis) 

prava kamilica (Matricaria chamomilla) 

navadni regrat (Taraxacum officinale) 

srednji trpotec (Plantago media) 

saši (Carex sp.) 

navadna pasja trava (Dactylis glomerata) 

kimasta kraslika (Melica nutans) 

pokončna stoklasa (Bromus erectus) 

 

 

 

B.) Zaraščajoč travnik 

 

beli/gorski javor (Acer pseudoplatanus) 

smreka (Picea abies) 

dob (Quercus robur) 

mali jesen (Fraxinus ornus) 

črni gaber (Ostrya carpinifolia) 

oreh (Juglans regia) 

črni bor (Pinus nigra) 

navadni mokovec (Sorbus aria) 

leska (Corylus avellana) 

rdeči dren (Cornus sanguinea) 

navadni brin (Juniperus communis) 

bršljan (Hedera helix) 

navadni srobot (Clematis vitalba) 

 

dolgolistna naglavka (Cephalanthera 

longifolia) 

orhideje (Orchidaceae) 

zeleni teloh (Helleborus viridis) 

dišeči salomonov pečat (Polygonatum 

odoratum) 

mala strašnica (Sanguisorba minor) 

pravi ranjak (Anthyllis vulneraria) 

krvavordeča krvomočnica (Geranium 

sanguineum) 

grenka grebenuša (Polygala amara) 

navadna mračnica (Globularia punctata) 

ptičja grašica (Vicia cracca) 

srednji trpotec (Plantago media) 

navadna kislica (Rumex acetosa) 

resa (Erica sp.) 

jesenska vilovina (Sesleria autumnalis) 

saši (Carex sp.)
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C.) Gozd-travnik 

 

beli/gorski javor (Acer pseudoplatanus) 

mali jesen (Fraxinus ornus) 

smreka (Picea abies) 

iva (Salix caprea) 

dob (Quercus robur) 

črni gaber (Ostrya carpinifolia) 

črni bor (Pinus nigra) 

lipa (Tilia platyphillos) 

navadni brin (Juniperus communis) 

navadni mokovec (Sorbus aria) 

leska (Corylus avellana) 

navadni češmin (Berberis vulgaris) 

rdeči dren (Cornus sanguinea) 

hrušica (Amelanchier ovalis) 

navadna krhlika (Frangula alnus) 

 

dolgolistna naglavka (Cephalanthera 

longifolia) 

beli narcis (Narcissus poeticus) 

navadna mračnica (Globularia punctata) 

travniška kozja brada (Tragopogon 

pratensis) 

navadni gabez (Symphytum officinale) 

grenka grebenuša (Polygala amara) 

zeleni teloh (Helleborus viridis) 

dišeči salomonov pečat (Polygonatum 

odoratum) 

resa (Erica sp.) 

jesenska vilovina (Sesleria autumnalis) 

navadna pasja trava (Dactylis glomerata) 

 

 

D.) Bukov gozd (podrast maklen, bukev, pravi kostanj) 

 

bukev (Fagus sylvatica) 

tisa (Taxus baccata) 

bela jelka (Abies alba) 

maklen (Acer campestre) 

domači kostanj (Castanea sativa) 

beli/gorski javor (Acer pseudoplatanus) 

mali jesen (Fraxinus ornus) 

navadni beli gaber (Carpinus betulus) 

 

leska (Corylus avellana) 

črni bezeg (Sambucus nigra) 

rumeni dren (Cornus mas) 

dobrovita (Viburnum lantana) 

navadni srobot (Clematis vitalba) 

 

navadni jetrnik (Hepatica nobilis) 

navadni zimzelen (Vinica minor)  

ciklama (Cyclamen purpurascens)  

bršljan (Hedera helix) 

navadno tevje (Hacquetia epipactis) 

mnogocvetni salomonov pečat 

(Polygonatum multiflorum) 

čvrsti petelinček (Corydalis solida) 

navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis) 

 

 

 

E.) Termofilni gozd 

 

beli/gorski javor (Acer pseudoplatanus) 

bukev (Fagus sylvatica) 

mali jesen (Fraxinus ornus) 

črni gaber (Ostrya carpinifolia) 

smreka (Picea abies) 

črni bor (Pinus nigra) 

navadni mokovec (Sorbus aria) 

navadni ruj (Cotinus coggygria) 

navadni šipek (Rosa canina) 

rdeči dren (Cornus sanguinea) 

navadna leska (Corylus avellana) 

trdoleska (Euonymus europaea)  

 

ciklama (Cyclamen purpurascens) 

resa, navadni jetrnik (Hepatica nobilis) 

bršljan (Hedera helix) 

vetrovka (Thalictrum aquilegiifolium) 

jesenska vilovina (Sesleria autumnalis) 
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Priloga 3: Primerjava metod lovljenja strig glede števila vrst, spola in deleža ulova v Zgornjekolpski dolini 

od meseca aprila do julija 2013. Legenda: M – samci, F – samice, L – ličinke, EX – osebki nedoločenega 

spola, ∑ - vsota osebkov določene vrste ujetih s posamezno metodo, % - delež osebkov določene vrste glede 

vseh ujetih osebkov s posamezno metodo. PREGLEDNICA SE NADALJUJE NA NASLEDNJI STRANI 

  
talno vzorčenje 

V.M.: 1-5 

ročno nabiranje 

V.M.: 4-5 

ročno nabiranje 

V.M.: 6-10 

 M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % 

Eupolybothrus (E.) 

grossipes  0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0 5 6,3 0 4 2 0 6 5,6 

E. 

(Leptopolybothrus.) 

tridentinus  

0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 1,3 6 5 1 0 12 11,1 

Lithobius (L.) agilis  0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 0,9 

L. (L.) borealis  0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0,0 

L. (L.) castaneus 0 1 0 0 1 0,5 3 0 0 0 3 3,8 1 3 0 0 4 3,7 

L. (L.) dentatus  0 4 0 0 4 1,9 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 1 0,9 

L. (L.) forficatus  0 0 0 0 0 0,0 8 1 0 0 9 11,4 1 4 0 0 5 4,6 

L. (L.) lapidicola  0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

L. (L.) macilentus  2 0 0 0 2 0,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

L. (L.) mutabilis  2 1 0 0 3 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

L. (L.) nodulipes  2 2 0 0 4 1,9 0 0 0 0 0 0,0 2 0 0 0 2 1,9 

L. (L.) pusillus 

pusillifrater  
4 3 0 0 7 3,3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

L. (L.) pygmaeus  1 0 0 0 1 0,5 0 1 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0,0 

L. (L.) tenebrosus 0 0 0 0 0 0,0 2 0 0 0 2 2,5 1 1 0 0 2 1,9 

L. (L.) tricuspis 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 0,9 

L. (L.) validus  0 0 0 0 0 0,0 2 2 0 0 4 5,1 3 5 0 0 8 7,4 

L. ( Monotarsobius) 

aeruginosus  
15 20 11 0 46 21,7 0 1 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0,0 

L. (M.) n. sp. 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 1 0,9 

L. (Sigibius) ˝anici˝ 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

L. (S.) carinthiacus  8 16 0 0 24 11,3 1 3 0 0 4 5,1 4 2 0 0 6 5,6 

L. sp. 0 3 0 0 3 1,4 1 2 0 0 3 3,8 1 1 0 0 2 1,9 

L. sp. (mac. & sub.) 4 4 0 0 8 3,8 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

L. sp. (crytop sp.) 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 0,9 

L. sp. (cf pelidnus) 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 0,9 

L. juvenilni  0 0 45 0 45 21,2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0 1 0,9 

 M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % 

Strigamia acuminata  0 2 1 0 3 1,4 1 0 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0,0 

S. crassipes  1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

S. transsilvanica  4 4 0 0 8 3,8 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

Acanthogeophilus n. 

sp. 
1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

Clinopodes flavidus  3 3 0 0 6 2,8 5 5 0 0 10 12,7 1 2 0 0 3 2,8 

C. polytrichus  1 1 0 0 2 0,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 
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C. trebevicensis  0 1 0 0 1 0,5 0 3 0 0 3 3,8 3 4 0 0 7 6,5 

 

talno vzorčenje 

V.M.: 1-5 

ročno nabiranje 

V.M.: 4-5 

ročno nabiranje 

V.M.: 6-10 

  M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % 

Geophilus flavus  5 10 1 1 17 8,0 0 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 2 1,9 

G. insculptus 1 1 0 0 2 0,9 0 1 0 0 1 1,3 0 0 0 0 0 0,0 

Henia illyrica  0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 0,9 

Stenotaenia linearis  0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

S. sorrentina  1 1 0 0 2 0,9 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

Dicellophilus 

carniolensis  0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 7 7 8,9 0 0 0 3 3 2,8 

Schendyla 

carniolensis  
1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

S. montana  0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 1 0,9 

S. nemorensis  0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 

 M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % M F L EX ∑ % 

Cryptops anomalans  0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 1,3 0 0 0 0 0 0,0 

Cryptops parisi  0 0 0 13 13 6,1 0 0 0 22 22 27,8 0 0 0 37 37 34,3 

  57 81 60 14 212 100 29 20 0 30 79 100 25 39 4 40 108 100 
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Priloga 4: Skupno število vrst, dominanca (D) v odstotkih, porazdelitev (P) (n-naključna, g-gručasta) in 

povprečna gostota (ρ) strig na m
2 

s spodnjo in zgornjo mejo 95% intervala zaupanja na različno zaraščajočih 

površinah. Osebki ulovljeni z  metodo talnih vzorcev 23. aprila 2013 v okolici Padovega pri Osilnici.  

 

 TERMOFILNI GOZD       

  1 2 3 4 5 6 7   preračunano na m
2
 

VRSTA 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑vrste 

D 

% P ρ 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Lithobius (L.) castaneus 1 0 0 0 0 0 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) dentatus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) lapidicola  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) macilentus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) mutabilis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) nodulipes 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. pusillus pusillifrater  0 0 0 1 0 0 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) pygmaeus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (( Monotarsobius) 

aeruginosus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (M.) n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Sigibius ˝anici˝ 0 0 0 0 0 1 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

S. carinthiacus  2 0 3 2 3 3 1 14 24 g 57,74 31,57 96,88 

L. sp. (mac. & sub.) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. sp. 0 0 0 0 0 1 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

L. juvenilni  4 1 12 2 3 4 0 26 45 g 107,24 70,05 157,13 

Strigamia acuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. crassipes  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. transsilvanica  0 0 0 0 1 1 0 2 3 n 8,25 1,00 29,80 

Acanthogeophilus n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Clinopodes flavidus  0 0 0 0 0 1 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

C. polytrichus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

C. trebevicensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Geophilus flavus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

G. insculptus  0 0 0 1 0 0 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

Stenotaenia linearis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. sorrentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Dicellophilus 

carniolensis  0 0 0 0 0 1 0 1 2 n 4,12 0,10 22,98 

Schendyla carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. montana  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. nemorensis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Cryptops parisi  5 1 1 0 0 0 2 9 16 g 37,12 16,97 70,47 

TERMOFILNI GOZD 12 2 16 6 7 12 3 58  g 239,22 181,65 309,25 
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 BUKOV GOZD       

  1 2 3 4 5 6 7   preračunano na m
2
 

VRSTA 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

∑ 

vrste 

D 

% P ρ 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Lithobius (L.) castaneus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) dentatus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) lapidicola  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) macilentus 0 0 0 0 1 0 1 2 2 n 8,25 1,00 29,80 

L. (L.) mutabilis  0 0 0 0 0 0 1 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) nodulipes 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. pusillus pusillifrater  0 0 1 0 0 3 0 4 4 g 16,50 4,50 42,24 

L. (L.) pygmaeus  1 0 0 0 0 0 0 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

L. (( Monotarsobius) 

aeruginosus  5 0 3 17 10 4 5 44 47 g 181,48 131,86 243,63 

L. (M.) n. sp. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

Sigibius ˝anici˝ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. carinthiacus  0 2 1 0 1 0 0 4 4 g 16,50 4,50 42,24 

L. sp. (mac. & sub.) 0 0 0 5 1 2 0 8 9 g 33,00 14,25 65,02 

L. sp. 0 0 0 1 0 1 0 2 2 n 8,25 1,00 29,80 

L. juvenilni  3 4 0 0 1 3 2 13 14 g 53,62 28,55 91,66 

Strigamia acuminata 1 0 0 0 0 0 2 3 3 n 12,37 2,55 36,16 

S. crassipes  0 0 0 0 1 0 0 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

S. transsilvanica  0 1 1 0 0 1 0 3 3 n 12,37 2,55 36,16 

Acanthogeophilus n. sp. 0 0 0 0 0 1 0 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

Clinopodes flavidus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

C. polytrichus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

C. trebevicensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Geophilus flavus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

G. insculptus  1 0 0 0 0 0 0 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

Stenotaenia linearis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. sorrentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Dicellophilus 

carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Schendyla carniolensis  0 0 0 0 0 1 0 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

S. montana  0 0 0 0 1 0 0 1 1 n 4,12 0,10 22,98 

S. nemorensis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Cryptops parisi  1 0 1 1 0 0 0 3 3 n 12,37 2,55 36,16 

BUKOV GOZD 12 7 7 24 16 16 12 94  g 387,70 313,30 474,45 
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 GOZD - TRAVNIK       

  1 2 3 4 5 6 7   preračunano na m
2
 

VRSTA 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑vrste 

D 

% P ρ 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Lithobius (L.) castaneus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) dentatus  0 1 0 0 0 0 0 1 5 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) lapidicola  0 0 0 0 1 0 0 1 5 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) macilentus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) mutabilis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) nodulipes 0 0 0 2 0 0 0 2 9 n 8,25 1,00 29,80 

L. pusillus pusillifrater  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) pygmaeus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (( Monotarsobius) 

aeruginosus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (M.) n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Sigibius ˝anici˝ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. carinthiacus  2 0 0 0 0 0 0 2 9 n 8,25 1,00 29,80 

L. sp. (mac. & sub.) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. juvenilni  0 0 1 0 0 0 0 1 5 n 4,12 0,10 22,98 

Strigamia acuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. crassipes  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. transsilvanica  0 1 0 0 1 1 0 3 14 n 12,37 2,55 36,16 

Acanthogeophilus n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Clinopodes flavidus  1 0 0 0 0 0 0 1 5 n 4,12 0,10 22,98 

C. polytrichus  0 0 0 0 1 0 0 1 5 n 4,12 0,10 22,98 

C. trebevicensis  0 1 0 0 0 0 0 1 5 n 4,12 0,10 22,98 

Geophilus flavus  1 4 0 1 0 0 1 7 32 g 28,87 11,61 59,49 

G. insculptus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Stenotaenia linearis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. sorrentina 0 0 0 0 1 1 0 2 9 n 8,25 1,00 29,80 

Dicellophilus carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Schendyla carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. montana  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. nemorensis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Cryptops parisi  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

GOZD-TRAVNIK 4 7 1 3 4 2 1 22  g 90,74 56,87 137,38 
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ZARAŠČAJOČ 

TRAVNIK       

  1 2 3 4 5 6 7   preračunano na m
2
 

VRSTA 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑vrste 

D 

% P ρ 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Lithobius (L.) castaneus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) dentatus  0 0 0 0 2 0 1 3 8 n 12,37 2,55 36,16 

L. (L.) lapidicola  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) macilentus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) mutabilis  0 0 0 0 0 0 1 1 3 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) nodulipes 0 0 1 0 0 1 0 2 5 n 8,25 1,00 29,80 

L. pusillus pusillifrater  0 0 0 1 0 1 0 2 5 n 8,25 1,00 29,80 

L. (L.) pygmaeus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (( Monotarsobius) 

aeruginosus  0 0 0 0 0 0 2 2 5 n 8,25 1,00 29,80 

L. (M.) n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Sigibius ˝anici˝ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. carinthiacus  0 1 0 0 0 3 0 4 11 g 16,50 4,50 42,24 

L. sp. (mac. & sub.) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. juvenilni  0 1 0 2 0 2 0 5 14 g 20,62 6,70 48,13 

Strigamia acuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. crassipes  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. transsilvanica  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Acanthogeophilus n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Clinopodes flavidus  0 0 0 1 1 1 1 4 11 n 16,50 4,50 42,24 

C. polytrichus  1 0 0 0 0 0 0 1 3 n 4,12 0,10 22,98 

C. trebevicensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Geophilus flavus  1 1 0 3 2 3 0 10 27 g 41,25 19,78 75,85 

G. insculptus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Stenotaenia linearis  0 0 0 0 0 1 0 1 3 n 4,12 0,10 22,98 

S. sorrentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Dicellophilus 

carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Schendyla carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. montana  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. nemorensis 0 1 0 0 0 0 0 1 3 n 4,12 0,10 22,98 

Cryptops parisi  0 0 0 0 1 0 0 1 3 n 4,12 0,10 22,98 

ZARAŠČAJOČ 

TRAVNIK 2 4 1 7 6 12 5 37  g 152,61 107,45 210,35 
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EKSTENZIVNI  

TRAVNIK       

  1 2 3 4 5 6 7   preračunano na m
2
 

VRSTA 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑vrste 

D 

% P ρ 

sp. 

meja 

zg. 

meja 

Lithobius (L.) castaneus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) dentatus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) lapidicola  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) macilentus 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) mutabilis  0 0 0 1 0 0 0 1 100 n 4,12 0,10 22,98 

L. (L.) nodulipes 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. pusillus pusillifrater  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (L.) pygmaeus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (( Monotarsobius) 

aeruginosus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. (M.) n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Sigibius ˝anici˝ 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. carinthiacus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. sp. (mac. & sub.) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

L. juvenilni  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Strigamia acuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. crassipes  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. transsilvanica  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Acanthogeophilus n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Clinopodes flavidus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

C. polytrichus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

C. trebevicensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Geophilus flavus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

G. insculptus  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Stenotaenia linearis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. sorrentina 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Dicellophilus carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Schendyla carniolensis  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. montana  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

S. nemorensis 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Cryptops parisi  0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

EKSTENZIVNI TRAVNIK 0 0 0 1 0 0 0 1  n 4,12 0,10 22,98 
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Priloga 5: Primerjava števila osebkov (os.) in vrst strig, ter njihove gostote na m
2
, 95% intervala zaupanja (I. 

Z.) in Shannon-Wienerjevega indeksa (H') glede na različno zaraščene površine v okolici Padovega pri 

Osilnici. Vzorčili smo s pomočjo talnih vzorcev po metodi kvadratov 23. aprila 2013. 

 

 Ekstenzivni 

travnik 

Zaraščajoč 

travnik 

Gozd- 

travnik 

Bukov 

gozd 

Termofilni 

gozd 

Število os. 1 37 37 94 58 

Število vrst 1 12 10 16 9 

Gostota os. (m
-2

) 4,12 152,61 90,74 387,7 387,7 

95 % I. Z. 0,10–22,98 107,45–210,35 56,87–137,38 313,30–474,45 313,3474,45 

H' 0 2,2 2,0 1,8 1,6 


