GABRIEL TOMAŽIČ: DONOS K SPOZNAVANJU RAZPROSTRANJENOSTI RASTLIN

Gabriel

53

Tomažič:

Donos k spoznavanju razprostranjenosti
rastlin na Slovenskem.
II. Nekoliko o druženju rastlin in o lesovju (Gehölze, lignosa).
Lesov je močav
na Notranjskem Krasu, v dolinah Reke in Vipave,
v Trnovskem gozdu in Brdih.

ovorili smo o rastju, ki raste na označenem delu slovenskega
ozemlja.1) Videli smo v glavnih obrisih, kako je sestavljeno,
kako so posamezni njegovi sestavni deli razvrščeni in način, kako
izrablja pri svojem, širjen ju ter razvrščanju prirodne prilike, ki
se mu nudijo v različnih legah in na raznih tleh. Govoriti hočemo
sedaj nekoliko o druženju rastlin (o združbah, zadrugah rastlin)
in sicer najprej o zadružnem življenju drevja in grmovja.
Drevesa in grmi se družijo v lesovja ali lesje. Lesjà je več
vrst. Lesovju, ki je sestavljeno iz visokih, lepo zraslih debel,
pravimo gozd, ponekod tudi les. Če raste drevje v nižini ob vo
dah, govorimo o logih in dobravah, lesove manjšega obsega na
zivamo gaje. Lesje je včasih nizko, visokih dreves ni v njem,1 to
je grmovje, šibje, šibovje, meja. Nekatera drevesa in grmovje
— rastje sploh — se naseli le na nekaterih mestih, druga drevesa,
grmi, zelišča zopet na drugačnih. O vzrokih tega pojava smo že
nekoliko govorili.1) Oglejmo si še natančnejše ta pojav, da spo
znamo vsaj v glavnem zakonitosti, ki določajo način druženja
v rastlinstvu sploh.
Drevo, grm, vsaka rastlina se more ohraniti in razširiti na
določenem ozemlju le tedaj, če živi, raste in se razmnožuje. \
to potrebuje predvsem neke količine vode in nekaj malega v njej
raztopljenih hribin ali kamenin ter dušičnatih snovi. Potrebno ji
je več ali manj toplote in zlasti svetlobe, da more iz vsega tega,
kar je dobila z vodo iz zemlje, ter iz ogljikovega dvokisa, ka
terega je vsepovsod dovolj v zraku, graditi in množiti živo tvar
ali živ, ki je njeno telo. Voda, ki jo je posrkala iz zemlje skupno
s hranilnimi raztopinami, se deloma porabi pri grajenju živi,
ogromen del pa izhlapi iz nje na površini. Voda omogoča rastlini
sprejemanje hrane iz zemlje in pretakanje že sprejete po telesu;
hlapeča voda skrbi, da se površje rastja preveč ne segreje.

G

1) G eografski Vestnik 1928. str. 98 do 106.
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Velike važnosti je torej za drevo, grm in zel, kakšno je tlo
in ozračje, suho ali vlažno. Tekom časa so se rastline privadile, da
žive nekatere na suhem tlu in ozračju, druge v vlažnem. One,
ki so danes naseljene le na suhih mestih, so se prilagodile, da
krijejo svojo potrebo z manjšo količino vode, ki jo vsrkavajo iz
osušnih tal. Zato hlapi voda tudi v manjših količinah iz njih
površine; površina se na njih lažje segreje, kar pa vendar ne
škoduje njihovi živi. Usposobljene so zato, da rastejo v predelih,
kjer pade tekom leta ali vsaj v določenih letnih časih le malo
padavin; to so kraji daleč v celini in ob Sredozemskem morju.
Ravno tako pa rastejo tudi tam, kjer je sicer dovolj padavin, a
so kamenine takšne, da obilica vode hitro pronikne v globlje
plasti (apnenec, puhlica).
Drugačno drevje, grmovje in rastje raste tam, kjer je obilo
moče in sta tlo in zrak nasičena z vodo. Potrebna mu je obilica
vode; rastje pa mora skrbeti, kako bo oddalo čim več vode v
ozračje, ki je tod do skrajne mere nasičeno s hlapi; sicer preti
nevarnost, da preneha pretakanje sokov, da zastane sprejemanje
hranilnih raztopin iz zemlje. Tudi na take razmere se je priva
dilo lepo število dreves, grmov in zelišč, ki rastejo zato zlasti v
krajih z obilnimi padavinami (obmorski ali oceanski predeli,
razsežna lesovja), ali pa ondi, kjer je tlo tako sestavljeno, da
zadržuje vodo (močvirja, glina, ilovica, sovdan).
Vsako drevo in zel se ne zadovolji s količino in kakovostjo
hribin, raztopljenih v vodi, ki se preceja med prstjo in kamenjem
določenega kraja. Mnogo rastlin je zlasti občutljivih glede tega,
če vsebuje voda malo ali mnogo apnenca. Pa ne morda radi tega,
ker bi rastline potrebovale tako velike količine apnika pri gra
jenju svoje živi, marveč pač zato, ker zahtevajo hranilnih raz
topin, v katerih ni preveč prsteninskih (humoznih) in drugih
kislin. Rastline s temi zahtevami rastejo le na apnenem tlu; na
kamenju, ki vsebuje mnogo kremenice in glinice, glini, škrilju,
peščenjaku jih ne najdemo. Ravno tako žive na dolomitu svoje
vrstne rastline, vendar pa povečini iste kakor na apnencu; tudi
laporji, ki vsebujejo dovolj apnika, niso izjema.
Povsem druga drevesa se naselijo na hribinah z malenkostno
primesjo apnenca; taista se širijo tudi tam, kjer je apnenit svet
zelo izlužen ali na debelo prekrit s sprstenino (humusom), preperino (Verwitterungsschicht) in ledino (Rasenerde). Rastline
apnenih predelov se hranijo z lužnato raztopino hribin, one neapnovitih predelov pa zahtevajo, da je kameninska raztopina
kisla.
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Oba načina prehrane ne najdemo le v gozdih, na travnikih,
ampak tudi v močavah. Močave nastanejo tam, kjer je podtalna
voda tako blizu površine, da jo rastline s koreninami še lahko do
sežejo. У njej najdejo močvirne rastline in drevje ter grmovje
logov raztopljene vse one hribinske snovi, katere zahtevajo in
potrebujejo; odtod jih tudi črpajo. Ako vsebuje taka podtalnica
dovolj apnenca, veže nastale kisline; raztopina ostane lužnata.
У takih močvarah raste ločje, trstje in šašje, ki polagoma pre
raste vodovje, da sliči prejšnje močvirje lepemu, nekoliko mo
krotnemu travniku — pravimo mu loka; — kmalu se naselijo
jelše, topoli, dob. Nastanejo logi, dobrave. Drevesa in zeli črpajo
raztopljeno hrano iz podtalne vode; a ta doteka vedno znova in
donaša novih snovi, tudi novega apnenca, in ne dopusti, da bi
dobile sprsteninske kisline premoč. Logi, dobrave, loke, ločje
ostanejo.
Ponekod podtalna voda miruje, zato ne more donesti novih
snovi in nadomestiti porabljenih. Raztopljenih hribin je v takih
vodah in tleh vedno manj, a vedno več zgnitih, sprstenelih, poogljenelih žitij, tako rastlin kot živali. Vedno več je sprstenine
in njenih kislin, nevezanega apnenca vedno manj. šašje, ločje,
loke, dobrave, logi, jelševja izginejo, ker ne morejo pod takimi
pogoji živeti. Razmnože se šotni mahovi, katerih zahteve in po
trebe so sedaj izpolnjene. Na njih se nasele pozneje redki gozdiči
breze in borovcev. Iz močvirja je nastalo barje. Pripomniti je, da
se barje tudi tam lahko razvije, kjer podtalna voda teče, in sicer
v primeru, da pritaka iz neapnovitih predelov ter vsebuje mnogo
kremenice in glinice.
Drugod zopet radi tega, ker se spričo zaraščanja in prera
ščanja močvirje toliko dvigne, da močvirno drevje, grmovje in
rastje ne doseže več s svojimi koreninami talne vode. Živi le od
lužnatih padavin. Te pa tega svojstva ne obdrže, ker dospejo v
močvirjih v debele plasti sprstenine in gnilovice, kjer je velika
obilica sprsteninskih (humoznih) kislin.
Važna hrana rastlini je dušik, ki ga ni povsod v enaki meri;
več ga je tamkaj, kjer je mnogo rastlinske in živalske sprste
nine in gnilovice. So drevesa in rastline sploh, ki ne morejo ži
veti drugod, kot v zemlji, ki je z gnilobo in prstjo pomešana, a
zopet druga, ki žive in rastejo lepo tudi tam, kjer ni razen raz
topljenih kameninskih drobcev v tleh skoro ničesar drugega, kar
bi jim služilo v hrano. Mnoge od njih si pomagajo s tem, da spre
jemajo čist dušik iz zraka s pomočjo glivic, ki žive na njihovih
koreninicah.
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Drevesa, še bolj pa zelišča, so izbirčna tudi glede toplote
in svetlobe. Saj vemo, da živi n. pr. mali jesen, medunec i. t. d.
le v prisojali in pripekah, kjer ni sence. Druga se skrivajo v
senci gozdov, v tesneh in po osojah.
To bi bilo rastje, ki je strogo opredeljeno po svojih potre
bah in zahtevah. Vseh rastlin pa ne moremo tako lepo razvrstiti,
kajti znano je, da žive nekatera drevesa, grmi, zeli, steblike povsod
in se ne ozirajo na to, ali je malo ali veliko vode in vlage, apnenca,
dušika, svetlobe, toplote, kje in kakšna je talna voda, i. t. d.
Različne potrebe, zahteve in navade rastlin povzročajo pestrost
rastlinske odeje. Priroda tal in podnebja je v raznih krajih
različna. Rastline z enakimi zahtevki in potrebami se družijo, ne
le to, tekmujejo med seboj za hrano, prostor, svetlobo. Med za
družno živečimi rastlinami (drevesi, grmi i. t. d.) na kakem kraju,
ki imajo sicer podobne potrebe, je vedno ta ali ona, ki najde
svoje zahteve v večji meri izpolnjene kot ostale. Zato prične odjemati ostalim prostor, hrano, svetlobo radi svojega bujnejšega
in hitrejšega razvoja; ta postane bistven del združbe, ostale so
v zadrugi le nebistvena sestavina. Rastlina drugačnih potreb, ki
zaide semkaj, životari nekaj časa, potem odmre, pogine, izgine.
Nasamno in udruženo rastje spreminja od prirode podane
pogoje ter prilike in jih tekom časa tudi spremeni. Tekom deset
letij in stoletij izčrpa ponekod tlo, hranilnih hribinskih snovi
zmanjka, drugod se nakopičijo debele plasti sprstenine in gnilovice (humus). Rastlinska odeja se more spremeniti večkrat za
poredoma, navadno pa dobi tlo prej ali slej pokrivalo, sestav
ljeno iz tako udruženega rastja, da je nadaljnje spreminjanje
zaprečeno, otežkočeno, zaključeno. Slišali smo že, kako se razvije
v močavah najprej ločje in trstje, nato loka in končno dobrava,
log in jelševje. . . Slišali smo tudi, da se more pod določenimi po
goji razviti iz močav, lok in logov barje in na tem zrasti resje,
borov ali brezov gozd. Na strmih pobočjih gora drči in se kotali ka
meniti drobir, stvorijo se drče, meli, ki silijo navzdol. Rastlinstvo
se naseli na njihovem spodnjem, ustaljenem koncu, najprej raz
lične trave, zeli in steblike, pozneje grmovje, končno drevesa.
Polagoma zarašča rastje drčo od spodaj navzgor, dokler je ne
preraste gozd. Enako zarastejo zelišča, grmovje, drevje vsako
goličavo (golico, golino, goljavo). V naših legah in višinah pokrije
koncem koncev vse — gozd. Nepogozdeni ostanejo zato le pre
deli nad gornjo mejo gozda in planinskega grmovja. Začasno
brez gozda so še močvarni predeli ob vodotečinah, mlakah, jeze
rih in še nekatera barja. Nepogozdene ostanejo tudi preveč
strme, skalovite rebri, skalovja. Prirodni gozd bi bil v naših k ra-
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jih, če bi ne bilo človekovega udejstvovanja, mnogo obsežnejši,
ne le v dolini, marveč tudi v gorovju, kjer potiska gozdno mejo
navzdol paša, požiganje in krčenje v svrho širitve planinskih
pašnikov.
Pogovorili smo se o glavnih zakonitostih, ki urejujejo dru
ženje, bivanje in širjenje rastlin v prirodi. A imamo še nekatere
druge. Če se hoče rastlina naseliti na kakem prostoru zemeljske
površine, kjer je prej ni bilo, mora najprej dospeti tjakaj njen
plod ali pa seme. Plodove in semena prenašajo vetrovi, tekoča
voda, živali in žuželke, zlasti mravlje, zasadi in zaseje jih hotè
ali nehotè tudi človek. Zato je smer širjenja rastlin često zavisna
od teh činiteljev. Ko se rastlina na ta ali drug način naseli, živi
in se zaredi na novem mestu le tedaj, če so ondi njeni zahtevki
izpolnjeni. Le tedaj doraste, semeni in plodi. Semenitev, plodi
tev in z njima združena razploditev ali zareja pa zahteva še pred
hodne oploditve ali oprašitve, to je prenosa cvetnega prahu na
brazdo in v zarodno stanico (zarodnieo). Nekatere rastline se kar
same opraše, druge opraši veter, tretje žuželke. Nekatere od sled
njih obiskujejo in oprašujejo le prav posebne vrste žuželk; če
teh v kraju, kamor je rastlina dospela, ni, odpade oprašitev, zato
tudi semenitev. Rastlina se v takem kraju ne more razmnožiti
(zaploditi, zarediti, razploditi).
Oglejmo si sedaj, katera drevesa rastejo na našem ozemlju,
kako so se sem doselila in na kakšnem svetu so se naselila, kako
so se družila in udružila.
Na močvirnih tleh po dolinah in nižavah so dobrave in logi.
V teh raste družabno dob ali gnilec, ki živi rad na debelih pla
steh gline in ilovice, pomešane z blatom in peskom ob rekah in
potokih. Zahteva hranilno tlo, kjer voda raztopi mnogo hribin
ali kamenin. A ni zadovoljen samo s tem. Potrebuje tudi precej
dušičnatih snovi, zato se naseli le na takih krajih, kjer je poleg
prej navedenih snovi v zemlji tudi mnogo sprstenine. Po dobra
vah (dobovju) raste dob (Quercus pedunculata Ehrh.) bodisi dru
žabno sam ali pomešan z črno jelšo (olšo, Almus glutinosa
Gaertn.), brestom, topoli in vrbami, ponekod tudi z gradnom
(Quercus sessiliflora Salisb.). Dob raste po vsej Evropi; razširil
se je na sever do 63° sev. šir., v Rusiji le do 57°.
Živi zlasti v predelih, kjer je precej padavin. Dobov pas je
v zapadni Evropi zelo širok, zožuje se proti vzhodu in se klina
sto skonča na Kavkazu. Njegova splošna razprostranjenost sliči
torej zelo bukovemu arealu. Nekdaj je tvoril združno živeč
marsikje obsežne dobrave, ki so zaradi krčenja in drugačnega
človekovega poseganja v prirodne razmere povečini izginile. Lepe
5*

68

GABRIEL TOMAŽIČ:

dobrave rastejo le še v Posavju in Podonavju, na Slovenskem se
verno od Brežic in v Krakovskem gozdu blizu Kostanjevice na
Dolenjskem. Na onem delu slovenskega ozemlja, ki ga tu opi
sujemo, je živel prav gotovo v prejšnjih časih družno v dolini
Vipave in v spodnjem teku Soče. Dobrav v teh krajih ni več,
vsaj večjega obsega nimajo, večinoma raste dob le nasamno ob
rekah; nekaj več ga je v Panovcu, Podsabotinom, ob spodnjem
teku Vipave. Prave dobrave vidimo le v gornjem teku reke Mirne
in pri Motovunu v Istri. Na pravem kraškem tlu je zelo redko
drevo, tako pri Lipici in Doberdobu (Pospichal). Dob sega na
vadno le do 1000 m navzgor. Na našem ozemlju raste vzhodno od
Nanosa nad Ubel jskim še v višini 900 m (Pospichal), v gozdu
Dleto, kjer ga je precej, približno do 700 m nad morjem (Justin,
manuskript), celo na Planiku ga je našel Marchesetti. Posekane
dobrave se kaj hitro spremene v topolice ali pa še češče v vrbovje.
Topoli in vrbe rastejo tudi med dobovjem. Mogočno razrastlo
dobovje jim jemlje svetlobo, zato se ne morejo razviti in osta
nejo bolj grmasti. Razmere se zanje spremene, ko je dobrava
posekana. Na mah dobe svetlobe v izobilju, hitro prično buj
nejše poganjati in se širiti. Mladje, mladike, poganjki poganjajo
vsepovsod iz korenik vrbovja in topolov; kaj kmalu zaduše dobov zarod.
V
dobravah našega ozemlja rastejo vsa drevesa, ki uspevajo
na sličnih prostorih po vsej srednji Evropi, samo čremza (Pru
nus Padus L.) doseže le najsevernejši del naših krajev. Najdemo
jo samo ob robu Hrušice med Stranami in Šmihelom ter pod
Frlevcem pri Lažah blizu Razdrtega (Pospichal). Posamezne
čremze so tudi med bukvami in hrasti v tesneh dolin Reke in
Padeža (Justin, manuskript). Čremza ali čremsa je drevo, ki
uspeva v logih severne in srednje Evrazije; na jug seže do Pa
riza, do južnih obronkov Alp, do Stran, Šmihela, dolin Reke in
Padeža ter severnih balkanskih dežel. Ravno tako ni pri nas po
nekod velikega jesena (Fraxinus excelsior L.). Opazil ga nisem
nikjer v dolini ob gornjem teku Vipave, tudi v dolini Reke je
le nasajen (Justin). Vendar pa o jesenu ne moremo govoriti, da
bi tu potekala južna meja njegove razširjenosti, kajti pravi je
sen ima slično razprostranjenost kot dob in uspeva prav lepo na
vlažnem, hranilnem, globokem in s prstjo pomešanem tlu vse tja
do južne Italije in Epira. Lepo raste tudi v Furlaniji in marsikje
v Istri.
Topolje se razvije, kakor smo videli, na prav istih tleh, kjer
raste dob, če ta ne odjemlje topolam preveč svetlobe. Naseli se
pa topolovje tudi tam ob vodah, kjer je tlo plitvo, prodnato ali
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kamenito, kjer je premalo blata in sprstenine, da bi mogel ži
veti dob. Na takih mestih raste, zlasti če je nekaj ilovice in mnogo
peska med prodom, bela topol (Populus alba — bolje le topol,
topola). Njena domovina so logi Podonavja in Porenja, danes
pa raste podivjana tudi drugod n. pr. v logeh Furlanije, Vipave,
v Istri. Včasih zapusti bregove vodà in raste marsikje višje na
pobočjih in sicer tod le na laporju, tako grmasta pri Draguču
(Pospichal), drevesasta in grmasta s številnim mladjem na kore
nikah tudi pri Spod. Vremah (Justin, manuskript). Poleg topole
uspeva lepo jagned (Populus nigra). Zahteva kot topola prodnato
ali pa ilnato-peščeno tlo, precej vlage, veliko svetlobe. Raste pri
nas ob vseh rekah, tvori redke loge zlasti ob Vipavi med Logom
in Ustjami in še marsikje. Ljudje nazivajo take loge „topolice“.
S topolo in jagnedom raste navadno tudi različno vrbovje, na
boljših mestih nižavska jelša in dob. Prava domovina jagnedi je
nepoznana, kajti radi hitre rasti in malih zahtev jo je človek
marsikje nasadil, da zavaruje polja in travnike pred navalom
vodovja. Jagned je često prva rastlina, ki se naseli na golem
produ. A nasadil jo je človek tudi na suhih mestih, na gričih,
tako n. pr. okoli Vipave, da uporablja veje za trtne kole.
Mnogo obsežnejše od topolic je na prodnatem tlu ob rekah
vrbovje. Sestavljeno je iz raznih vrst drevesastih in grmastih
vrb. Najčešča in najvišja izmed njih je Salix alba L. Raste ob
bregovih rek in potokov po vsej Evropi in Aziji. Po vinorodnih
krajih — tako tudi v dolini Reke, Vipave in Brdih — je često
zasajena po vinogradih, ker rabijo njeno mladje kot vezivo.
Česta je med vrbovjem rakita (Salix incana L.). Njena domačija
so gorske doline južne in srednje Evrope. Mnogo rakite raste na
pesku in produ ob Soči in njenih dotokih tja v Furlanijo (Pospi
chal). Precej visoka drevesa spremljajo strugo Reke, Padeža, Su
šice, Raše (Justin, manuskript). Med tema dvema vrbama naj
demo povsod Salix triandro L., ki ima v splošnem isto razširje
nost kakor S. alba; ravnotako Salix cinerea L., ki ne živi le na
produ, marveč raste prav često tudi na vlažnih mestih v gozdo
vih. Kaj navadna v vrbovju je Salix purpurea L., pri nas in po
vsej Evropi in zmernotopli Aziji. Uspeva na produ in na pesku,
pomešanem s sprstenino, včasih precej daleč od vodà na lapornatem in brnjastem svetu (Letten) gorskih pobočij. Vse do sedaj
navedene vrste vrb sestavljajo rakitovje ali vrbovje povsod v
Evropi. So pa nekatere vrste vrb, ki so ob našem vodovju redke
ali jih sploh ni, češče pa rastejo na enakih prostorih v gorskih
dolinah Alp in v srednji Evropi. Sem je treba prišteti Salix fragilis L., vrbo zmernotople Evrope in Azije. Na našem ozemlju
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raste le ob bregu Soče med Plavmi in Gorico (Posp.), v dolini
Reke pri Premu, v dolini Kljunika in pri Senožečah (Justin ma
nuskript). Dalje Salix daphnoides Vili., ki je vrba srednje Ev
rope in Azije in ne raste v predelih ob Sredozemskem morju,
niti v Panonski nižini. Dobimo jo v dolini Podstenjška, kjer ra
ste, kakor bi bila tod domača, najbrže pa je le podivjana, kajti
zasajena je marsikje v dolini Reke (Justin).
Ob Soči, Vipavi, Reki in istrskem vodovju ni nikjer sred
njeevropske Salix viminalis L.. Ta vrba je v južni Evropi redka;
Pospichal jo je našel ob Avši v Furlaniji. Najbrže je tam le za
sajena, kakor je tudi ob Iščici (Juvan, vrtnar botan. vrta); divja
je šele na Štajerskem. Pravtako ni nikjer Salix nigricans Sm.,
vrbç srednje Evrope in Azije, ki ne raste nikjer v Sredozemskih
zemljah in v Panonski kotlini. Raste še ob Ljubljanici in pri
Medvodah. Na bregovih Soče v njenem gornjem teku in Raše živi
Salix glabra Scop.. Doma je na meleh in drčah v pasu planin
skega grmovja Vzhodnih Alp, Bosne in Hercegovine. Na produ
gorskih potokov sega često v doline, n. pr. ob Pišenci do 800 m
navzdol, ob Soči do Kobarida. Posamezni grmi rastejo tudi na
drčah Trnovskega gozda (že pri Ravnici nad Gorico) in Nanosa.
Od tu je dospela v dolino Raše.
Videli smo, da rastejo pri nas na opisanem ozemlju v
vrbovju ali rakitovju v glavnem iste vrbe kot v srednji Evropi
in zmernotopli Aziji; naše rakitne (rakitna, rakitniki) pa se ven
dar ločijo od onih v Alpah in v deželah severno od njih ter se
verno od naših obrobnih gora po pomanjkanju nekaterih vrb, ki
igrajo v sestavi rakitja manj važno vlogo.
Včasih raste med vrbovjem tudi nižavska jelša, ravno tako
tudi v družbi dobov na rodovitnejšem svetu. Največkrat vidimo
nižavsko jelšo (Alnus glutinosa Gaertn.), kako tvori lastne za
druge. Raste torej i na produ in pesku i na debeli sprstenini,
vedno pa le v nižavah in obsežnih dolinah, kjer podtalna voda
ne miruje in tam, kjer dobi dovolj raztopljenih hribinskih in
kameninskih snovi. Med vsemi našimi listovci prenese največjo
množino talne mokrote. Njeni zahtevki glede vode in hranilnosti tal so veliki. Zahteva tudi, da vsebuje tlo vsaj nekoliko gline,
čisti apnenci in peščenjaki ne zadovolje njenih potreb. Nižavska
ali črna jelša je evrazijsko drevo; na sever gre do 65° sev. zemlj.
šir., na jug sega v Evropi do Španije, Sicilije in step v južni Ru
siji. Na Slovenskem je je mnogo predvsem na Ptujskem polju
in Ljubljanskem Barju. Raste tudi povsod ob Reki, Soči in pri
tokih — zlasti v nižavi — ter ob vseh rekah v Istri. Navzgor sega iz
dolin Reke in Vipave do Ubeljskega pod Nanosom (Pospichal).
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Na ilovici, glini, vlažnem laporju raste tudi precej daleč v stran
od potokov in rek na podankih gričev n. pr. Klajniki blizu Gradi
šča pri Vipavi. Črna jelša je redko nasamno drevo ali grm, druži
se v jelšavjih (olšavjih, jelšinju, jelšanah). V dolinah Alp je na
vadno oni, ondi jo nadomešča na enakih prostorih siva jelša (Alnus incana L. Moench.). Napravlja obsežne združbe v planinskih
predelih. Njene zahteve in potrebe so slične onim prejšnje. Siva
jelša raste ob gorskih in planinskih potokih ter rekah, vendar ne
prenese prevelike vlage — v tem se loči od črne jelše. Rada ima
mnogo svetlobe, zato se bujno razkošati na vlažnih, močvirnih
krčevinah, posekah in pobočjih. Seže dalje na sever (do 70° sev.
zemlj. šir.) v Evraziji, kakor črna jelša, raste tudi v Sev. Ame
riki, proti jugu pa poteka njena meja do Pise, ob Soči navzdol
do Plav. Na Notranjskem Krasu, v Vipavi, Reški dolini in Brdih
je ni, raste pa sicer v vseh višje ležečih dolinah slovenskih pla
nin, še v Srbiji in Bosni.
To bi bilo lesovje, ki raste po močavah, ob rekah in poto
kih povsod tam, kjer je v vodi raztopljenih dovolj hribin, zlasti
apnenca. Logi in dobrave so danes tod zelo skrčeni; redki so in
malega obsega z izjemo vrbovja in jelševja. Najbrže tudi v pre
teklih dobah ni bilo zelo obsežnih takšnih zadrug, saj zavzema
pretežno večino ozemlja gorat in kraški svet, ki ni ugoden za
razvoj obsežnih dolin in velikih rek. V severnejših, zlasti pa severozapadnih deželah Evrope, kjer je bolj oceansko podnebje,
najdemo često na močavah še prav posebno lesjè, ki se naseli na
bar jih. To so v redkih gozdičih udružno živeče barske breze (Be
tula pubesceus Ehrb.) in gozdni borovci (Pinus sivestris L-.). Tako
brezovje in borovje je rastlo nekdaj na Ljubljanskem Barju —,
sedaj je skoro izginilo; na ozemlju, ki ga tu opisujemo, pa ne
najdemo nikjer šotnih mahov, nikjer barij, torej tudi takih brezovic in borovja ne more biti nikjer. Ta pojav ni le značilen za
predele na Slovenskem, ampak za vse dežele ob Sredozemskem
morju.
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GABRIEL TOMAŽIČ:

Résumé: Beiträge zur Kenntnis der Pflanzenverbreitung in Slovenien.
II. Einiges über Pflanzengenossenschaften, insbesondere Gehölze (Lignosa),
Auenwälder (Fluviisilvae) und Bruchwälder (Paludisilvae) des Reka- und
Vipava- (W ippach-) Tales, des Innerkrainer Karstes, des Trnovski gozd (Ter
no vaner Waldes) und der Brda (Coglio).
A ls Fortsetzung zu der im Geografski Vestnik 1928, S. 98— 106 erschie
nenen Erörterung über die Flora und Vegetation SW Sloveniens folgt hier
einiges über die slovenische Nomenklatur der Gehölzform ationen, sodann
eine allgemeine Beschreibung der verschiedenen ökologischen Faktoren, die
beim Zustandekommen der Pflanzengenossenschaften eine Rolle spielen, und
schließlich einige Bemerkungen über die Verbreitung von Bäumen und
Sträuchern, die bei der Zusammensetzung unserer Auen-, Bruch- und M oor
wälder beteiligt sind.
D ie Eichenau ( Q u e r c e t u m R o b o r i s , dobrava, dobovje) ist in un
serem Gebiete selten anzutreffen. Etwas ausgedehntere Q u e r c e t a R o 
b o r i s finden wir bei Brežice (Rann), im K rakovski gozd bei Kostanjevica
in Unterkrain, im Panovec, bei Podsabotin, im unteren Laufe des Vipava(W ipach-) flusses und an der Mirna (Quieto) in Istrien. Sont wächst
Q u e r e u s R o b u r nur vereinzelt und reicht bis 900 m hinauf, ist jedoch
auf die Flufltäler beschränkt. A uf den Karstplateaus ist diese Eiche sehr sel
ten, weil dieses Terrain keine größeren Täler und sonstige feuchte, tiefgründige
Gegenden besitzt. Die Eichenauen waren einst in den Tälern der Reka und
Vipava wohl ausgedehnter, sie wurden aber gerodet und gelichtet, an ihrer
Stelle entstanden Pappelauen ( P o p u l e t u m , topolice). Unsere Eichenauen,
— so viel von ihnen übrig geblieben ist, — sind aus denselben Bäumen zu
sammengesetzt, wie ähnliche Pflanzengenossenschaften Mitteleuropas, doch
fehlen hier vielerorts P r u n u s P a d u s L., und F r a x i n u s e x c e l 
s i o r L. . P r u n u s P a d u s L. erreicht bei uns die Südgrenze seiner V er
breitung und wächst nur in der Gegend von Razdrto (Präwald) SE des Nanos
bei Strane, Frlevc, Laže (nach Pospichal) sowie in den Tälern der Rekaflusses
u. Padežbaches vereinzelt (Justin). Auch F r a x i n u s e x c e l s i o r kommt
in diesem G ebiete wohl wegen Mangel an tiefgründigem Boden (Karstland)
nicht vor. Man findet aber diesen Baum in Friaul, Istrien u. noch südlicher.
Pappelauen wachsen auch auf weniger tiefgründigen, kiesigem Boden. Ihr
Hauptbestandteil sind P o p u l u s n i g r a und P o p u l u s a l b a . Beide
Pappelarten sind im G ebiete nicht indigen.
Viel verbreiteter als die Pappel- und Eichenauen sind die Grauweidengebüsche ( S a l i c e t a i n c a n a e , rakitna, rakitnik, rakitovje). An Flußund Bachufern wachsen überall S a l i x a l b a L., S a l i x i n c a n a , S a 
l i x t r i a n d r a L., S a l i x c i n e r e a L., S a l i x p u r p u r e a L., in ver
schiedenen Mengenverhältnissen. Außer diesen W eidenarten, die allerorts in
Europa an fließenden und stehenden Gewässern gedeihen, finden wir in un
serem Gebiete lokal auch einige andere, doch fehlen ganz oder teilweise
manche Salices, die sonst in Mitteleuropa Vorkommen. So wächst S a l i x
f r a g i l i s L. nur an einigen Stellen im oberen Savetale Krains, bei Piave
(Pospichal), bei Senožeče, im Kljuniktale, im Rekatale bei Prem (Justin).
S a l i x d a p h n o i d e s V i l i . , die im Mittelm eergebiete und in der Pannonischen Ebene fehlt, findet sich im G ebiete nirgends indigen, sondern nur
angepflanzt im Rekatale, verwildert im Tale des Podstenjšek (Justin), wild
aber selten, erst im Savetale Krains. Auch S a l i x v i m i n a l i s L. ist im
ganzen Gebiete nirgends indigen, angepflanzt kommt sie vor an der Aussa in
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Friaul (Pospichal), an der Iščica nächst L ju bljana (Juvan), wild erst in Un
tersteiermark. Ebenso fehlt S a l i x n i g r i c a n s Sm ., die noch an der
L ju bljanica (Laibachfluß) und bei M edvode wächst, in SW Slovenien. S a l i x
g l a b r a S c o p ., die ihre Heimat auf G eröllhalden der östlichen A lpen und
jenen der G ebirge Bosniens hat, reicht vielerorts an Gebirgsbächen ins Tal
herab, so an der Pišenca im Savetale bis 800 m (Paulin), an der Soča (Isonzo)
bis Kobarid (Karfreit, Caporetto), in den gerölligen Lehnen des Trnovski gozd
(Ternovaner Wald) bis Ravnica nächst Görz, am Nanos bis in die W eidenge
büsche des oberen Rašatales.
Erlenbrüche ( A l n e t u m g l u t i n o s a e , jelševje) dehnen sich überall
an Bächen u. Flüssen aus, doch fehlen ausgedehntere Bestände. G rauerlen
auen ( A l n e t u m i n c a n a e ) sind in den Tälern der istrianischen Flüsse,
im Tale der Vipava, der Reka, im unteren Laufe der Soča (Isonzo) nirgends
zu finden. Diese Erle wächst nur an Bächen u. Flüssen gebirgiger Gegenden
u. reicht südlich bis Pisa, an der Soča (Isonzo) bis Plave. Hochmoore, M oor
heiden, M oorwälder, das sind W älder der B e t u l a p u b e s c e n s und P i n u s s i l v e s t r i s mit Sphagnumarten fehlen vollständig im Gebiete. Die
Luft ist hier in der Nähe des mediterranen Beckens zu trocken, es fehlen
dazu ausgedehnte Talsysteme und Niederungen; überhaupt ist dieses als
Karstland gekennzeichnete Gebiet arm an Sumpfwäldern, Auen, Brüchen usw.

