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Avgusta 2018 je bila posekana velika bukev v parku 
med stavbama na Tržaški cesti 3a in 7 na Vrhniki. 
Spomladi je začela razpirati popke in obnemogla. Ni 
več olistala in se na hitro posušila. Ko sem se pogovar
jal z Vrhničani in povprašal, zakaj se je bukev posušila, 
sem dobil odgovor, da je bila »bovna«. Gre za posebno 
»bovnost«, ki potrebuje nekaj razlage.
O bukvi sem januarja 2006 za Občino Vrhnika  napisal 
strokovno mnenje. Drevo sem si natančno ogledal in 
dokumentiral ter v strokovnem mnenju ugotovil, da 
je drevo zdravo in vitalno. Napisal sem tudi, da gre 
za lep primerek svoje vrste, ki si zasluži varovanja in 
strokovne nege. Dal sem nekaj priporočil za malen
kostne ukrepe v krošnji in priporočil, »da se pod 
krošnjo bukve prepreči kakršnakoli nova tlakovanja, 
parkirna mesta ali poti, ker to drevesna vrsta zelo sla
bo prenaša«. 
Šlo je za rdečelistno bukev (Fagus sylvatica ‘Atropu
nicea’), kar je okrasna različica navadne bukve. Od 
običajnih gozdnih primerkov se loči po rdeči barvi list
ja. Na vrtovih meščanskih vil je bila rdečelistna bukev 
del železnega repertoarja dreves. Brez dvoma je bila 
posajena kot okrasno drevo, saj takšnih dreves pri 
nas v naravi ni. Še na fotografiji iz leta 2013 je bukev 
v odličnem zdravstvenem stanju, s polno olistanim 
vrhom in krošnjo, ki je segala ne le do pločnika, temveč 
do kolesarske steze. Nizko spuščena krošnja bukve je 
pripovedovala, da je bukev od mladih let naprej ras
la na planem, brez neposredne konkurence drugih 
dreves. Pri takšnih drevesih sega koreninski sistem 
še dlje od tlorisa zunanjega roba krošnje. 
Ob mojem obisku bukve leta 2006 je bil koreninski 
sistem že močno prizadet. Približno 60 % površine, 
kjer bi se moral razraščati koreninski sistem, je bilo 
tlakovane s pralnimi ploščami. Plošče očitno niso bila 
položene na betonsko podlago, ker so se vsaka po svo
je ugrezale, vzdigovale in izmikale. Vrhničanom nerav
na površina verjetno ni bila zelo všeč, za drevo je bila 
pa sreča v nesreči. Nobeno drevo ne mara tlakovanih 
tal nad koreninami, bukev pa zlasti ne. 50% prekinjen
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ega tlaka, ki prepušča dežnico in zrak, je še ravno tista 
meja prizadetosti, ki jo zdravo drevo lahko kompenzira. 
Po letu 2007 je prišlo so preureditve dovozne poti ob 
stavbi na Tržaški 3a. Stari tlak so odstranili, površi
no neprodušno zalili z betonom in ob robu zelenice 
napravili betonski zidec, ki je s temeljem porezal 
vse korenine pod seboj. Zahodno od bukve, nekako 
vzpo redno s Tržaško, so del starih plošč zamenjali s 
peščeno potjo. Videti je, da je bila pot izvedena korekt
no po gradbeniških pravilih, torej z utrjenim spodnjim 
slojem, ki je spet prizadelo velik del korenin zahodno 
od drevesa.
Tu je treba poudariti, da ima večina dreves korenine 
v globini med 15 in 45 cm. Globlje korenine ne more
jo, ker tam ni dovolj kisika, ki se troši pri sprejemanju 
vode in hranil. Rdeča bukev ob Tržaški je imela ko
renine še plitveje. Na ilovnatih tleh, na kakršnih je rasla 
ta bukev, je preplet tankih bukovih korenin le v zgor njih 
30 cm tal. Po rekordno vročem avgustu je bil bukvi 
septembra 2013 zadan odločilni udarec. Na preos
tanku dotlej nedotaknjenega koreninskega prostora 
so bila tla sfrezana, dosuta je bila zemlja in na novo 
posejana trava. Poškodba plitvih korenin od zgoraj je 
bila po mojem mnenju udarec, po katerem si drevo ni 
moglo več opomoči. Reakcijski čas dreves na usodne 
poškodbe je 5 do 15 let. Leta 2018 je bila bukev mrtva.
Prepričan sem, da nihče od vpletenih bukve ni hotel 
namenoma pokončati. Pokončala jo je nevednost. 
Za gradbenike so korenine motnja, ki se jih potrže z 
bagrom. Za mnoge arhitekte je drevo okrasek, ki ga 
narišejo na papir po navdihu kot sladoledar zabode 
zastavico v sladoled; tému, da drevo rabi korenine, in 
da korenine rabijo prezračena, nepohojena in netla
kovana tla, se ne pustijo motiti. V skrbi za mamice in 
otročiče pod starim drevesom brez pomisleka na
rišejo otroško igrišče, čeprav je to za korenine smr
tonosno. Vrtnar, ki dobro seje in vzdržuje travo, ni 
nujno specialist za drevesa. 
Bukve so toliko bolj delikatne, ker imajo izrecno obču
tljiv koreninski sistem. Ne prenesejo teptanja, ne 
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ObčAsNA RAZsTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja

Na območju notranjih morskih voda in terito-
rialnega morja Republike slovenije se nahaja 
devetinštiri deset registriranih arheoloških najdišč. 
Dosedanje raziskave so opozorile na velik poten-
cial potopljenih arheoloških najdišč za poznavan-
je sprememb okolja in klime v holocenu, plovnih 
sredstev, pristanišč in drugih pomorskih objektov 
ter medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.

3. 12. 2019 ob 10.00-18.00
TA VEsELI DAN KULTURE

Ob kulturnem prazniku vljudno vabljeni v raz-
stavišče moja Ljubljanica na brezplačni ogled 
stalne in občasne razstave. 

3. 12. 2019 ob 17.00
VODENJE PO ObčAsNI RAZsTAVI
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja

Arheologi potapljači iz Zavoda za podvodno arhe-
ologijo vam bodo iz prve roke predstavili rezultate 
podvodnih raziskav v slovenskem morju, ki so po-
tekale v letih 2018 in 2019, med katerimi izstopa 
razbitina večjega plovila. Na podlagi dokumenti-
ranih dimenzij in konstrukcijskih značilnosti ogrod-
ja in oplate, radiometrične datacije in uporabe 
pločevine iz kovne medenine gre najverjetneje za 
trgovsko dvojambornico, ki je potonila v sredini ali 
v drugi polovici 19. stoletja. 

14. 12. 2019 ob 11.00
sPLOŠNO JAVNO VODENJE PO 
RAZsTAVI mOJA LJUbLJANICA

spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnos-
tno kraško zaledje, številne arheološke na-
jdbe iz njene struge ter zgodovino razvoja 
Vrhnike, na katero je imela reka velik vpliv. 
Obiskovalci se lahko javnemu vodenju brez-
plačno pridružite z nakupom vstopnice. Prijave 
sprejemamo do petka, dan pred vodenjem na  
info@mojaljubljanica.si.  

prenesejo tlakovanja, ne prenesejo niti minimalnega 
zasipanja koreninskega prostora, ne prenesejo pre
kopavanja tal, ne prenesejo soljenja. Na ilovnatih tleh, 
kjer so korenine plitvejše, so še bolj izpostavljene. V 
mestu lahko obstanejo samo, če rastejo na zelenem 
otoku, na katerem imajo pod krošnjami nemoten mir. 
Za prav vsa dreves pa velja, da so stari primerki mno
go bolj občutljivi od mladih. Podobno je s starimi ljud
mi: dolgo in mirno lahko živijo, če jih ne izpostavljamo 
spremembam. 
Ljudje, ki živimo v mestu, si želimo zdrava, varna in 
funkcionalna drevesa, torej takšna, ki dajejo veliko 
prijetne sence, ki hladijo kraj in dajejo estetsko ugodje. 
Drevesa bi moral v mestu spremljati strokovnjak, ki se 
razume na drevesa v grajenem okolju, njihove potrebe 
in omejitve, in imeti besedo, ko se na območju korenine 
kar koli načrtuje in izvaja. 

Avtor: Matjaž Mastnak, univ. dipl.inž. gozd., kurator v 

Arboretumu Volčji Potok

NEVEDNOsT POKONčUJE mEsTNA DREVEsA
Območje bivše vojašnice 26. oktober na Stari Vrhniki (Foto: Maj Juvanec)

V parku bivše vojašnice 26. oktober na Stari Vrhniki, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine, je posajen 

sejanec vrhniške bukve. Vrhničane naj opozarja na to, da se drevesa čuva tako, da se jim zagotavlja nepohojena, 

nepovožena in netlakovana tla za življenje korenin. (Foto: Maj Juvanec)


