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lastnosti lepljenca, temveč jih nasprotno celo izboljša. Na-

grajenec meni, da bi bila ta metoda primerna npr. za zašči-

to vezanih plošč, kjer je razmerje med lepilom in lesom s 

tega vidika ugodnejše kot pri lameliranem lepljenem lesu.

Aleš Ugovšek je pri raziskovanju pokazal izjemno zavze-

tost, samostojnost in prodornost. Skrbno je analiziral re-

zultate in jih znanstveno natančno interpretiral. Diplom-

sko nalogo je napisal strokovno in slovnično vzorno. Prav 

tako jo je odlično zagovarjal. Prepričani smo, da bodo 

bralci revije Les o njem še veliko brali, saj se je Aleš ok-

tobra 2009 zaposlil kot mladi raziskovalec na Oddelku za 

lesarstvo BF. Trenutno raziskuje na področju razvoja so-

dobnih lepil iz naravnih surovin.

Nagrajenec Aljaž Sitar je diplomiral na visokošolskem stro-

kovnem študiju lesarstva, kjer je pripravil in uspešno zago-

varjal diplomsko delo z naslovom »Začetek kambijeve aktiv-

nosti in nastanek ranega lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) iz 

dveh rastišč v rastni sezoni 2008«. Mentorica pri delu je bila 

prof. dr. Katarina Čufar, somentorica pa doc. dr. Jožica Gričar.

Aljaž Sitar je v svojem diplomskem delu raziskal začetek 

aktivnosti v kambijevi coni navadne bukve (Fagus sylvatica 

L.) na dveh rastiščih: Panška reka (400 m n.m.v.) in Menina 

planina (1200 m n.m.v.). Eksperimentalno delo je potekalo 

na mikro izvrtkih, ki so bili odvzeti iz živih dreves v teden-

skih intervalih od marca do julija 2008. Izvrtki, ki so vse-

bovali novo nastali les, kambijevo cono in skorjo, so bili 

v laboratoriju prepojeni s parafinom. Z rotacijskim mikro-

tomom je pripravil histološke rezine prečnih prerezov, jih 

obarval z barviloma safranin in astra modro ter analiziral s 

svetlobnim mikroskopom in sistemom za analizo slike. Na 

mikroskopskih preparatih tkiv je preštel število slojev celic 

v kambijevi coni in meril širino tekočega ksilemskega pri-

rastka. Rezultati so pokazali, da so se delitve v kambiju na 

nižji nadmorski višini začele med 14. in 24. aprilom, na višji 

pa med 9. in 16. majem. Kljub razlikam v dinamiki nastaja-

nja lesa pa so bili časovni zamiki med posameznimi fazami 

ksilogeneze na obeh rastiščih primerljivi. Približno teden 

dni po aktivaciji je zasledil prve celice v fazi postkambijske 

rasti. Sinteza sekundarne celične stene pa se je pričela še 

teden do dva kasneje. Prva dokončno diferencirana vlakna 

s popolnoma izoblikovano celično steno so na obeh rasti-

ščih zasledili 5 do 6 tednov po aktivaciji kambija.

Aljaž se je s svojim delom vključil v raziskave Oddelka za 

lesarstvo, posebej doktorske disertacije mladega razisko-

valca Petra Prislana. Pri delu je sodeloval tudi s somentori-

co Jožico Gričar z Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri tem 

je pokazal sposobnost za timsko delo.

Novost diplomske naloge je proučevanje kambijeve aktiv-

nosti pri drevesih, ki rastejo na višji nadmorski višini (1200 

m). Take raziskave pri bukvi z bližine zgornje gozdne meje 

pred tem še nikoli niso bile opravljene. Aljaž je pripravil 

preparate iz mikro izvrtkov. Odvzem mikro izvrtkov pre-

mera 2 mm predstavlja prednost v primerjavi s pred tem 

uporabljeno metodo odvzema blokov tkiv, saj povzroči 

minimalne poškodbe pri drevesih. Ker je metoda mikro 

izvrtkov dokaj nova, so bile potrebne številne izboljšave 

tehnike priprave mikroskopskih preparatov. Tu se je Aljaž 

izkazal kot spreten in inovativen raziskovalec, ki je pri delu 

predlagal številne rešitve. Nagrajenec je opravil obsežno 

laboratorijsko delo, kjer je pokazal vestnost, inovativnost 

ter sposobnost timskega dela. Izkazal se je tudi pri analizi 

podatkov in pri pisanju dela. Naloga in skrbno pripravljen 

zagovor diplome sta bila odlično ocenjena.

Alešu in Aljažu za uspeh iskreno čestitamo.

Miha HUMAR*

DLAKAVA SLOJEVKA
ENA NAJPOMEMBNEJŠIH RAZKROJEVALK HRASTOVE HLODOVINE

* doc. dr., Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo, Rožna 
dolina, Cesta VIII/34, SI1000 Ljubljana, e. pošta: miha.humar@bf.uni-lj.si

Dlakava slojevka (Stereum hirsutum (Willd.) Pers.) je tipična 

saprofitska lesna gliva, zelo pogosta razkrojevalka hrasto-

vega lesa. Nekateri avtorji menijo, da ime Stereum hirsu-
tum ne označuje le ene vrste gliv, temveč to znanstveno 

ime označuje več med seboj sorodnih vrst, ki jih makro-

skopsko ne moremo ločiti, za to potrebujemo sodobne 

molekularne tehnike.

Za dlakavo slojevko so značilna večletna, majhna, kožasta 

plodišča, ki v več gostih slojih (glej slovensko ime glive), 

kot konzole izraščajo iz lesa. Včasih so tudi povsem ali del-

no prirasla na podlago. Plodišča so velika med 1 cm do 3 

cm, široka pa od 2 cm do 8 cm. So tanka, debela le 0,5 mm 



st
ro

ko
vn

e 
ve

st
i

33  62(2010) št. 1 

jedrovino (slika 2). Za trose je značilno, 

da vsebujejo veliko škroba, zato ob stiku 

z jodavico pomodrijo. Klobuki so včasih 

zaradi alg celo nekoliko zelenkasti, ven-

dar gliva in alga ne živita v sožitju. Alge 

izkoriščajo le dober položaj klobukov za 

boljšo izpostavljenost sončnim žarkom 

in posledično učinkovitejšo fotosintezo.

Dlakava slojevka je zelo pogosta gliva 

in je razširjena po celotnem zmerno-

toplem pasu severne hemisfere. Pov-

zroča belo trohnobo beljave listavcev, 

v kasnejših stopnjah pa lahko okuži tudi 

jedrovino. S. hirsutum razvrednoti veli-

ko hrastovine in bukovine na skladiščih 

hlodovine. Te glive pa ne srečamo le na 

hlodovini, temveč tudi na lesnih izdel-

kih, ki so v stiku s tlemi. Pogosto razkraja 

hrastove kole, pilote, slabo impregnirane 

železniške pragove in telekomunikacij-

ske drogove. Glivi ustrezajo temperature 

med 10 °C in 35 °C, optimalna je okoli 

25 °C. S praktičnega vidika je zalo po-

membno, da je gliva zelo občutljiva na 

pomanjkanje kisika. Tako lahko hlodo-

vino na skladiščih zaščitimo s potaplja-

njem v bazene ali s škropljenjem z vodo. 

Gliva po drugi strani za svoje delovanje 

potrebuje zelo vlažen les, saj ga razkra-

ja le, če njegova vlažnost presega 35 %. 

To pomeni, da hlodovino lahko pred to 

glivo zaščitimo tudi s hitrim razžagova-

njem in sušenjem žaganic.

Podobno kot številne druge lesne gli-

ve je tudi dlakava slojevka uporabna v 

zdravilne oziroma medicinske namene. V 

fermentorjih v tekoči glivni kulturi prido-

bivajo seskviterpen, ki ga v prehranskih 

dodatkih uporabljajo kot antioksidant (lo-

vilec prostih radikalov). Poleg tega v več 

patentih opisujejo uporabnost glive v bi-

otehnoloških procesih biobeljenja. Hkra-

tna inokulacija sekancev z glivama borov 

plutač (Phellinus pini) in dlakavo slojevko 

lahko bistveno zmanjša porabo energi-

je pri sulfatnem postopku pridobivanja 

celuloze in s tem izboljša ekonomičnost 

procesa ter zmanjša negativni vpliv na 

okolje.

Slika 1. Značilna plodišča dlakave slojevke izraščajo v plasteh.  
Robovi plodišč so zgubani kot robovi salonitnih strešnikov 
(foto: M. Humar)

Slika 2. Plodišča dlakave slojevke najpogosteje izraščajo le iz  
beljave in tvorijo značilen venec okoli  jedrovine (foto: M. Humar)

do 1 mm. Zgornja površina plodišč je, kot pove že slovensko in znanstve-

no ime glive dlakava (hirsut – kosmat), z neizrazitimi koncentričnimi pasovi 

rumeno oranžnih do rumeno rjavih odtenkov. Podobnih barv je tudi tanko, 

čvrsto meso trosnjaka. Rob klobukov je navadno zguban kot rob salonitnih 

strešnikov (slika 1). Himenij je gladek. Mlad je oranžen, ko je star, posivi. Plo-

dišča največkrat opazimo na čelih hlodov ali na lubju. Na hrastovih hlodih 

navadno plodišča izraščajo le iz beljave in na čelih tvorijo venec, ki obkroža 


