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Kaj je obglavljanje?

• Obglavljanje je strokovno nedopustni 
način obrezovanja dreves

• O obglavljanju lahko govorimo kadar 
izvajalec neselektivno skrajša ali odstrani 
večino vej in vrhov ter s tem večino 
listne površine



Kje iskati vzroke za obglavljanje?
• Obglavljanje je pogosto izvedeno 

zaradi strahu pred višino drevesa. Z 
nižanjem drevesne višine naj bi se 
povečala varnost drevesa. 

• Obglavljanje naj bi reševalo težave s 
preobilico sence, listja, plodov…

• Obglavljanje naj bi za več let, „na 
zalogo“ rešilo problem z 
obrezovanjem drevja



• Drevo je po obglavljanju trajno 
poškodovano!

• Drevo zaradi izgube listnega organa 
doživi šok

• Listi s pomočjo fotosinteze proizvajajo 
hrano za drevo, z odstranitvijo listne 
mase prične drevo stradati

Rezultat?



• Sprožijo se mehanizmi za preživetje, ki 
še dodatno oslabijo drevo

• Drevo skuša odstranjeno krošnjo 
nadomestiti z aktivacijo spečih 
poganjkov, za kar porabi veliko energije

• Sprožijo se poranitvena tkiva, ki skušajo 
zapreti rane, ki so nastale po rezih

Rezultat?



• Koreninski sistem od listja ne prejema 
več dovolj hrane, zato lahko oslabi

• Rane postanejo vstopno mesto za 
škodljive organizme

• Obglavljeno drevo se „bori na več 
frontah“, zato je še manj odporno proti 
boleznim in škodljivcem 

Rezultat?



• Sekundarni poganjki, ki odženejo z roba 
odrezane veje ali iz spečih poganjkov, so na 
podlago slabo pritrjeni

• Rastejo in debelijo se hitro zato ob dodatni 
obremenitvi (sneg, veter, …) obstaja povečana 
možnost za njihov odlom v primerjavi s 
primarno raščenimi vejami 

Rezultat?



• Drevo s sekundarno krošnjo 
postane potencialno bolj 
nevarno kot je bilo pred 
obglavljanjem

Rezultat?



• Drevo je zaradi izgube krošnje tako 
prizadeto, da ne uspe zapreti številnih 
poškodb, ki so nastale na mestu 
odstranjenih vej

• Poškodbe postanejo vstopno mesto za 
organizme razkrojevalce

Rezultat?



• Drevo zaradi splošne oslabljenosti ne 
uspe omejiti razkroja, ki se zato lahko 
nadaljuje v notranjost vej in debla

• Hkrati s šibkimi sekundarnimi poganjki 
dobimo zelo nestabilen organizem

Rezultat?



Rezultat?

• Drevo lahko zaradi skupka dejavnikov 
odmre

• Drevesa, ki obglavljanje preživijo imajo 
nestabilno krošnjo, šibka mesta v lesnih 
tkivih in so po nekaj letih lahko tudi višja 
in z več listne mase kot pred 
obglavljanjem

NASPROTNI UČINEK



Rezultat?

• Obglavljeno drevo je po ponovni 
vzpostavitvi krošnje potrebno pogosteje 
vzdrževati, oblikovanje nove krošnje je 
bolj zamudno, strokovno zahtevnejše in 
zato tudi dražje

• Za vedno poškodovano drevo bo 
predstavljajo potencialno večjo nevarnost



Rešitve?
• Nikoli ne naročajte obglavljanja dreves 

oziroma zavrnite izvajalca, ki vam 
obglavljanje ponuja kot sprejemljiv način 
nege

• Primerna vrsta na primerno mesto –
projekcija v prihodnost



Pot spominov in tovarištva,
Ljubljana



Kosovelova ulica,

Ljubljana



Rešitve?
• Strokovna nega!

• Arboristika, veda o negi dreves, ki temelji na 
poznavanju drevesne biologije

• Organizacije

– ADS – Arboristično društvo Slovenije
– ISA – Mednarodno arboristično društvo
– EAC – Evropsko arboristično združenje



Rešitve?
• Pravilo treh rezov za 

zmanjševanje teže vej (1 in 2) 
in končna, zaključna rez (3)



Rešitve?
• Pri obrezovanju se lahko 

odstrani le les veje

• Tkiv vejnega ovratnika ne 
smemo poškodovatiDA

NE





Rešitve?
• iz mlajših dreves lahko ob enkratnem 

posegu odstranimo do 20% zelene listne 
površine

• iz starejših dreves lahko ob enkratnem 
posegu odstranimo 5 do 10% zelene 
listne površine



Rešitve?
• Posamezna veja ima lahko na mestu 

reza premer največ 5 cm (občutljive 
drevesne vrste) oziroma največ 10 cm

• Premer vej, ki ostanejo naj bo vsaj 1/3 
premera odstranjenega dela 



Alternative?

• Glavičenje je metoda okrasnega 
obrezovanja dreves s katero lahko 
potencialno velika drevesa ohranjamo 
majhna

• Z glavičenjem je potrebno pričeti 
pravočasno

• Ni vsaka drevesna vrsta primerna za 
glavičenje



Alternative?

• Pred začetkom glavičenja moramo 
oblikovati glavne ogrodne veje

• Drevo bo tvorilo ti. glave, ki jih ne 
smemo poškodovati

• Odstranjevanje novih poganjkov 
mora biti redno





Povzetek

1. Obglavljanje drevo poškoduje in mu povzroča stres
2. Obglavljanje vodi k razkroju lesnih tkiv

3. Obglavljanje lahko povzroči sončni ožig skorje
4. Obglavljanje uniči lep videz dreves in vodi k nedopustni 

nevarnosti

5. Obglavljanje je dražje od pravilne tehnike obrezovanja 
dreves



Preprečevanje
• Izobraževanje naročnikov in izvajalcev
• NPK – arborist

• Predavanja

• letaki





Citati
Tako kot odstranitev 

slepiča zaupamo 
kirurgu in ne mesarju, 

tako tudi nego dreves 

raje zaupajmo 

strokovnim 

negovalcem dreves

Da zraste odraslo drevo, so 

potrebna desetletja, da ga 

uničimo z nestrokovnim 
obrezovanjem, pa le deset minut

Višina drevesa sama po sebi 
ne pomeni nevarnosti. Tako 

kot v strahu pred potresom 

preventivno ne podiramo 

nebotičnikov, iz enakega 
razloga ni smiselno v strahu 

pred podrtjem odstranjevati 

visokih dreves

Majhno in obglavljeno 

drevo je lahko bolj 

nevarno kot veliko in 

zdravo drevo
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