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Uvodna beseda
V dravski banovini je 47.13% produktivne povrszne pokrite z gozdovi. Vendar se gozdarstvu ne posveča ona pozornost, ki bi jo zaslužilo
spričo velike gozdne površine. Temu je morda krivo dejstvo, da veliko
gozdnih posestnikov ne oshrbuje svojih gozdov pravilno. Ako bi vsi,
tudi mali gozdni posestniki, umno gojili in racionalno izJwriščali gozdove, bi jim mogli donašati trajno mnogo več lesa in lesa boljše kalcovosti kakor pa dosedaj. Uspeh bi bil viden tudi v javnosti, kar bi
pripomoglo do večjega upoštevanja gozdarstva.
Dočim si morejo posestniki 1)ečjih gozdov (državnih, zakladnih,
razlaščenih in privatnih velegozdov ) namestiti svoje strokovno izvežbano gozdarsko osebje, ki jim gozdove pravilno upravlja, so številni
posestnilci malih gozdov navezani sami nase in na svoje, 'včasih pomanjkljivo znanje. Po vsakoletnih službenih obhodi.h občeupravnega gozdarslcega osebja je ugotovljeno, da je veliko gozdov brez uprave, da se z
niimi negospodarsko ravna, da so brez primerne zaloge lesa, da so lepa
debla, čeprav še nedo%ol'ela, izsek ana, ničvredni podhapniki pa neposekani, da so mladi nasadi igličastega drevja prcraščeni z raznim grmovjem in gozdnim plevelom, da so mladi gozdovi nepretrebljeni, tako
da od njih ni pričakovati lepih sesto jev in dobičkanosnih ter kvalitetnih množin lesa.
Vsi ti nedostatki kažejo na to, da je treba poleg neprestane propagande gozdarstva tudi stalnega poučevanja posestnikov, posebno mlajše
generacije.
Banovina je, uvidevši potrebo, omogočila poučna in nazorna predavanja, ki se prirejajo leto za letom po raznih krajih. Sleherni posestnik pa ne more posečati teh predavanj, ki se redkokrat ponovijo v
istem kraju. Treba mu je nuditi strokovno pomoč tudi s poučnimi navodili in razlagami v obliki letakov ali člankov v publilcacijah, ki so mu
lah/co dosto pne, ali na katere je naročen.
Naši praktično izvežbani strokovnjaki bi morali izrabiti vsako priliko in poseči po vsakterem sredstvu, ki jim omogoča delovati za pospeševanje gozdarstva in za čim večji napredek vseh gozdnih posestni.
kov. Priznati se mora, da se je v tem pogledu že marsikaj storilo: nekateri strokovni in drugi listi so objavili že mnogo poučnih spisov iz
gozdaTske panoge. Napisanih je bilo tudi nekaj poučnih knjig in bJ'OšuTie, ki so se po nizkih cenah, deloma brezplačno, razpečavaZe med
gozdne posestnike.
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Pogrešali pa smo doslej posebnega strol·wvnega glasila, ki bi redno
prinašalo poučno berilo za gozdne posestnike, jih stalno seznanjalo s
tekočimi, aktualnimi zadevami, cenami lesa na tržiščih, jim tobnačilo
razne, za gozdno gospodarstvo važne predpise in odredbe, jih opozarjalo na napovedane poučne tečaje i. t. d. V se te naloge si je nadel
GOZDARSKI VESTNIK, ki je pričel izhajati v Mariboru. Ob rojstvu
želim temu našemu strokovnemu glasilu, da bi doseglo svoj namen in
našlo zadostno podporo pri sotrudnikih in naročnikih.
Ing. A
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Namen Gozdarskega vestnika
. Potreba po gozdarski izobrazbi je posLala že zelo nujna. Kakor
v drugih gospodarskih panogah, tako tudi v gozdarstvu ne zadostuje
več znanje, ki smo si ga sami izkustveno pridobili ali ki so nam ga
posredovali naši očetje. Vsi, ki s svojim delOln oblikujemo naše gozdove in vplivamo na njihov razvoj ali se posvečamo teoretično
gozdarski stroki, moramo svoje slrokovno znanje neprestano poglabljati in izpopolnjevati. Vendar pa v današnji dobi uclejstvitvi tega
smoLra ne zadoščajo več samo razgovori, predavanja: članki, raztreseni po raznih listih in časopisih, letaki, tečaji in šole: v polni meri
marveč lahko ustreza tej potrebi le strokovni časopis, ki bo sproti
krilično obravnaval vsa aktualna gozdarska vprašanja in zbiral ter
objavljal vse potrebne empirične stro]wvne izsledke.
Slovenci doslej nismo imeli samostojnega gozdarskega glasila.
Zato smo sklenili v prepričanju, da je domači mesečni strokovni list
našemu gozdarstvu, naši lesni industriji in lrgovini res nujno potreben, izdajati Gozdarski vestnik; z lislom bomo poizkusili sistematično širiti slrokovno gozdarsko izobrazbo med naše ljudstvo.
Gozdarski vestnik je izključno strokovni listj zato bo prinašal
samo strokovne vesti in članke.
V Jistu bomo obravnavali vse gozdarske panoge, ki. so važne za
slovensko gozdno gospodarstvo. Priobčevali bomo članke in razprave, ki bodo tolmačili gojenje) varstvo in izkoriščanje gozdov) izmero lesa in zemljišč, urejanje gozdov, gozdne zgradbe) urejanje
hudournikov, lesno industrijo in· lesno trgovino. O lovslvu bomo
pisali, kolikor je v zvezi z varstvom in gojenjem gozdov in kolikor
splošno zaninla gozdne posestnike. Med obvestili bomo prinašali
zakonite predpise) odredbe) pravilnike) okrožnice, kratke vesti iz
vseh panog gozdarstva) stalistične podalke, poročila iz raznih krajev,
osebne vesU, novosti iz strokovne književnosti, trgovske navade, stanje lesnega trga) cene gozdnih pridelkov) borzna poročila in razne
sodobne gozdarske zanimivosti. Na strokovna vprašanja bomo odgovarjali v Dopisni gozdarski posvetovalnici. Strokovne gozdarske
besede in izraze pa bomo zbirali in tolmačili njihov pomen v Gradivu za slovenski gozdarski slovar. Vsebino lista bo ponazorjevalo
čim več črtežev, načrtov in slik.
Snov, ki jo hoče obravnavati list, je zelo obširna. Začetki so
skromni. Vendar je potreba po mesečniku za gozdarstvo, lesno industrijo in trgovino tako velika, da se nam ne zdi primerno še dalje
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()dlašali z njegovim izdajanjem. Končno in odločilno besedo glede
vsebine lista pa bodo imeli njegovi čitatelji: naročniki in sotrudniki.
Gozdni poseslniki varujejo in gojijo gozdove v splošno dobrobit
in jih izkoriščajo v svoj prid. Prav gotovo si vsi žele imeli čim lepši
gozd in istočasno dobivati iz njega čim več dohodkov. S čilanjem
svojega strokovnega lista in s pisanjem vanj bodo lažje, pravilneje in
donosneje gospodarili s svojim gozdom, kajti svoje lastne izkušnje
bodo lahko dopolnjevali z izkušnjami drugih.
Gozdarski inženirji, gozdarski tehniki, gozdarji, logal'ji, ču\-aji in
lovci imajo slrokovno izobra~bo, primerno svojemu delu. Gozdarski
veslnik jim bo nadaljeva]na dopisna šola, v kat.eri bo lahko gozdarsko osebje opisovalo svoja opazovanja in dela ter priobčevalo svoja
strokovna mnenj a.
Posestniki žag in lesni industrijaIci bodo lahko v listu spoznavali in ocenjevali rabo in sposobnosti raznih strojev za predelavo
le5a ter se seznanjali z načini mehanične in kemijske lesne predelave. Marsikalero misel in marsikaleri podatek v listu bodo mogli
koristno porabili v prid žagi ali drugemu svojemu lesnemu podjetju.
Gozdni delavci, lesni delavci in splavarji bodo dosegli večje
uspehe s povečanjem svoje izobrazbe. S čitanjem gozdarskega lista
si bodo razširili znanje o raznih vrstah orodja in strojev, o njihovi
rabi) načinu ln uspešnosti elela ter še o marsičem; svoje praktične
izkušnje pa bodo lahko po lisLu sporoča1i t.udi drugim.
Lesni trgovci in gozdni posestniki bodo našli v lislu razprave
in poročila o lesnem trgu, ki zahteva vedno bolj pravllno izdelavo?
predelavo in sortiranje lesa. V listu bodo podalki o prodajah, nabavah in cenah lesa v raznih krajih; v njem bo dobiti sliko o ponudbah in povpraševanjih v lesni trgovini.
Vzgojitelji bodo ravno tako dobili v listu marsikaj, kar se bo
dalo porabiti pri vzgajanju mladine. Učitelji namreč so v prvi vrsti
poklicani, da vcepijo mladini ljubezen do gozdov in ji dajo ono temeljno znanje o gozdarstvu, ki ga mora vsakdo imeti. Pri svojem
ljudskem izobraževalnem delu pa bodo lahko v izdatni meri in z
uspehom porabljali gradivo, ki ga bodo dobili v listu.
Slovenci smo znani po svoji knjižni in revialni p~oduklivnosti,
ki nas stavi med prve narode na svetu, venelar pa kljub ogromnemu
pomenu gozdarstva za na~e narodno gospodarstvo in ljudsko blagostanje doslej še nismo imeli gozdarskega lista. Gozdarski vestnik naj
izpolni to vrzel!
Ure dni št vo.
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Razmišljanja o pogozdovanju
Ing. S tanko S o toš e k (Maribor)

UVOD
Osnovni pojmi o gozdu. Glavni in najbolj viden znak gozda so
drevesa. Drevesa so raslline, ki imajo korenine, deblo in veje. Pri
pojmu drevo upoštevajo nekateri ludi višino dreves in smatrajo za
drevesa tiste drevesne rastline, ki zrastejo vsaj 5 m visoko. V naših
gozdih zrasLejo glavne vrste drevja 25 do 40 m visoko. Nekat~re
vrste dreves ne dosezajo le višine, nekatere pa zraslejo tudi višje.
Gozdu dajejo torej obliko drevesa. Vendar pa samo drevesa še ne
pomenijo gozda. O gozdu moremo govorili le tedaj, če rasle na večji
površini mnogo dreves. Toda tudi to še ni dovolj. Površina zemlje
mora biti tako na gosto zaraščena, da drevesa medsebojno delujejo
na svojo obliko in da lopIota, vlaga) svetloba ln veter na tej površini
ne zavisijo samo od podnebja v okolici, ampak tudi ocl gozela. Drevesa torej ne rastejo neod'.'isno eno od drugega. Rasl vsakega drevesa
je v neki zvezi z rasljo drugih dreves in življenje posameznih dreves
je zvezan o z življenjem drugih dreves v gozdu (slika 1).

Slika. 1. Oblika gozdnih dreves: 1. izven gozda, 2. ob robu gozda, 3. v
sklepu gozda eizv.)

V gozdu pa niso samo drevesa. Drevje je samo zgornja najbolj
vidna plast gozda. Pod visokim drevjem rasle nizko mlado drevje in
grmovje. Pod grmovjem pa podmladek in razno nizko rastlinje. Na
tleh leži listje, odpadle igli ce, suha lrava, semena in razni odpadki
vseh naštetih zgornjih plasti. Pod to talno odejo je prsl, ki se neprestano obnavlja, pod prstjo ali humusom je živa ze.mlja~ V prsti in v
živi zemlji so korenine rastlinskih 'zgornjih plasli'. Pod živo zemljo je
lnrtva zemlja, kamenje) pesek ali skala, v katere korenine ne segajo.
V gozdu živijo razen rastlin še razne gozdne živali, n. pr. ptice',
pernaJa in dlakasta divjad, žuželke, pajkovci, plazilci i. dr. Najbolj
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živahno in pestro pa je gozdno živalstvo v listju in v prsti, kjer živijo
milijoni in milijarde raznih glivic in drugih malih živalic pa tudi
enostavnih rastlinskih bitij, ki razkrajajo listje in druge odpadke na
tleh ter izprcminjajo organske snovi v anorganske. Vse to številno
malo živalstvo in rastlinstvo v prsti imellujemo s tujo besedo "edaphon'l. Vsaka vrsta rasUin in živali v gozdu pa je vezana na neko
določeno plast, določeno vrsto in določeno starost gozda.
Gozd je torej združba določenih vrst rastlin in živali (slika 2).
2ivljenje vsakega člena združbe je v zvezi z življenjem drugih členov.
Vsak člen gozda je neobhodno polreben del te združbe; vsak člen se
poteguje in bori v prvi vrsLi za hrano in za svoje polomstvo. V lem
boju za obsLanek se vrši med drevjem in drugim rastlinstvom boj za
hrano iz zemlje in za sončno svetlobo) med živalmi pa boj za živalsko in rastlinsko hrano. Toda istočasno si vsi členi s svojinl obstankom lucli pomagajo in omogočajo življenje drug drugemu . Skupni
me(Isebojni boj za obstanek z isločasnim medsebojnim podpiranjem
sta ~onilni sili življenja gozdov. Te in še druge naravne sile dajejo
končno obliko gozdu) ki je nasledek ravl10Ležja in delovanja teh naravnih sil.

Slika 2. Prerez gozda (izv.)

Nuloga gozdnih posestnikov in gozdarskega osebja pa je, izkorigozd tako, da se ne pokvari ravnotežje teh naravnih sil v njihovo škodo in v škodo okolice. Z vedno večjim razvojem gospodarstva posegajo ljudje vedno bolj v ravnotežje življenjskih sil gozda.
Radi tega se čuti zmerom bolj potreba po gozdarski izobrazbi vseh
tistih, ki živijo od gozda, in vseh tistih, ki odločajo o stanju gozdov.
Gozdno območje. Gozd je po življenjski moči najmočnejša združba živih bitij na kopnem. Samo ljudje so še močnejši. Zato se je
gozd razširil povsod, kjer ga niso ovirali zemljišče, podnebje ali
ščati
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ljudje. Površino zemlje, na kateri morejo uspevati gozdovi ali katero
pokrivajo gozdovi, imenujemo gozdno območje.
Gozdovi potrebujejo za svoj obstoj in za svojo rast primerna tla
ter določeno množino toplote in vlage. V krajih, kjer ni zadosti toplote, so drevesa bolj mala, redka in bolj grmasta vkljub temu, da
so tla še primerna in da je v zraku in v zemlji dovolj vlage. To lahko
opazimo v Sloveniji na visokih gorah, zlasti v Alpah. N ael višinsko
gozdno mejo se začnejo širili travnate planine; nad temi so gole skale
in sem ler tja v velikih višinah tudi večni led in sneg. V krajih, kjer
primanjkuje vlagc, je slika precej podobna, čcprav je dovolj toplote
in primernega zemljišča. Drevcsa postajajo vedno bolj redka, nizka
in grmasta in pokrajina prehaja v travnato pusto, kakor to vidimo
vzhodno od Prckmurja v Panonski nižini. Ce pa zmanjka še več
vlage, preide pusta ali stepa v peščeno, kamnito ali skalnato puščnyo. Tudi v krajih, kjer niso primerna Ua, ne more biti gozda,
čeprav je zaclosli vlage in zadosti toplote, n. pr. na strmih slenah,
ua vodah, na močvirjih in podobnem. Gozd tudi ne uspeva na obdelani ali drugače rabljeni zemlji, n. pr. na cestah in polih, na zgradbah, na poljedelskem zemljišču, v vinogradih, v sadovnjakih, na pašnikih ild.
Iz tega kralkega pregleda razširjenosti gozdov vidimo, da je v
Sloveniji prav malo takih površin zemlje, kjer ne more gozd uspevati
radi pomnnjkanja toplote, in da skoraj ni takih krajev, kjer bi primanjkovalo vlage. Tudi ni mnogo takih krajev, v ].::alerih bi bilo zemljišče samo od sebe neprimerno. Vse slovensIro oze.mlje leži v območju gozdov. Razširjenost gozda je večinoma omejena po delovanju
ljudi, ki so polovico zemlje obdelali lako, da morejo pridobivati pridelke iz drugih panog izkoriščanja zemlje. Precej površine zavzemajo tudi mesla, trgi, vasi in naselja ier razne promelne in druge
naprave.
Gozdna podncbna območja. Vsakemu je znano, da raslejo v naših gozdih različne vrste drevja in da uspevajo neke vrste drevja v
enih krajih boljše kot v drugih. Vzrok tega je v tem, da rabi vsaka
vrsta drevja za svojo rast neko določeno vrsto lal, določeno množino
zračne in talne vlage ter zračne in talne toplote. Toplota in vlaga
zavisita največ od podnebja. Zalo raslejo vrazličnem podnebju različne vrste drev.ia in radi necnakih tal raste v istem podnebju več
vrst drevja. Slovenske gozdove moremo razdeliti (po Mayrju) po
glavnih vrstah drevja na posamezna gozdna podnebna območja:
1. lovorjevo območje (laurelum) obsega najtoplejše pokrajine od
obal Jadranskega morja pa do približno 300 ro nadmorske višine.
V lovorjevem območju rastejo lovorji, oljke, adl'aši, zelenike, ciprese,
pinije, primorski bori, beli bori in razna druga južna drevesa.
2. koslanjcvo območje (caslanelul11) zavzema kraje s toplim poletjem in z blago zimo: Primorje od 300 do 500 ru nadmorske višine;
Belo krajino, spodnje Posavje, srednjo in spodnjo dolino Krke, Dobravo, Ptujsko polje, Dravsko polje, Slovenske gorice, Mursko polje
ler nekatera prisojna pobočja, vse do 300 ali 400 ID nadmorske višine.
Do severne in višinske meje tega območja se raztezajo med drugimi

7

gospodarskimi panogami vinogradi in sadovnjaki. V koslanjevem
območju rnsLcjo kostanji, dobi, gradenj, ceri, puhasti hrasti, jeseni,
bresli, gabri, črni bori, rdeči bori, gabrovci in razno drugo drevje in
grmovje.
3. bukovo območje (fagetum) je zelo obsežno . Semkaj spadajo
vsi kraji, ki ležijo višje od kostanjevega območja in sicer na prisojnih
legah do 800 ali 1000 m višine, na osoj nih legah pa do 400 aU 600 ro
višine. V bukovem območju uspevajo bukve, dobi, gradenj, javori,
tresli, breze, gabri, vrbe, jclše, jeseni, lipe, rdeči bori, črni hori,
smreke, jelke in macesni.
4. smrekovo območje (picetum) se razprostira nad bukovim območjem, na prisojnih legah ocl 800 ali 1000 do 1600 ali 1800 m višine, na osojnih legah pa od 400 ali 600 elo 1300 ali 1500 mvisoko,
1. j. elo višinske gozdne meje. V smrekovem območju rastejo smreke,
jelke, topoli, rdeči bori, macesni, jerebike) jelše, breze, vrbe, cemprini, ruševje in drugo.
5. planinsko območje (alpinctnm) je v krajih Bad višinsko gozdno
lDejo. V tem območju ni več pravega gozda, ker mu primanjknje
lopI ote. Sem in tja rastejo grmasta drevesa, v višjih legah so Ll'avnale planinc in nacl njimi gole skale ter led 1.n sneg,
Podnebna gozdna olnnočja pa niso med seboj ostro loc:ena in
omejena, temveč prehajajo eno v drugo, Tudi niso redki otoki enega
obmoc'::ja v drugem območju: Ljubljanska koLlina 11, pr. ima višinsko
lego kostanjevega območja, vendar je podnebje že loliko hladno) da
uspcyajo le gozdovi bukovega in deloma ll1di smrekovega območja .
Okolica Maribora pa ima nasprotno že deloma višinsko lego buko\'ega obmoc:ja, vendar spadajo njeni gozdovi v kostanjevo obmot.je,
ker severni velrovi nimajo semkaj pravega dostopa in je okolica
izpostaY]jena južnim velrovom,
(N
d l'
.
'} d "č)
i a a JeYan,]c pn 10 nJl· .

Lega hlodov v jarmeniku
Ing, Stanko S o toš c k (Maribor)

2agarji, žagarski poslovodje in posestniki žag dosezajo uspehe s
predelavo lesa. na žagah, če uredijo in izvršijo vsa dela na najprikladnejši način in v najprimernejšem času . Ce naredijo napako, če
jim kakšna važnejša slvar ni znana ali če niso pazljivi od dovoza
hlodov do odpreme žaganega lesa, se prav lahko zgodi, da imajo pri
predelavi izgubo, pri tem pa se pogosto ne zavedajo, kje tičijo
vzroki za njo. Zelo često se dogaja, ela dosezajo s prede1avo manjše
uspehe, kot je v danih razmerah dosegljivo.
Na uspeh predelave lesa na žagah vplivajo: vrsta, debelina) dolžina in kakovost hlodav, hloclišče, skladanje hlodov, odbiranje hlodov, izbiranje hlodov) čas od sečnje do žaganja) lega hlodov v jarmeniku, način žaganja) razvrstitev žag, jarmeniki, čelilniki, robilniki,
delovanje strojev in strežba strojem, ureditev žagal nice, odbiranje
žaganega lesa) skladišče žaganega lesa) odpraya žaganega lesa, čas od
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žaganja do odpreme žaganega lesa, vrsta, debelina, Sinna, dolžina in
kakovost žaganega lesa, ureditev dela, spretnost delavcev) znanje
delavcev itd.
Hadi neprimernih strojev, neprikladne ureditve dela ali radi
nepravilnega izvrševanja nekaLerih del dobijo pogosto žage manj
žaganega lesa in slabše žagan les, kot bi to bilo mogoče. Iz istih
vzrokov se na nekalerih žagah pokvarijo stroji. Na ta in podoben
način gredo lnnoge vredllosli v izgubo, ki bi bile drugače dosegljive,
se pa tako ne dajo več pridobiti nazaj.
Potrebno bi bilo obravnavati vse vzroke, ki smo jih našteli, in
še mnogo drugega. Začnimo z n8jlažjim in najenoslavnejšim ter si
poizkusimo za sedaj ogledati samo lego hlodov v jarmeniku, ker je
to za začetek še najlažje. Hlod more namreč biti obrnjen v različne
lege) toda samo ena lega je v vsakem primeru pravilna.
Pri določanju lege hlodov moramo najprej vedeU, na kakšen način bomo hlod razžagali. Na naših žagah žagamo hlode večinoma
na dva načina: z enkratnim žaganjem in z dvakralnim žaganjem.
Enkratno žaganje. Pri enkralnem žaganju gre hlod skozi jarem
veni legi) in sicer pri polnem jarmeniku samo enkrat. S tem
žaganjem se dobijo neobrobljene deske in krajniki (slika 1.).

Slil<a 1. Lega hloda\' brez napak pri enkratnem žaganju (izv.)

Dvakrafno žaganje imenujejo skoraj povsod prizmiranje. Pri
clvakraLnem žaganju gre hlod skozi jarem v dveh legah, in sicer skozi
jarem polnega jarmenika samo dvakral (slika 2.). laganje v prvi legi
imenujemo pravo žaganje ali LucIi robljenje prizme. :Laganju v drugi
legi pravimo drugo žaganje ali Ludi žaganje pri zme. Hlod je pri
drugem žaganju obrnjen zn čeLrt kroga, L j . za 90°. Pri prvem žaganju dobimo prizmo, neobrobljene deske in krajnikc. Pri drugem
žaganju razžagamo prizmo in dobimo obrobljene deske, nekaj neobrobljenih desk in krajnike.
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Lega hlodov more biti zelo različna in zavisi poleg načina žaganja še od lastnosti hlodov. Hlodi, določeni za žaganje, morejo biti
enako debeli in enako dolgi ter imajo lahko skoraj enako kubaturo,
vendar nimajo enake kakovosti: eni imajo več, drugi pa manj napak
in tudi napake niso enake in niso na istih delih hI oda. Zato je potrebno pri vsakem načinu žaganja oceniti tudi vse lastnosti lesa in na
podlagi pravilne cenitve položiti in privezali na voz vsak hlod v najprimernejši legi. Samo od sebe je razumljivo, da mora biti os hloda
v isti smeri, v kateri so žage.
Hlodi brez napak so popolnoma okrogli, polni, ravni, gladki in
zdravi. Takih hlodov je zelo malo in le redkokdaj pridejo na žago.
Navoz jih moremo položili obrnjene v katerokoli lego, kaj ti pri
vsaki legi dobimo najboljše blago in največ blaga, k:i se da dobiti
iz hlodov na dotični žagi (sliki 1. in 2.).

prvo žaganje
drugo žaganje
Slika 2. Lega hlodov brez napak pri dvakratnem žaganju (izv.)

Pakrožni hlodi so že bolj česli. Branike leh hlodov so na
obeh straneh širje, da drugih dveh straneh pa ožje. Če ti hlodi
nimajo nobenih drugih napak, bomo hlode pri enkratnem žaganju
obrnili s čelom pokonci, pri prvem žaganju dvakratnega žaganja pa jih
žagaH z ležečim čelom (sI. 3. in 4.), kar je za smrekove, jelkove in borove hlode skoraj vedno najbolj pravilno . Na ta način bomo dobili manj
desk in manj široke deske. Ker bomo dobili manj desk, bo šlo manj
lesa v žagovino in kubatura žaganega lesa bo večja. Sirje deske jmajo
višjo ceno in nadaljnje delo je cenejše, ker pride v delo manj kosov z
večjo kubaturo . Dobro je tudi to, da imajo vse deske po vsej širini
in dolžini približno enako široke branike in s tem po celem enako
kakovost lesa, kajti take deske manj pokajo. Z nepravilno lego bi
dobili sicer več desk, toda kubatura teh desk bi bila manjša, ker bi
šlo več lesa v žagovino. Razen tega je vrednost ožjih desk manjša
od vrednosti širjih desk; pa tudi sušenj e bi bilo težj e, ker bi
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imele deske na enem delu ozke branike, na drugem pa široke ter bi
med obema deloma deske pokale. Tudi s tem bi se vrednost žaganega lesa zmanjšala radi številnejših in bolj dolgih razpok. (Pač pa
1 .

nepravilno
pravilno
Slika 3. Lega pakrožnih hladov pri enkratnem žaganju (izv.)

nepravilno
pravilno
Slika 4. Lega pakrožnih hlada" pri dvakratnem žaganju (izv.)*)

se žagarju izplača pakrožne hlode polagati v legi, ki je opisana za
nepravilno, če je njegovo delo plačano po kosih ali če se žagan les
prodaja po kosih.)
(Nadaljevanje prihodnjič~)
*) V slikah 4.) 6., 8., 10., 12. in U. so zarisane žage za prvo žaganje s
celimi . črtami, žage za drugo žaganje pa črtkasto.
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Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRASANJA
1. Slovenske gozdarske knjige

Ljudje me
Prosim) da mi

večkrat izprašujejo za
sporočite, katere knjige

slovenske gozdarske knjige .
bi lnogel nasvetovati in pri-

poročati.

J . K.,

st.

Vid nad Ljubljano .

2. l\'Iala smrckova grizlica (Nemalus abielinus CIn.)
V gozdu imam nekaj hektarjev lepega smrekovja. Več kot trideset let so smreke lepo raslle, da jih je hilo veselje gledali. Sedaj
pa že nekaj let zaostajajo in imajo vsako leto manjše prirastke v
vrhu. Zadnje leto so smrekam vrhovi pOl'javcli, kot da bi jih osmodila slana. Našel sem neke čudne gosenice. Prepričan sem, da so te
gosenice objedle jglice v vrhih. Vrhovi so tako s!abi, CIa se resno
bojim za svoje smreke. Rad bi vedel, kako naj rešim smreke.
A. M., Dobrovnik, Prekmurje.

3.

Rastišče

za kanadske topole (Populus canadensis)

Zvedel sem, da pogozdujejo mokra zemljišča v Banatu in v Prekmurju s Lopoli posebne vrste. Pravijo, da rastejo ti topoli zelo hitro,
da so v peldesetih letih debeli čez 1 ml precej visoki in da ima njihov les lepo ceno. Na svojem posesLvu imam ob potočku moker
travnik, od kalerega nimam nobene prave koristi. Pišite, prosim, kje
se dobijo ti topoli in kako jih naj sadim .
F. P., Ošelj na Pohorju.

ODGOVORI
1. Slovenske gozdarske knjige
Praktično

gozdarstvo obravnavajo:
1. Ivan Salzer: Kratek popis smrekovega lubadarja, Ljubljana
187G. (razprodano, mogoče se dobi v starinarnah).
2. Avgust Guzelj: Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev
na Kranjskem in Primorskem) Ljubljana 1903. Založilo Gozdarsko
drušLvo za Kranjsko in Primorsko (razprodano, mog0če se dobi v
starinarnah ).
3. Ing. Anton Sivic: Poljudna navodila za merjenje lesa, II. izdaja, Ljubljana 1922. Izdala in založila Kmetijska družba v Ljubljanii. Cena din 12.-.
4._ Ing .. Anton Sivic: Pomen kmečkih gozdov, Lj,u bljana 1923.
Izdala in založila Kmetijska družba v Ljubljani. Cena din 2.-.
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5. Gozdarstvo v Sloveniji) Ljubljana 1923. Uredil ing. Anton
šivic. Izdala ljubljanska podružnica Jug. šumarskega udruženja.
6. Obče in splošne uzanec ljubljanske borze za blago in vrednote za trgovino z lesom, Ljubljana 1925., ponatisk iz 37. kosa Uradnega lista ljubljanske in mariborske oblasti z dne 21. aprila 1925.,
št. 125.-126. Založila Yougoslave express reclame company, Ljubljana.
7. Ing. Anton Sivic: Gozdarstvo v Ljubljanski oblasti leta 1926.
in 1927., Ljubljana 1928. Cena din 30.-.
8. Mirko Logar: Kubična računica za okrogel les) Ljublj.ana
1928. Založila Jugoslovanska knjigarna v Ljubljani.
9. Mirko Logar; Kubična računica za rezan in tesan les) Ljubljana 1929. Založila Jugoslovanska knjigarna.
10. Lesni trgovec (praktična navodila za lesno trgovino), Ljubljana 1929. Samozaložba. Tisk Učiteljske tiskarne.
11. Ing. Viktor Novak: O urejanju gospodarstva z gozdi) Ljubljana 1933 Založil gozdarski odsek kr. banske uprave v Ljubljani.
Cena din 30.-.
12. Ing. Jože rvfiklavžič : Kmetsko gozdarstvo, Ljubljana 1933. Izdala ljublj . podn'lžnica Jug. šumarskega uclružellja. Cena din 8.-.
13. Ing. Mirko Sušteršič : Naš gozd, Celje 1935. Izdala Družba
sv. Mohorja v Celju. Cena din 52.-.
14. Ing. Viktor Novak : Pratika za gozdne posestnike, Ljubljana
1936. Izdala Kmetijska družba v Ljubljani. Cena din 6.-.
15. Dečji dan za pogozdovanje, Ljubljana 1936. Založila kr. banska uprava v Ljubljani. Cena din 2.-.
lG. Ing. Franjo Sevnik: Oglarstvo v Sloveniji, Zagreb 1936 .. Ponatis iz Sumarskega lista, 1936.
17. Za naš les, vodič in katalog za' jesenski ljubljanski velesej'em
193G. Založil Ljubljanski veleseje·m.
18'. Ing. Anton Sivic in Franc Znidaršič: Lovski zakon, zbirka
lovskih predpis'ov z razlago, Ljubljana 1936. Samozaložba, cena
din 68.~.
J(llji~te in knjižice lahko naročite pri okrajnih gozdarskih retierentih in v knjigarnah. Mnogo poučnega in koristnega za gozdarstvo
lahko dobite v nekaterih kosih Uradnega in Službenega lista, v gospodarskih listih, v kmetijskih knjigah in listih, v lovskih knjigah in
listih, v raznih koledarjih in v prirodopisnih knjigah. :Mnogo praktičnega, priročnega' in za prakso vsak dan potrebnega Rudi Sumarsko
lovački kalend:~.r) ki ga vsako leto izdaja prof. dr. Nenadic, Zagreb,
Vnkolinoviceva 2, za ceno din 25.-.
.. Stanko S o toš e le

2. i\fala smrekova grizI ica (Nematus abietinus, Chr.)
Vaš. smrekov gozd ni odgojen na pravem; rastišeu,.ker so smreke v
pretoplem podnebju in rastejo v preveč SUhC'i-ll zraku ter verjetno tudi
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na preveč suhih tleh. Ko so bile smreke še mlade, so lepo rastle in se
hitro razvijale. Ko pa so postale. večje, jim je začelo primanjkovati
talne in zračne vlage. Zaradi tega so v najlepši dobi začele zaoslajati
v rasti; njihova odpornost se je zmanjšala. Na oslabijenih smrekah
so se razmnožile male smreko ve grizlice (nekateri jim pravijo tudi
sll1rekoyc ose). Te grizliee rojijo v aprilu in v začelku maja. PoLem
ležejo samice jajčeea na smreko ve igli ee, najraje v vrhove najvišjih
smrek. Iz jajčec se izležejo pagosenice, ki so zelo podobne gosenicam
meluljev. Dober mesec objedajo pagosenice smrekove iglice, potem
se spustijo na tla ter se zabubijo nekaj centimetrov globoko v zemlji,
zapredene v trden zapredek. Spomladi izleti nov, še šlevilnejši rod
tega mrčesa.
Smreke rešiti je zelo težko, ker ne rastejo na pravem rastišču. Ta
mrčes se zal'edi predvsem v takih smrekovih gozdovih. Uspešno
sredstvo za obrambo smrekovja vpretoplem podnebju pred malimi
smrekovimi grizlicami mi ni znano in ga verjetno tudi ni. Ministrstvo Z3. . gozdove in rudnike je leta 1936. po navodilih Ento.mološkega
zavoda iz Zagreba napravilo poizkuse za zaliranje tega mrčesa. V
Dobravi pri Brežicah so oprašili mrčes na smrekah s strupenim
prahom. Delali so z ročnimi, motornin1i in aeroplanskimi prašil niki.
Mogoče bo nekoliko pomagalo, če boste varovjl1i škorce in grivarje, seveda, če je to pri vas mogoče. Najboljše bi pa bilo zaradi
neprlkladnega rastišča zamenjati na primeren način in v primernem
času smrekov gozd z gozdom iz drugih rastišču prikladnejših vrst
drevja (hrasti, rdeči bori, kostanji, bresti).
Stanko S o toš ek.

3.

Rastišče

za kanadske topole

Topol, za katerega vprašate, je kanadski topol (Populus canadensis Mon). Vendar travnik na Vašem posestvu ni pripraven za te
topole. Mislim, da je Vaš Lravnik na višini 600-800 m. Na travniku
je prav gotovo večkrat slana in il? so verjetno težka. Kanadski to,peli
pa uspevajo v bolj toplenl podncbju s kratko zimo, tla pa rabijo
rahla, precej r6dovitna, sveža in mokra) a vendar še dovolj zračna.
Donosnost travnika mOl'ele povečati, če ga n. pr. pogozdite s
črnimi jelšami. Nabavite si mlada drevesea in sadike ter jih posadite na vlažnih tleh v jamice, na mokrih tleh pa na kupčke.
S tanko S o toš e k.

Podprimo ureditev p"otokov in rek
z gojenjem in varstvom gozdov!

Propadu gozdov sledi"propad narodov!
14
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Sodobna vprašanja
I{O~I{URENCA

SPLA VOV IN ZELEZNJCE

ZA PREVOZ LESA

V Dravski in deloma v Savinjski dolini so bili splavi vedno
tekmec železnici . Ta konkurenca je imela zelo krepak odraz
v zadnji dobi nizkih cen na lesnem trgu od leta 1930. do "1936. V teh
letih je bilo mnogo prodajnih ponudb in razmeroma malo povpraševanja po lesu. Ker ima les v primeri s prevoznimi stroški zelo nizko
ceno, so skoraj vsi lesni trgovci poizkušali nabavljati les po cenejši
vodni poti. Opaziti je bilo, ela so uporabljali to ceneno prevozno pot
tudi lesni trgovci, ki so bili precej daleč od splavnih potokov in rek
ier so na velike razdalje prevažali les iz skladišč in v skladišča.
V teh časih se železnica ni poizkušala prilagoditi novim tržnim
cenam z znižanjem prevozne tarife . Stroški prevoza blaga po železnici niso bili več v skladu z vrednostjo blaga. Dogajale so se nenavadne slvari: stroški za prevoz gradbenega lesa v nekaiere južne
kraj e v naši drža \'i $0 bili večji od tržne vrednosti istega lesa. V teh
letih se je splavarstvo precej razmahnilo. Tedaj je generalna direkci.ja železnic pod pritiskom splavarske konkurence začela iskati rešitve vprašanja, ki je za njo postajalo vedno bolj pereče . Spomladi
lela 1936. je klala določene popuste za železniški prevoz blaga. Toda
praksa je v kratkem času pokazala, da se vprašanje ne da rešiti s
temi popusti in prišlo. je do ponovnih izprememb. Končno je ostalo
pri dajanju posebnih nagrad aH refakcije (Aneks. poz. 20.) za prevoz
blaga od postaj pri splavarskih pristaniščih do postaj s splavarskimi
pristaniščL Generalna direkcija železnic je s to refakeijo nameravala
znalno povečati tovorni promet na progah, ki so bile najbolj prizadcte po splavarski konkurenci.
Tovorni pl'omet se je na poslajah s lemi ugodnostmi dejansko
povečal. Na videz se je zdelo, da je vprašanje uspešno in v celoti
rešeno .. Toda ob nalančnejšem motrenju novega položaja se je
pokazalo, da s tem ni bila najdena zadovoljiva rešitev niti za železnico in niti za gospodarstvenike.
Hitro se je povečal promet le na postajah s prevozninsldmi popusti, toda na škodo okolišnih postaj brez popustnih pravic, kar je
imelo za posledico živahno prevažnnjc lesa na vozovih in t6vornj]1
avtomobilih do železniških postaj s prevozninskimi popusti. Poučen
primer je postaja Dravograd-Meža. Na to postajo so vozili les iz
krajev oddaljenih tudi 30 in še več kilometrov. Od te postaje so pošiljali le3 naprej po železnici in za železniški prevoz plačali znižano
prevoznino. Na postajo so dovažali les večinoma po kolovozih in
cestah) vzporednih z železniško progo. Na cestah so bile cele kolonc;
ki so vozile blago proti Dravogradu, železnica pa je na tem delu
prevažala prazne vagone. Ves promet tuzemskih pošiljatev, ki je bil
do tedaj razdeljen na okolišne železniške postaje Prevalje, Sv. Jederl, S]ovenjgraclec, Dovže itd. , se je osredotočil na postaji Dravogracl-Mež8, ki leži ob Dravi in ima ugodnostno prevozniško tarifo
za les. Promet na lej postaji je bil pretirano veJik, na okolišnih po::močan
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stajah pa je radi tega prenehal skoraj ves promet tuzemskih pOšiljalev.
Isto se je dogajalo na sprejemnih postajah, n. pr. v Bački.
Tamkaj so trgovci naročali vagone do najbližje poslajel ki je bila
deležna popusta, in so s teh postaj oclvaža1i les na vozovih.
Ze iz tega kratkega pregleda se vidi, da ni bil dosežen gluYni
namen prevozninskih popustov. SplavarsLvo ni bilo prehudo prizadeto, ugotovljeno je celo, da je bilo na splavih V letih 193G. in 1937.
odposlanega toliko blaga, kot da ni bilo nobene ugodnosti za prevoz
na železnicah. Vzroka temu dejslvu je iskati v tem, da so imeli od
popustov največ koristi tisti gospodarstveniki, ki so daleč od splavarske poti. Razen tega je treba upoštevali, da ni železniška mreža
nikjer tako razvita, ela hi bil povsod približno enak dovoz do najbližje železniške poslaje ali do najbližjega splavarskega pristana.
Končno je tudi precej takih krajev, ki imajo ob splavarski poti tako
ugodno lego) da je odprava lesa po splavih vedno cenejša kot po
železnici, tako da jim ne morejo škodovati nobeni še tako veliki železniški popusti.
Generalna direkcija državnih železnic je z 31. decembrom 1937.
ukinila vse popuste) ki jih je nudila radi splavarske konkurence vse
od spomladi leta 1936. Popusti niso bili ukinjeni zaradi bližajoče se
zime in samo zaradi tega, ker se pozimi ne da splaviti, temveč verjetno zato, ker ni bila spopustnimi prevozninami dosežena rešitev,
ki bi bila v enaki meri korisbla za železnico in za lesno gospodarstvo.
V tem kralkem orisu smo premotrili samo najvažnejše. Pri podeljevanju ugodnosti pa, ki so omejene samo na določene 'kraje,
imajo velik pomen še razne druge okolnosti in zdi se nam, da bo
zelo težko najti primerno rešitev s krajevno omejenimi prevozninskimi popusti, kajti železnica pri lem ne more računati po dosedanjih
izkušnjah, da bo v večji meri omejila prevoz lesa na splavih. Najboljše in najkorislnejše za železnico in za lesno gospodarstvo bo, če
železnica zniža sedanjo prevoznino za vse kraje; le na ta način bo
mogla poživiti prevoz lesa ludi na železnicah.
Vid i.
PREGLED železniških in splavarsldh tarif"') poslaje, oziroma
h red na progi Maribor-Prevalje.

Relacija

km

I

norm.

pristanišča

splav.
lar lan~~Sl1l"":~"~'1
tarifa
20
pOVI •.

Isnf.

prevoz za 10 ton v dinar.iih
Varaždin
13G
1140
1425
630
363
1420
267.5
2140
OsiJek
445
Nova Palanka
2460
1570
3075
3110
Novi Sad
·J76
1620
2580
430
2975
Sombor
2380
1560
17/10
552
3560
Beogl'ad
2850
Petrovgrad
588
2950
1830
3690
Vršac
656
1910
3975
3180
*) Zaradi boljšega razumevanja prilagamo pregled) ki ga je
g. ing. Fran Pa he r nik. - Uredništvo.

16

V u-

-700
1180
1300
14GO
1420
1600
1500
HIOO
poslal

•
Statistika
Gozdna površina in stanje gozdov v Dravski banovini
Približno sliko važnosti gozdarstva moremo dobili, če se zavemo,
kako velika površina zemlje je pokrita z gozdovi .
Po podalkih Lelnega pOl'oč.ila o

---

gozdarstvu in lovu za leto 1$):3G., ki
ga je uredil ing. Sivic in izdal go~
zdarski odsek banovinske uprave v
Ljubljani, dobimo sledečo sliko o
površjni gozdov v Dravski banovini :
povr.šina

Olu'aj

VSII

I

~

I neproduktivna I

prot!uklivoa

gozdn9

ha
Brežice
Celje
Črnomelj

Dolnja Lendava
Dravograd
Gornji grad
Kamnik
Kočevje

Kranj
Krško
Laško
Litija
Ljubljana.
Ljulomer .
.
Logalee . .
MaribOl', desni · breg
Maribor, levi breg
Murska Sobola .
Novo mesto
Ptuj
Radovljica
Slovenj Gradec
Slovenske Konjice
Škofja Lol(a
Smarje pri Jelšah
Dravska hanovina

47.113
G:).O.JO
58.593
333G8
69.939
5279;]
58.238
106AG8
59.985

44.881
63.007
56.589
31.172
68.429
46.876
54..763

2.232
1.993
2.004
2.197
1.510
5.917
3.'175

71.8D3

1.838
'1.730
2.G42

29.906

85~}

71.'199

69.'178

9~ . 06)

92.052
10.232
59.251
63.69,1
58.19,1
5G.DOO
90.017
78 .518
85.853
47.304

2.021
4.008
1.968
1.356
1.587
1.307

74.535
30.765
42.221
60.607
()5 .281
G9501
50.627
92.732
82.8C2
101.8G2
4S.3:1O

HH.630
55.255

2.727

32143

31.333

50.951
5'1. 0·1G

49.676
52.645

2.715
4.284
16.009
1.036
810
1.276
1.401

. 1,574.530

1,502.628

71 .902

20.236
29.3~3

16.116
6.3:i3

43.l74
28.541
28.829
SO,309
33.900
37.782
16.324
37.647
41.489
12.669
24.008
34.711
18.183
16.547
44.673
21.986
50.2nO
27.422
18.880

&'2 __

~ g '7;~

m-S ~ ~
-gg,~&.

45.08
46.5':7
28.47
20.R5
63,69
60.89
52.64
47.00
61l.89

52.55
54.58
53.09
45.01
31.47
4G.5U
54.~IO

22.912

31.00
29.12
49.62
28.00
58.47
57.34
57.70
54.15
43.52

708.329

47.13

2G.90·{)

Iz le pregledne tabele si lahko sestavimo vrsLni red okrajev po gozdni
površini in po gozdnatosti:
1. Kočevje
2. RadovLjica

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

.
Novo mesto
Dravograd
Ljubljal1a
Krško .
Litija . . .
..
Maribor, deslli breg
Kranj . .
Celje
Kamnik
Gornji grad .
Slovenj Gradec

po gozdni
ha
50.2CO ha
44.673 ha
·13174 ha
41.489 ha
37.782 ha
37.6'17 ha
34.711 ha
33.900 ha
29.343 ha
28.829 ha
28.547 ha
27.'122 ha
50.3~9

površini:
14. Škofja Loka . .
15. Logalec .
16. Smarje pri Jelšah
17. Pluj. . . .
18. Brežice . . . .
19. Maribol'~ levi breg
20. Slovensl{e- Konjice
21. Murska Sobota
22. Laško . . . .
23. črnomelj . . .
2·1. Ljutomer. . .
25. Dolnja Lendava

26.900
2-1.000
22.912
21.986
20.236
18.183
18.080
lG.:):!7
16.32,1
16.116
12.669
6.350

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
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po gozdnatosti;
Prevalj e. . .
Gornji grad .
Kranj .
.,
Radovljica . . .
Slovenske KonjicC'
Slovenj Gradec .
Laško
.
Skofja Loka .
Maribor, desni breg
Litija
Kamnik
Krško
..
Novo meslo
Kočevje .
Celj e . . .
Brežice . . . .
Ljuhljana . . .
SUlm'je pri Jelšah
Logatec . .
Ljulomer . . .
l\-1aribol', levi breg
Murska Sobota
Crnomelj
Pluj
..
Dolnja Lendava

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
lG.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

63.09 %
60.89 %
60.80 %
58.47 %
57.70 %
57.54 %
54.58 %
54.15 %
54.00 %
53.00 %
52.64 %
5255 010
49.G2 %
47.0D %
46.57 %
45.08 %
45.07 %
43.52

%

40.50 %
31.47 %
31.00 %
29.12 %
28.47 %
28.00 %
20.35 %

Ti podatki so res dragoceni
za presojo \'ažnosti gozdarstva
za naše gospodarstvo.
Vendar ne morejo nudili niti prihližne slike o stanju teh gozdov.
Pravo sliko stanja gozdov bi mogli
dohiti, če bi vedeli, katere vrste drevja rastejo v gozdih, kolika je sLarost.
drevja, kakšna je zarast gozdov, 1<0lika je množina lesa v gozdih, kakšna
je kakovost lesa in kolik je prirastek
lesa. Do leh podalkov bi se moglo
priti samo s sestavo gospodarskih
načrlov za vsa gozdna posestva ali
pa s periodičnimi inventarizaci~ami
vseh gozdov. To pa ne spada v
področje banske uprave in se tudi
ne da izvršiti v nekaj letih.
Nekoliko točnejšo sliko stanja gozdov lahko dobimo s primerjavo naših gozdov z gozdovi v avstrijski
S taj er ski. Gozdarski urad kmeti.iske
zbornice v Gradcu je invenlariziral

v zadnjih treh letih 2 % pOVl'sme
kmetskih gozdov na svojem območju.
Inventarizirani gozdovi so bili izbrani tako, da jih lahko porabimo
kol primer vseh kmeLskih gozdov.
Imenovani gozdarski urad je prišel
do sklepa, da je v kmetskih gozdih
malo zrelega drevja in da je kmetske gozdne površine zaraščene samo
okoli 70 %, 30 0/O pa je gole. Ugotovil je nadalje, da je v omenjenih
kmetskih gozdih povprečna zaloga
lesa 139 m 3 na enem hel{Larjn mesto
189 mS. V teh gozdih bi moralo biti
na vsakem ha vsaj 189 mS stalne zaloge lesa. Radi tega je letni prirasLek manjši za 40 % in v gozdih
manjka na vsakem hektarju 50 m 3
lesal). V dravski banovilli zavzemajo
kmelski gozdovi nekaj več kot 500
tisoč hektarjev površine. Recimo, da
manjka v naših kmetskih gozdih samo toliko lesa na vsakem hektarju
kot v avstrijskih štajerskih gozdih,
- kar pa je verjetno preveč ugodno
ceujeno - poLem je na Slovenskem
samo v dravski banovini 25,000.000 mII
premalo lesa. Mislim pa, da bi mogli
s približno takim primanjkljajem
normalne zaloge lesa računati povprečno za vse naše gozdove. Gozdovi
dravske banovine pokrivajo 700.000
heklarjev zemlje.

tem računu je zaloga v
teh gozdih manjša za 35 milijonov mS od normalne zaloge
lesa. Ce ' računamo vrednost
s{oječe~a lesa samo s 50.- din
za 1 m 3, bi to pomenilo, da je
v naših gozdih za 1.750.000.000
dinarjev premalo lesa
Po

in da dobivamo vsako leto iz gozdov
:la toliko manj lesa, kolikor ga more
dajati gozd velik 175.000 hektarjev.
1) Tatigkeitsbericht der Steierischen Landeslandwirtschaftskammer
fur die Berichtsjahre 1932-1936.) Graz
1936., str. 132.

Gozdovi so življenjski temelj
slovenskega ljudstva
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Zakoniti predpisi in okroinice
Priskrbite si gozdnih sadik za pogozdovanje!
Nepogozdena gozdna tla so kakor neobdelane njive znamenje slabega
gospodarsLva. Umen gospodar poskrbi, da posckc in pt"aznine v svojem
gozdu čimprej zasadi. Zato si že pred zimo zagotovi pl"i okrajnem gozda~"
skem referenLu ali pri gozdarju gozdne sadike, ki jih spomladil ko Je 1Uljugodnejši čas za sajenje, posadi.
Zaloga gozdnih sadik raznih vrst je sedaj v banovinskih in v zasebnih
drevesnicah Lolikšna, da bo mogoče ustreči vsem naročnikom, l~i se bodo
pravočasno zglasili.
Tarifne cene sadikam v banovinskih gozdnih drevesnicah so razmeroma
nizke. Nekolkovana naročila po Larifni ceni naj naročnik naslovi na svoje
okrajno načelstvo ali pa na okrajnega gozdarskega l'eferenta ali gozdarjn.
V naročilu naj navede vrslo, starost in število sadik. Prejel bo nalo poštno
čekovno položnico, po kateri mora vplačali naročilu uslrezajoči znesek
v naprej.
Naročila sprejemajo ludi posamezne občine, ki jih morajo pravočasno
predložiti na pristojno mesto.

Tarifne cene posameznim vrstam gozdnih sadil{ so
Z:1 1000 komadov

sledeče:
Zu 1000 komndov

3 let. smreke-semenke .
70 din
1 let. črne ielše-semenke
90 din
4
smrelw-semel1ke .
80:,
2
črne 'jelše-semenke
120
5 n smrekc-semenke .
90 "
1 » domači kostanji .
200
1 "smreke-presajcnkc
90
2 " domači koslanji.
300
5/6 » smreke-presajenke
90
1 " domači orehi..
800 'l
3
jelke-semeIlke. .
180
2)j domači orehi. . .
1000
3 "duglazije-semenke
400
kanadski lopoli, okoren. 200 "
3/4. "duglazije-presajenkc
400
kanadski topoli, potak. 6()"
2
macesni, semenski.
100
jagnjedi, potalmjenci. 250 )'
3 " macesni, semensld.
100
vrbovi. potaknjcnci
60 II
2 " japonski maces., sem. 300
1
črni orehi
500
2 " erni boril semenski.
60 l)
2» črni orehi
600
2 li gozdni bori, semenski GO),
1 " hrasti . .
100 "
2 lJ gladld bori, semenski. 110
1 n rdeči hrasti
150
2
navadni jesen, sem. . 100
2
rde6 hrasti
200
1 l) amer. jeseni, semenski 100
2 II beli javorji . . . . 150 lJ
2 » amer. jeseni, semenski 130 'l
Razne sadike domaeega in
1 l i akacije-semcnke
90
lujcga gozdnega drevja
2
akacije-semenke
90 "
po velilcosti
V ceni sadik .ic sLrošek za dostavo do llakladalne postaje, kakor ludi
slrošek za navadno embalažo že vštet. Za boljšo embalažo, ki je potrebna
posebno tedaj, ako se sadike pošiljajo daleč) 11. pl'. V druge banovine, se
emhalaža posebej zaračuna in znaša do 20 % izkupička za sadike.
)l

)l

,j

II

Iz pravilnika o strokovnetu odboru za gozdne proizvode pri zavodu
za pospeševanje zunanje trgovine*).
Strokovnemu odboru je naloga:
zunanje trgovine vred in strokovne
a) da raziskuje možnosli in po- organizacije lesnega gospodarstva
goje za pospeševanje izvoza gozdnih sLrokovnemu odboru svoje predloge
proizvodov in izdelkov iz njih in da
in poročila o svojih akcijah v državi
podaja v ta namen potrebne predloge; in proti inozemstvu;
b) da koordinira poslovanje državc) da skrbi za vse trgovinskonih ustanov in strokovnih organizacij
politične, devizne in prometno-tarifne
za pospeševanje izvoza gozdnih pro- odredbe, ki se nanašajo na izvoz
izvodov; v ta namen pošiljajo držav- gozdnih proizvodov, in da oddaja v
ni uradi z zavodom za pospeševanje
tem pogledu svoje mnenje.
"') Službeni list Dravske banovine 1938., kos 3.
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Kratke vesti
GOZDARSTVO - UčNI PREDMET
NA UčITELJI~čIH.

V AvsLriji se bavi.io z novim nao izobrazbi učileljev in o
preurediLvi učiteljišč . AvsLrijsko gozdarsko drušlvo je porabilo lo priložnost in je predlagalo prosvetnemu
ministrstvu)
da so naj vpolje na učitelji
ščih gozda)'slvo kot
poseben
učni predmet.
Nata način misli društvo doseči)
da se razširi smisel za gozdarslvo
po učitelj ih med najširše plasti.
Predlog navaja, da je v Avstriji
čez tri milijone ha pokI'itih z gozdom, da gozdi zavzemajo 42 % produklivnega zcmljiš(:a in da se vsako
lelo dohi iz teh gozdov okoli devet
milijonov plm lesa, ki se porabi
kot surovina za domača podjelja in
za izvoz. Na les in lesne izdelke
odpade polovica vsega avsLrijskega
izvoza; njegova vrednost znaša 10 %
celoLnega eksporta. Avstrija je v
E\Topi rela Livno na lretjem mestu
glede količine predelanega lesa; šesLina prebivalslva živi ~d go~darsiva
in od predelave gozdml1 pndelkov.
I{er je drža\'a pretežno gorala, jc življenjsko prisiljena, da
skrbi za varslvo in gOjenje svo·
jih gozdov,
ki urejajo odLekanje vode iz višjih
krajev 'Il nižje in varujejo poljedcls1;;a zemljiš č a . Več kol P?IOV1Ca go~
dov je v rokah kmets10h posestmkov. Uspeh mnogih drugih kmetijskih
del pa zavisi v veliki meri od stanja
gozdov v okolici .
Gozd je eden najvažll~jših pogojev življenja na deželi in v
vsej državi.
Posebnosti gozdnega gospodarstva
nalagajo sedanjemu rodu zelo odgovorno nalogo glede vzdrževanja, varstva in gojenja gozdov, od č~sru.' zavisi v veliki meri blagostanje sedanjega in bodočih rodov.
Po predlogu avstr. gozdarskega
društva, naj
učit(>ljski pripravniki pri tem
novem predmetu dobe osnovno
gozdarslw znanje, ki jim bo
črLom
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pozneje omo~očal0, učencem
obrazložiti glavne pojmo gozdarske vede.
(Holzmarkt 1936.)
ZA GRADNJO LESENIH
CEST NA J{ORO~KEM V A\rSTRIJI.

TECAJ

Avstrijsld lesni gospod~rsJd sv~i
je pripravil tečaj za gradnjo lesel.uh
cesL na odseku zvezne ceste blIzu
Doline ki je trai al od 3. do 7. avgusLa 1936. Uelele'žba je bila številna)
tečajniki so si pridobili precej
praktičnega vpo~Ier1a v la novi
način gradnje cest, ki omogoča
porabo velikih množin takega
lesa, ki ostane drugače neporabljen ali pa manj koristno
izt'abljen.
V letu 1935. so zgradili na Koroškem pri vVarmbaclu blizu Beljaka
poizkusno leseno ~csto d.olgo ~ km.
Delali so po načmu DCldeshell1ler;
poizkus se je povsem obnesel; v
aVQllslu 1936 so dali v delo novo
koizkusno cesto pri Dolini, dolgo 3.5
{mo
(HolzmarU 1936.)
LESEN

TLAK NA LONDONSKIH
CESTAH.

V gradbeni sezoni leta HJ35/3G. so
JJOrabili za tlakovanje cest v Londonu okoli 300.000 mS lesenih Llakovnih kock. Z lesom tlakujejo v
prvi vrsti cesle za težek promet.
Pokazalo S~ je, da je promefni ropol na lesenih cestah
mnogo manjši, da se pravilno
narejen l-esen tlak izplača bolj
kot Hah: iz kateregakoli drugeg.l gradiva
in da vzdrži 15 do 20 let ležkega
tovornega promela.
Za Llakovanje uporabljajo Angleži lesene kocke, debele navadno 3 1/ 2
do 4 palce, impregnir~e s kreozotom. Podlaga za tlak Je betonska;
kocke so vpoloželle, ~na tik d~'~ge .
S liki so CIS lo OZkI 10 so zahtl s
posebno
bituminozno
seslavljeno
snovjo, ki je podob~a m~l~i. Nat<?
posujejo tlak z zmesJo bolj ~n manj
clrobneaa peska ter cementa ID konč
no pre~aljajo cestišče večkrat z lažjimi cestnimi valjarji.

Gradivo za slovenski gozdarski slovar
in jih zaznamujejo s črtami med
alepski bor = beli bor
branikami. :Mnogi pa mislijo z bebela grča = živa grča
beli bor - bijeli bor, sosna, Alepposedo letnica branike.
fohre, Pinus aleppensis (Mill.)
letnica = branika.
branika - god, der Jahrring. - Bra- mrtva grča - polumrtva kvrga <lel'
nike so plasti lesa, ki se vsako
herausfallende Ast. - Mrtve srče
leto nabirajo okoli stržella ena na
so preoslanki vej v deblu, oKoli
drugo v lesu naših domačih vrst
kalerih se je začel nabirati les tedrevja in grmovja (storžnjald in
daj , ko veje niso bile več žive.
dvoka1ičnic e). V vsaki braniki sta
Hadi tega ni les vej zraslel i
dve plasti lesa : rani les ali spomladrugim 1esom debla. Okoli takih
dansld les in pozni les ali poletni
grč je črn okvir, po katerem imajo
les. S tanke spomladanskega lesa
tudi ime črne grče . Te grčc izpaimajo tanjšo kožico in večjo prodajo iz desk in mnogi jim pravijo
stornino kot stanice poletnega lesa.
tudi izpadljive grče,
Zalo ima spomladanski les bolj
rast = branika - Beseda se rabi v
sveLlo barvo in polelni bolj temno
1-'1cžiški in Savinjski dolini
barvo.
rastišče
sLojbina, slanišle, der
Beseda branika je zelo dobra,
Standort. - Raslišče je kraj, na
ker nazorno povc, da se les debeli
kaLerem ali v kalerem nekaj rasle.
znahiranjem vsakole lnih plasti leV gozdarstvu pomenijo lego, podsa, Rabi se v govorici domačinov
nebje in tla kraja, kjey' raste neki
na Pohorju, Zapisa.na je tudi v
gozd ali del gozda. Rastišče označi
Pleleršniko\'em slovarju (str. 50.),
mo z opisom lege, podne!)ja in lal.
Id omenja, da je doma na Pohorju
Pri legi omenimo zemljepisno lego,
in na Gorenjskem. Beseda je bila
nadmor~ko višino, ekspozicij o, oblipreje verjetno bolj razširjena, doko tnI, so'mino tal in bližnjo okolder se ni za ta pojem začela
lico. Pri podnebju opišemo sredrabiti beseda letnica, ki je že prenjo letno toploto, najnižjo toploto,
cej v navadi. V Bohinju in v Sanajvišjo toploto, množino padavin,
vinjski dolini pravjjo branild letna,
zračno vlago, rastno dobo, slane,
kar je golovo točnejše kot letnica,
glavne vetrove i . dr. Pri opisu tal
ki ima več pomenov.
o~enimo l~~ibi?e in poslanek hričrna grča = mrtva grča
bIn , ZUnanjI VIdez tal, razne lastdeblo - deblo, der Baumstamm, die
nosti tal i. t. d .
Baumscha[t
Meslo besede rastišče rabijo nedebloyina - deblovina, das Stammkateri tudi besedo stan iš če in stoholz
jišče, ki sta izposojeni iz nemščine .
drevje - drve ce
rastlika = branika Beseda se
dre\'o - stabio, drvo, der Baum
rabi v Dravski dolini in na [(0gni1a grča - trnla kvrga, der faule Ast
baJlskem
"'"
grča - kYl'ga, der Ast. Grča je del
rdeči bor obični bor, die mil te 1veje, ki oslane v debln odnosno v
e.uropaische Rolfohre, die Kiefer,
izdelaJlem in predelanem lesu Cv
Pinus sIlvestris' CL.)
tramih, pragovih, deskah, letvah slepa grlla je umetna grča zahita y
i. t. d.)
lulmjo, nastalo po izpadu mrtve
grm - grm, der Slranch, der Busch
grče .
grmoyje - gl'mlje, das Gestl'auch, das veja - grana, der Ast
Geb(isch
zraščena grča = živa grča
hlod - trupac, das Blockholz
živa grea - zl'aštena kvrga, der eilJizpadljiva grča = mrtva· grča
gewachsene. Ast. - Beseda se raletoa = branika
bi največ' v lesni industriji in v
letnica - granica medju godovima,
lesni trgovini ter pomeni. grčo, ki
elie Grenze zwischen zwei Jahrringe.
je osta:r:ek vej~, ~eja. je. bila ted~j~
- Beseda je v tem primeru prav ' ...ko se ' Je ' ok6h nje nablral les, se
primerna. Tako je tudi: mnogi neživa, tako sta debelski les in veja
hote pojmujejo, ko štejejo leta staskupno zrastla. Tak~ grče ne ~z
rosti dreves na panju ali na štoru
padajo.
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Lesna trgovina
Cene v raznih krajih
ZGORNJA SAVSKA DOLINA:
izdelan les, na žagL ali na postaji:
hlodi, smreko vi . . .
1
hlodi, macesnovi. . .
1
1
tesani trami, smrekovi
celulozni les, obeljen
1
žagan les, na poslaji:
1
deske, rnehke LIII. .
1
deske, mehke III.jIV.
remeljni
.. . ..
1
JEZERSKO IN J(OKRSI(A DOLINA:
žagan les, na žagi:
deske smreko ve
1
deske: macesnove 1., II. in IlI.
1
deske, macesnovc 1. .
1
l\fORAVSKA }(OTLINA:
izdelan les, na postaji:
hlodi, smrelwvi . . .
1
celulozni les . . . . . .
1
lrami, smrekovi in jclkovi .
1
SA VINJSKA DOLINA:
žagan les, na žagi ali na poslaji :
deske, mehke L, II., III. . . .
1
deske, macesnove 1., IL, III.
1
remeljni in letve
.... .
1
SALES1{A DOLIN A:
žagan les, na postaji:
deske, smreko ve
1
deske, borove . .
1
deske, rnacesnovc
1
deske, bukovc. .
1
deske, hrastove
1
l\fEZI~KA DOLINA:
izdelan les, na cesti ali postaji:
hlodi, smrekovi
.
1
hlodi, borovi . . .
1
hlodi, macesnovi
.
1
celulozni les . . .
1
žagan les, na postaji:
deske, smrekove, 4 m
1
deske, smrekove, 5 m., 6 m
1
remeljni in letve . .
1
SEVERNO POHORJE IN DRAVSKA DOLIN A:
izdelan les, na postaji ali na Dravi:
hlodi, smrekovi in jelkovi. . . .
1
trami, tesani . . . . . . . . .
1
žagan les, na postaji ali na Dravi:
žagan les . . . . . . . . . .
1
podnice, smrekove in jelkove . .
1
deske, tanke, smrekove in jelkove
1
JU1NO IN VZHODNO POHORJE:
žagan les, na postaj i :
desIte, srnrekove in jelkove, obrobljene
1
deske, macesnove, neobrobIjene . .
1
deske, hraslove, neobrobljene
1
frizi, hrastovi . . . . . . .
1
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plm

din 150 -

200

" 220 -- 260
»

pIm

"
"

"

300 -- 400

., 400 -

500

din 300 )) 700 -

350
800
900

plm

din

"

"

pIro

300

din 400 -- 600
"

pIm

220 - 260 120 -- 150

do 140

140 -- 160
do 160

clin 320 -- 380
460 -- 500

»

:: 300 -- 320

"

"
"
plm
"

plm

pIm
"
plm
"

_. 340
-- 500
_ . 650

-

650
800

din 160 .- 180
" 200 -- 300
»

"

250 -- 350
100 -. 140 -

160

din 280 -- 380 -- 420
lJ

n

2,10
240
350
300
350

"

420 -- 500 -- 560
280 _. ~20 -- 400

din 130 -- 160
"

320 -- 350

din 300 »

"

"

pIm

din

350 -

320 - 350
300 -- 330
400 - · 600
300 -- 400

600 -- 800

600 -1500

"

"

"

1500 :....-1800

Lesna trgovina Slovenije v decembru 193'
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika)

Tendenca. Trdna lendenca je trajala vse do konca glavne sezone
leta 1937. Cene so še v naprej trdne, toda. zaloge so v glavnem male,
zlasti je malo suhega blaga in nekaterih bolj iskanih sortimentov.
Tuzemstvo. Potrebe tuzemslva so
bile vse leto precej velike in so
imele znalen vpliv na razvoj lesnega
trga.
Halija in Madžarska. En del Slovenije teži v trgovini z lesom proti
Italiji, drugi del pa je bolj vezan na
madžarski trg. Celotno gospodarstvo
trpi veliko škodo, ker razmere niso
urejene in še niso vzpostavljene proste
in nenevarne trgovske zveze s tema
važnima lmpcema. Ni pa upati) da
bi se v bližnji dobi poenostavil izvoz
in se izboljšal način plačevanja. Merodajni činitelji bodo morali zastaviti
vse sile in izkoristiti vsako priložnost, da se normalizira tovorni promet in plačevanje ter se odstranijo
vse ovire, ki so na poln razmahu
izvoza v li dve državi. To zahteva
naša geopolilična lega. Razen tega se
moramo zavedati, da se večina lesa
v Sloveniji predela v skladu s poLrebami leh dveh kupcev.
Nemčija. V zadnjem letu je nastopila Nemčija kol večji kupcc: dosežene so bile zadovoljive cene. Toda
po padcu državne nemške marke,
(čemur je bil vzrok v neuravnovešenosti kliringa), je pri vebni lesnih
gospodarstvenikov popustilo zanimanje za ta trg. Boje se namreč, da ne
bodo dosegli po preračunavanj n in

izplačilu
računajo.

leeaj ev Liste cene, skaLero

Anglija. Tudi Anglija se je lansko
leto uvrstila med kupce na našem
lesnem trgu. A.ngleški trg pa zahteva
močno preusmerilev dosedanjih načinov predelave lesa (dimenzije, katere rabi Anglija, niso pri nas "
navadi). Radi tega so na boljšem
velike žage v Bosni, l~i se lažje preusmerjajo v tem smislu. Vendar je
ta trg velikega pomena ludi za Slovenijo, ker ne bo mogla Bosna hiti
tako močan tekmec s10venskim žagam na drugih trgih, dokler ho zaposlena z velikimi dobu\"ami za angleški trg.
Prognoza. Mnenja o bodočem razvoju stanja na lesnem trgI! so precej
različna. Neka teri so prepričani, da
se bo stanje -v bodoči sezoni še poboljšalo. Vendal' to mnenje ne temelji
Loliko na dejstvih kot na prepričanju,
da je prišla sedaj po nekaj letih
nizkih cen daljša doba dobrih cen
in konju ture.
Golovo je, da se bodoče stanje
ne da točno napovedati in da je
vsakIera napoved v sedanjem času
preuranjena. Za krajevni razvoj je
zelo važno, kako se hodo uredile
trgovske razmere z državami, ki uvažajo les. Važno je tudi, kakšna bo
zima. Na cene vplivajo v precejšnji
meri tudi snežne razmere, upoštevali pa je treba pri njih tudi možnost spravljanja okroglega lesa in
obratovanja številnih malih žag, ki
so kot celota stržen slovenske predelave lesa.

Povpraševanja iz inoz('msh"a
1139 1148 1150 1151 1175 1196 -

Marseille: pernata divjačina,
zaklana.
Rim; bu1covi blodi, deš čice
za parkele, aeroplanski les.
Haifa: gozdni mah
Boulogne sur Mer (Pas d ' Calais): smreka
Amsterdam: ležalni stoli in
lesene športne potrebščine.
Karachi : nudi se zastopnik
za lesen . gradbeni mate·rial.

Seinigtwolmsdorf (Nem6ja) :
razne deske za rendisanje.
1339 - Le Caire: fUl'nirji, bukovi in
hrastovi, ter hrastovi parketi.
1349 - Le Caire: kože
Pripomba: Interesenti naj se obrnejo za naslove na Zavod za pospeševanje zunanje trgovine Beograd,
Ratnički dom . Pri vprašanju naj napišejo zaporedno šlevilko povpraševanja in kraj.
)202 -

Gozd naj ostane neusahljiv dobavitelj lesa!
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Valute iu devize
Uradni

tečaji

za januar 1938.
Finančni minisler je določil za
januar sledeče uradne tečaje, po katerih se imajo izplačevati takse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t. d .:
1 napoleondor . .
din 298.50
1 zla La turška lira
" 339.70
1 angleški funt
" 238.1 ameriški dolar
42.95
1 kanadski dolar
42.75
1 nemška marka
"
14.1 poljski zlot
8.15
1 avstrijski šiling
8.60
1 belga
7.40
"
1 peng6
.
8.60
" 2 GO
1 brazilijanski rnilrajs
1 egiptski funt. . .
" 240.1 urugvajski pezos .
"
23.20
1 argenski pezos
.
" 12.70
1 čilsl,i pezos . . . .
1.45
")) 34.75
1 turška papirnata lira
),

))

100 albanskih frankov .
din 1415.-100 francoskih frankov
162.100 švicarsldh frankov
1000.--100 iLalij anskih lir
" 226.- 100 holandskih goldinarjev " 2388.-·-

Zveza absolventov mariborske gozdarske šole bo imela redni lelni
občni zbor v 1'.Iariboru, dne 30. janu-

100
100
100
100
100

100
100

100
100
100

bolgarskih IC\loV
rUl11unskih leje\'
danskih kron
švedskih kron
norveških l<ron
španskih pezet
grških drahem . .
češko slovaških kron
finskih mark
letonskih lalov

Mesečni

din

45.-

"

32.30
9.33.-

1)

11OG.-

1079." 230.39."" 151.95.")) 812.l!

pregle(l valut in deviz.

Ob koncu meseca decembra je notiral Zurich tal<ole:
denar
blago
9.10
915
j ugos1. dinar
češka krona
13.85-14.40 14.10-14.50
80.98-82.- 81.10-83.madž. peng6
39)
4.bolgar. lev
rumun. lej
23S
2.40
ital. lira
17.20-17.30 17.30-17.4.0
17.50
76.50
polj ski zlo t
španska pezeta :
republik. . _
6.5.29Francava
26.arja t. 1. Sestanek bo ob 10. uri pred
državno nižjo gozdarsko šolo.

Mali oglasi
\VALLNEU FRANC, .MARIBOR, Slovenska ul. 18, preparira in nagačuj e po najnovejših strokovnih
načinih vse vrste divjadi ter kupuje in prevzema v Izdelavo suhe in sveže kože.
IVAN LEGAT, MARIBOR, Vetrinjska
30_ Prva specialna popravljalnica
in trgovina pisarniških strojev.
Telefon interurban 2-1-34.
Franc Bernhardov sin imejitclj
GUSTAV BERNHARD ' MARIBOR, Aleksandrova cesta . 17, tel.
int. 20-30. - . Zaloga slekla in
porcelana. Vse v steldarsko stroko spadajoče gospodinjske in
luksuzne pOlrebščine, stekla za
stavbe, portale i. t. d. Velika zaloga okvirov.
EN GROS
EN DETAIL
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FELIKS SKRABL, MARIBOR, Gosposka ulica 11, modna in manufakturna trgovina, priporoča
zalogo lovskega) gozdarskega lodna in sukna.
GOZDNO - GOSPODARSKE NAtRTE,
nasve~e, cen~~ve, upravo gozdov)
lesno-mduslnjske m· lovske zadeve izvršuje Ing. IUirko .sušteršič,
pooblaščeni
I!ozdarski
ženjer 1 Ljubljana, Mariborska ul.
17 a, telefon 48-12. .

m-

JOS. TICHY 1 DR., .e lektro1ehniško
podjetje v Mariboru, Slovensl(a
. ul. 16, prodaja vse vrste blaga
te stroke ter pOJ?ravlja vžgrulc
motorje, diname lU transformatQrje. Izvedba je strokovna. Tel.
27-56.

Razmišljanja o pogozdovanju
Ing. Stanko S o toš e k (Maribor)
(Nadaljevanje)

IZBIRA DREVESNIH VRST ZA POGOZDOVANJE.
Za pogozdovanje bomo izbrali tiste vrste dreves, ki so primerne rastišču in gospodarstvu. Rastišče je kraj, na katerem raste
gozd, in pomeni v gozdarskem smislu lego, podnebje in tla dotičnega
kraja. Iz uvodnih besed in iz izkušnje vemo, da so rastišča gozdov
zelo različna in da morejo na enem in istem rasLišču uspevati samo
nekatere vrste drevja, da celo le ena sama vrsta. Zato bomo za
po~ozdovanje izbrali samo tiste vrste dreves, iz katerih bomo mogli
na določencm rastišču odgojiti zdrav gozd s pravilno oblil{ovanim
drcyjcm. Ozirati se moramo seveda tudi na gospodarstvo. Na malih
gozdnih posestvih so polrebne take vrste) ki dajejo les za lastno porabo; navadno bo potrebno vršiti pogozdovanje na malih posestvih
z več vrstami drevja. Srednja gozdna posestva rabijo take vrsle dreves, ki dajejo les za lastno porabo in za prodajo v bližnjo okolico.,
Velika gozdna poseslva in združena manjša gozdna poseslva imajo
lažjo izbiro, ker morejo večinoma izbirali tiste vrsle, ki so VSakelTIU
rastišču najprimernejše.
Smreka (Picea exceJsa)l) je primerna za smrekovo območje in
za hladnejše dele bukovega območja z vlažnim zrakom. Smrekam
godi zlasti hladen gorski zrak. Tal ne rabijo ravno dobrih, vendar
pa ne uspevajo na suhih in toplih apnenih tleh, tudi ne na kislih
tleh. Ravno tako jih ne bomo sadili ali sejali na lapornata, bazalIna
in težja glinasta tla, če je le rastišče primerno za listnato drevje. Tla
za smreke naj bodo v zgornjih plasteh dovolj sveža. V krajih, v
katerih pade med lelom mnogo dežja, in v hladnejših legah se pri
pogozdovanju ni treba preveč ozirati na talno vlago. V toplejših legah pa rabijo smreke bolj sveža tla. Peščena ila niso dobra za smreke, čeprav smrekovje na takih tleh dobro uspeva, dokler je mlado
Končno je še omeniti, da ne smemo pogozdovati s smrekami krajev,
ki so izpostavljeni močnim vetrovom, odnosno moramo tak bodoči
smrekov gozd zavarovali z varovalnimi pasovi in progami bolj odraščenega drevja,
Območje smrekovja in hladnejši del bukovega območja sta v
Sloveniji zelo velika, tako da je gojenje smrekovja razmeroma lahko.
Smrekov les se tudi lahko in dobro proda. Toda lo nas ne sme zapeljati, da bi pogozdovali s smrekami kraje z neprimernim podnebjem. Poglejmo samo smrekove gozdove, ki so nastali s pogozdovanjem v Beli Krajini, v Dobravi, na Posavju, deloma v Halozah, Dravskem polju, Slovenskih goricah in v Prekmurju. V prejšnjjh časih
ti kraji smrekovja sploh niso imeli, ker se naravno ni moglo razširiti.
V teh krajih so prevladovali listnati in borovi gozdovi;., Novi smrekovi
1) Naši srureki) ki jo knjige imenujejo tudi navadno smreko, bi mogli
reči

tudi rdeča smreka, ker ima rdeče-rjavo lubje. To bi bilo dobro
za razliko od bele in črne smreke, ki sta doma v Ameriki.
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Slika 3. Naravno smrekovo

območje

(po Denglcrju)

V tem območ.ju zavzema smrckovje samo l1el~ c lege v določenem višinskem pasu, na jugu višje, na severu nižje. Višins}m meja se ujema skoraj
povsod z višinsko gozdno mejo iu sega na severu do 2;30 m, v Karpatih na
Ceškos]ovaškcm do 1500 m, v južnih Karpatih v Ruml1niji do 1700 m, v
Alpah do 1800 m in v Balkanskem gorovju čez 2000 m. Nižinska meja jc na
severu ob morju, v Karpatih na Ceškoslovaškem ua 600 111, V južnih KaI,:vatih
v Rum,nniji na 1000 m, v Alpah na 400 Dl in v Balkanskem gorovju na 1<)00 m.
Nekaj otokov smrekovega obmo(ja je izven teh mej v Vogezih in v
severni nemški nižini. Sredi naravnega smrekovega območja v Evropi pa je
veUk oto]\:, na katerem se smrekovje ni moglo razširiti" t. j. Panonska nižina
in obrobno hribovje. Dva manjša otoka brez smrek sla na Ceškoslovaškem.
Naravnih smrckovih go·z dov nimajo v Evropi Irska, Skoi.sl(a, Anglija,
Danska, Holandija, Belgija, Francija (razen na zahodni meji), .spanija, Italija
(razen ob severni in vZllodni meji), Grška Turčija in Ul~rajina.
Uspevanje smrek ni v vsem smrekovnem območju enako. Najboljše
uspevajo smrekovi gozdovi približno na sredi med višinsko in nižinsko mejo,
Proti višinski meji so gozdovi bolj redki, smreke pa nižje, vej nate in lršasle,
Pod nižinsko mejo so mladi sesloji razmeroma dobri; od srednje starosti
naprej pa jih načenjajo razne gliv ice in mrčes, zlasti rdeča gniloba in smrekove grizlice, zaradi česar navadno ne do.čakajo zrele starosti.
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gozdovi so \) začelku rastli precej dobro in poseslniki so si obetali
od njill velike korisli. Toda čez nekaj desetletij, ko bi morale smreke
najbolj priraščati, jim je začelo radi toplega podnebja primanjkovati
vlage v zraku in v zemlji. Prirastek je postajal vedno slabši, smreke
so postaja1e vedno manj odporne, tako da jih danes, v najlepši rastni
dobi, ugonabljajo glivice in mrčes, zlasti smrekove griz1ice in rdeča
gniloha. Večine teh srednjestarih smrekovih gozdov ne bo mogoče
rešili niti z velikimi stroški in od večine ne bo mogoče dobili zdravega in zrelega lesa. Potrebno jih bo nadomestiti s tistimi vrslami,
ki so priklaclne za dotična rastišča, n. pr.: s hrasti, z jeseni, z br.esli,
s koslanji in na slabših tleh z bori lel' pozneje Ludi z bukvami2).
Omorika (Picea oJllorica) je posebna redka vrsta smreke, ki raste od narave samo v nekalerih krajih ob zgornji in ob srednji Drini,
kjer pa je tudi ni veliko. V naših krajih bi llspevale na apncnih
tleh z dovolj vlage v zemlji in v zraku v višini 800 do 1200 m. Priporočljivo je, da jih večja posestva nekaj posadijo, da se tako pripravi podlaga za raziskavanja njene rasli in vrednosti lesa.
Rdeči bor (I)inus silvestris)3). Rdeči bori imajo zelo veliko območje, ker so oclporni proti mrazu in vroč.ini lel' nimajo velikih
zahtev glede rodovilnosti lal. Prav dobro prenesejo tudi vetrovne
lege. Radi tega so umetno razširjeni ludi preko meja svojega naravnega območja. Uspev/\jo v koslanjevem, v smrekovem in zlasti še v
bukovem območju, najbolj pa, kjer ne pade preveč pogoslo moker
sneg. Najprimernejše lege za rdeči bor so ravnine in prisoj na pobočja. V nižjih legah uspeva dobro tudi na osojnih pobočjih. Tla
rabi r311 la ln globoka, raste pa ludi na peščenih in proclllatih kakor
tudi na razpokanih kamnitih in skalnatih Lleh, če je v razpokah le
nekaj plodne zemlje. ZadosLuje mu namreč že malo rodovil.ne zemlje;
Ua so la11ko suha· ali mokra. Menjavanja LaIne vlage - tal, ki so
nekaj easa suha, nekaj časa vlažna, - pa ne prenaša. Rdeči bor je
lorej primeren za l'astiš<:a, kjer je Ležko odgojiLi kako drugo vrslo
gozdov, Mnogo golič-av in golin bi moralo ostati nepogozclenih) ko
jih ne bi mogli zasadili z rdečimi bori.
trni hor (Pinus nigra) ima glede l:ll približno iste rastne last2) Ing. Viktor Novak piše: "Velika napaka gozdarjev v zadnjih časih
je bila ta, cia so povsod priporočali pogozdovanje samo s smrclw. Pred njo
sta se morali umaknili jelka (hoja) in bul{cv, ki sla na apncnih, pa ludi
drugih tleh veliko manj izposlaY}jr.ni nevarnostim po mrčesu, snegu in vetru.
Tudi hraste in druge !islovec so v nižinsldh legah zamenjali s l smreko,
kutere pa se v takih krajih pogostoma pI"ime gniIoba ali šk.odljiv mrčes .
(Ing. Viktor Novak: Pralika za gozdne posestnikc, Ljubljana 1936., sIr. 14.)
3) Ime rdeči bor je pri nas skoraj .še neznano. Večinoma ga imenujejo
navadni hor) v<':asih tudi gozdni hOI' ali beli bol'. Beseda navadni hor se
mi zdi neprimerna, ker je za prebivalce v obmoc:ju (::1'nih borov) črni hor
njihov ."n::vadni" . bOl". ~esed~ $~zdni hor je Š~ manj ~r:nestn?-, ker raslejC?
v gozdIh se raZnI drngl borI, JO so seveda VSI "gozdnI" hon. Beseda helI
bor tudi ni srečno izbrana. SiCCI" je dobra za l"azliko od črnega bora, ki ima
bolj lem no lubje na dehlu in na veiah . Rdeči bor ima na deblu bolj temno
lubje, na vejah pa halj svetlo rdečkasto. Beli hor je dobro ime za alcpski
bor (Pinus ulleppensis), ki raste ob Jadl"anskem morju in ima helkasto lubje.
To ime uporablja tudi hrvatska strokovna ·književnost.
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nosLi kot rdeči bor. Samo podnebje rabi bolj toplo, uspeva pa v
kostanjevem območju in v toplejše111 delu bukovega območja. Ozke
senčne doline niso primerne zanj. Tudi kraji z mnogo, zlasti mokrega snega niso pripravni za črni bor, ker moker sneg polomi krhek
borov les. Zadostuje mu pa še manj vlage v tleh iu v zraku ter prenaša še večjo sušo kot rdeči bor. Tudi slano prenaša prav dobro.
Zelo prikladen je za pogozdovanje apnenih in kamnitih tal na prisojnih legah; prav lepi uspehi so bili doseženi na kraških goličavah,
na živih peskih in na vresiščih.
Celnprin ali Iimba (Pinus cemhra) je doma na meji smrekovega
in planinskega območja. Odporen je proti vetru, snegu in toplotnim
izpremembam. Rabi pa sveža prsten3, ilovnata in glinasta tla. H valežna naloga bi bila, poizkusi ti zasadili cemprin na Pohorju, Peci
in na Karavankah v predelih, kjer bi bil varen pred srnjadjo. Mogoče bi se tudi izplačalo poizkusili s sibirskim cemprinol11 (Pinus
sibirica), ki zraste v visoko drevo .
Beli bor ali alepski bor (Pinus aUeppensis) je doma v lovorjevenl
območju. Prikladen je za pogozdovanje goličav na dobrih in tudi na
slabih apnenih tleh 50-100-200 m nacl morjem.
Primorski bor (Pinus nlarilima) rasle v lovorjevem območju in
rabi nekoliko boljša tla kakor beli bor.
Ruševje (pinus montana) veže zemljišča v planinskem območju in
višinske dele smrekovega območja na slrmih legah.
Zeleni bor (Pinus slrobus)oJ.) je doma y Severni Ameriki in se je
obnesel prav dobro pri nas na rastiščih, ki so podobna rastiščcm
v njegovi domovini. V naših krajih uspeva razmeroma dobro v bukovem območju: v nižjih legah na osojnih, v višjih na priso.inih
pobočjih. Tla ne smejo bili preda bra. Popolnoma zadosluje, če so
nekoliko boljša od borovih lal. Prav dobro uspeva na peščenih ilo\'nalih 'pa lucli na zatrayljenih, zapleveljenih in podivjanih tleh. V naših
krajih ga je tudi treba varovati pred mrčesom, glivicami in divjadjo.
PCI}clnali bor ali mUl1i1{a (Pinus Icucodcrmis) je posebna vrsta
born, ki raste na skalnatih apncnih tleh med bukvami in bori v
Bosni, Hercegovini, Crni gori in Albaniji v višinah 1000 do 1700 m.
Verjetno bi se izplačalo obogaliti naše gozde s 1.0 vrsto. Največ upanja na uspeh je na kraškem gozdnatem in goleIl1 svetu, v smrekovem območju 800 do 1000 ln visoko, kjer se še pozna podnebni vpliv
Jadranskega morja.
l\folika ali mura (Pinus Peucc) je redko drevo balkanskih gora J
ki rasle od Albanije preko Jugosla vije do Bolgarije. Rabi dobra in
sveža gJinasla ali škriljasta tla. Radi odpornosti proti mrazu in rdeči
~) Zeleni bor imenujejo pri nas tudi amcrikaIlski bor, gladki bor ali
Vajmutov bor. Beseda amerikanski bor ni točna, ker raste v Ameriki še
mnogo vrst borov, ki so vsi "amerikansJd" bori. Beseda Vajl11utov bor je
sicer pravilna, toda se sliši preveč tuje. Beseda gladki bor je precej dobra,
ker ohranijo Li bori lubje na deblu gladko do precej visoke starosti. Ime
zeleni bor se zdi še najboljše, ker ima zelenkaslo lubje in je že v imenu
samem podana razli1.:a med tem in rdečim ter črnim borom.
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gnilobi bi se pri nas verjetno izplačali poizkusi pogozdovanja s lo
vrsto bora, najbolj morda na Pohorju in v Karavankah 1000 do
1400 mvisoko.
1\'lacesen (Larix Europea) je uporaben za pogozdovanje hladncjših predelov smrekovega območja. Za dobro uspevanje rabi precej
sončne svetlobe in vetra. V naših krajih so za macesne najprimernejše gorske lege, prisojne bolj visoko in osojne holj nizko. Najbolj prijajo macesnom globlja razbila kamnita tla, kjer je dovolj ilm'ice,
prsti in vlage; taka tla so v višjih legah z obilnim dežjem in s pogostno roso. TaIna podlaga mora, biti apnena, granitna, gnajsova,
peščcna ali lapornala. Težka tla niso za macesne. Na pravih rastiščih
jim ne škodujejo niti slane niti sneg in veter. V pretoplih krajih jih
lomi moker sneg; nevarne so jim tudi pozne slane, ker macesni
hitro poženejo; načenjajo jih tudi glivice in mrčes.
Ker je macesnov les veliko vreden za domačo porabo in prodaj<?,
so pred leti nasadili precej macesnov v toplejših legah po smrekovem, bukovem in kostanjevem območju. Taki nasadi uspevajo v
mladosti izvrstno, toda v srednji starosti začnejo propadali, ne dočakajo zrelosti in dajejo slabši les. Sicer je res nekaj primerov, da
so se posamezne macesnove skupine vzdržale vse do svoje zrelosli
tudi v nekaterih tO'plejših krajih, tako 11. pr. na Dolenjskem, Gorenjskem: Kobanskem in celo v Slovenskih goricah, vendar je to le
izjemno; vzroki tega nenavadnega uspevanja za sedaj še niso znani;
velika večina macesnovih nasadov pa v pretoplih krajih na splošno
ne bo izpolnila pričakovanih želja. Zato bomo macesne zasajali samo
na rasliščih, ki so jim primerna. V nižjih legah bomo z njimi pogozdovalj, če le mogoče-v zmesi z drugim drevjem, osojna pobočja z
vlažnhn zrakom.
Na Pohorju se macesni niso obnesli lako dobro kot v Alpah.
VerjeLno bi na Pol1or.i li in na Kobanskem dosegli boljše uspehe s
sudetsldmi nlacesni, ki rastejo bolj ravno in niso tako krivi in vejnati
kot naši alpski; seveda bi morali pred n.iihovim uvajanjem pri Das
dobro premotriti in preceniti njihova raslišča na češkoslovaškem .
Japonski macescn (Larix Icptolcpis) je prikladen za lake kraje
kot naš macesen. Zeli se, da je upravičena trditev, da se v nižjih
legah bolj drži kol naš, ker je odpornejši proti macesnovim moljem
in nekoliko redkeje dobiva rak. Nevarna so mu pa suha poletja)
ker se v suši posušijo vrhovi zlasti srednje starih macesnov.
Jelka (Abies pectinata) ima svoje naravno območje v toplejšem
smrekovem in hladnejšem bukovem območju. Na Slovenskem so
pred leti zavzemale jelke veliko večje površine kot danes. Odkar so
pa pr.i.šle pred dobrimi sto leti v navado gole sečnje, je vedno manj
jelk; to upadanje se more najbolje opažati v zadnjih 50 letih. Mlade
jelke llamreč rabijo zastor starejšega drevja, ker jih drugače pomorijo slana, sonce in plevel.
Jelke so gorska drevesa in uspevajo v podnebju s toplim, ne
vročim poletjem in s hladno, ne lllrzlo zimo. Tla rabijo bolj globoka,
precej dobra in nekoliko toplejša kot smreke. N ajholje se držijo na
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srednje globokih in globokih peščeno ilovnalih in na razbitih kamnilih tleh z mnogo rodovilne sveže zemlje. Pred mrčesom in velrom so
pa veliko bolj varne kot smreke, samo divjad jih rada popase. Zelo
dobro je v primernih legah podsejati z njimi preredke gozde drugih
vrst drevja in jih primešati čistim bukovim gozdom.
Zelena duglazija (Pseuclotsuga Douglasii viridis) je doma v Severni Ameriki, kjer rasle cela vrsta raznih duglazij, ki uspevajo
v zelo različnih rastiščih, v toplih, hladnih in mrzlih krajih . Zaradi
tega je polrebno paziti) da dobimo res pravo zeleno duglazijo. Zelene
duglazjje so se v naših krajih obnesle prav dobro, morda najbolje
izmed vseh raznih tujih dreves. Zelena duglazija uspeva pri nas v
bukovem območju in v toplejšem delu smrekovega območja. Pozabiti
pa ne smemo, da rabi razmeroma veliko zračne vlage. Raste na tleh"
ki so podobna jelkovim tlem. Na SirOlTI3Šnih peščenih tleh in na
težkih ilovnatih tleh se pa. slabo razvija. Ta vrsta se more priporočati
za manjše čiste sestoje in za mešanje s smrekami, jelkami in macesni
za izpolnitev praznin v gozdu in za. podsaditev preredkih gozdov.
Tisa (Taxus baccata) je doma v bukovem obmo(~ju z vlaž:r:im zrakom sredi večjih gozdnih predelov. Tla rabi dobra. V prvih desetletjih njenega življenja so ji nevarne slane in zato raste najboljše pod
zasl orom starejšega drevj a. Rasle pa zelo počasi.
Tise so bile v -prejšnjih stoletjih veliko bolj razširjene. Toda radi
izvrstnega lesa so jih skoraj vse posekali. Na Slovenskem je samo
nekoliko posameznih dreves, kalere bi bilo potrebno zaščititi kot
redke naravne spomenike. Večja gozdna posestva bi mogla imeti
nekaj malih tisovih sestojev, da se zavre njihovo izumiranje.
(N aclaljevanj e

prihodnjič .)

Delitev gozdov
Ing. Anlon S ivi c (Ljubljana)

Zalton o gozdih z dne 21. decembra 1929, objavljen v Uradncm
listu dravske banovine leia 1930. pod šl. 162/36) določa glede delitve
gozel ov in gozdnih zemljišč v § 106. sledeče:
"Občinski, vaški in plemenski gozeli se ne morejo deliti. Izjeme
ureja poseben zakon.!)
S posebnim zakonom 2) se bo uredila delilev skupnih pusbh
gozdnih zemljišč.
Gozdi in gozdna zemljišča zasebnikov se smejo delili samo z
odobritvijo oblastev. To dovolitev daje za gozde do 500 ha ban, za
ve(~je površine pa minister za gozdc in rudnike. Doyolitve ni odreči,
ako ni tehtnih razlogov, iz katerih bi bila, če se izvrši delitev, ogrožena trajnost gozdnega gospodarstva."
1) Ta zakon še ni bil izdan.
2) Tudi ta zakon še ni bil izdan.
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§ 149. navedenega zakona o gozdih pravi:
,~Kdor eleli brez dovolitve pristojnega oblastva gozde in gozdna
zemljišča, se kaznuje z denarno globo od 500.- do 5.000.- diu; sam
akt delitve pa se mora razveljaviti in spraviti v prejšnje stanje, v
kolikor se s tem ne kršijo pridobljene pravice drugih oseb."
Komenlar ministrske izdaje zakona o gozdih iz leta 1930. .pove
pri § 106. glede delitve privatnih gozdov samo to, da je zakonoclayec
imel v mislih v prvi vrsli parcelacijo velikih gozdnih posestev. Nadalje pravi komentar, da se dovoljenje za delitev ne more odreči,
ako .so prjstojna občenpravna oblastva prepričana o tem, da se gozd
po delitvi ne bo uničil, t. j. da ne bo ogrožena trajnost gozdne pro·
dukcijc.. Končno poudarja, da morajo biti v krajih, kocler so za delitev gozdov in gozdnih zemljišč pristojni komisarji za agrarne operacijc 3 ), njihove odločbe izdane v sporazumu z občeupravnimi oblaslvi in to v skladu s predpisi § 106. zakona o gozdih.
Pri § 149. zakona o gozdih pa komentar pojasnjuje, da je pod
delilvijo gozdov razumeti parcelacijo.
Dalje navaja, da delitev na osnovi občnega državljanskega zakonika IlC spada pod kazensko sankcijo § 149., zaradi česar ne spada
poel lo kazensko sankcijo delitev v primeru dedovanja niti ne delilev
solclstniških gozdov.
Zaradi postavitve v prejšnje stanje pa je po cit. komentarju potrebno, da izdajo občeupravna oblastva posebno odredbo na osnovi
§ 106. zakona o gozdih.
Tako zakon in citirani komentar!
.Iz povedanega je razvidno, da nimamo jasnega in zadostnega tolpredpisov § 106. zakona o gozdih.
VlJrašanje, kako postopati, je posebno v dravski banovini zelO'
pereče, saj je od celokupne gozdne površine, ki znaša po davčnem
katastru približno 680.000 ha, le 46.916 ha gozda v lasti države, držaynih železnic, banovine, občin, Kranjskega verskega zaklada, škofij,
samostanov, cerkva in raznih nadarbin, dalje 21.660 ha razlaščenih
gozdm', ki so idealna last občin, vendar še v začasni državni upravi;
vsi ostali gozdovi, torej 90:>/0, pa so privatna last. Ker je privatnih
mačenja
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3) Zakon z dn.e 7. junija 1883. ) drž. avstr. zak. št. 94.) razde]hi. skupnih
in uredbi dotičnih sknpnih pravic do njih uživanja in upravljanja;
zakon z dne 5. julija 188;'5., dež. zak šL. 23 za Koroško, - zak. z dne
26. oklobra 1887., dež, zak št. 2 ex 1888. za Kranjsko, - dež. zak. z dne
26. maja 1909., št. 44 za štajersko; - vsi trije
razdelbi skupnih zemljišč
in uredbi dotičnih skupnih pravic do njih lJživania in oslo'bovanja.
1ZVI' Š i ]l1e na.redbe:
.
Koroška z dne 18. dec. 1886., dež. zak. št. 2 cx 1887.) štajerska z dm~
12. okt. HlOD., dež. zak. št. 78.
Novele:
Kranjska z dne 3. sept. 189'1., dež. zak. št. 27., - z dne 18. maja 1896.,
dež . zak gl. 30. j z dne 15. nov. 1910., dež. zak. št 38.; z dne 10. maja H114.,
dež. zak . št. 1D.; Koroška z dne 18. maja 1896., dež. zak. št. 246., z dne
21. februarja 1900., dež. zak šl. 14.; z dne 12. aprila 1908.) dež. zak. Št. 14.
Ukaz min. za poljedelstvo, nob'anje zadeve, pravosodje in finance z dne
18. julija 1915.) razglašen v dež. zak. št. 38. za Kranjsko, o razdelbi zemljišč
in urediLvi doličnib pravic do njih uživanja in ttpravljanja na Kranjskem.
zemljišč

°
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gozdov tako veliko v dravski banovini, so delitve gozdov kar stalno
na dnc\'nem redu. Delitve povzročajo:
-- oporoke in dediš.činej
--- dote ob ženitvah;
- daritvej
-- delna odprodaja gozdov za plačila dolga; (mnogo posestnikov
je prezadolženih in ne more dolga plačali od dohodkov poljedelstva
in živinoreje);
- delna odprodaja gozdov zaradi izpremcmbe v stavbišča ali v
poljedelske kulturne vrste po kupcu - novem lastniku;
- spekulacija ob nameravani prodaji gozdnega posestva (za razkosane manjše objekte se dobi višja kupnina);
--- konkul"zi in prisilne prodaje na dražbi;
- bojazen pred ponovno agrarno reformo; (velcposestniki delijo
svoj gozd . na manjše dele med sorodnike ali pa zaradi delne odprodaje in zmanjšanja posesti);
-- prispevek od sečenj v cenlralni fond za pogozdovanje (prispevek znaša od sečenj v gozdih nad 1000 ha - 2% od prodanega lesa
po vrednosli na panju, v gozdih od 501 do 1000 ha - 11/ 2%, V gozdih
od 301 do 500 ha pa 1%' Za sečnje v gozdih pod 300 ha se prispevel(
ne pobira; torej tendenca, posestvo zm anjšati)j
-- pridobitev -laslnega lovišča, odnosno ludi pridobitev lovskih
polenklav ; (nekateri lastniki lovišč stremijo po nakupu ozkih in dolgih gozdnih pasov, da morejo svoje lastno lovišče povečali z nastalimi polcnklavami, obkroženimi s lemi pasovi. Pripelilo se je več
primerov) da so taka odclelila po več kilomelro\' dolga in elo 10 m
Široka; venem primeru je bil pas širok le 2 ITI)i
- predpis, da mora posestnik za gozdno površino nad 2000 ha
namestiti kvalificiranega upravilelja (izprašanega gozdarskega inženirja);
- - prošnje solastnikov (agrarnih skupnosti) za nadrobno razdelitev skupnih zemljišč in gozdov. (Za takšne delitve so v dravski banovini pristojna oblasLva za agrarne operacije.4.)
PosesLniki, ki nameravajo deliti gozd, vlagajo s poseslnim listom,
iz zemljiške knjige in siluacijsko skico, včasih tudi s kupno
pogod.bo opremljene zadevne prošnje preko občeupravnih obJastcv
prve sloprije na bansko upravo, oziroma na ministrslvo za gozde in
rudnike; na slednje tedaj, ako imajo nad 500 ha gozda.
Banska uprava prošnji ugodi, ako je prepričana, da se gozd ne
bo uničil ali izrabljal na nedopuslen način . Tudi ne ovira razdelilve
gozdov, ako gre za odsvojitev obstoječih celih ·katastralnih parcel.
Odklanja pa prošnje za delilev (razkosnnje) parcel na prav ozke
proge (ali preostre kole), tako da na teh ni mogoče gojiti gozda nili
ga nemoteno izkoriščati, ker bi pri večji sečnji drevje padlo zaradi
ožine na parcele sosedov. Ozira se tudi na to, da je do vseh oddelil
izvlečkom

4) Agrarna oblastva izvršujejo delitve geodetsko pra\'ilno: izogibajo se
ozkih pasov in ostrih kotov; skrbijo, da ima vsak delež dohod (pot) in izvozno možnost.
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m'ogoč 'dohod, tako da ni tr.e ba pehati ali voziti lesa in drugih gozctnih pridelkov preko tujih parcel.
Včasih ovirajo delitev tudi servitulna bremena, ki se ' je nal?-je
vsekakor ozirali.

Kakor je iz povedanega razvidno, se zaprošene dovolitve za razdelitev gozdov po banski upravi ne odrekajo, kadar gre za obstoječe
cele katastraine parcele. Omeniti je,' da okrajna sodišča v dravski
banovini ne smatrajo odtujitve celih katastralnih gozdnih parcel .kot
delitev v smislu določil § 106. zakona o gozdih; po tem naziranju bi
tedaj gozdnim posestnikom ne bilo treba dovoljenja upravnih oblastev za razdelilve ali oddelii-ve celih katastralnih gozdnih parcel.
Ker zakon o gozdih ne vsebuje nobene definicije, kaj je razumeti
pod delitvijo gozdov, a so, dosedaj objavljena pojasnila nezaclosbl8.,
bi bUo želeti. da se:
izdajo občeupravnim oblastvom glede izvajanja predpisov § 106.
in § 149. zakona o gO'z dih ' potrebna pojasnila in navodila, v katerih
bi bilo zavzeti stališče, da pri odsvojilvi obstoj'ečih celih katastralnjh
gozdnih parcel ni potrebno delitveno dovoljenje v smislu § 106. zakona o gozdih, ali pa, da se dopolni besedilo § 106. zakona o gozdih takole:
1. dovoljenj.e za delitev ni potrebno, ako se ocldelijo od gozdnega
posestva obstoječe cele katastraine parcele, izvzemši one, ki so obremenjene z 'g ozdnimi servituii,
'2. da je dovoljenje delitve odreči :
a) ako se katastraine parcele delijo (razkosajo ) na zelo ozke pa~
sove ali na parcele z zelo ostrimi koti ali na tako majhne dele, da je
na njih pravilno gojenje gozda nemogoče,
.b) ako se z delitvijo (razkosanjem) gozdne kataslrske parcele
onemogoči spravljanje gozdnih proizvodov po lastnem · zemljišču ali
dohod do javnih potov.

Lega hlodov v jarmeniku
Ir;tg. Stanko S o toš e k (Maribor) (Konec.)

Hlodi s strženom na strani. Veliko je hlodov, ki nimaj o stržena
na sredi. :J'VInogo vzrokov, ki povzročijo, da ni stržen na sredi, še ni
znanstveno raziskanih. Vendar moremo trditi, da imajo debla dreves
z enostransko krošnjo stržen na strani. Takih dreves je največ na
pobočjih, ob robu gozdov in sestojev ter v nepravilnem sklepu. Radi
goratosti slovenskih gozdov, radi množine malih gozdov in malih
gozdnih posestev ter radi načina gojenja in izkoriščanja gozdov pride
na naše žage zelo veliko takih hlodav. Te vrste hlodov borno obrnili
tako, da bo pri enkratnem žaganju stržen na levi ali na desni strani,
pri prvern žaga~ju dvakratnega žaganja pa zgoraj ali spodaj (sliki 5.
in 6.).. Na ta način žagan hlod bo dal deske, ki bodo imele vsaka vse
br~nike približno enako široke. V nepraviIni legi žagan hlod bi dal
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deske, ki bi imele na eni· polovici do tri četrt širine široke . branike
in nu eni četrtini do eni polovici deske ozke branike. Take deske bi
bile manj vredne in· pri sušenju bi dobile' med ozkimi. in širokimi

nepravilno·
pravilno
Slika 5. Lega hlodov ' s strženom na strani pri enkrat.nem žaganju (izv.).

nepravilno.
pravilno
Slika 6. Lega hlodov s s[rženom · ua str·a ni pri dvakratnem žaganju (izy-.).

branHY.ami razpolio; ker se pri sušenju les s širokimi. branikami· ne
krči in ne napenja enako hiLro kot les: z ozkimi branikamL
Grčasti. hlodi. IZ gozdov se dobi· veliko grčasiih hlodov, zlasti iz
gozdov malih· gozdnih posestev. Zdi se' mi, da, so ravno grče tista last;nost, na kalero ' se ž.agarji pri obračanju. hlodov. šc premalo ozirajo.
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V Slov.eniji je .ze10 veliko obrobnega drevja ·na mejah gozdov) ob po-tih, golinah, :presekah in :posel\:ah. 'Vsa ·ta drevesa so na eno
'str-an ·.bolj vejnata .in so radi ·tega gllčasta in sicer večidel samo

nepravilno
Slika 7. Lega

grčastih

pravilno
hlodov pri enkratnem žaganju (izv.).

nepravilno
'pravi:lno
Slika 8. 'Lega grčaslih hlodov.pri dvakratnem žaganju (izv.).

na eni str.anid6bla. ;,Isto velj,a tudi za ru1cvesa "V v,išinski.:h !gozdih,
za :drevese na :pobočjih grfčev, ,hrihc)IV in ,gora 'in · za ·drev.esa iz
:redko zar.aščenih gozdov. Na žage pride ~Ol~ej veliko .takih hlodov 'in
s tem 'mora-m'o računati, ·zlasti 'pr.i hJadi'h 1istnatega drevja. Pri grčastih hJodih. ne bo zados:lova10 o'ceniti hlod po obeh čelih, 'ampak
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hlod moramo pregledati po celi dolžini in se prepričati, ,' na kateri
strani je največ grč . Nato obrnemo hlod lako, da pridejo pri enkratnem žaganju glavne grče na levo ali na desno, pri prvem žaganju

pravilno
nepravilno
Slika 9. Lega hlodov z zunanjimi in s strženovirni razpokami pri enkratnem
žaganju (izv.). '
-

nepravilno
pravilno
Slika 10. -Lega hlodov z zunanJIml - ln s slrženovimi razpokami pri dvakratnem žaganju (izv.) .

.dv-a kratnega žaganja pa na zgornjo stran (sliki 7. in ' 8.). Na- ta način
se dobi ena čeLrtina do ena tretjina , grčastih desk in ena polovica do
d\~e tretji-ili ,desk brez gr-čo 'Pri nepravilnein , polaganju se dobe deske,
ki so skoraj 'vse na eni 'slrani grčasle, in največ grč imajo najbolj ši-:
roke deske. Razlika med p'r avilnim in nepra:vilnim polaganjem Je
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vidna, kajti prav dobl~O je znmia razlika porabne in prodajne vrednosti grč'astih in ncgrčastih desk Grče ObrnClTIO pri enkraLnem žaganju
proti žagarju in pri prvem žaganju dvakratnega žaganja navzgor,
da more žagar ves čas videti grče in po njih urejati hitrost voza.

nepravilno
pravilno
Slika 11. Lega hlodov s krožnimi razpokami pri enkratnem .žaganju (izv.).

nepravilno
pravilno
Slika 12. Lega hlodov s krožnimi razpokami pri dvakratnem žaganjn (izv.).

Razpokani hlodi so tudi zelo številni in imajo zno1.ranje strženovc
ali krožne in zunanj e razpoke.
S!rženoYe razpoke nastanejo že v rastočem drevesu in mnoge
postanejo v času od podiranja do žaganja še širje in globlje. Razpoke so najbolj široke pri strženu, proti robu pa se vedno bolj
ožijo. Povzroča jih deloma narava sama, deloma postopanje z
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gozdom ter ravnanje s hladi. žagar je pač prisiljen računali z blagom, kakršnega ima in kakršnega bo mogel dobivati. Ocenil bo hlodave razpoke na obeh koncih in 'bo hlade obrnil na .vozu v tako lego,
da bo dobil čim manj kosov razpokanega žaganega lesa. Pri enkratnem žaganju bo najhujša razpoka obrnjena navzgor ali navzdol, pri
prvem žaganju dvakratnega žaganja pa bo glavna razpoka voc1oravl1a
(sliki 9. in l O . ) . '
Krožne razpoke so v smeri branik, večinoma v negrčasLem delu
debla. Zgodi se tudi, da ima en in isti hlod krožne razpoke veni,
dveh ali več branikah. Večinoma so krožne razpoke delne, kajti
naTis (g.ledano. od strani)

I

. Esa

tloris (gledano od zgoraj)

'nepravilno
pravilno
Slika 13. Lega krivih hlodov pri enkralnem žaganju (izv.).
naris (gledano od strani)

tloris (gledano od zgoraj)

nepravilno
pravilno
Slika 14. Lega krivih hlodov pri dvakratnem žaganju (izv.).

hlodi s .polovičnimi in celimi krožniJni razpokami, ki :zavzem·q.jo polovicobranike ali vso hraniko, sploh ne pridejo na žago. Tudi pri
Leh hlod-ih bomo pazili, da dobimo z žaganjem čim _manj .razpokanih
kosov žaganega lesa. Pri enkralnem žaganju .obrnemo h10d .z raz.poko
na levo. ali na desnosLran) pri prvem žaganju ·dvakraLnega žaganja
pa bodi razpoka na zgornji ali na s.podnji strani (sliki 11. in 12.).
- Zuna.nje razpoke nastajajo ve6inoma pri sušenju podrtega dr.evja
in .izdelanega okroglega lesa. lVInogo je hlodov) ki imajo Neč ši~jih~
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daljših in globljih razpok, ker ni bil okrogel les popolnoma pravilno
skladan in spravljen. Te hlode polagamo podobno kot hlode s strženovimi razpokami (sliki 9. in 10.).
I{rivi hlodi tudi niso tako redki, kol navadno mislimo ..Množina
krivih hlodov ima svoje vzroke v nepdmernem ali nezadostnem gojenju gozdov, v prereclki zarasti mnogih gozdov in v rastiščih nekaterih gozdov. Pri enkratnem žaganju jih obrnemo s krivino na·v.zgor
all navzdol, pri prvem žaganju dvakratnega žaganja pa s krivino na
levo ali na desno stran (sliki 13. in 14.). Na ta način bodo deske imele
na robovih več prežaganih lesnih vlaken in veliko manj na straneh.
Take deske bodo po širini bolj gladke, prožne in trdne ter na
ta način več' vredne.
Hlode z druginli napakami bomo obračali po približno istih vidikih kot opisane hlode . Hlode z več napakami bomo obrnili tako) da
se pri cloI'očanju lege oziramo na najhujšo napako.
Lega hlodov je v veliki meri odločilna za izrabo okroglega lesa.
Delo je na prvi pogled zelo elloslavno, vendar pa zahteva dosti skrbnosti, pazljivosli, sprelnosti in tudi znanja. Pomislimo samo) da se
na Slovenskem razžaga vsako letb več milijonov 'hlodov in da se zelo
mnogo teh, ne razžaga v pravi legi. Če znaša razlika mccl dosezano
in dosegljivo vrednostjo žagancga lesa samo nekaj dinarjev pri
vsakem kubnem melru, pomeni 1.0 za slovensko ekonomijo vsako leto
nekaj milijonov dinarjev. Če se bomo zavedali te izgube, bomo začeli
iskali in bomo tudi našli vedno boljše in popolnejše načine dela. 'Začeli bomo z najlažjim in najrazumljivejšim: z obračanj cm hlodav
bomo vedno poizkušali dobiti tako lego, ela bodo napake okroglega
lesa prišle v čim manj kosov žaganega lesa in da bo v vsakem kosu
žaganega lesa čim enoličneje raščen les; le tako bomo dobili čim
vrcdnejši žagan les in le tako bomo izboljšali predelavo lesa na žagah
in · povečali donosnost dela na žagah.

Zboljšajmo porabnost našega lesa
z gojenjem in varstvom gozdov

G.ozdarstv·o je podlaga kulture in: civilizacije
39·

Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRASANJA
-4. l\lerske klupe (klešče).
Ali je predpisano, da morajo biti klupe za merjenje hlodov) kadar gre za kupčijo, uradno pregledane in žigosane?
IC B., Prevalje.

5. Izbira sadik za pogozdovanje.
V svojem gozdu imam precej praznin med iglastim drevjem. Tla
so kraška, nagnjena so proti severu in vzhodu ter ležijo okoli 600 m
nad morjem. S kakšnimi vrstami sadik naj zasac1im to praznino?
B. M., Unec.

6. Merske klupe (klešče).
Prosim za navodilo, kakšne naj bodo dobre klupe za merjenje
hlodov in kako se z ·njimi dela) da se dobi zanesljiva mera? .
F. D., Borovnica.

7. Izbira sadik za pogozdovanje.
Precejšen del naših gozdov je bil med svetovno vojno opustošen
in izsekan. Uspelo nam je kultivirati večji del z rdečimi, črnimi in
z zelenimi bori. Ostalo nam je še nekaj golin. Ker želimo, da v
najkrajšem času odgojimo gozd polne zarasti, Vas prosimo za nasvet,
s katerimi vrstami drevja naj pogozdimo preostale goline in na
novo nastale praznine. Gozdovi so v ravnini na prodnati naptavini.
Prst je razmeroma plitva in je samo na nekaterih krajih · srednje
globoka.
L. P., Dravsko poije.
8. Robljenje desk.
Na naši žagi imamo robilnike za robljenje desk. Pri robljenju
nam pa dela velike preglavice sledeče: če je deska pri robljenju
položena na notranjo stran, je vse v redu; če pa je deska položena
na zunanjo stran, rob deske ni ra ven, temveč kriv; izbočen je n.avzven· in lok krivine je pri 4 m dolgih deskah visok do 2 cm . Zgodi
se pa tudi, da je lok še večji. Ker izgubimo zaradi tega precej časa
in imamo tudi na lesu izgu_be, Vas prosimo za nasvet, kako naj to
odpravimo.
.
M. M., Gorenjsko.

9. Bori z dvema in tremi iglicami.
Na gozdarski šoli v Mariboru smo se učili o borih, ki ilnaj o po
dve igli ci ali pa po pet iglic. V nasadu Počitniške kolonije pri
šmartnem na PohorjU, ki smo ga zasadili pred petimi leti gojenci
gozdarske šole, sem našel bore, stare L1-8 let, ki imajo poleg ŠOPOy z
dvema iglicama tudi šope s tremi iglicami; poslednje sem našel bolj
redko in skoraj vsi so v vrhih in pa na zgornjih vejah. Zanima me,
kakšne vrste so ti bori.
K. P.) Slov. Bistrica.
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10. Pogozdovanje ob meji.
Imam gozdno parcelo, ld jo od vseh strani obdajajo njive in
travniki. Lansko zimo sem vse na golo posekal. Naravnega podn1lac1kQ
ni, zato moram v smislu gozdnega zakona v dobi treh let parcelo
na novo pogozditi. Zemljiški sosedje pa zahtevajo, da moram sadili
sadike najmanj ti metre od njihove meje, sklicujoč se na škodo, ki
jo bo gozd pozneje prizadejal s svojo senco rasti njihovih pridelkov.
Plat:am davek za vso parcelo, ki za drugo ni primerna kot za gozd:
ali naj torej sosedom na ljubo pustim ob lneji nepogozden pas štirih
melrov, ki mi ne ho prinašal nobene koristi 1 Prosim za odgovor.

s. z.

M II rop olj s le i.

11. Podiranje. gozdnega drevja čez mejo na sosedovo zemljišče.
Imalll gozd, ki leži v hribu. Na eni strani ga obdajajo s·osedni
gozdovi, na drugi strani pa poljedelska zemljišča. V delu, kjer meji
gozd na travnik in njivo, posejano z detelj o, rastejo starejša drevesa,
ki jih nameravam posekati. Zraščena so tako, da pri podiranju ne
bodo padla na mojo stran, ampak na sosedovo zemljišče, kamor so
tudi nagnjena. Les bi seveda Lakoj pospravil s sosedovega sveta in
mu s tem ne napravil nobene škode; vendar pa sosed zahleva zase
kol odškodnino vse, kar pade pri podiranju drevesa na. njegovo
zemljo. Meni bi potemtakem od drevesa ostalo samo toliko, kolikor
ga leži na moji strani. Zato Vas vljudno prosim, da mi pDjasnite, ali
in nil osnovi česa je soseclova zahteva upravičena.

s. Z. M li rop olj

s k i.

ODGOVORI
4..Merske klupe (klešče).
K]upe (klešče) za merjenje debeline debel, hlodov in dr. do leta
1928. niso bile podvržene uradni kontroli. Vsakdo se je moral S~l1n
prepričati, ali meri s pravilno klupo.
Po zakonu o m.e rah, njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu
nad njimi z dne 30. junija 1928., ki je bil objavljen v Uradnem listu
ljubljanske in mariborske oblasti štev. 252/70 iz leta 1928., pa spadajo
klupc pod prvi in občasni uradni pregled in žigosanje. Pregled
opravljajo "oddelki konlrole mer", ki poslujejo pri okrajnih načel
stvih v Ljubljani, Celju in Mariboru (Službeni list dravske banovine
štev. 32/3 iz leta 1932).
Anton šiv ic.
5. Izbira sadik za pogozdoyanje.
Dobro bi bilo, da posadiLe na dno kotanj in vrtač sadike gorskega javorja (Acer pselldoplatanlls), ki bodo naš1e v rdeči zemlji
dovolj hrane. Druge praznine morele zasaditi s sadikami rdečega
bora (Pinus silvesLris), zlasti tiste, ki so na knmenitih grebenih med
vrtačami. Redko smrekovjc in zlasti borovje pa podsejte z jelkoyimi semeni (Abies pectinata)! Podsetey z jelkami je zelo ]{orislna, ker se začnejo bori v starosli 25-35 let naravno redčiti; s
podselvijo boste mog1i tudi obvarovali do sedaj nabrano prst poel
borovjem.
Stanko S o toš ele.
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Zakoniti predpisi in okroinice
Ustanovitev banovinskega odbora za propagando gozdarstva
Gozdarsld odsek kr. hanske uprave v Ljubljani je razposlal sredi januarja t. 1. okrožnico o ustanovitvi banovinskega odbora za propagando
gozdarstva. Okrožnico so prejeli:
1. Kraljevska banska uprava, odgozdarstva med ljudstvom s sodelodelek II.; 2. Kraljevska banska upra- vanjem vseh na pogozdovahlem delu
va, odsek III/7.; 2. Kraljevska banska interesiranih kulturnih in humanitaruprava, odsek IlIJt7. i 4. Kraljevska nih organizacij .
banska uprava, oddelek III .; 5. KraDelo teh odborov bo:
ljevska banska uprava, oddelek IV.;
6. Kraljevska banska uprava, oddeskrbeti za denarna sredstva, ki
lek V.; 7. Kraljevska banska uprava, so po trebna za dosego odborovih cioddelek VI.; 8. Stab dravske divizij- ljev;
ske oblasLi, Ljubljana; 9. Direkcija
organizirati pogozdovanja z mlašum kraljevine Jugoslavije, Ljuhlja- dino (mladinski dnevi za pogozdona; 10. Začasna državna uprava raz- vanje) in z odraslimi osebami;
laščenih gozdov, Lj ubli ana; 11. porazširiti pogozdovanje na pustem
družnica Jugoslovanskega šumarske- kraškem svelu;
ga udruženja) Lju.bljana i 12. Direkuvesti zglede za pravilno gospocija državnih železnic, Ljubljana; 13.
darjenje
z gozdom, pravočasna čišče
Kmetijska zhornica za dravsko ba- nja, trebljenja
in redčenja;
novino, LJubljana; 14. Prosvetna zveustanavljati gozdiče ter parke v
za, Ljubljana, Miklošičeva 7; 15. Zveza fantovskih odsekov v Ljubljani; mestni.h okoliših, pri šolah, društve16. Udružel1je jugoslovanskega uč.i nih prostorih, okreva1iščih, zdraviliteljstva, Ljubljana, Frančiškanska 6; ščih, počitniških domovih i. t. d.
prirejali gozdarske tečaje za uči
17. Sokolska župa, Ljubljana, Tabor;
telje, kmetovalee in vojašlvo j
18. Zyeza za tujski promel, Ljubljana,
pri.l'ejali poljudna predavanja med
Tyrševa 1; 19. Rdeči križ kraljevine
Jugoslavije - dravsl<i hanovinski od- ljudstvom, po radiu i. t. d.
skrbeti za publikacije (brošure,
bor, Ljubljana, Gosposvetska c. 2;
20. Dravska župa skavtov in planink, lelake), za pospeševanje in napredek
Ljubljana; 21 . Prirodoslovno društvo, gozdnega gospodarstva. i. 1. d.
Ljubljana, Beethovnova lllica; 22. ZveUstanovna seja širšega hanovinza lovskih društev, Ljubljana, Trdi- skega odbora za propagando goznova ul. 8; 23. Zadružna zveza, Lju- darslva v dravski banovini s sedežem
bljana, Tyrševa 38; 2"1. Zveza sloven- v LjubI.jani se ho vršila v čelrtek,
skih zadrug, Ljubljana, Pražakova. 11; dne 3. i'ebruarja 1937. ob 10. uri v
25. Kmetijska družba cl. d, Ljublja- proslorih podružnice JugosL šumar.
na, Novi lrg 3; 26. Slovensko planin- udruženja, Ljubljana, Gosposvetska
sko društvo, Ljubljana, Aleksandro- cesta št. 2., JI. nadstropje.
va 4; 27. Zavod za pridobivanje in
Naslov se vabi, da v smislu čl. 1.
prodajo gozdnih semen, gozdne drein
4. priloženega "Poslovnika o devesnice v Mengšu.
lu odbora za propagando gozdarstva" imenuje in odpošlje na to sejo
O}crožnica se glasi:
svojega stalnega člana za navedeni
V smislu razpisa ministrstva za odbor
. Na tej seji ho v smislu čl.
gozde in rudnike z dne 1. okt. 1937. 8. poslovnika
izbran ožji delovni odšt. 6482., Id je v prepisu priložen,
hor,
ki
bo
obstajal
iz prec1sednika~
je osnovati za dravsko banovino ba- dveh podpredsednikov,
tajnika) njenovinski oelbor za propagando goz- govega pomočnika in treh
članov.
darstva. V isle svrhe bodo osnovani
pri okrajnih načelslvih okrajni odGlede na kulturno in gospodarsko
bori, odnosno po občinah občinski važnost zasnovane akcije se priča
pododbori za propagando gozdarstva. kuje sodelovanje vseh v odbor za
Namen leh odborov je, da vodijo
propagando gozdarslva povabljenih
iniciativno akcijo za popularizacijo organizacij in ustanov.
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U stanoyitev okrajnih odborov in občinskih pododborov
za propagando gozdarstva
V isLel1l času, ko je bila razposlana okrožnica o ustanovitvi banovinskega odbora za propagando gozdarsLva, je gozdarski odsek banske uprave
o tem obvesLil tudi vsa okrajna načelsLva 111 mcstna pogluvarsL\'a, ki so
dobila naslednji poziv:
Poziva te se, da uvedetc nemudona terilorijn divizije, da odredijo
ma akcijo za ustanovitev okrajnih
pr,edstavnike vojske v navedene ododborov in po poLrebi občinskih
bore.
:M inistrstvo za poljedelstvo j-e z
pododborov za propagando gozdarstva ter o tem sem poročaLe.
razpisom z dne 21. okLobra 1937.
5\lab dravske divizijske oblasti je
št. 74:.200/ 2 priporočalo akLivno sobansko upravo obvestil, da so z
delovanje kmeLijskih referentov v
razpisom z dne 31. oktobra 1937
odborih.
Dj . br. 6429 obveščeni poveljniki mest

Uredba o spremeIubah in dopolnitvah uredbe o likvidaciji
kmetskih dolgov
V Službenem lislu kraljevske bansIre uprave dravske banovine od 5.
januarja 1938, kos 2.) str. 8-11. je
natisnjena Ul'edba o spremembah in
dopolnilvah uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov z dne 25. septembra 1936.
Po leh spremembah se bistveno
menja smisel odstavka 1., člena 2.
uredbe o likvidacij i kmelskih dolgov, ki se sedaj glasi:
Po tej uredbi se smatra za kmela
tista fizična oseba, ki ji je 1~111(;tijsLvo
glavni poklic, ki obdeluje zemljo sama ali s člani svoje rodbine, po
Tečaji

državnih vrednostnih papirjev pri sprejemanju za kaYcijo*)

Minister za finance je izdal pod
št. 5170/VIII z dne 28. januarja 1938.
sledečo

potrebi pa tudi z najelo delovno
močjo, ki izvirajo nje obdavčeni dohodki pretežno iz kmeLijstva (poljedelstva, vinogradništva) sadjarstva,
vrtnarstva, živinoreje in pod.» ki pa
nje posestvo ne presega pO"ršine
50 ha orne (za obdelovanje sposobne) zemlje. Za rodbinsko zadrugo
se smatra tista rodbinska' zajednica,
kjer sorodniki po krvi ali posvojitvi
živijo in delajo v skupnosti in ki
ima najmanj tri moške člane.
Gozdovi se štejejo za zemljo, sposohno za obdelovanje.

odločbo:

"Na osnovi točke 5. § 12. finančnega zakona za leLo 1937/ 38. odrejam
za spodaj naštete državne in po
državi zajamčcne papirje naslednje
! .. :1,W'

21/ 2 % na državna renLa za vojno
škodo za nom . din 1000.- din {52.-)
70/ 0 no posojilo iz L 1921. za nom.
din 100.-- din 97.-,
4% ne agl"arne obveznice iz 1.
1934. za nom. din 100.- din 55 40/0 ne agl'arne obvcznosti iz' l~
1921. za nom. din 100.- din ~b.-,
6% ne begluške obveznice za no 111.
din 100.- din 80.-,
delnice Privilegirane agrarne banke d. d. za nom . din 500.- din 215.-,
60/ 0 ni clalmaLinski agrarji za l1orh.
din 100.- din 80.-,
7% no stabilizacijsko posojilo v
zlaLu iz 1. 1931. za nom. fI'. fI' . 100.din 95.-.
7%
sLabilizacijsko posojilo v

no

zlatu iz 1. 1931. se preračunava v
dinarsko vrednost po tečaju 100 fI'.
fI'. din 156.-.
Ti tečaji veljajo od .1. februarja
1938. do preklica in se mOl'ajo uporahljati pri vseh državlli.h ustanovah
in samoupravnih telesih v primerih,
ko se obvcmicp. na osnovi posebnih
zakonov, lIl'cdb ali pravilnikov sprejemajo v yarščino (kavcijo) po borznem tečaju.
Zgoraj določena vrednost teh papirjev osLane \' veljavi ves čas, dokler traja jamsLvo, obračunano po
lej vrednosti.
S tcm se nadomešča odločba št.
G1.000/ VIII z dne 9. novembra 1937.
("Službene novine" z dne 13. novembra 1937., št. 259).
Iz bančnega in valutnega oddelka
minislrs(Ya za finance 28. januarja
1938., št. 51iO/VIII.
:1<) Službeni list kraljevske banske
uprave dravske hanovine, 5. februarja 1938., 13. kos, stran 99.

Kratke vesti
GOZDARSTVO - UCNI PREDMET
NA LJUDSKIH IN SREDNJIH SOLAH TER V VOJASNICAH.
V Turčiji je stopil v veljavo nov
zakon o gozdih dne 1. junija 1937.
CI. 84. predpisuje, da se uredi
primeren gozdarski pouk na
ljudskih in srednjih šolah ter
v vojašnicah v sporazumu s
prosvetnim in vojnim ministrshYom.
Na ta način se namerava zbuditi že
v mladih ljudeh ljubezen do narave
in razumevanje za potrebe gozdarslva in važnost gozdov.

LITI LES - IZ žAGOVINE
(predelava žagovine v lili les)
Poraba in vno\'čevanje žago"ine sta še precej nerešeno
vprašanje.
Dcl žagovine porabijo parne žage za
pogon. Nekaj žagovine se porabi za
kurjavo peči, za bl'i.kete i. dr.
Večji del žago vine, in sicer več
100.000 kg vsak dan samo v
Sloveniji, se sežge, vrže v vodo,
ali se raztrC5;(~ in prepusti
gnit ju.
Sežiganje stane, ludi metanje v vodo
ni zaslonj in povrh še škoduje ljudskemu zdravju lel" ribarstvu, razlresnuje žagovine zopet stane . in razen
tega čestolo'at zavzema nporabno
zemljišče lel' je leglo raznega mrčesa,
ki prehaja na zdrav les.
V ::-.Icmčlji so iznašli nov postopek za predelavo žagovine in skoblovine, ki bo verjetno pomenil velik
korak naprej v porabi lesa. Po lem
načinu spojijo žagovino v posebno
snov. Za spajanje l'abijo snovi, ki
jih pridobivajo razna druga podjelja s 'prav malimi stroški. Ta nova,
večinoma lesena snov se dobi, kakor pišejo, na razmeroma ellaslaven
način brez močnih stiskalnic in sušilnic.
Nova snov je poceni in se da
porabiti v različne svrhe, imenujejo jo liti les. Mnog~ izr1elke,
ki so jHl doslej pripravljali iz
kovin, izdelujejo iz te nove tvarine.
Za mnoge stvari je baje liti les še
bolji od železa. Liti les ne korodira,
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ne prevaja nobenega toka, in se da
porabili za izdelovanje trdnih velikih posod in cevi brez šiva. Snov je
odporna proti raznim kemijskim tvarinam (kemikalijam) je lažja od železa in izdelki stanejo še enkrat manj
kot železni.
Preračunali so, da stane izdelava
1 m2 plošče litega lesa, težke 30 kg,
4-6 din, če se dobita žagovina in
spojna snov v istem kraju.
Iz litega lesa nameravajo izdelovati posode, ki bodo nadomestile
v mnogih primerih dražje železne
posode~ železne cevi brez šiva, težke
cemcnlnc posode in izdelke ter krhke
steklene posode. Nadalje izdelujejo
že iz li.tega lesa tudi silose za krmo;
dovršili so n. pr. silos s proslornino
12 mS iz enega kosa za manjšo ceno,
kot stanejo veliki silosi iz drugega
gradiva.
Novo snov so preizkusili in jo še
preizkušajo na tehniški visoki šoli v
eharlo ltenburgu. Do sedaj so ~rišli
že do zelo ugodnih ugotovitev. N. pr.
ccvi, debele 150 mm, so vzdržale 110tranji pritisk močan do 18 atm.; računajo pa, da se bo dala trdnost še
povečati.

Delo za izpopolnitev izuma je denarno podprl odbor za tehniko v
gozdarslvu in je obljubil še nadaljnjo
podporo.

PODIHANJE OREHOV V NEl\ICIJI.
Da bi preprečili podiranje orehov,
so v Nemčiji pre120vcdali :{,odirati
orehe na poJjedelsl<lh in vrtnih zemljiš(;ih, če niso drevesa debelejša kot
45 cm v višini 1.50 ul od tal. Za
vsak podrt oreh se mora zasadi ti
novo orehovo drevesce.
FRA.NCOSKI ZA VOD ZA RAZISI{OVANJE LESA.
Francoska vlada je ustanovila velik osrednji zavod za raziskovanje
lesa. V ta namen je odobrila v proračunu za leto 1936/37. 5 milijonov
franlwv.
Naloga zavoda j~, da vrši
znanstvena raziskovanja iz lesne stroke v prid gozdnih posestnikov in lesne industrije.
Zavod daje tudi pojasnila drugim
insel'enlom.

Dopisi
OBtNI ZBOR ZVEZE ABSOLVENTOV

l\fARIBORSI{E

GOZDARS]{E

SOLE.
Zveza absolventov mariborske gozdarske šole je imela 30. januarj~ t. l.
sVOJ tJ."etji redni ~bčl1i zbor, Iu v ga
je vodil v prostorih gozdarske. sO.le
predsednik l(ržišnik. Poleg števll~1.1h
absolventov sla se zbora udclezlla
tudi ravnalelj g. ing. Z. Ziernfel~l
in g. ing. S. Sotošek. Po precl.sedmkovern pozdravnem nagovoru Je povzel besedo ravnalelj g. ing. Ziernfeld Id je navzočnc vzpodbujal k
slož~emu skupnemu delu v slanov~ki
orrranizaciji in k vestnemu opravlJanj~ svojih posloVJ1~h .clolžnosl~v ob
praktičnem uporablJan]u te.ore(~c.ne
rTa znanja, ki so si ga Pl"ldoi)lh v
Šoli. Nalo je prcdsednik podal preO'leclno poročilo o odborovem delu
~ preteklem letu . Občni zbor Je. lzJ'ckeL odboru sOC1lasno razreSTIlCo.
Pri volilvah novega odhora so bili
izvoljeni: za predsednika Zmazek Stanislav (Velika Nedelja), za podprcdsednika Sedlar Anton (Sv. Lovrenc na
Pohorju), za tajnika Potočnik M~r.lin
(l'durska Sobola) in za blagajml\a
l\'Iaj~en Zlalan (~{aribor). Pri slučaj
noslih se je vnela živahna. d~bata o
mnogih akluaLnih slanovskl~l ITI strokovnih vprašanjih; padlo Je mno~o
klenih misli ki hodo, upamo , rodIle
tudi veliko )pozitivnih sadov.
Pot o čni le Marlin.
SEJA ODBORA ZA GOZDARSTVO
I(METIJSI{E ZBORNICE.
S lalni strokovni odbor za f!0zdarstvo je imel 8. januarja t. 1. drug?
sejo v. pr~sl~rih Kmeli.i.ske. zbormce v LJublpll1. Razpravljal Je o po:
trcbah kmelskeg'a gozdar.stva. Pn
razpravi se je vIdelo, da Je gozdarstvo ena llajvažnejših panog kmetskecra življeuja in da bo potrebno
še ~nogo dela in truda, da doseže
slovensko kmetsko gozdarstvo sodobno višino.
.Med druaim je odbor pod vodstvom preds~dnika .Bena I{olnika razpravljal o m~rah orv v javner,n pr~
metu. V bIstvu se Je pnklJl1Cll
predlomI O'ozdarskega od::;eka banske
uprave~ Nalo se je razvila debata
glede kubiranja in prodaje tesanega

lesa. Sklenjeno je bilo, da se. zb~r
nica zavzame za enolno kublranJe)
ki bodi pravilno in ' niLi ne v posebno prodajaJčevo niti l~upčevo. korist. Odbor Je razpravljal tudI .0
premerkah (ldeščah) i~ .je ugoto;'ll,
da je potrebno opozor!h rnero~aJne
činitelje na pre.gled .m pr~vllnost
premerk. Odbor Je luch skleml predložiti zbornici da se zavzame za
ponovno usta~ovitev dvol~l.n~ g<?zdarske šole v Maribon1, ln Je bIla
lansko leto ukinjena. Sklenilo se je
tudi podvz~ti prilllerl.1.~ ]\Orak~, da
se ustanOVI v SIOVell1JI postaJa za
gozdne poizkuse, najbolje pri državni
nižji gozdarsld šoli v M.a.riboru; PreceJ obširna debata se Je razvIla o
nekaterih predpisi-h lovskega zakona' kOlli:no je bilo sklenjeno , da se
bo~lo sesLavili potr~bni prec~logi za
spremembo nekalenh predpIs~v' na
podla<>"i resnii:nih podatkov lil po
posvetovanju s poklicnimi strokovnjaki. Slednjič je odbor obrayna::al
vpraša.r.lje z,:išclJ.lj a in. znižanp. 'l..eleznišklh lanf za les ln sklcl1lL delova.ti za čim večje znižanje. Na
dnevnem redu je bi!o ~e .mnogo dr~l
gih aklual~ih . vprasan.l lil p.a~.lo .le
U1no C1O kons lmh predlogov, lu ]lb bo
treb~ čimpl"ej dokončno rešili.
S. S.

LOVSI(l TE(;AJ.
Na državni nižji gozdarsld šoli .v
'M ariboru bo tečaj za lovske čuvaje
od 14. do 19. februarja. TečaJ priredi
Lovsko drušLvo v Mariboru) voclil ga
pa bo ravnalelj gozdarske ~ole ing.
ZmaO'o Zicrnfeld s sodelovanjem pnznanih lovskih strokovnjakov. Za tečaJ vlada veliko zanimanje) ker se
že ču tijo do~ri. nas~edld prv.ega takega tečaja, lu Je bIl v Marlboru leta 1936.
S.
GENERALNA DIREKCIJA žELEZNJC USTANAVLJA TOVARNO ZA.
IMPREGNIRANJE žELEZNIS]UH
PRAGOV.
Generalna direkcija Jugoslovanskih
drža\'nih železnic je sklenila postavili lastno tovarno za impregniranje
železniških pragov. V ta namen je
bil za sedaj sla~l,i~n v le~ošnj.i proračun znesek 4: n1l11Jonov dmarJev.
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Gradivo za

slov~nski

balkanski bor = molika
bor - bor, die F6hre, der Kiefer,
Pinlls
cemprin - limba, die Arve, die Zirbe, Pinus Cem bra (L.)
crelje = ruševje. Beseda se rabi na
Karavankah
čc.Iili čelili, stulzen
čretno ruševje =
močvirsko ruševje
črni bor crni bor, die SchwarzIč>hre, Pinus Laricio (End.)
drevesaslo ruševje - klekovina, die
Spirke, Pinus 1ll1ch1l1ala (Ramd.)
evropski maces~n - curopsld ariš,
elie europaische L [lrcbe, Larix. europea
gladki bor = zeleni bor
gozdn.i bor = rdeči bor
grenka - das A.sUoch
hoja = jelka
hojka = jelka
japonski macesen - japanski al"iš
die japanischc Larche, Larix. lep~
lolcpis (Gorel. )
jelIra - jela, d.ie Tanne, Abies pecLiuuta (C. D. )
krožni robilnik = kružnJ pila za
krajčenje, die Bcs3.uJ11kreissage
kanadski bor - kanadski bor, elie
Banli.sr6hre, PinoBan},:siana (Lamb.)
limha = cem prin
macesen - ariš, die Larche, Larix
mecesen = mac.csen
močvirslw ruševje klckovina, die
Sumpff6hre, Pinus Mughlls (Scop .)
modra duglazjj3 - pJaya duglazija,
die hlanc Donglasic, Pseudotsuga
glauca (Mayrx)
moHka - molika , mura, balkanski
borovac, die gricehische Strobe, Pinus Pcuec (G-ries. )
mura = molil\a
mnnH{a = pepelnati bor
navadna smreka = rdeCa snH'eka
navadni bor = rdeči bor
obrobHi _ . okraj<:ili, besi1umen
obrobljen - okrajčen , beSD.llllll
očc1ili očelili, bcslulzen
omoriJ{a - omorika, Pančiceva omorika , Picea omoriea ( Panč.)
pepelnati hor - bjelokori bor, munika, die weiHrindige Fč>hre, Pinus
lcucodcrmis (Ant.)
pinija pinija, pinjol, die Pinic,
Pinus Pinea CL. )
primorski bor - primorski hor, die
korsikanische Schwarzlč>hre, Pinus
marHima (Poir. )
pri(ljkaYo ruševje. - kl ekovina, . elie
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Kl'iechf6hre, die Latsehe, Pinus Pnmiho (Renk )
robiti - kraj čili , saumen
rdeča smreka obična smreka, die
paisehe Fichte, Picea excelsa (Lk. )
ruše"je _. klelwvina, Pinus montana
sibirski macesen - sibirski ariš, die
sibirische L5rche, Larix sibirica
(Led. )
sok = grča. Beseda se rabi na Koroškem
SO\' oj = grča . Beseda se rabi v oko~
lici Središča in Ljutomera.
stržen - srčika, das ·Mark. - Slrže})
je sredi slebla ali debla.
V deh1ih naših domačih drevesnih
vrst se nabira oleoli stržena vsako
lelo nova plast lesa, branika na
braniko. Slržen je sestavljen ve6del iz okroglastih stanic s tan1\O
kožico . Stanice stržena so v enolelnih in v mladih večletnih .rastlinah ži\'('.. V hu\i:vah, brezah in
hraslih oslancjo večinoma žive do
pozne starosti. V breslih ostanejo
živ e samo obrobne, sredn.ie pa odmrejo in v nje pride zrak. V orchih se raztrgajo kožice odmr1ih
stanic, zato je stržen luknjičast. V
bezgih pa odmrejo vse stanice slržena in slržen poslane suh, porozen in večinoma belkasl.
Korenine večine lesna lih rastlin
nimajo slržena.
Stržen naših dreves in grmov je
pri večini okrogel ali okroglast. V
jelšah in brezah je trikoten, v
hrastih, kostanjih :in topolih je pcteroJco len ali zvezdast na pet rogljev; v rohiuijah , brogovitah in
dobrovitah pa je šesleroli.oten.
sIrženina je snov, iz kalere je seslavljen s Ll'Žcu.
lisa - Lisa, die Eibe, Taxus baccala
(Led. )
Vajmu[ov bor = zeleni bor
zelena du~Iazija - zelena duglazija,
die ~nJne Douglasic, Pseudotsuga
DOUrflasii (Carr.)
zeleni bor - horovac, vajmulovac, elie
ostamelikanische Strobe, die Weyml1tsiohre, White Pine, Pinus Strohus CL.)
ža~~njc pilenje, sLl'uganje, das
~agell

žagovina -. pilovina, das SagemehI,
die S~i~espalle
žaman ~ obrobljen
žamali = robiti

Lesna trgovina
Cene lesa na nlilanskCJll trgu.
Mehek les: smrekov okrogel les
220-240 lir, smrekovi hlodi (uso Trst)
260-280 lil', smrekov žagan les la.
640-660 lir, smrekov žagan les Ila
420-450 lir, smrekov žagan les, Ila
nesortiran 360-390 lir, smrelwv žagan les Illa 330-350 lir, macesnov
žagan les la 680-735 lir, macesnov
žagan les Ila 560-600 lir, macesnov
žagan les nla 360-390 lil' in borov
žagan les 570-600 lir. Trd les: topo -

lov žagan gradbeni les 250-270 lir,
mizarski les 270-310 lir, bukov žagan les, neparjen 450-500 lir, žagana
slavonska hrastovina 850-900 lir, žagana hrastovina 500-GOO lir, žagan
ol'ehov les 900-1250 lir, kostanjev
žagan les 400-450 lir, brestov žagan
les 500-600 lir in lipov žagan les
450-500 lir.
Cene so računane za 1 plm franko postaja Milano.

Lesna trgovina Slovenije v januarju 1938.
(Od posebnega dopisnika
Izvoz. Y januarju so nekatere vcčje žage izdelale v smislu obstoje<':ih
dogovorov večje količine žaganega
lesa za Angleško. Nekaj dobav se je
izvršilo ludi za Nemčijo, Madžarsko
in Halijo. Celotni januarski izvoz
lesa pa ne kaže posebnega porasla.
Tuze.mst\'o. Ze v januarju je bilo
opažati zanimanje za bl<"go) s kalerim morajo lesni trgovci založili svoja skladišča za poletno sezono. Pocloba pa je) da je bilo lo zanimanje
zgolJ informativllcga značaja , ker vlada splošno gLede cen precejšnja ncorienLiranost. Temu je dokaz tudi
dejstvo, da so naši lesni Lrgovci izkorislili železniške prevozne ugodnosU,
ki so veljale do konca 1937. leta in
se doka.i dobro založili z lesom že
lansko lelo, tako da razpolagajo Zil
prve potrebe poletne sezone s precejšnjimi zalogami.
Zaloge. Dobre prevozne razmere so
to zimo omogočile, da so se velike
količine lesa spravile v doline; zlasti so močne zaloge tesanega lesa;
čuti pa se pomanjkanje suhega hla-

Gozdal'skega vestnika.)
ga, ki bi po svoji teži bilo sposohno
za leg. Zanimivo je, da so bile letos
že januarja lesne zaloge vsortiranih
dolinskih skladiščih na splošno večje kot lansko lelo ob pričetku sezone (marca-aprila).
Prognoza. Vobče so cene neustaljene. Za gradbeni in žagani les, zlasLi za suho hlago, so blIc dosežene
prav dobre in dokaj trdne cene;
yendar je bilo pri poznejših doba\:all
čutili že neznalno popuščanje. Glede na velike zaloge lesa mislijo lesni
trgovci in gospodarstveniki, da neko
znižanje ccn ni izključeno. Verjetno
je) da hodo lesne cene v začetku poletne sezone ostale na sedanji višini,
da pa se bodo proLi koncu znižaic,
zlasli če se ne bo povečala možnost
izvoza. Ze sedaj pa je opažati , da
inozemski inleresenLi (n. pr. zadnje
ponudbe iz Nemčije in ILalije!) slcušajo znižal i prejšnje cenc. Vendar se,
kakor je siluacIja scdaj, zaenkrat ni
bali naglega in znatnejšega padca
cen.

POlludhe iz tuzemstva.
G-

10 -

1,1 -

Bel'ovo : 500 hlodov črne$a bora, dolgih 4 m in debcJ.ih 23
do 30 cm.
Banjaluka : marogasta javorovina za furnirje.
Kamnik : suhe borovnice. (Fr.
~fyrlillol") .
.

16 -

17
19 -

Ban. Karlovac : ceSI1nnove korenine (Berberis vulgaris) za
barve, v kosih ali zmlete.
Sepin: kanadska topola za furnirje.
Lcskovac: orehovi hlodi.

Povpraševanja iz inozems(ya.
23 -

Sofija: drvenjače iz finega lesa
in borov lel' jelkov les za drvcnjače.

25 30 -

zastopniška lvrdka povprašuje
za les in živino.
Sydney : leseni zobotrebci in

44 -

vrtnarsko kolje, priosll'cno na
obeh koncih.
SimbachjIlln: GOO-800 m 3 vrhovih in topolovih hlodo,,) debelih poypre(~no 25-50 cm in
dolgih čez 1 m.
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48 - .Lima (Peru): 'les, lesene škalle
za cigarete, papir, svinčnild, nalivna peresa, emajlirana posoda in razno bosensko drobno
blago išče prekooceanska posredniška družba.
50 - Kopenhagen: zdravilna zelišča
(nudi se zastopnik).
52 - Wien: jelkovo olje (01. Pini
piceae).
53 - Warszawa: lovorjevi listi.

\Vien: zdravilna zelišča išče zastopniška tvrdka.
59 - Thessaloniki: oglje.
80 - Weida i. TInir. (Nemčija): smrekovo in hrastovo lubje.
Pripomba: Interesenti naj se obrnejo za naslove na Zavod za pospeševanje zunanje trgovine Beo~rad,
Ratnički dom. Pri vprašanju naj na.pišejo zaporedno številko povpraševanja in kraj.
56 -

Valute in devize
Uradni

tečaji

za januar 1938.
Finančni minisler je določil za
januar sledeče uradne tečaje, po katerih se imajo izplačevati takse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t. d::
1 napo]eondor. .
din 298.50
1 zlala turška lira
339.70
1 angleški funt
" 238.1 ameriški dolar
43.-·
1 kanadski dolar
42.80
1 nemška marka
" 14.50
1 poljski zlol . .
8.15
"
1 avslrijs]d šiling
8.GO
1 belga
7.40
1 penga
8.60
"
1 brazilijanski milrajs
2.60
1 egiptski funt. . .
" 240.1 urugvajski pezos .
Il
21.50
))

1 argensld pezos
1 čilski pezos . . . .
1 turška papirnata lira
100 albanskIh frankov .

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

francoskih frankov
švicarskih frankov
iLalijansldh lir
holandskih goldinarjev
bolgarskih levov
rmllunskih lejev
danskih kron
švedskih kron
norveških kron
španskih pezet
grških drahem . .
češko slovaških kron
finskih mark
leLonsldh lalov
iranskih nijalov

din

"
"

"
1)

II

"
:)
"

"

"

"
)l

"
"

12.65
1.40

34.80
1415.156.1000.227.2389.45.32.960.1108.1080.230.39.151.95.810.100.-

Popravek.
V Gozdarskem vestniku št. 1. popravite: na strani 10. v deveti vrsti od
spodaj: 111 anj široke deske v bolj široke deske.

Mali oglasi
Kupimo 50.000 smrcko\'ih sadik. Ponudbe z navedbo starosti prosimo na upravo Gozdarskega vest-

nilm.

GOZDNO - GOSPODARSKE NACRTE,

nasvete, cenitve, upravo gozdov,
lesno-industrij ske in lovske zadeve iz\rršuje Ing. Mirko ~uš(er
šič,
pooblaščeni
gozdarski inženj el', Ljubljana, Mariborska ul.
17 a, telefon 48-12.
DRAGUTIN CUTIC - vdoya. puškarna in trgovina z orožjem, Maribor, Slovenska ulica 18. Zaloga
samokresov, avtomatirnih pištol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrehščin. Laslna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožJa, monlaža daljnogIedov i. t. d.
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l<'ELIKS SKRABL, MARIBOR, Gosposka ulica 11, modna in ma~
l1ufaldurna trgovina, priporoča
zalogo lovskega, gozclarsI<ega lodna in sukna.
TIROLSKI LODEN za lovske obleke
in plašče "Hubertus" ima v vseh
barvah vedno na zalogi tvrdka:
Franjo Majer, ~Iarjbor, Glayni
trg šle". 9.
Gostilna "PRESERNOVA J(LET" Karel Trofenik, Gosposka ulica,
nudi svojim ~ostom izbrana jedila in najboljša domača vina.
Najraznovrstnejšo manufakturo, kot
blago za dečvo že fi. 6.- din meLer, kupite pri I. TRPINU, Maribor, Vetrinjska ulica 15.

Razvoj gozdarstva in lova v Sloveniji
Ing. Anton Šiv i c (Ljub.ljana)

A. GOZDARSTVO
Da moremo presoditi stanje in napredek gozdarstva in lova v
Sloveniji v preteklih dvajsetih letih in odpraviti še obstoječe necloslance, moramo porabiti nekatere statistične podatke, ki jih vodi
v evidenci gozdarsko osebje občeupravnih ·oblastev prve in druge
stopnje.
Površina gozdov dravske banovine znaša ta čas po davčnem
katastru okroglo 680.900 ha, kar pomeni 45"3 % produktivne površine banovine. Faktično pa je z gozdovi obraslo površino ceniti
više; po zbranih podatkih znaša okroglo 708.300 ha ali 47"1 % produktivne površine banovine.
Površina gozdov je ocl leta do leta podvržena malim izpre~
membam, ker poseslniki lelo 'za letom nekaj gozda izkrčijo in pretvorijo v drugo, večinoma poljedelsko kulturno vrsto in v siavbišča,
za kar si · izposlujejo oblastveno dovoljenje. Ponekod se površina
gozdov veča, ker se pogozdujejo slaborodna ali za poljedelstvo manj
sposobna zemljišča.
Za llsmerjenje gospodarstva z gozdovi in uživanja donosa od
gozdov so merodajne laslninske razmere) kar nam boelo pokazala
poznejša izvajanja. Sledeči pregled nam kaže, kolikšne površine
gozdov pripadajo v dravski banovini posameznim posestnim kategorijam . Podatki se nanašajo na slanje v začetku leLa 1937. (po
davčnem katasiru) :
državni gozdovi
1.849 ha
od teh v upravi državne gozqnc direkcije v Ljubljani
1.484'97 ha
državne gozdne direkcij e v Zagrebu
254"49 "
oslale manjše površine
109'65 "
so last:
smodnišnice v Kamniku, državnih premogovnikov v Zabllkovei in v Velenju, rudnika v Lokvici, držav. zaklada, nmobolnice na Studencu,
moške kaznilnice v Mariboru, vojnega erarja,
državnega zdravilišča v Topolščici;
gozdovi državnih železnic
988
ha
gozdovi banovinskih ustanov in naprav
932
"
gozdovi mestnih občin
1.572
"
gozdovi trških občin
218
Ji
gozdovi upravnih občin in vasi
2.308
"
gozdovi Križevačke im ovne opcine bjelovarske
v Dolnji Lendavi
3.803
"
gozdovi Kranjskega verskega zaklada .
18.198
"
gozdovi župnih, kaplanijskih, cerkovniških, šolskih, verskih in drugih nadarbin
4.455
"
škofijski gozdovi
7.613

"
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samostanski in redovniški gozdovi .
3.638
ha
cerkveni gozdovi .
1.340
gozdovi solastnikov (agrarnih skupnosti)
17.008
gozdovi delniških družb .
8.626
l'
gozdovi zadrug, osnovanib po zadružnenl zakonu
73
"
gozdovi bank .
860
"
gozdovi hranilnic in posojilnic :
1.514
gozdovi raznih ustanov (vodovodov, ubožnic,
bratovskih skladnic, komisije za tujski promet,
društev)
"
gozdovi) ki jih upravlja Začasna državna uprava
razlaščenih veleposestev .
21.660
"
gozdovi raznih individualnih gozdnih poseslnikov (velikih, srednjih, m-alih) .
584.000
l)
Posamezni poseslniki razpolagajo z gozdovi kaj različne velikos1L
Značilno za posestniške razmere v dravski banovini je, da imamo
najve(~ malih posestnikov, ki imajo manj kot 5 ha gozdne posesti.
N ato sledijo posestniki, ki imajo do 10 ha in do 50 ha gozela. Tu in
lam ima posestnik svoj gozd v enenl samem kompleksu; večinoma
pa ležijo gozdovi, ki spadajo le enemu in istemu posestvu, razkosano
in daleč vsaksebi, kar zelo otežkoča rentabilno oskrbo gozdov. Malo
je takih posestnikov, ki ne bi imeli po več katastralnih parcel gozda.
Ker posestva z odprodajo) oziroma z odkupom posameznih katastralnih parcel, z delitvijo parcel, s lučenjem gozda, pogozdovanjem
nepogozdenih zemljišč, dalje z deliLvijo ob zapuščinah, ženitvijo in
drugim, neprestano menjavajo površino, jih je težko v podrobnem
zbrati in posebno mala posestva imeti v točni evidenci.
V začetku leta 1937. je bilo razmerje gozdne posesti po velikosti sledeče:
2 posestvi nad 15.000 ha . gozda (Kranjski verski zaklad in
Začasna državna uprava razlaščenih gozdov):
1 posestvo od 8.000 do 9.000 ha gozda
1 posestvo " 7.000 )' 8.000))
"
5 posestev " 3.000 ') 4.000"
"
2 posesLvi " 2.500
3.000 "
.,
1 posestvo
2.000
2.500"
"
7 posestev" 1.500 " 2.000))
.)
13 posestev " 1.000 » 1.500"
"
4 posestva"
900)) 1.000 "
II
6 poseslev,)
800"
900»
8 posestev"
700"
800"
"
4 posestva): 600 "
700"
'J
7 posestev)l
500"
600 "
..
7 posestev l)
400 "
500"
Il
24 poseslev"
300"
400»
"
53 posestev"
200"
300»
"
162 posestev"
100 "
200))
II
397 posestev"
50"
100))
"
139.096 po·s estev pod 50
»)"
),

1)

)1

lj

;J
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Ako ima kako posestvo po dve ali več parcel, bodisi veni ali
venem ali več okrajih, je 'g ori izkazano le kot eno
samo posestvo.
Ker je največ gozdov v goratih krajih in na kraškem ozemlju,
se oskrbuje skoro 94 % vseh gozdov kot ))visoki " gozd. Za pridobivanje trtnega leolja, protja za pletarstvo, pa tudi za kurjavo i. t. d.
služijo "nizki" gozdovi) ki so večinoma v nižavju. V Prekmurju pa
dajejo nizki gozdovi z višjo obhodnjo (do 40 let) tudi za tehnično
rabo spo·s.oben les. Pravih "srednjih « gozdov je v dravski banovini malo.
več občinah,

Po goli

sečnji

umetno podmlajen gozd Leniše na Jelovci
(foto: gozdarski odsek banske uprave)

Drevesne vrste so po priliki takole zastopane: čistih iglaveev je
34 %, čistega bukovja 17 % ) čistega hrastovja 1 %; mešanih listnatih
gozdov je 14 %) listavcev, pomešanih z iglavei je 31 %. Med jglavci
prevladuje smreka, v kraških pokrajinah pa jelka. Po savskih in
dravskih naplavinah in po prekmurskem gričevju naslopa gozdni
bor v čistih sestojih. V planinskih krajih je macesen dobro zastopan. Ob robovih gozdne vegetacijske meje so razsežni prostori po
planinah pokriti z ruševjem .
V dravski banovini imamo mnogo takih gozdov, v katerih bi
naravne sile odnašale zemljo, ako bi jih posekali do golega na velikih površinah, dalje takih, ki so na planinah in v visokih alpskih
legah, posebno na skrajni meji drevesne vegetacije. Ti gozdi so
uvrščeni med stalno zaščitn~. l\led stalno zaščitne spadajo tudi
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na bregovih večjUl voela in hudournikov, ako li bregovi
niso skalnati in trdni. Tudi gozdovi, rastoči na izrazito kraških tleh,
spadajo mecl slaIno zaščitne .
V dravski banovini se izkoriščajo li· gozdovi večinoma le S
prebiralnim izsekavanjem,. pa tudi s lako sečnjo, ki dopušča naravno
nap.lojevanje in s .sečnjo na golo; na golo le v ožjih progah. Samo ob
gozdnovegetacijski meji se sme sekati samo prebiralno.
Poleg omenjenih imamo v dravski banovini tudi iakozvaJlt'
začasno zaščitne gozdove. To so takšni, ki morajo varovati luje
objekte, kakor so: železniške proge, ceste, naselbine, posamezna
poslopja, vrelci in drugo. Sečnje v teh gozdovih se smejo vršili le
v toliko, kolikor je bilo ob izločitvi dotičnih površin v vsakem
konkretnem primeru določeno glede na varovanje tujega objekta.
Prizadetemu go.zdnemu poses'lniku je prisoditi primerno odškodnino
v breme lastnika varovalnega objekta.
V nezaščitnih gozdovih se vršijo sečnje na golo, pa tudi z
n.aplojevalno sečnjo in s prebiranjem. To je odvisno od sestave
posanleznih sestojev po drevesnih vrstah, enakomerne ali različne
starosti · posameznih debel) pa tudi od posestvenih razmer in oel
raznih drugih okolščin.
Jugoslovanski zakon o gozdih, ki se izvaja od 1. julija 1930.,
predpisuje za neke kategorije posestev sLrogo trajno gospodarjenje
v gozdu, tako za državne gozde, za gozdove Kranjskega verskega
zaklada, ki jih upravlja ta čas država, za baJlOvinske) občinske,
vaške gozde, za gozde župnih, kaplauijskih, cerkovniških in drugih
nadarbin, za gozdove agrarnih skupnosli, za gozdove delniških družb
(po zakonu o bansld upravi), za gozdove, ki so obrenlenjeni s služnosLmi dajatve lesa, za gozde, raz]aščene zaradi agrarne reforme
i.·t. d. Za gozdove, ki so last posameznih ceTkva, se zahLeva racionalno gospodarstvo. Da se zagotovi t.rajnost in določi vsakoletni
ali večletni period~člli užitek lesa, ki se sme brez škode in poscg<Lnja
v substančni kapital posekati, je treba na osnovi predpisov citiranega zakona o goulih za te vrste gozelov sesLavili gospodarske načrLe. Gospodarski načrt se zahteva tudi za ostale gozde, ako imajo
površino nad tristo heklarjev.
V dravski banovini je v zadnjih dvch desetletjih prcko 1100
gozdnih posestnikov predložilo Y oblastveno odobrilev gospodarske
načrLe, oziroma programe in revizijske operale, kar znači velik
napredek nasproti slanjn v dobi pred zedinjenjem. Po predpisih citiranega zakona morajo posestniki, ki so dolžni oskrbovati svoje gozele
po gospodarskih načrtih ali programih, staviti vsako leto "predloge"
za sečnjo; v katere vpišejo površine in množine lesa, ki jih namerav8jO posekati, kakor tudi način nameravane sečnje. Istočasno stavijo
))predlog", v katerem morajo navesti, katere sečine bodo med letom
pogozdi1i, kalere kulture očistili gozdnega plevela in katere mlajše
gozdove bodo pretrebili in prereclči1i. Ti ))predlogi « so poel vrženi
oblastveni presoji in odobritvi, ako posestnik še nima odobrcnega
gospodarskega· načrta ali programa. Teh) za ohranjcnje gozdov koristnih predpisov stari gozdni zakon ni poznal.
gQZd.OVi
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Ostali manjši posestniki in oni, ki niso pod posebnim javnim
nadzorom) lllorajo prijaviti samo sečnje na golo. Od leta 1919.. do
1. julija 1930., lorej preden je slopil v veljavo novi državni gozdni
zakon, so morali posestlliki prijavljali Ludi prebiral ne sečnje določenega obsega, česar pa ni več treba, odkar velja citirani novi državni
gozdni zakon1). Sicer pa od vseh teh posestnikov gozdni zakon ne
zahteva slrogo trajnega gospodarstva z gozdom. Predpisano je le, da
morajo posesl.niki izsekane in druge prazne površine v gozdih pravočasno, to je v treh lelih, in zadoslno pogozdiLi.

S Dostopno secoJo naravno podmlajen gozd Praznikar na Severnem Pohorju
(folo: gozdarski odsek hanske uprave)

Zelo velike koristi bi bilo za ysakega posestnika brez izjeme,
da bi oskrboval svoj gozel tako, ela bi mu donašal redno, bodisi vsakoleLno, bodisi ob določenih periodah, toliko lesa, kolikor ga more
ob pravilni gojilvi, dani boniteti tal in drugih merodajnih faklorjev
sploh donašati. Redne, trajno enake dohodke pa daje le takšen
gozd, v katerem zaloga lesa ne pade pod tako zvano normalno
zalogo (subslančni kapital). Obhodi gozdov na žalost kažejo, da je
večina, posebno kmelskih, inc1ividual11jh pa luc1i skupnih gozdov do
skrajnosli izčrpana, da v njih ni za trajen donos neobhodno potrebne
normalne zaloge, še manj pa kakih prihrankov. Vzrok temu je bilo
nerazsodno, prekomerno izkoriščanje gozdov takoj po končani svetovni vojni, ko so cene lesa kakor tudi drugega blaga rapiclno rastle.
1) Predpisi o prijavi prebiralnih
leta 1938. obnovili.

sečenj

gotovega obsega so se

zač.etkom
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Zadolženi poseslniki so z izkupičkom sicer z lahkolo poplačali svoje
predvojne dolgove, v ostalem pa jim denar ni mogel dosti koristiti,
ker je takratna valuta (papirnate krone) venomer katastrofalno
padala in je bila gotovina od meseca do meseca manj vredna. Da
so zadosliIi tekočim potrebam, so posestniki pozneje, ko se je valuta
ustalila (dinar), zopet močno posegli v gozdove. Posebno veliko se je
sekalo za dobe visoke lesne konjunkture, lo je leta 1928. in 1929.
Ko je zaradi svetovne gospodarske krize konec leta 1929. trgovina
z lesom zastala, h1 je ocl leta do ' leta bolj nazadovala ter prjšla
let~ 193Q/~939. y nevzdržen položaj zaradi znanih sankcij proH
Italiji, glavnemu in najbližjenlu našemu odjemalcn lesa, so lesne
cene silno popustile, ponel{od pa producent sploh ni mogel najti
kupca. l\'farsikdo je moral prodati gozdne produkte za slepo cel1C>,
posebno posestnik v hribih, ki nima dovolj orne zemlje niti za golo
lastno preživljanje, kaj še za kritje davkov, za izdatke za obleko,
obutev in drugo. Sele proti koncu leta 1936. se je zopet pojavilo
povpraševanje po lesu na svetovnih tržiščih. Nastalemu živahnemu
povpraševanju je sledil dvig cen raznih lesnih sortimentov.
Porast cen je povzročil, da so se gozdni posestniki zopel zatekli
v svoje gozdove, da z lesom plačajo dolgove, ki so jim naraslli
med scdem let trajajočo splošno krizo, in da krijejo druge vsakdanje
potrebščine. Ker lnarsikdo nima več dozorelega lesa v gozdu, je
začel sedaj posegati v mlade sestoje, celo v komaj odrasle kulture .
S tem se je napravilo mnogo kvara, kar ni čudno, ako pomislimo,
da konsumirajo samo domači rudniki in papirnice trenutno na leto
okrog 150.000 kubičnih melrov jmnskega, oziroma celuloznega 1esa.
Obeta se pa, da bo poraba tega lesa postala še veliko večja. Treba
bo s primernimi ukrepi in odredbami neracionalno in kvarno izkoriščanje premladih gozdov pravočasno zajeziti, ela se zagotovijo
ludi zanamcenI dohodki, ki so ogroženi s čezmernim izsekavanjclU.
Že par let. se pojavlja skrb, kako ohraniti velekmctije na severnih
mejah banovine, ki jim grozi gospodarski propad. Ker so izsekali
svoje razmeroma velike gozdove, nimajo več toliko dohodkov, cta
bi mogli plačevati redne obveznosii. Davščine za veleposestva so
velike in jih poseslniki izsekanih gozdov ne morejo kriti s kakimi
postranskimi dohodki, na primcr z ročnim de.lom in podobnim. Te
nezdrave razmere potrjujejo pravilo, da je treba gozdove izkoriščati racionalno, to je tako, da dajejo trajen užitek; ob čezmernem
izkoriščanju pa mora posestnik izkupiček od izrednih sečenj prihraniti, da ima denar za plačilo obveznosti za poznejša leta.
V zvezi s temi izvajanji prihajamo do vprašanja, koliko glavnega produkta, to je lesa, proizvajajo gozdovi dravske banovine
povprečno na leto, koliko se porabi lesa za d',omače polrebe,
koliko ga konsumirajo domača. podjetja, koliko se ga izvaža v inozemst vo, koliko industrijskih podjetij se bavi s predelavo lesa v
polfabrikale, koliko v finalne izdelke, koliko nameščeneev in delavstva je zaposlenega v gozdih, pri transporlu lesa iz gozda. do tržišč
in do železnic, koliko na žagah in po raznih tovarnah in drugod.
(Nadaljevanje
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prihodnjič.)

Razmišljanja o pogozdovanju
Ing. Stanko S o toš e le (Maribor)
(Nadaljevanje)

Bukev (Fagus silvatica) je v Evropi zelo razširjena in tako znaimenujejo po njej obširen del gozdnega ob":
se razprostira v krajih, ki nimajo prernrzle
zime in ne presuhega polelja (slika 4.). V višjih legah raste bukev
na prisoj ah, v nižjih pa na osojah. Na obrobnem hribovju gora Lih
krajev raste na prisojnih legah razmeroma visoko, če pihajo tamkaj
spomladi in v jeseni topli yetrovi; dvigne se celo do višinske gozdne meje) Il. pr. na Črnem vrhu na Pohorju in v kraških gozdih ob
Jadranskem morju. Tla rabi razmeroma dobra, rahla, prstena z
nekaj apna ter dovolj sveža in topla. Na suhih in na 1110krih tleh
ni prostora za bukve.
Na Slovenskem rastejo največje in najboljše bukve na Gorjancih in na Kočevsken1. Bukovje je nekdaj zavzemalo pri nas mnogo
večje površine. Ko se je začela razvijali lesna industrija in ni bila
bukovi113 več glavno kurivo, je cena bukovini zelo padla. Gozdni
poseslniki so začeli boj proti bukovju in ga začeli zamenjavati veči
noma s smrekovjem. Mnogo gozdov pa je izgubilo bukve radi u\'ajanja golih posek, podobno kol se je zgodilo z jelkami. Zelo velike
površine so pa ostale redko zarašč'ene s slabimi bukvami radi nepravilnega in prepogostega sleljarjenja. Vse to je bilo in je najbolj nevarno na slabših tleh in v toplejšem delu bukovega območja.
Nepravilne sečnje in brezobzirno trebljenje bukovja se je marsikje maščevalo. Bukovje vzdržuje rodovitnosl gozdnih lal bolj kot
katerokoli gozdno drevje in na mnogih krajih rodovitnosl tal celo
povečava z obilnim listjem. Po odstranitvi bukovja so se LIa zelo
poslabšala, zlasti na osojnih pobočjih naših predgorij.
Glede vrednosti bukovine pa gre vedno na bolje, ker njena poraba raste radi novih izumov v tehniki, predelavi in porabi lesa.
Priporočljivo je obdržati bukovje povsod, kjer si hočemo ohraniti rodovitna gozdna Ua, zlasli če nastopi nevarnost, d~
tla
poslabšajo. tistim bukovim gozdovom borno povečali vrednost, če
jim primešamo v hladnejših krajih na primer smreke, duglazije in
jelke, v Loplejših krajih pa hraste (gradene) in bore. V mešanih
bukovih, smrekovih in jelkovih gozdih moremo imeti eno četrtino
cio eno tretjino ali polovico bukovja. To dosežemo, da po prazninah mladega bukovja posadimo sadike iglavcev in pozneje pazimo) da jih ne zaduši bukova senca. Mešane bukove, hrastove
in borove gozdove pa dobimo, če podsejemo bukovee pod delno
razredčene bore in hraste. Borovje (rdeči bor) raste v prvi mladosti
razm~roma gosto zaraščeno in popravlja tla. Ko pa je staro 20 do
30 lel· se samo od sebe zelo razredči radi velikih zahtev po svetlobi.
Skozi redko horovje prisije na tla sonce) ki pospeši razkrajanje od
borovih iglic nabrane prsti. Tudi dež pada skozi redke borove
krošnje naravnost na tla in jih stolče. Tako izgubljajo tla pod
borovjem prst, postanejo trda, podivjajo in se poslabšajo. Pod mladim borovjem nabrano prst bomo rešili) če bomo borovje pravočilna drevesna vrsta, da
močja. Bukovo območje

se
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Slika 4. Naravno bukovo

območje

(po Denglerju).

Bukovo območje se razprostira pretežno \' srednji in po zahodni Evropi.
Na vzhodu sega približno do (';rte Gdynia-Carigrad. Višinska meja sega
na severn niže, na jugu pa više. Zanimivo je tudi, da se na zahodu dvigne
više kot na vzhodll~ kar je v zvezi s kontinenLalnim podnebjem vzhodne
in z atlanlskim poclnebjcrn zahodne Evrope. V severnem delu območja sega
do 200-500 m, v Sudetih do 800 m, v Osrednjih Alpah in Karpatih do 1200
melrov, v Južnih Alpah in balkanskem lo'aškem gorovju do 1500 m, v
južnem Balkanu in Apeninih do 1800 m, v Pirinejih in na Siciliji do 2000 m .
Na severu in na zahodu uspeva bukovje ob morju in po nižinah; nižinska
meja se začne šele holj na jugu: V Karpatih pri 200 m, v Pirinejih pri
250 m, v balkanskem kraškem gorovju pri 500 m, v Apeninih in južnem
Balkanu pri 1000 m in na Siciliji pri 1200 m.
Sredi bukovega območja je nekaj olokov brez. bukovja, od kalerih je
najpomembnejša Panonska nižina. Izven območja se je bukovje razširilo na
Krimu in na Kavkazu (lamošnje bukve pa verjetno pripadajo drugi vrsti
in si~er tako zvani kavkaški bukvi, Fagus orientalis, ki je sorodna japonski
bukVl).
Naravnih bukovih ~ozdov ni v Evropi: na Islandiji, na Irskem, v severni
Škotski, na Noryeškem III .švedskem (razen nekaj malega na zahodu in jugu),
na Finskem, v Rusiji, v Beli Rusiji, v Ukrajini, v Litvi, Estoniji, Lohški
na Poljskem (razen na zahodni meji), v južni Grčiji, južni Spaniji in Turčiji.
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časno podsejali. Bukve rabijo v mladosli senco in pod borov.iem
dobro uspevajo, seveda če niso tla preslaba. Borovje postaja vedno
bolj redko in poel bori se dviga bukovje, ki s svojo senco onemogoča
rast spodnjih borovih vej. Na ta način dosežemo več koristi: rodovitnost laJ se ohrani in česLo celo zboljša, bori zrastejo bolj ravni
in manj grčasti in končno je v gozdu "eč in to vrednejšega lesa.
To, kar je rečeno za bukve in bore, velja v veliki meri ludi za hraste
(gradenc). Glavna razlika je v lem, da se hrastovje samo po sebi
redči, ko je staro 30 do 40 let, in da ga je šele tcdaj potrebno podsejati z bukvicami, če niso tla prevlažna ali pa mokra. Iz podoLnih
rnzlogov bomo zasejali bukev tudi med že prcredko mlado borovje
in hrasto\'je.
Pri selvi in pri sečnji bukovja pa ne smemo pozabiti, da so
mlade bl1kve zelo občutljive za slano in sonce. Bukov podmladek
in mlade bukve rabijo primeren zasLor starejšega drevja, ker jih
drugače osmodi slana in ožge sonce. ZasLor jim ni več potreben,
ko so visoke 3 do 4 metre.
Hrast (Quercus) je naše največ vredno gozdno drevo . Nekdaj
je bilo več hrastovih gozelov. Mnogi so se morali umakniti za vedno,
ker so bili izkrčeni, in marsikje valovijo danes na nekdanjih llraslovih rastiščih žitna polja, To je bilo potrebno in za ljudstvo
korislno. Toda obširna so laka zemljišča, ki so bila pokrita s hrastovjem in so ostala sposobna samo za gozd, pa so sedaj zaraščena
z drevjem slabše vrste ali z redkim i vejnatimi manj "rednimi hrasti
aH pa so podivjana ali zamočvirjena.
Prccejšnj i predeli Dolcnjske, Bele Krajine, Posavja, Krajine,
Haloz, Slovenskih goric in zlasti Prekmurja nam nudijo to žalostno
sliko . Vkljub temu, da dosežejo hrasti svojo pravo vrednost šele v
slarosti od 100 do 200 let, bo poLrebno misliti in delati na zboljšanjc lega današnjega stanja. Goline bo treba začeti pogozdovati in
llrastovje podmlajati z 'želodoll1 in s sadikami gradenov in dobo\",
Graden (Quercus sessiliflora) je primeren za toplejše bukovo ln
za hladnejše kostnnjevo območje na gričevnatem in hribovitem svetu.
Pri nas so za gradenc še najbolj prikladna osojna pobočja, v ravninah pa ne uspeva . Tla morajo bjti dovolj globoka in nc prevlažna .
Saditi moremo saclike ali pa želode,
Dob (Querclls pedllllculata) je doma vislem gozdncm območju
koL graden. H.azlikllje pa se dob od gradena v tem, da ne uspeva na
hribovileITI svetu, marveč rasLe samo po nižinah in ravninah ter
širokih dolinah . Dob uspcva najbolje v poplavnih krajih in rabi
dobra, globoka, rahla, sveža ali vlažna tla.
Gaber (Carphlus betulus) je razširjen V · Loplejšem bukovem območju. Prenaša pa slano lel' senco in se zadovolji z manj rodo~
vitno in z bolj vlažno zemljo kot bukev. Z njim moremo podsejali
borovje na bolj slabih tleh, če še niso tla poclivjala ali pa poslala
kisla. Rabimo ga tudi pri pogozdovanju slanišč kot varovalno drevje
za pozncjš~ selevali saddev drugih proti slani občutljivih vrst.
Pravi kostanj (Castanea yesca) je drevo, ki je značilno za kostanjevo območje. Kostanj rabi precej toplote in razmeroma 'dolgo
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letno rasLno dobo (6 do 7 mesec.ev). V hlaclllejših krajih so mu
nevarne zgodnje jesenske slanc, zaradi katerih pozebejo tedaj še
neolesenele mladike. Pri nas mu najbolj prijajo prisojna gričevnata
pobočja, ki imajo globoka, rahla in sveža tla. Kremenasta tla mu
godijo bolj kot apnena. Lepo uspeva tudi v rdeči kraški zemlji, iz
katere je voda izprala apno. Vlažna in mokra tla Ler ravnine niso
za Koslanj.
Kostanj je važno drevo, zlasti za mate kmetije. Za les ga bomo
gojili z obraslki iz panjev, ki se razvijajo razmeroma hitro v drevesa; les rabimo za kolje, doge, drogove in za domače gradbene
potrebe. V Slovenskih goricah, Halozah ln v raznih drugih predelih Slovenije je muogo golil1) ki bi se .iih izplačalo pogozditi s
kostanjevimi sadikami ali pa zrni.
Beli jesen (Fraxinus excelsior) je drevo toplejšega bukovega območja. Zelo dobre so zanj nižine in alpske doline; v slednjih uspeva
še precej visoko) celo v toplejšem smrekovem območju. Tla rabi
rodovitna, globoka in rahla, toda bolj mokra in mrzla kot dob. V
toplejših legah mu je treba več vlage kol Y hladnejših. Dobro raste
tudi na peščenih ilovnatih in na razpokani il apnenih tleh, če ima
dovolj vlage; kisla in šolnata tla pa niso zanj prikladna . 'V prvi
mladosti mu godi nekaj sence pod redkim zasiorom starejšega
drevja; ta ga varuje pred pozno spomladansko slano, ki pomori
ali pohabi precej jesenov.
Zdi se, da bi bilo pri nas poll'ehllo pri pogozclovanju veliko bolj
kot doslej misliti Ila saditev jesenovih sadik, ker daje jesen veliko
vreden les.
Črni jesen (Fraxinus ornlls) je važen za pogozdovanje razmeroma
suhih apnenih 1. al v toplejšcm koslanjevem območju.
Ameriški jesen (Fraxinlls americana) je zelo priporočljiva vrsta
gozdnega drevja, ki rasle v približno takem območju kot beli jesen,
samo da ne uspeva tako visoko. Zadovolji se z nekoliko slabšo
zemljo, ki pa mora biti dovolj sveža in prslena; prenaša pa tudi
močvirna tla. Ker lista šUdnajsL dni pozneje kol beli jesen, mu
slana ne more narediti veliko škode. Drevesa dajejo prvovrsten
les, gojenje pa je razmeroma lahko, zato bo prav, da ga sadimo
v večji meri kot doslej.
Brest (Ulmus) je doma v loplejšem bukovem in b ladnejšem
kostanjevem območju . Tla rabi dobra, rahla in sveža. Saditi je treba
sadike in paziti) da jih ne bo mogel dušiti plevel, ki je brestovi'm
sadikam zelo nevaren. V nižinah, na vlažnih in mokrih tleh, je
rastišče za poljske breste (Ulmus call1pestris), na prisojnih poboč
jih, po gričih in hribih) pa za gorske breste (Ulmus montana); prvi
ima razmerOlna boljši les.
Gorski ja"or (Accr pseudop]alanus) raste dobro v llladnejšem
bukovem in v toplejšem smrekovem območju; v nižjih legah na
osojnih in v višjih legah na prisojnih pobočjih. Tla rabi bogata
na hrani) globoka, rahla in sveža; stalno vlažnih tal pa ne prenaša.
Marsikje moremo povečati vrednost gozdov s primešanjem te veliko
vredne vrste, ki je bila nekctaj mnogo bolj razširjena. V zadnjih

58

desetletjih so javore zelo izkoriščali in premalo skrbeli za njihovo
podmlajanje. Paziti je treba, da sadik n e zaduši plevel , kar se
lahko in hitro zgodi.
l\lIcčni javor (Acer platanoic1es) uspeva naj bolje v bukovem o bmočju ter ne gre tako visoko v hribe kol gorski javor. Pri nas raste
po gričih in tudi po ravninah. Tla rabi skoraj ravno tako dobnl ,
kot gorski, le da so lahko nekoliko bolj suha in vlažna, vendar
pa ne mokra ali poplavljena. Tudi njegove saclike in podmladek je
treba varovati pred plevelorn, podobno kot pri gorskih jayorih
in breslih.
Beli oreh (JungIans regia) je naš navadni oreh, ki ga nc gojim o
v gozdih. Povpraševanje po orehovini, zlasli v zadnjih letih, pa kaže,
da bo potrebno gojili več orehov. Najbolje uspeva v koslanjevem
območju, lepo pa se razvija ludi v zavetrinah bukovega območja,
kjer ni zgodnje jesenske in pozne pomladansl{e slane. Tla rabi
dobra, globoka, rahla, za vodo propustna in sveža, toda ne mokra.
Na Slovenskem je zelo veliko prisojnih gozdnih robov, ki hi jih
mogli zasadili z belimi orehi. V sklenjenem gozdu pa jih ne bomo
zasajali) ker v gozdnem sklepu slabo uspevajo .
Crni oreh (JugIans nigra) je doma v Severni Ameriki in postaja
vedno pomembnejši tudi v evropskem gozdarsl vu, ker ima prvovrsten in veliko vreden les. Dobro raste \" kostanjevcm in toplejšem
bukovem območju na rodovitnih tleh ) ki morajo bili bogata na
hrani, globoka, rahla in sveža. Mokrih, težkih, peščenih in suhih
tal ne prenaša. Take gozdne zemlje je pri Has malo, vendar bi ga
mogli sadili v manjših skupinah med drugimi vrslami sem in tja
v Prekmurju, Podravju, Posavju in Beli Krajini. V mladosti rabi
senco od strani.
Topoli (Populus) so primerni za kostanjevo in bukovo območje.
črni topol (Populus nigra) in beli topol (Populus alba) sta od porna
proti slani in rastela najbolje na dobrih in svežih tleh, ki morajo
1)ili tudi vlažna ali mokra. Navadno sadimo podlaknjence. Radi
hitre rasti so primerni za popolnitev večjih praznin v bolj odrasllem
gozdu. Trepellika (Populus tremula) raste tudi na slabih in suhih
tleh. Ce se naseli v gozdu boljšega drevja, jo smatramo za plevel
in jo odslranimo pri čiščenju in prvem rečlČ'.enjH. Rabimo jo pa
za pripravljaine gozde v slaniščjh in na slabih lleh, kjer sadimo
njene koreninske podt.aknjence. Največjo pozornost pa zasluži lcanadski topol (Populus cana<lensis), ki je prikladen za kostanjevo in
za toplejše bukovo območje. Tla morajo biti precej rodovitna) rahl<.l,
globoka, sveža ali vlažna, vendar pa dovolj zračna. V Prekmurju,
Slovenskih goricah , Pomurju, Podravju in Posavju ) v Krajini (ob
Sotli ), na Dolenjskem III tudi v Beli Krajini je dosti elo sedaj
slabo izkoriščanih zemljišč ob bregovih rek) potokov, jarkov in ribnikov, ki so priklaclna za pogozditev s temi topoli. Sadili bomo
podtaknjence in če bomo izbrali pravilno rastišče , moremo priča
kovati iz njih v 30 do 50 lelih tričetrt do enega metra debela
drevesa z veliko vrednim lesom . Za malo kmetsko posestvo bo to
velika blagodat.
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' Črna jelša (AInlIs glutinosa) je primerna za kostanjevo in bukovo
ter toplejše srnrekovo območje z razmeroma dosti zračne vlage.
Najprimernejši kraji so ob potokih in rekah lel' na mokrinah. Tla
morajo bili vlažna ali mokra in ne preveč siromašna. Apnena tla
niso l)riklach1a, pač pa rasle dobro na glinasLih prstenih tleh. Profesor Pelračic pravi, ela č rna jelša nikakor ni primerna za pogozdovanje višinskih močvirij (črelov ), pač pa je pripravna za pogozclovaJ.lje nižinskih močviriju).

Bela jelša (Alnus incal1a) prenese več mraza in daljšo zimo kol
jelša ter raSLe tudi na siromašnih) suhih in vlažnih apnenih
ter ilovnalih LIeh. V mnogih krajih moremo z njo zasadili in umirili
plazine in brežinc.
črna

Rohil1ija (Robinia pseudoaccacia) je bila prenesena pred dobrimi
-lristo leti iz Severne Amerike v Evropo. Pri nas ji pravimo tudi
akacija ali divja akacija. Uspeva v koslanjevcm ill. v toplejšem
bukoverll območju v krajih ) kjer ni nevarnosti pred jesensko in
pomladansko slano lel' pred mokrim snegom. Osojne in hladne
lege niso za robinijo . Dobro rasle na rahlih, lahkih in toplih peščeno ilovnalih tleh. Na mrzlih , ležkih, glinaslih, plitvih ali mokrih
Ueh se pa slabo razvija. Ker rasle hilro in z dolgimi razvejenimi
'koreninami veže tla, jo je dobro zasajati na suhih brežinah. Radi
izvrstnega kolarskega lesa se izplača tudi slaba gozdna Ua pogozditi
z njenimi sadikami.
Vrbe (Salix) so večinoma doma v kostanjevem in bukovem
Ker rastejo na vlažnih in mokrih tleh ier prenašajo slano ,
jih je dobro gojiti ob bregovih gorskih potokov in hudournikov
ter ob rekah, da se z njimi prepreči trganje zemlje. To pa ne velja
za i v o (Sahx caprea), ki rasle v hlaclnejšem podnebju ter na suhih
in siromašnih tleh .
območju,

Bela brcza (Betula verrueosa) raste v 11 ladnejšem kostanjevem,
bukovem in smrekovem območju. Cesto s e nase1i po gozdnih posekah in nasadih, kjer jo moramo odstranili) da ne pololčc s šibami
vrhov dvigajočega se gozdnega drevja. Glede tal nima velikih zahtev)
rasle ludi v siromašni, mokri ) suhi in kisll zemlji. Sem in lja saclimo
belo brezo kot pripravljalen gozd, ki varuje pred vetrom in slano
sadike drugih vrst) kalere posadimo pozneje poci breze.
Koščela (Celtis austra!is) raste v lovorjeyem območju in, v toplejšem kosLanjcYcm območju z -mirim poc\nebjenl od Jadranskega morja
do Vipave, Solkana in Krmina. Najbolj ji godijo rahla in zmerno
vlažna tla. Zadov01ji se pa tudi s suho in kamnilo zemljo lel' prenaša vročino in sušo. V primorskih krajih je bilo nekoč to drevje
zelo razšil'jeno, toda sedaj ga je malo) ker so ga ljudje radi dobrega
lesa preveč lrebiti, zato bo potrebno obnoviti stare in zasadili nove
koščelove gaje. Pazili pa je treba, da jih ne osmodi pozna pomladanska slana in ne popase živina.
(Konec prihodnjič )

lj)
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Dr. Andrija

Pelračic:

Uzgajanje šuma, 1.

SV. ,

Zagreb 1925., str. 245.

Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRA~ANJA

12. Dopisna gozdarska posvetovalnica.
Kakšna vprašanja morem pošiljati,· da bodo natisnjena v Gozdarskem vestniku in ela bom dobil nanje odgovor. Koliko slanc
odgovor?
1. S. Tuhinj
13. I(ubiranje desk.
Prosim, da mi sporočile, na kakšen način jc najbolj pl'aklično
kubirati deske.
V. S. Klopni vrh.
14. Borove sadike iz višjih krajev.
Sklenil sen1 posadili pl'odnalo goličavo v ravnini 300 metrov
nad morjem z rdečimi bori. Sadike pa imam v svoji drevesnici,
ki leži 500 metrov višje. Pišite mi, prosim) če lahko porabim te
sadike!
r. S. Ljubljansko polje.

ODGOVORI
6. l\lcrske klupe (klešče).
LaslnosLi merskih klup, s kalerimi moremo zanesljivo merili
debeline hlodov, debel in dreves, dobile opisane na 5. strani brošure
Ing. šivic : Poljudno navodilo za merjenje lesa, II. izdaja 1922. V tej
knjigi so Ludi vsa druga navodila. Brošura se dobi pr] Kmelijski
družbi v Ljubljani.
Slanko S o lo šek.
7. Izbira sadik za po~ozdo\'anje.
Kulliviranje z rdečimi, zelenimi in črnimi bori je bilo pravilno.
Te yrste morejo ostali podlaga za nad::lljnje pogozdovanje golin.
N ajboJjše bo, da go1ine zasadile s sadikami leh lreh vrst, in sicer
mešano v malih skupinah. Verjetno bi se Vam izplačalo zasadili
nekaj pasov mecl borovimi sadikami z rO'hinijami ali akacijami (Robinia pscucloaccacia). Za robinije morele izbrati najslabša in najbolj
plilvH LIa; robinjje boelo l11di napravile bodoči gozd varnejši pred
ognjem. Tam pa, kjer je prst globlja, bi bilo dobro posadiH
dohove želocle (Querclls pedunculata). Glavno pravilo Vam bodi, da
odgojitc mešan gozel, kolikor to omogoča lamo.šnje rastišče.
Stanko S o lo šele
S. Robljenje (lesk.
Na Vaše vprašanje še nismo dobili odgovora. Prosimo Vas za
natančnejši opis Vašega robil nika.
tr red 11 i š lv o.

9. Bori z dvema iglicama.
Bori, ki imajo praviloma po dve ali po pet iglic v šopu) so
važni za naše gozdarstvo; zalo ste se ludi o njih učili v gozdarski
šoli. Prvi spadajo botanično vseclio Diploxylon, subsectio Pinaster;
drugi pa v sectio Haploxylol1, subseclio Strobus in Cembra. Mnogo
je ludi borov, ki imajo praviloma po tri jglice v šopn; loda ti bori
so lujc vrsle, Id elo sec/aj še nimajo vidnega pomena v našem
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prakličncm gozdarstvu. Bolallika jih prišleva v secLio ~ipJoxylon)
subseclio Taecla.
.
Bori, ki sle jih videli, so prav gotovo rdeči bori (Pinus silvestris); li imajo namreč praviloma po dve iglici v šopn. Sem ter tja
se pa primeri, da imajo nekateri v mladosti tudi kak šop s tremi
iglicami.
Slednje velja za bore iz subsectio Pinaster (Dr. Andrija Pelračic:
Uzgajanjc šuma, 1. svezak, Zagreb 1925.; sLI'. 119), kamor. spad.ajo
botanično rdeči borL
Slanko S o toš e k.

10. Pogozdovanje oh mcji.. ·
Ako je parcela vpisana v zemljiški knjigi kot gozd, jo morate
po § 12. zakona o gozdih pogOZditi. Po veljavnih zakonitih določbah
Vas mejaši nimajo pravice pri pogozdovanju ovirati ali omejevati.
Ing. Viktor N o v ak.

11. Podiranje gozdnega drevja čcz mejo na sosedovo zemljišče.
Drevo ostane Vaša last, lucli če pade pri sekanju preko sosedove meje. Slednji pa ima pravico do primerne odškodnine za škodo,
ki sle mu jo s pocliranjem drevja povzročili. Ako se glede odškodnine
z mejašem ne mOl'ele sporazumeti, bi se po mojem mnenju mogli
sklicevali na § 81. zakona o gozdih in se obrnili s prošnjo na okrajno načelstvo, da izda o spravljanju lesa in o primerni odškodnini
svojo odločbo.
Ing. Viktor N o v ak.
12. Dopisna gozdarska posvetol'alnica.
Vprašanja more pošiljati vsak naročnjk in čitatelj Gozdarskega
vesLnika. Nallsnjena bodo vsa vprašanja, ki imajo kakršnokoli zvezo
z gozdarslvom, lesno industrijo in lesno trgovino lel' so tehničnega:
gospodarskega ali pravnega značajn.
Odgovor ne sLane nič. Na vprašanja lahko o(lgovarja vsakdo.
UrednišL vo nima namere, da samo odgovarja na vsa vprašanja. Zato
prosimo vsakega naročnika in čitatelja, da nam pošlje odgovor na
slavljena vprašanja. Odgovor bomo lako tiskali navadno pozneje kol
vprašanja. Če bo uredništvo sprejelo na eno vprašanje več odgovorov, bo od enakih odgovorov naLisn.ien listi, ki bo prvi poslan. Ako
bo prišlo na nekatera vprašanja več: različnih odgovorov, ki bodo
eden drugega dopolnjevali, bomo natisnili vse.
Vprašanja jn odgovori naj bodo podpisani. Opozarjamo LucU na
ll~l\'odilo na drugi strani pla·lnie.
Ure dni š tvo.

Sodobna vprašanja
K ZAšCITI GOZDNIH KMETIJ
Na ·slrani 43. je prinesel Gozdarski vestnik besedilo jz člena 2.
uredbe o likvic.lnciji kmelskih dolgov z elne 25. septembra 1936.
(Službeni list 1936.) št. 628/79. in 1937.) št. 1/1.); ki dOloča, da se
smatra za kmeta (pod zaščito) tista fizična ose·ba, ki ji je kmetijstvo
glavni poklic, ki obdeluje zemljo sama ali s člani svoje rodbine,
po potrebi pa tudi z najeto delovno močjo, ki izvirajo nje ohdavčeni
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dohodki pretežno iz kmetijslva (poJjedelstva, vinogradništva, sadjarstva, vrtnarstva, živjnoreje in pod.), ki pa nje posestvo ne presega
površine 50 ha orue (za obdeio,{anje sposobne) zemlje.
Po tem besedilu ciLiranc uredbc niso bili pod zaščito gozdni
kmetje, ki jih imamo povsod v goratih in hribovitih krajih in ki
se zaradi pomanjkanja orne zemlje težko preživljajo tel' so se
zaradi skoro sedemletne lesne krize močno zadolžili.
Uredba o spremembah in dopolnitvah ciliralle uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov z elne 23. decembra HJ37. (Službeni list 1938.,
št. 13/2.), pa ima dodano novo določilo, ki pravi: "GozdoYL se štejejo
l.udi za zemljo, sposobno za obdelovanjc u . S lem pa se je zaščita
kmetov še poslabšala, ker gredo po tej uredbi gozdovi na račun
50 ha orne zemlje.
Da se ta nedostalek popravi, je predlagal član banskega sveta,
ki zastopa dravograjski okraj, eJa se izposluje na pristojnem mestu
izpopolnitev omenjenega določila glede gozdov. Po njegovi zamisli
naj bi se šteli za zemljo, sposobno za obdelovanjc, gozdovi) ki
imajo tolikšen katastrski donos, kakor ga ima orna zemlja 50 ha.
Ta zamisel je sicer dobra, "endar bi bilo pri določanju tega clonosa
veliko računskih težkoč. Katastl'ski donos .ic namreč za razne kulturne vrstc, to je za njive, travnike, vinograde i. t. cl. zelo različen,
daljc za posamezno kulturno vrsto po bonitetnih razredih zapel
različen in v vsakem svoječasncl11 cenil nem okolišu različen.
Najenostavnejše je, da se ugoLovi relacija med kataslrskim donosom 1. ha orne zemljc do katastrskega (lOllOSa 1 ha .gozda, oboje
pri srednji boniteti. Pri najboljših bonitetah je relacija 1: 2, 1: 4,
pri slabih bonitctah pa 1 : 10, 1 : 12 in celo l : 14. Pri tem so cenilni
okoliši zelo važni.
Našim razmeram bi najbolje odgovarjala relaciJa 1: 8. V tem
primeru - bi se jmelo glasili zaclevno besedilo predloga v uredbi
takole:
'lGozdovi se šlejejo ludi za zew1.to , spos.obno 7.a obdelovanje,
loda tako, ela se šteje 8 ha gazela za 1ha orne zemlje. Gorski pašniki se ne štejejo v orno zemljo".
S tem predlogom se strinja ludi prvo(ni predlagaleIL ki inja
zasluge, (la se .ie zavzel za gozdne l(melije.
Ce bi se la pred10g sprejel, hi hilc gorske gozdne kmetije primerno zaščitene.
Praktično pokazano na posameznih primerih, bi bil račun po
priliki sledeč:
Ako ima kmet, ne \'šlevši gorskih pašnik<w, RO ha orne zemlje,
bi smel :imeti poleg te zemlje še
50 - 30 = 20 >< 8 = lGO ha gozda;
ako ima 20 ha orne zemlje, nc vštevši gorskih pašnikov, bi smel
imeti poleg te še
50 - 20 = 30 X 8 = 240 ha gozlla~
ako pa ima 10 ha orne zemlje (nji", h~a"nikov, vinogradov), hi
smel imeti še
50·--- 10 = 40 >< 8 =-320 ha gazela.
Ing. A. Š.
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Statistika
Jugoslovansld izvoz lesa v letu 1937.
Po uradnih .slalističnih podalkih je
Jugoslavija izvozila v lelu 1937, ;
ion
y Italijo

331.539
196.329

v Anglijo

na Ogrsko
v Nemčijo

milijono\'
dinarje,·

za

130.632

v Grčijo

.
Holandijo
Argenlinijo
EgIpt
.
Avsirijo
v Belgijo
v Alžir . .
.
na C:eškoslo\'aško
v Francijo
v Tunis
.
v Maroko .
v Pales lino
v Sivico .
v Albanijo
na MaHo . .
v druge držaH'
v
"
v
v

218.~)

228.0

127.338 ,.
60.126

49.970
44.123
37.327"

79.7
159.3
43 .9
42.4

29.020

41.6
30.4
37.7
23.7

23.632
16.Ml

21.2
27.3

15.939
14.601
14.117

2:t3

31.964

'

11.414
9.906

13.9

13.0
. 9.7

7.308

13.2
6.8

7.013
45 .312

5.1
G3G

Po teh podalkih je bil po lt~ži lesa
izvoz v Ilalijo, potem Y AngJijo, Ogrsko, Nemčijo ild., po ".T.e dnosli pa v Halijo, Anglijo, Nemčijo)
Ogrsko ild. Ce pa računamo le Franciji tudi Alžir, Tunis in ]'vlal'oko,
pride Ha peto mesto Francija, in če
priračunamo le Angliji Paleslino, Malto in dn1l1e kolonije in domin ione,
pride Anglija v izvozu našega lesa
Ila isto mesto kot Italija, če ne na
prvo mesto.
največji

Po prodajni (~eni lesa pa je na
prvem meslu Italija, polem Anglija,
Nemčija, ],vIadžarska i. t. d. Francija
pride z že omenjenimi kolonijami na
peto mesto. Anglija zavzGrna z dominioni in s kolonij ami prvo mesto
skupno z Halijo.
Vidimo, da imajo v uvozu lesa
najmočnejše države trvoznice približno isti vrsbli red po teži in po vrednosti iz Jugoslavije uvoženega lesa.
IZl"oZ

lesa iz

Za poznanje vloge slovenskega gozela in lesa bo
neobhodno potrebno zbirali in
zbrati statistične podatke za
Slovenijo.
Prav gotovo homo iz zanesljivih številk dobili jasno sliko in mogli spoznali dejansko slanje gozdnega gospodal'slva.

Videli bomo, da (hjela gozd in
les dela in zaslužka deset in desel tisočem in da živi neposredno
od gozda in lesa sto in slo tisoče
ljudi.
Tedaj se Domo ludi zavedali, da sla
gozd in les j)0sredno in neposredno
podlaga živlJenjskega obstoja in napredka našega ljudstva.

Češkoslovaške

Ceškoslovaška je lansko lelo izvozila vsega skupaj 121.347 vagonov'
lesa (vagon po 10.000 kg) v vred-

64

Pomembni izjemi sla .Madžarska, Id
je kupila razmeroma cenejši les, in
Anglija, ki je kupila razmeroma dražji
les, l'abmano po leži lesa.
Vsega skupaj je Jugoslavija v letu
1937. izyozila ca 1,200.000 10n lesa za
ca 1.185,0()O.000 di'n. V letu 1936. jc
znašal izvoz ca 660.000 ton lesa za
ca 650,000.000 din. Primcrja"a izvoza
v obeh letih pokaže, ela je lansko
leto naraslel izvoz lesa po teži za
5'10.000 ton ali za 82 % , po vrednosti
pa za 485,000 .000 din. Lansko leto je
bil lorej izvoz mnogo večji, loda
cene izvoženega lesa so bile po teh
podalkih nekoliko nižje kot l)redlansko lelo.
Ze samo li podalki jasno dokazujejo, kakšen ogromen ~omcn imajo
gozdovi in les v držaVni lrgovinski
bilanci . Zelo poučno in še jasnejšo
sliko bomo imeli, ko si homo precločili množino in vrednost celotnega
izvoza napram lesnemu izvozu. Razen tega bi bili potrebni tudi podatki o prodajah in porabi lesa in
drugih lesnih proizvodov v tuzemstvu.

" letu 1937.

nosli 504,147.000 čeških kron. V letu
1936. je iznašal izvoz 133.187 vagono'\'
v vrednosti 336,830.000 čeških kron.

Zakoni'ti predpisi in okroinice
·N avodilo o upravi od

občin prevzetih
veleposestev.

razlaščenih

gozdov

Gozdarski odsek banske uprave (lIL/7. No, 500/1-1938) je izdal naslednja
navodila o upravi
od občin prevzetih
razlaščenih gozdov veleposestev:
.
.
, 1. V. smislu '§ 56., toeka 2. znkona
odobri ban. Ce občina gospodarske{) gozdih so gozdi, ki so last ohčiH,
ga 'načrta nima, more predložiti v
odobritev predlog za sečnjo in gojo
torej tudi razlaščeni gozdi veleposestev, ki so jih dobile občine v last na gozdov. Občine, ki že imajo gospopodlagi § 24. zakona o likvidaciji
darski načrt, predložijo sečni predlog le na znanje. Te pl'cdloge sestayagrarnc reforme, pod posebnim javlja občina v sporazumu z okrajnim
nim nadzorstvom . Za gospodarenje in
izkoriščanje teh gozdov veljajo zato
gozdarskim referentom.
b) V okviru odobrenega gospodarpoleg splošnih predpisov zakona o
skega načrta aJi sečnega predloga
gozdih še predpIsi §§ 57 do 65. lega
krije občina iz dohodkov razlaščenih
zakona.
gozdov upravne, gojitvene in druge
2. Po § 24" odst. 2. zakona o
likvidaciji agrarne reforme smejo biti stroške združene z oskrbovanjem teh
gozdov, preostanek pa porabi za natudi občine agrarni subjekti za gozdove, ki so pol1'ebni za pašo, premene) navedene v točkI 2.
O porabi in razdelitvi gozdnih
skrbo s kurivom in stavbnim lesom,
lesom za hišno indusLrijo, kakor za pl'idelkov se mora voditi evidenca.
Občina seslavi. vsako lelo ali občasno
ostale gospodarske potrebščine . Glede
na podlagi dospelih prošenj seznaIi1
na lo zakonito določilo morajo obobč.anov, v katerem mora hili naveč.ine redne in izredne dohodke 1'azdena množillC1 in vesta oddanega malaščenih gozdov uporabljati le za
teriala. Ta seznam razgrne ohčina na
potrebe revnih občanov, ki nimajo
običajni način na vpogled občanom
gozda ali ga imajo le v nezadostni
skozi dobo 15 dni, Morebitne, v teku
meri za svoje gospodarske potrebe.
le dobe vložene pritožbe, oziroma
Za druge namene se po agrarni reugovori se rešujejo po redni instančni
formi pridobljeni gozdovi ne smejo
poti. Poznejše pritožbe se nc bodo
izkorišča ti.
upoštevale.
Da se more zadostiti teru zakonic) Občine Ul"ede upravo prevzetih
tim predpif.;om, je treba gospodarjenje
razlaščenih gozdov na čim cenejši
teh gozdov lako uravnati, ela jc omooačin in po navodilih, ki jih izda
gočena v okviru razpoložljivih dookrajno nač81slvo, v katerega ohmo<::hodkov trajna preskrba navadnih koju li gozdi leže.
rislnikov v občini. Zato morajo obč) Občinska uprava je materialno
čine upravljati razlaščene gozde na
odo"oYorl1a za predpisno upravljanje
sledeči način:
ratiaščenih gozelov. Nadzor nad upraa) Gospodarjenje, posebno izkovo teh gozdov vrši okrajno načelstvo
riščanje razlaščenih gozdov, se mora
po svojIh gozdarskih strokovnih orvodili po načelih dobrega gospodarganib.
stva slrogo trajno in po gospodarskem načrtu ali programu, ki ga

Zakon o sladkovodnem ribarstvu
je izšel 28. oktobra 1937 v Službenih
Novinah kraljevine Jugoslavije in je
natisnjen v Službenem listu kraljevske banske uprave dravske bano~
vine dne 25. januarja 1938, 8. kos,
stran 47-59. S tem zakollom so ukinjeni XIX. zakonski člen o ribolovu
iz lela 1888., zakon o ribolovu za
Dalmacijo iz leta 1898., zakon o ribolovu z-a Srbijo iz leta 1911., zakon

o ribolovu za Hrvalsko in Slavonijo
iz lela 1906.) uredba o ribarstvu iz
lela 1929. za bivšo ljubljansko oblast,
razširjena s finančnim zakonom za
lelo 1934/35. na območje vse dravske
banovine, vse ostale zakonske odločbe, ki nasprotujejo temu zakonu,
ter vsi predpisi in naredbe o ribarstvu z omejitvijo iz točk 2. in 3.
§ 74. tega zakona.
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Uredba o ribolovu in rakolovu.
V Službenem listu kralje.vske banske uprave dravske banovine z dne
19. januarja 1938. (6. kos, stran 29-33)

Veljavnost zakona o

je

prij~vi sečenj

Nov zakon o gozdih iz leta 1929,
ni ukinil vseh predpisov zakona o
prijavi sečenj z dne 28. februarja
1922. Zaradi tega je gozdarski odsek
izdal posebno okrožmco vsem okraj-

natisnjena. uredba z zakonsko
o ribolovll in rakolovu.

močjo

z dne 28. februarja 1922.

nim načelstvom in mestnim poglavarstvom, v kateri omenja in opozarja na tiste predpise, ki so ostali
še v veljavi.

Nekateri novi zakoniti predpisi.
(Iz Službenega lista dravske banovine, 1. 1938.)
Odločba o voclilvi lwutrolnika po izvoznikih (št. 10/64)
Pravilnik o fondu za izvajanje regulacije (obrazec za občine).
Uredba o sporazumu med Jugoslavijo in. Italijo o ureditvi njunih ll'govinskih izmenjav in plačil, ki so s temi v zvezi (št. 13/80).
Banova odredba o predložil"i pooblastil oziroma obrtnih listov (št. 13/83).
Tarifa, po kaleri se plačujejo tiskovni stroški pri tiskanju službenih in
zasebnih objav v Službenih novin ah (št. 14/88).
Odločba o ocal'injanju in plačevanju blaga, uvoženega s poštnimi pošiljkami (št. 14/90).
Uredba o preskrbo'v allju nezaposlenih delaycev (št. 15/92).
Uredba o sporazumu med jugoslovansko vlado in francosko vlado o
trgovinskih plačilih (št. 16/94).
Odločba o spremembi uvozne tarife (št. 16/100), v kateri je omenjena
spremcrnba carine za semena.
Sprememba pristojbin za prenos in doslayljanje paketov (št. 16/101).
Telefonski promet z inolcmstvom (št. 16/105).
Navodilo o preskrbi poslovnih knjižic pomožnega osebja v obrij})

(št. 18/119).

Popravek v objavi tečajev državnih vrednoslnih papirjev pri sprejemanju
za kavcijo (št. 18/122). .
Opozorilo banske llprav-e glede obrtno - policijskih odobrilev za spremenjene obrlne delavnice in industrijske naprave (št. 18/125).

r
Viigalica je drobna, mala stvar,
njen plamen pa uniči gozda čar

Ne delaj gozdu kvara in

čuvaj

ga požara!

Kratke vesti
GOZDARSTVO - veNI PREDMET
NA LJUDSIUH SOLAH L. 1802.
V Casopisu za zgodovi.no in narodopisje 1938 (Maribor), je Franjo Baš
objavil članek Doneski le zgodovini
Gornjegrajskega, kjer na strani 13.
čitamo:

"Gozdna uprava v Gornjem gradu
je leta 1802. }!redlagala v svr110 vzgoje pozornostI, ljubezni, varstva in
čuvanja gozda izdajo tiskanega gozdarskega berila za gospodarje) za
mladino pa gozdarskega katekizma v
narodnem jeziku, a v šolah ponk o
gozdarstvu kot enakovreden yredmet
drugim šolskim disciplinam."
GOZDOVI IN SEVERN A AMERIKA.
Ze mnogo let se trudijo razni
ameriški slrokovnjaki, da primerno
rešijo vprašanje, ki je za USA življenjskega pomena. Pred leti so že
napravifi načrte za napravo varovalnih jezer in za pogozditev pobočij
hribov in gora ter deloma tudi širokih ravnin. Skupni stroški so bili
preračunani na milijardo dolarjev.
Ta vsota je tudi za Amerikance
ogromna, vendar je treba pri tem
pomisliti, da je samo lansko leto
povzročila povodenj več ko t za pol
milij arde škode.
Za l<:ataslrofalno izpremerubo vremena .iščejo največjo krivdo v
neprernišljenem krčenju gOT-dov
in prerij ter v nenačrtnem izpreminjanju tega ozemlja v poljedelsko
zemljišče. Pomanjkanje gozdov povzroča v suhem vremenu še ,rečjo
sušo, kot bi bila ob istem vremenu,
če bi bila tla primerno pogozdena.
Radi pomanjkanja gozdov na tleh]
ki so primerna za gozd, so povodnji
vedno bolj pogoste in vedno večje.
Amerikanci računajo, da so
peščeni in prašni viharji odnesli
s seboj okoli Iri milijone lan
poljske zemlje.
Istočasno s temi nesrečami pa postajajo vode v potokih in rekah kall1.ejše in nesnažnejšc, lako da se
vedno bolj množijo bolezni živine
jn rib.

Naravi so pokvarili prejšnje ravnotežje in ga niso zamenjali z novim.
Zato si ga naravne sile same iščejo
v škodo in po krivdi ljudi. Narava
je pri tem nedolžna.

, KEMIJA PROTI GOZDNIM
POZAROl\1.
Rusi so začeli rabiti proti sozdnim požarom kemijske snoyj, ki jih
stresajo iz ·aeroJ?lanov na ogenj .
Glavm poizkus Je bil 1. 1935. v
gozdih okrožja Gorkega. Naslednje
leto so že organizirali zračno kemijsko službo proti gozdnim požarom.
V gozdih so ustanovljene postaje
s skladišči kemijskih snovi ter prevoznimi in drugimi napravami. postaje so glavne in pomožne ter premestljive iz kraja v kraj, kakor pač
lo zahtevajo okoliščine. Kemijske
snovi prenašajo z aeroplani, (lelali,
lelalkami), motornimi vozili in drugimi prevoznimi sredslvi.
Zadnje čase rabijo za gašenje požarov najbolj PO&osto klorkalcij, fosforno kislino lU LUžni kamen .
LESENE CESTE NA

CEšKOSLOVASKEM.
V jeseni leta 1936. so začeli gradili leseno okrajno cesto v okraju
Sv. Mikulaš. Cesta je dolga čez 1 km
in je bilo zanjo porabljenih okoli
700 m3 lesa. Za tlak so rabili impregn.ir~me smrekove tlakoVllc okroglic.e,
ki so jih dol)ili zastonj iz gozdov v
tem ol;:raju. Cesta je poizkusna. Ko
pa hodo praktično ugotovili najprimernejši in najzadovoljivejši načill
gradnje) bodo prav golovo zgradili
še mnogo lesenih cest, zlasti skozi
gozdnal.e kraje Slovaške in po Karpatih.
Akcijo za gradnjo lesenih cest
podpira zlasti direkcija državnih
gozdov in samo venem okraju Slovaške so začeli gl'aditi sedem novih
okrajnih lesenih ccst. Ta dela med
drugim clol\azujejo, da je pravilno
narejen lesen cesLni LIak dovolj lrajen
in odporen, da vzdrževanje lesenih
cest ni predrago in da se delo izplača.
POVECANA PROIZVODNJA CELULOZE V ESTONIJI.
EsLonsl(a vlada je sklenila povečati proizvodnjo celuloze in zgraditi
še letos novo veliko tovarno sulfatne
celuloze, ki bo začela z delom že v
maju tega lela. Zaradi tega je bilo
sklenjeno ustaviti izvoz okroglega
lesa in tako zagotoviti potrebne surovine za povrečano proizvodnjo sulfable celuloze.
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Dopisi
NOVE ZELEZNISRE Ti\RIFE.
Nova železniška tarifa bo verjelJlO
:veljala od 1. ali od 15. maja t. 1.
naprej. Kolikor se more zvedeti, bodo
železniške tarife za nekatere vrste
blaga znižane, za druge pa zvišane.
Po dosedanjih poročilih se zdi, da
bodo znižane tarife za prevoz piva,
kamenja, peska, sira, moke, žita, koruze, živine in drugega. Za izvoz lesa
pa bodo verjetno zvišane.

BILANCA NARODNE BANJ{E ZA
L. 1937.
Po bilanci. Narodne banke je bilo
y letu 1937. 56.5 mU . čistega dobička.
Dohiček je v primeri z lanskim večji
za 15.5 mil. ali za 37.8% _ Od čistega
dobička dobi država H .7 mil., delničarji pa 2,1.3 mil. Lansko lelo je bila
izplačana akcionarjem dividenda 100
dinarjev, ki bo letos ostala ravno
tako velika. Nadalje .ie bilo sklenjeno,
da se vloži 17.5 milijonov dinarjev v
rezervni sl:lad. Lansko leto sta hila
vložena v ta namen dva milijona dinarjev. Narodna banka pa ne bo izplačala
dz'žavi priznane vsote finančnemu ministrsh'H, temveč JO bo
odračunala od državnega dolga pri
Narodni banki. Ta dolg je bil velik
lansko leto 1.653 milijonov dinarjev
in je sedaj zmanjšan na l.G38 milijonov dinarjev .

IZVOZ IN UVOZ V JANCARJU 1938.
Izvoz iz Jugoslavije v meseCll jallUarj a t. 1. se je v prim eri z izvozom
istega meseca lanskega leta zmanjšal
v teži za 65 .00,1 lon ali. 23 .87 % in v
vrednosti za 45 milijonov dinarjev
ali 11.32 fi/ O' Nazadovanje izvoza je
povzročil v prvi vrsti zmalljšan izvoz
pšenice, lesa, živinc , bakra in rud.
Uvoz v Jugoslavijo se pa je v
januarju t. l. v primeri z istim meseccm lanskega lela zvišal y množini
za 10.601 ton ali 15.60 % in v vrednosLi za 49.7 milijonov dinarjev ali
14.48 %.
ZVIšanje uyoza gl'C na račun povečanega uvoza železa, lIsnja, premoga, eleklrolelmišldh predmetov in
strojev.

NOVA CELULOZNA TOVARNA V
](RšI(Ei"I.
L

Poročajo,
130nač iz
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da bo papirna Lovarna
Ljubljane zgradila celu-

lozno lovarno v ·Krškem in v ta
namen investirala okoli 18 milijonov
dinarjev. Računajo, ' da bo tovarna
mogla izdelati 600 vagonov blaga
lelno.

NOVA TOVARNA KUVERT V
BEOGRADU.
Znana zagrebška tovarna kuvert
Lipa Mil namerava zgradili v l3eogradu posebno tovarno v smislu
sklepov kartela kuvert.

CELULOZNA TOVARNA V BOLGA·
RIJI.
Tri bolgarske papirnice so začele
gradili v okolici Sofije novo veliko
celulozno lovarno. Poročajo, da bo
za(;ela ohralovati že v juliju t. 1.

SLAVONIJA D. D. JE PRESLA V
ANGLEšKE ROI(E.
L esno industrijsko pod.ielje Sla'Vonijo d. d., ki ga je ustanovila
Prva hrvatska šledionica, so prevzeli Angleži, ki nameravajo podjelje
znatno razširiti in dobiti nove se č
nje. Prvi hrvatski štedionici je ostala samo 1 podružnica tega velikega
podjetja.

RABA BUKOVIH ZELEZNISI{lH
PRAGOV NA POLJSKEM.
Polj sko promelno ministrstvo je
pred kralkim pOlrdilo tehniške pogoje za izdelavo bnlcovih železniških
pragov. Pogoji so izdelani s sodelovanjem Zavoda za raziskauje polj.
skih državnih gozdov) ki se je dolgo
časa bavil s proučevanj em možnost!
holjše porabe i.Juli:oyine. Dosedaj niso
rabili bukovine za pragove zaradi
raznih težko č pri impregniranju. No vi poizkusi lega zavoda so dali pozi·
tivne rezultate. Talco moremo raču
nati , da bodo začele železnice rabili
vedno več bukovih železniških prago\'.

CES]{OSLOV AšRA DOLOčA CENE
ZA IZVOZ LESA V NEMCJJO.
l:eškoslovaški izvozniki niso zadovoljni s cenami, ki so jih dosegli za les , zaradi polilike podeljevanja deviznih dovoljenj . Zalo je
Osrednji lesni svet določil obvezne
cene za izvoz lesa v Nemčijo . Cene
so žaganemu lesu povišane za 10
do 15 %.

Gradivo za slovenski, g01darski slovar
nizki gozd = panjevski gozd - Beseda s.e sicer mnogo r'a bi in je
. naslala pocl vplivom c).rugih jezikov. Zdi se pa, da ni _v skladu z
duhom slovenskega jezika, ker more bili "nizki" gozd razmeroma
visok.
panj- (v čebelarsl vu) - košnica, de.r
Bicnenslock
panj (pri drevju ) -- panj, der Stock,
der Bum11sLock
panjevec -- clrvo (slabIo ) izraslo iz
panja., aus SLock ausschIag €1'wachsencler Baum
panjevje mnošlvo panjeva, die
Baul11st6cke
paujevsld gozd - l1isl~a šuma, šuma
panjača, der Nieder\ovald.
Panjevski gozdi so posebna gospodarska oblika gozdov. Drevesa
zl'astejo po sečnji iz panjev in
tudi iz korenin. V tej obliki se
dado odgajali samo gozdovi tistih
"rs t drevj a, ki moreJ o pognati iz
panjev take ob1'astke, iz katerih
se lahko razvijajo drevesa.
Pri nas je za Lake gozdove spo!)olmo samo lislnaLo drevje in šc
to ne vse vrste in ne povsod; veči
noma samo v zmenlO toplem in
loplcjšcm delu njihovega območja .
Najmočnejše obrasLke poženejo pravilno in pravočasno posekani panji
črnih jelš, hraslov , gabrov} kostanjev, robillij in vrb; obrastejo pa
tudi brezovi in bukovi , na dobrih
Lleh javorov!, breslovi in jesenovi
panji, na vlažnih in mokrih topolovi, skol'o povsod pa požene-jo
obrasLke trepet1ike, ive, leske in
mehki lis1.avci.
Panjevsl\l gozdovi so bili preje
bolj razširjeni; danes pa izgubljajo
na svojem pomenu in se vedno
bolj opuščajo, ker dajejo slabši
les in se pod njimi slabšajo tudi
tla. Pač pa se izplača gojiti v
panjevskih gozdih prave kostanje;
druge vrste drevja pa samo y
posebnih primerih) če so tla dobra .
Gozdovi se dvjgajo iz panjev razmeroma llilro, rast se pa kmalu
11slavi in drevesa ne dosežejo tiste
višine in debeline, kot če bi zrasla
iz semen . Zalo jih imenujemo tudi
nizke gozdove.
semenjak - scmenjak, der Samenbaum
Semenjaki so odrasla drevesa,

ki jih pusLimo v sečnji, da s semenjem zasejejo poseko in jo 1)aplodijo
semen ka· = neprr.sadena sadnica, der
Samling
Semenke so sadike, ki zrastejo
iz semen in osLancjo v zemlji tako
dolgo, dokler jih ne posadimo pri
pogozdovanju, obnavljanju ali pomlajanju gozdov.
semenoyec - d rvo (stabIo ) izraslo
iz sjemena, aus dem Samen erwachsender Baum
semenski gozd - visoka šuma, šuma
semenjača, der Hochwald
Semensld gozdovi so listi, kalerih drevesa so odgojena iz semen ,
J\lcd njimi more hiti tudi nekaj
panjevcev, Ycndal' lp pri 6ščcnju
ali pri redčenju odstranimo. V te.i
gOj)odarsld obliki moremo gojiti
in izkoriščati vse vl'sLe ch·evja. Semenski gozdi so vsi pragozdi, kakor tudi iglasti gozdi naših krajev.
Drevesa leh gozdov rastejo v
mladosti razmeroma počasi; njih
debla pa so bolj ravna, debela in
visoka, kot če bi zrastla iz panjev.
Zato imelll1jcmo lak gozd tudi visoki gozel.
Danes se goje gozdovi v skladu
z razvojem in z napredkom gozdarstva vedno bolj iz semen; talci
gozdovi namreč varujejo lia mnogo
bolj kot panjevski in dajejo mnogovrslnejši in vrednejši les. Ker
so gozdna rastišča in gozdarske
polrebe različne, gojimo in izkoriš(-all10 semenske gozdove v mnogih posebnih gospodarskih ohlikah
(prei1iraJnc, postopne lil gole sernje). V- Sloveniji so skoraj vsi
gozdovi semenski .
semenski gozd - more pomenili tudi
gozd, ki ga gojimo za pridobivanje
semen .
srednji gozd - srednja šuma, der
MiLlchvald
V srednjih gozdih rastejo na isti
površini drev-e sa iz semen in iz
panjev. S semenov.ci in panjevci se
gospodari na poseben način.
Takih gozdov je zelo malo .
visoki gozd = semenski gozd . - Beseda je sicer v navadi, vendar si
še ni uLrla poti med ljudstvo. Tudi
ni v skladu z duhom slov. Jezikal
ker je mlad "visoki" gozd nizek~

Lesna trgovina
Cene v februarju 1938.
Velike črke pomenijo posamezne pokrajine v Sloveniji: A = Z~ornja
Savska dolina, B = Kokrška dolina, C = Kamnik - Zagorje, C = SavIl1j!)ka
dolina, D = SaIeška in Mislinjska dolina, E = Mežiška dolma, F = Dravska
dolina, G = Južno Pohorje, H = Slovenske gorice, 1 = Prekmurje, J =
Dravsko in Ptujsko polje, K = Krajina, L = Dolenjsko, M = Bela Krajina,
N = Notranjsko, O = Polhograjsko. Cene pa veljajo za pIm (mB), v kolikor
ni drugače napisano.
Stoječ les
Smrekovi hlodi: A 50-100-150, gove 180-240, J 200-250, K 300 do
B 120-135, C 80-100, C 80-120, D
400; smrekovj trami (slavbni les):
80-120 E '15-90-130 F 50-70-90
I 120-130, J 50-60; smrekod brzo~
G 60-'100, H 80-100', J 60-75, IZ
javni drogovi: A 15-30-40, E (bo50-90; borovi hlodi: D 100-120, Erovi) 80-120, F 70-90, 1 (borovi)
100-160, F 80-120, H 60-90, 1 150 100-110; smrekov jamski les: A 30,
do 180, - J 60-80; buko\'i hlodi: A 60-80, D 70, E 40-60, I (borov)
20-50-80, D 150-180; hrasto vi hlo100-110, J (borov) 15-20; celuloznj.
di: C 100-140, 1 med 65 cm 600 les: A 60--:-80, C 80-85,. E. 60-80,
do 700, do 40 cm 340-400, za pra~
F 30-50-80 J 40-50
1
)

Izdelan les,
Smreko vi hlodi: A 150-200, B
(ob cesti) 120-135, C 140-170, C
130-1iO, E 160-180, F 130-160, G
120-160-180, H 160-180, K 130 do
200, L 130, N 200-230, O 150-250;
bukovi hlodi: C 140-180, C 120 do
150, G 120-150, L 130; boro\'i hlodi:
E 200-300, G 150-180-200, 1 200
do 230, J 160-180; macesnoyi hlodi:
A 220-260, B (ob cesti) 230-270,
C 150-200-400, E 150-250; hraslovi
hlodi: nad 40 cm C 500-600, C 270
do 340, G 200-300-500, 1 nacl 65 cm
670-800, do 40 cm '100-450, N 20
do 25 cm 250, Ilad 25 cm 300; orehovi hlodi: C nad 50 cm 800-1100,
C 400-700, D 500, E 600-100, G
600-1200 (1 k~ 2"50-3"50); jesenovi
hlodi; G 250-400, I Jlad 28 cm 400
do 550; smrekovi trami: A 220-300,
C 120-160, C 120-180, F 200, J 300
do 350, L 180; smreko\'i drogovi:
E 80-120, G (borovi) 150-180, J (pod

na postaji
lubjem, kos) 4-4"50 m 3, 6-8 m
3"50, S"5-1O m 7, 10'50-12 m 8,
I (boi'O\ri) 190-210; jamski les: A
90-140, C 110-130, E 80-100, G
(borov) 100-110, 1 (borov) 180, J 100;
celulozni les: A 120-150, B (ob cesti)
130, C 115-125, C 133-14.5, E 100
do lGO, F 120-140, J 135, L 115;
železniški pragovi, kos: 1 (borovi)
23-32, (hrastovi) 36-40; hmelovke,
kos: C 3-3"50, C (5-7-9 m) 2"50
do 3, E 3, F 3; kolje: I (vinogradniško borovo, kos) 0"60-0"75, J (za
sadno drev.ie, 8 cm, 2"5 ril, kos)
sml'e\{ovo 3-11, macesnovo 3'5-5,
hrastovo in robinjevo 4-6, kostanjevo 4"50-6-50; vrbo\'e fašine, kos:
1 (ob reki) 3-4, J 4"50; bukovo
oglje, 100 kg: A 45-50, C 45-55,
C 50-75, D 50, F 60-75, L 40-45"
V Prekmurju se J?rodaja največ
sloječ l,es po površim ali po kosih
in cene so nestalne_

Italijansl{e lesne cene sredi februarja t938.
V Livornu so llolirale cene v
lesni trgovini franko vagon ali tovorni avtomobil" po m 3 : vzporedne
jelkove deske la 662, Ila 472 in III
367; deske planinsl<ega bora, tom-

bante 590: domače bukove deske Ila
350; orehove deske la ali boules
1390--1520, Ila 1140--1350, lI1a 930
do 1030; brestove deske la 620-660;
Ila 610 (vse cene v lirah).

Cene našega lesa v Italiji sredi februarja 1938.
V Milanu so notirale cene za
1 niS franko vagon Milano: parjel.le
bukove deske la' 850, hrastove deske

la 1150.....:.1250 in Ila 1000-1100 (vse
cene v lirah).
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Lesna lrgovina Slovenije v februarju 1938.
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika.)
V januarski in februarski številki
našega lista smo se glede lesne trgovine izrazili precej črnogledo. zal
se je neugodna prognoza, ki pa so
jo z nami delili - kakor je bilo razbrati iz dnevnega časopisja - tudi
mnogi drugi gospodarski krogi, izpolnila. Tudi oni gospodarstveniki, ki
so še upali v ugoden razvoJ našega
resnega trga, so že ali l?a bodo morali v bližnji bodočnostI uvideti, da
je bilo naše črnogledstvo zelo na
mestu. Pripominj amo pa, da še ni
popolnoma izključeno neko zboljšanje po morebitnih nenadnih spremembah zunanjega lesnega trga.
Ze sam izvoz v januarju: t. 1. kaže
znatno nazadovanje v primeri z lanskim januarskim izvozom; nazaduje
pa naš lesni izvoz vzporedno z izvozom vseh drugih važnih surovin . Najstarejše in najvažneJše države, ki kupujejo naš les, (o teh smo že govorili
na tem mestu) niti oddaleč več ne
uvažajo toliko lesa kakor so ga nekoč. Nova tržišča pa, ki so se odprla
našemu lesu, ne morejo v polni meri
nadoknaditi teh izgub.
Kako se bo razvijala naša notranj a lesna trgovina in kakšne hodo
njene potrebe, se h'enutno ne ela
točno ugotoviti, ker se glavna tržna
sezona odpre šele ){pnec marca, oziroma v začelku aprila. Pričakovati
je, da se bo tudi letos prodalo doma
dokaj lesa, vendar pa glede na

ogromne količine lesa, ki je deloma
že pripravljen za prodajo deloma se
še vedno pripravlja, ni upati, da
bi mogel domači trg brez zadostnega
izvoza bistveno odločilno vplivati na
ugodnejš.i razvoj lesne trgovine.
Brez dvoma je nadalje važno za
naše lesno gospodarstvo tudi vprašanje nove tarife. Ob zaključku lista
doznavamo, da je baje tarifna komisija že končala svoje delo; kakor je
čuti, ni upati, da bi bile upoštevane
številne akcije, Id so šle za tem, da
se prepreči zvišanje tarife. Brez dyoma bo zvišana tarifa zelo škodljiva
za nadaljnji razvoj lesnega gospodarstva, ki že tako, sodeč po dosedanjih znakih, prihaja v vedno težji
položaj.
Da našega lesnega gospodarstva
ne hodo ponovno zadele težke preizkušnje, bi se morali merodajni či
nitelji z vso silo zavzeti za poživljenje lesnega izvoza, ki je življenjskega
pomena za vse naše gospodarstvo i
z davčnimi in tarifnimi olajšavami
bi morali skušati zajeziti in preprečiti val lesne krize, ki je že na vidiku. Po nekaj težkih letih se je naše
lesno gospodarstvo komaj malo o]o'epilo, zato je danes težko predvidevati vse daljnosežne posledice, ki
bi zadele vse naše gospodarstvo, če
bi kmet zopet moral začeti za par
borih beličev neusmiljeno izsekavati
svoj gozd.

Ponudbe iz tuzemslva.
29
31

DobruH pri Više~radu: borov
gradbeni les 15uO - 2000 mB
(boules).
Zagreb: raki, ribe, golobi in

50 51 -

divjačina.

36 38 40 -

Bugojno: brinjeve jagode.
Travnik: brinjeve jagode.
Ključ: bukova vesla.

PeLrovac (Bačka) : leseni obešalnild.
pzenice-Aleksandrovac (Zupa) :
zimske kože: lisičje (20 kosov),
jazbečeve (5 kosov), kunje (5
kosov), veveričje (150 kosov),
dihurjeve (5 kosov) in zajčje
(150 kosov).

Povpraševanja iz inozemslva.
135 138 -

139 -

Twelo (Holandija): zastopnik
za furnirje in za mizarski hrastov les prevzame zastopstvo.
Chemnitz: borovi hlodi.
Patras: zastopnik za vse vrste
lesa, žito in kolonialno blago
prevzame zastopstvo.

Leipzig: zastopnik išče gradbeni les listnatega in iglastega
drevja.
142 - Chemnitz: žagana hrastovina.
143 _. JV1ittelsteil1e (Grafschaft Glatz,
Nemčija): nerendirane jelkove
deske.
140 -
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14"1 -

150 147 _.

149 150 ·-159 -

162 -

Grouw Fl'. (Holandija): nercndirane žagane bukove doge ~ll
dnice.
Los Angeles (USA): Jeseni stoli.
Ter Neuzen (Holandija): ore~
hovina za puškina lwpita.
Bochull1 - vVeitmar (Nemčija) :
fagan les iglastega drevja i~
Bosne.
Radelbeul 2 .(Nemčija): žagan
les iz Slovenije, I-IrvatsI\:e in
Bosne.
Bremen: hrastovi, črešnjevi
jesenovi in orehovi blodi.
'
Ne'w York: živila, lesen.i izdelki, kemikalije in drugo .

lG3 -. Syndey: les, samo od direktnih
dobaviteljev.
lGo· - .Montreal (Kanada) : lescni izdelki in razni izdelki domače
obrti.
182 - lvIiIano : jelkovina iz okolice
Rakeka in Planine.
184 - Livorno: hrastovi železniški
pragi· za nacionalist·ično Spu-.nijo.
Pripomba: Interesenti naj se obrnejo za naslove ila Zavod za · pospe~
ševanje zunanje trgovine Beograd,
Ratničld dom. Pri vprašanju naj napišejo . zapor~dno številko povpraševanJa lU leraJ.

P011udbe iz inozemslva.
17 -- Chicago:

aparati za razis kovanje vlažnosti zrnja.

37 -

Hamburg; traklO1'ji. .

Valute in de,;ze
Uradni

tečaji

za marec 1938.
Finančni minisler je določil za
marec sledeče uradne tečaje, po katerih se imajo izplačevati takse po
zalwnu o taksah, sodne pristojbine
i.
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

t. d. :

napoleondor . .
zlata turška lira
angleški fun t
ameriški dolar
kanadski dolar .
nemška marka .
polj sId zlo t
avstrijski šiling
belga
peng6
. .
brazilijanski milrajs .
egiptsld funt. . . .
urugvajski pezos
argenski pezos

din 298.50
li

"

"

)l

339.70
238.42.76
42.56

1'1.50
8.15
8.40
7.40
8.60
2.45

" 240.-

18.70
12.35

1 čilski pezos
1.30
34.70
1 turška papirnata lira
100 albanskih frankov .
1415.155.100 francoskih frankov
1000 . 100 švicarskih frankov
100 italijanskih lir
. , ' 226:100 holandskih go Idin arj e\' " 2384 .45.100 bolgarskih levov . .
32.100 rumnnskih lejev
955.100 danskih kron
1100.100 švedskih kron
1090.100 norveških kron
100 španskih pezel .
') 235 .39.100 grških drahem . .
150.50
100 češkoslovašldh kron
94.50
100 finskih mark
808.100 letonskih latov
100 iranskih nijalov .
. " 100.Tem Lečajem je že prištet pribiteIc ("prim").

Mali oglasi
GOZD~O - GOSPODARSKE NAčRTE,

I

FELIKS SI{RABL, lUARIBOH, GQnasvele, cenitve, upravo gozdov,
sposk~ ulica 11, modna in malesno-industrijske In lovske zanufak~\lrna tr
. govina, priporoča
deve izvršuje Ing. Mirko Sušter~
zalogoIlovskega, gozdarskega lodšič, pooblaščeni gozdarski in. na in rukna.
ženj er, Ljubljana, ?vIariborska ul.
TIROLSKD LODEN za lovske obleke
_ 17 a, telefon 48-12.
_
--_---..t.i.uu_phlče "Hubertus" ima v vseh
-DRAGUTIN CUTrČ·~do,·a~uškarbarvah vedno na zalogi tvrdl\:a:
na in trgovina z orožjem, MariFranjo lUajer, lUaribor, Glavni
bor, Slovenska ulica 1S. Zaloga
trg štev. 9.
samokresov, avtomatičnih pištol,
Najraznovrslnejšo manufakturo, kot
lovskih pušk in vseh lovskih poblago za dečve že fi G' - din metrebščin . Lasbla delavnica za poter, kupite pri I. TRPIN,U, Ma·
pravila, izdelovanje novega orožribor, Vetrinjska ulica 15•.
ja, montaža daljnogIedov i. t. d.
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Ra%voj go%darstva in lova v S'loveniji
Ing. Anton S ivi c (Ljubljana)
(N adaljevanje)

Ker je v dr~l\'ski ballovini število individualnih gozdnih posestnikov ,zelo veliko, je prav težko ugotoviti, koliko se vsako leto
poseka v gozdih. Rednih sečenj v malem in srednjem gozdnem poseslvu sploh ni. Po malem sekajo tu in tam vselej, kadar potrcba
nanese. Posekano množino lesa je mogoče zatorcj kalkulirati le približno s p0111očjo podatkov, ki jih imajo po urejenih večjih posestvih, dalje po sečnjah, ki so podvržene prijavi, po poizvedbah gozdarskega osebja ob p.riliki službenih obhodov, po podatkih obmejnih
carinarnic, po statistiki, ki se vodi za splave po Dravi, Dreti,
Savinji in Savi, po kalkulaciji, koliko lesa (drv) porabijo domačije
in stanovanjske stranke v mestih itd. Tudi prevoz lesa po železnici
bi pripomogel do podatkov, ki pa nam za dravsko banovino niso
na razpolago.
Produkcija iz že poprej navedenih razlogov (konjunktura, kriza)
ni bila vsako leto enako velika.
Domnevati se more, da znaša posekana gromadna množina lesn
v dravski banovini na leto od 2 do 21/2 milijona kubičnih (polnih)
metrov; kako lelo je ta produkcija bila zaradi posebno velikega povpraševanja tudi dosti večja. Na les za tehnično rabo odpade od
kalkulirane produkcije ca 36 % , na drva za gorivo ln oglje ca 60 0 / 0 , ca
4% lesa pa ostane neporabljenega v gozdih. Pri tej kalkulaciji se nl
mogla vzeti za podlago celokupna v uvodu navedena površina gozdov dravske banovine, temveč jo je bilo treba primerno reducirati,
ker je na razmeroma veliki površini zaščitnih gozdov in gozdov na
prav slabih tleh priraslek lesa sorazmerno manjši nego na ostali
površini gozdov. Lahko pa bi bil skupni povprečni prirastek lesa
večji, ako bi vsi, tudi številni mali gozdni posestniki, oskrbovali
svoje gozdove pravilno in jih izrabljali bolj racionalno.
Koliko se je izvozilo lesa iz Jugoslavije n<1 lelo, je znano; nimamo pa podalkov, I~oliko izvoza odpade na dravsko banovino.
RazpoJagamo samo s podatki carinarnic na .Jesenicnll, Rakeku; v
Dravogrndu-Mcžj, Murski Soboti, Gornji Radgoni in carinskega oddelka v Kranjski gori; nimamo pa podalkov o lesu, ki se je izvozil
po železnici in po cestah preko cadnarnic, ki niso v območju dravske banovine. Kakor je bilo že , omenjeno, razpolagamo tudi še s
podalki o množinah lesa, ki se splavijo iz dravske banovine po
rekah. Toliko lahko trdimo, da gre količina izvoza iz dravske banovine precej vzporedno z vsakoletnim izvozom iz vse države.
S podelovanjem' lesa se bavi v dravski banovini mnogo naprav.
Lela 1937. je bilo v dravski bano"ini 1966 obralovališč s primitivnimi
venecijankami, 36 obratovališč spolovičnimi jarmeniki in drugimi
napravami ter 230 obratovališč z modernimi polnojarmeniki in drugimi napravami za podelovanje lesa. Poleg žag je obralovalo še
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mnogo drugih podjetij, ki podelujejo les in to: tovarne za izdelovanje parketov, pohištva, za stavbni material, za lnizarske, strugarske, kolarske predmete, tovarne za kopita, za podpetnike, za
čevljarske klince, lesovino, lepenko, lesno volno, kuhinjsko in drugo
orodje, za čreslovino, impregnacijo lesa, destilirano jelkovo olje, za
zamaške, krlače, metle, bakulo, izprehodne palice, telovadno orodje,
smuči: plelarske predmete in za igrače; dalje je omeniti don1ačo
lesno obrt, ki proizvaja rešeta, škafe, zaboje, sodčke, lesene lopate,
žlice, zobotrebee in druge predmete.
V zadnjem dvajsetletju se je pokazal pri ustanavljanju novih
podjetij velik razmah in viden napredek. l\Inogo pridnih rok je našlo
zaposlenja in zaslužka.

:Med svelovno krizo veliko žag in drugih podjetij ni bilo docela
\ zaposlenih; marsikatero podjetje je obrat začasno ustavilo. Sedaj so
. podjelja zopet po večini dobro zaposlena, lako da imajo delavci
in vozniki v gozdih ter v lesnih industrijskih napravah zopet dovolj
elela. Da bi tako ostalo!

\1

J avni in zasebni oziri zahlevajo, da se vse z izkoriščanjem gozdov nastale sečine zopet pogozdijo in to v zakonitem roku lel' z
gozdnimi sadikami, ki so krajevnim razmeram prikladne. Onim
posestnikom, ki niso obvezani vsako leto vlagali že v prejšnjih
izvajanjih omenjenega 'lpredloga" za obnovo gozda, odrejajo obče
upravna oblastva prve stopnje, na predlog gozdarskega referenta ,
posebne pogozdovalne naloge. Ko postane takšen nalog pravnomočen,
ga dobi1.a v zabeležbo okrajni gozdarski referent in gozelar (podšumar), da ga zapišeia v predpisani seznam gozdnega kalaslr;1
zaradi nadzorovanja, da se izvrši vse tako, kakor je v nalogu
glede pogozditve odrejeno. Na področju dravske banovine obstoje
že več desetletij posebni predpisi, po katerih mora gozdarsko osebje
občeupravnih oblaste\' prve slopnje vsako leto kontrolirati oblastvcno odrejena pogozdovanja. Gozdarji morajo vsako leto do 10.
jannarja s posebnimi revizijskimi izkazi poročati o izvidih in ugotovitvah, ki so jih napravili ob vsakoletnih službenih ogledih na
dotičnih objektih. Pozimi si morajo napraviti program, po katerem
si razporedijo za službena potovanja pripravne letne čase, da obhodijo in pregledajo čim večje število pogozdovalnih prostorov, ki.
jih imajo v evidenci. Za ta poslovanja, ki se zanje ne morejo naprtiti
stroški laslnikom gozelov, so gozdarski organi prvostopnih oblaslev
pavšalirani.
Tako se je postopalo tudi v preteklih dvajsetih letih.
Stevilo pogozdovalnill objektov, ki jih je vsako leto revidirati,
znaša 4-5000 na skupni površini približno 7-9000 ha. Vsako leto
prirasle po priliki 400 do 800 novih objektov, približno toliko jih
pa odpade; ti se odpišejo. Odpišejo se šele', ko je nasad popolnoma
uspel; odpisati je treba tudi nekaj takih primerov, za katere je bila
zaprošena in dovoljena krčitev gozda zaradi izpremembe v kako
drugo kulturno vrsto.
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Od manj zanesljivih posestnikov se zahteva za zagotovile\' pogozdilve posebna kavcija, ki se vrne, ko je objekt primerno pogozden.
Pohvalno je omenili, da imamo dosti ta]dh gozdnih posestnikov, ki ne čakajo na oblasLveno odredbo, temveč sami izvrše pogozdovanja. Nekateri pogozdujejo prostovoljno tudi slaborodna zemljišča , ki prej niso služila gozdni kulturi. Pogozdujejo tudi taka
poljedelska zemljišča, ki so jim od rok in jib težko obdelujejo.
Proli posestnikom, ki' oblastvenim odredbam in ponovnemu
opominu niso ugodili ali pa le v nezaclostneln obsegu, se je postopalo po zakonu.

Pripravljalna SeCIlJa v smrekovju na Martinčku
(f010: Direkcija šum v Ljubljani)

Bila so lela, ko so neugodne vremenske prilike (pozeba, suša,
poplave, poškodbe po rilčkarjih in elr.) zakrivile, da nasadi niso
uspeli. Take nasade bi bilo treba obnovili, odnosno izpopolnili
naslednja lela.
Nekaj povsem novega je bila pd nas vpeljava tako zval1ih
"dečjih dni za pogozdovanje!'. Ministrstvo za gozdove in rudnike
je leta 1925. sporazumno z ministrstvom prosvele odredilo, da se
mora vsake spomladi določiti dan, ko šolski otroci pod nadzorstvom
učiteljev in po .navodilih prisotnih gozdarskih organov posadijo
primerno šlevilo gozdnih sarlik. Ta akcija se je pri nas od leta 1926.
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dalje lelo za letom z vidno rastočir:n zanimanjem in uspehom nadaljevala. Zadnja leta so se priredili ti dečji dnevi že po vseh okrajih. Dočim je bilo prva lela manj takih prireditev, jih je bilo pozneje
mnogo več. Tako je bilo leta 1935. že 379 prireditev, pri kalerih
je sodelovalo 20.800 šolarjev, 665 učiteljev in 183 gozdarskih državnih in zasebnih organov) lela 193G. 539 prireditev z 31.800 šolarji,
800 učitclji, 2t9 gozdarji, lela 1937. 507 prireditev s 25.900 šolarji;
()70 lIčilelji, 269 gozdarji.
Od leta 1926. do vključno 1937. je -bilo vsega 2730 priredilev.
Povprečno je posadil vsak šolar po 15 gozdnih sadik. Sadike raznih vrst so prispevali delo1l1a banovinske gozdne drevesni cc) deloma zasebni gozdni poseslniki brezplačno.
Propagandni in vzgojni uspeh teh prireditev je bil zadovoljiv.
Prireditve vzbujajo zanimanje za pogozdovanje in napredek gozdov
pri mladini, pri učiteljslvu in posestnikih. Koristi so bile tudi v
praktičnem oziru, saj se je na ta način pogozdilo že mnogo posek
in goljav v gozdih in ponekod nasadi prav lepo napredujejo. Z
dečjim dnevom se je pogozdil o od leta 1926. do danes okoli 590 ha
površinc, vštevši popolnitve.
Pred vojno se na ozemlju sedanje dravske banovine iz javnih
sredstev niso pogozclovala kraška, pusta, malorodlla zemljišča, ker
se je vsa. pozornost posvečala samo pogozdovanju izrazitega Krasa
v postojnskem okraju in onem delu logaškega okraja) ki je pripadel s
poslojnskim vred Italiji. Režijsko pogozdovanje takih prostorov jc
povzročil šele naš novi gozdni zakon, ki predpisuje, da. se mOl'n.io
vsa slaborodna zemljišča, če to zahtevajo intcresi, brez ozira na
lastnino, v teku deseLih let (začenši jeseni leta 1930.) izločiti za
pogozditev. Izločanje takih zemljišč je poveril novi gozdni zakon
posebnim komisijam, v kalerih delujejo: predstavllik občenpray
nega oblastva prve stopnje kot predsednik, gozdarski in kmetijski
slro]wvnjak zainteresirane občine; slednji trije kot člani komisi.ic.
Za poslovanje in delovanje sta bila izcl:.1na posebna izvršilna uredba
in poslovnik. V dravski banovini posluje.jo komisije za pogozclovaln<"l
in melioracijska dela te vrste za občine: Metlika-okolica) Radaloviči, Semič, Stari trg ob Kolpi in Villi ca v Beli krajini; Hinje
in Zagradec v Suhi krajini; Ccrknic:1, Polhov Gradec, Crni vrh,
Hadeče pri Zidanem moslu, Sv. Jurij pod Kumom, Stari Log na
I{očcYskem; Breznica, Kranjska gora, Lesce, OseHca na Gorenjs1<em.
Oel leta 1932. do konca leta 1937. so komisije izločile vscg8
912 ha kraških ln slaborodnih zemljišč za pogozdovanje. Pogozdilo
se je doslej 257 ha, izpopolnili pa so sc z~n'adi suše) slabib tal in
drugih vzrokov pomanldjivi nasadi na reclucirani površini 128 ha.
Po zakonih o gozdih bi imeli izločena zemljišča po strokovnjakih kraških komisij izdclancm in po banski upravi odobrenem
načTlu pogozditi posestniki dotičnih zemljišč. Ako sami izvedejo
to pogozd(wanje, dobijo sadike brezplačno ali po znižani tarifni
ceni, brezplačno slrokoYllo pomoč) denarno nagrado in priznanje
za uspelo delo in so končno oproščeni zemljiškega davka za 'dobo
40 let, računajoč ocl tedaj, ko je ugotovljeno po banski upravi, da.
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je ·nasad popolnoma zarascen in uspel. Ako je ekonomsko stanje
posestnika tako slabo, da ne more v celoti in niti ne deloma zmagati izdatkov za pogozdovanje, jih prevzameta država ali samouprava
na svoje breme. V tem primeru hi morali poses'lniki prispevati z
ročnim delom. Vendar se je doslej v največ primerih pokazalo, da so
izločena zemljišča last takih posestnikov, ki ne morejo ničesar
žrtvovati za izboljšanje teh zemljišč, bodisi s pogozdovanjem ali z
drugimi melioracijami. Le v par primerih so dali na razpolago ne·koliko brezplačnih delovnih moči. Zato je bila vsa akcija v drčwski
banovini doslej navezana večinoma na podpore iz javnih sreds'lev.

Lllknjasla seCI1F v sml'ckovju na Pokljuki
(folo: Direkcija šum v Ljubljani)

Porabilo se je za nasade in popolnitve iz
elin 446.922"javnih sredstev .
Od teh odpade na
din 2·1.765·državni proračun
36.303"banovinski proračun
,~
374.331'--centralni fond za pogozcIo\'Hnje
11.523'--druga javna sredstva .
))
N asacli so se izvršili pod voclstvom gozdarskih občen pravnih
organov.
Zasnovana elela se bodo nadaljevala po programu na lemelju
odobrenih vS,akoletl1ih proračunov. Skrbeti je treba tudi za varovanje teh nasadov proti poškodbam; v to svr110 so se nekateri:>
po živini ogroženi prostori ogradili. Na določenih mesLih in križpotih so se postavile svarilne tablice.
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Dočim se pogozdovanju SCClll v gozdih posveča v dravski banovini razmeroma dosti pažnje pod pritiskom sankcij gozdnega
z~lkona in naclzorovalnih organov občne uprave, se čiščenje in trebljenje nasadov, posebno igličaslega drevja, ponekod zanemarja. Veliko nasadov je prerastlih s plevelom, kakor n . pr. s kozjo vrbo
(mačkovino), leščcvjem , bršljanom, kopanjem, ma1injem, di\~jim hmeljem, srobotol11 , brezo, trepetliko in clI'. Na gosto omrežje srobota
in divjega hmelja pade sneg, ki potlači in polomi vrhove smrečic in
smrek.
Za raz\'oj in boljši prirastek odraščajočih nasadov je vc!c\'ažllo,
da se pravočasno prercclčijo. Vsa podjarmljena, kakor tudi v pregosti rasli sloječa slebelca je treba izsekali, vsa bujno rastoča pa
puslili .
':Med svetovno VOill0 in par let J)O njej so ta dela skoro povsod
zastala; kvarnc posledice je mogel vsak razumcn gospodar opaziti.
S prigovarjanjem in pritiskom gozdarski.h občeupravnih organov
pa se je ob naslopu normalnih let vendar doseglo, da so uvIdevnejši, posebno večji ' gozdni posestniki v tem pogledu že vcliko napravili.
Pogozdovanja. v gozdih in po drugih zemljiščih pa so mo.goča
seveda le tedaj, ako je dovolj priklaclnih gozdnih sadik na razpolago.
Res je, ela se da doseči z nekimi načini sečnje, kakor
prcbi.ranjem, z načinom sečnje, ki omogoča naravno naplojevanje in s
sečnjo na golo v ozkih progah, da se poseke in praznine naravno
zasemijo in zarastejo naravnim potem. To pa je zelo odvisno od
semenskih let.
Imamo tudi kraje, koder so tla prikladna, da se doseže z
umc1no selvijo gozdnega semenja primeren uspeh; tako n. pr. na
Pohorju in po sosednih hribih prekopljejo poseke, ki so jih očistili
vejevja in drugih ostankov ocl sečenj, - večkral s požiganj-cm, ki
ga ni vsepovsod odobravati, - na kar posejcjo žito (oves, rž in clr. )
in lem setvam primešajo smrekovo seme. Tako se doscžejo lepc;
yčasih sko1'o pregostc smrekove kulture.
Vendar pa so gozdarski strOkovnjaki že pred kakimi šestdesetimi leti spoznali, da je največ uspcha na goljavah, nastalih s seč
njami v gozelih, ako se umelno zasadijo s prikln.dnimi sadikami .
Neobhodno pa je potrebno sadiU, ako hočemo izpremcniti kako negozdno zeni'ljišče v gozd . Pri umetnem zasajevanju lahko izberemo
drevcsno vrslo, ki jo želimo imeti in tako izpremeniti dosedanjo
lesno vrsto v gozdu.
Da se je gozdnim posestnikom omogočilo pogozdovanje in so
mogli zadostili slrqgim prcdpisom prejšnjega in sedanjega gozdnega
zakona, so gozdna oblastva skrbela za vzdrževanje primerncga štcvila javnih gozdnih drcvesnic. Pa t1ldi privatne iniciative ni m cn~j
kalo. Večji gozdni poseslniki, ki potrebujejo sorazmerno veliko
gozdnih sadik, so si napravili svoje lastne gozdne drevesni ce in
imajo sadike pri rokah na svojem posestvu.
V deželah, ki so po zedinjenju pripadle Sloveniji, je bilo prav
lepo število javnih in privatnih gozdnih drevesnic, ki so proizvajale
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potrebne gozdne sadike. O tem nam prIcaJo številni smrekovi nasadi; nekateri teh so dosegli že starost 40-60 let.
Med svetovno vojno in prva lela po zedinjenju je oskrbovanje
gozdnih drevesnic precej zastalo, ker je bilo po sadikah tačas malo
povpraševanje. Pozneje pa so se razmere zboljšale.
(Nadalj evanje prihodnj ič . )

Razmišljanja o pogozdovanju
Tng. Stanko S o toš ek (Maribol')
(Konec)

IZVRSITEV POGOZDOVANJA6)
Pogozdovanje je umetno podmlajanje gozdov na posekah, obnavljanje gozelov na zemljiščih) ki so bila nekdaj pokrita z gozdovi,
in zasajanje gozdov na površinah, kjer šc nikoli ni bilo gozela. Pogozdujemo s setvijo in saditvijo; sejemo semena, sadimo pa sadike
ter težja in večja semena, drevesea in po9iaknjenee. Vedno in
povsod bomo izbrali tisti način pogozdovanja, s katerim borno v
vsakem posameznem primeru dosegli najboljši uspeh.
Semena rabimo za selev in sadilev v gozdu ali v drevesnicah.
Dobili jih moremo z nabiranjem in pobiranjem v gozdu ali pa jih
kupimo. Mnogi gozdni posestniki imajo priložnost, ela si sami naberejo semena, vendar jih večinoma kupujejo, ker so imeli z nabiranjem, spravljanjem in pripravljanjem scmen slabe izkušnje. Golovo
pa je, da si bo treba pridobiti znanja in izkušenj tudi v tem; nekaLeri
so to v svojo korist in svojega gozda korist že dos~gli.
Pri nabiranju semen moramo vedeti, kje bomo semena nabirali
ali pobirali, nadalje, kako jih bomo spravljali, da bodo v dobrem
stanju dočakala čas setve in konč.no, kako jih bomo pripravili za
setcY, da bo uspeh setve čim boljši. Vse to pa je za vsako vrsto
semen in skoraj za vsak kraj drugače in kar je za eno vrsto dobro,
je č.esto za mnoge druge vrste slabo.
Pri nakupu semenja ne moremo biti nikoli dovolj previdnI.
Kupovali ga bomo samo v znanih, priznanih in solidnih trgovinah
z gozdnimi semeni. Naročali ga bomo pismeno in pravočasno. V
naročilu bodi točno označena: vrsla semen (po možnosti tudi latinsko ime), množinu v litrih, hek1.olilrih, kilogramih ali cenLih ; kraj
dobave z navedbo zadnje pošte, železniške postaje ali pristanišča .
Dobro je tudi opisati gozdno rastišče ali drevesnico, kjer bodo semena posejana ali zasejana ter način setve ali saditve. Previdnejši
in sLrokovno izobraženejši kupci si zagotovijo dobro kakovost semen
še z zahtevami o čistoti, kaljivosti, kalilnosti, porabnosti in domovini
(provenienci) semen. Nekateri si tudi pridržijo odškodninsko pravir-o
G) Podane so samo glavne smernice, posamezna vprašanja pa bo treba
še podrobneje obdelati v posebnih člankih.
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za primer, da seme po kakovosti ni tako) kot je bilo naročeno, da
je umetno navlaženo, slabo zavito, pomešano i. t. d. Dobro bi tudi
,( bilo, da se ustanovi zavod za preizkušnjo gozdnih semen 7), ki bi
dajal vse potrebne podalke prodajalcem in kupcem ter razsojal
morebi tne spore.
Sadike najbolj uporabljajo pri raznih pogozdovanjih posek, golin
in goličav. Dobiti jih moremo iz naravnega podmladka v gozdu, iz
domačih drevesnic ali pa z nakupom iz drugih drevesnic. Sadike
morajo biti prave vrste, sveže, primerno stare, zdrave in pravilno
raščene.

Zelo previdni moramo biti pri sadikah iz naravnega podmladka,
Uporabljali bomo le mlajše in iz takega kraja, da sadike ne boelo
po saditvi svoje okolice preveč izpremenilc. Seveda ne smemo pri
izkopavanju sadik poškodovati tal ali spraviti v nevarnost sosednji
podmladek. Nekateri si tudi pripravijo sadike s setvijo na pripravnem delu gozda, kar ni slabo.
Za mnoge posestnike bi bilo dobro, ce bi imeli domačo drevesnico na svojelTI posestvu. Seveda se to izplača, če se clrevesnica
dobro oskrbuje in če se v njej odgajajo dobre sadike.
Večina posestnikov sadike kupuje. Za nakup sadik velja v bist.vu
isto kot za nakup semena. Kupovali bomo samo iz priznanih in
znanih drevesnic; željene sadike bomo pravočasno naročili in 'točno
označili: vrsto (tudi latinsko ime), starost in velikost sadik (višino
in debelino debelca, dolžino korenin in vkoreninjenosl). Paziti je
nadalje, da ne bo prevelikih razlik med rastiščema drevesni ce in
bodočega gozda. Sadike bomo po sprejemu takoj pregledali,. zakopali dobre in izločili slabe.
Setev in saditev morata bili vedno v skladu z rastiščem.l vrslo
semen ali sadik in z namenom pogozdovanja.
Sejati moremo v jeseni ali pa spomladij v naših krajih sejemo
večinoma spomladi. Za setev morajo biti tla pripravljena naravno
ali umetno in biti mora zagolovljena rast posevka. Sejemo po vsej
pogozdovalni površini ali mestoma. Za polno ali delno setev se
bomo odločili, ko bomo prell10trill vse, kar odloča pri lwljenju,
gostoli, rasli in namenu posevka. Sejali bomo ročno ali pa z ročnimi
ali strojnimi sejalniki in sadilniki.
Saditev je veliko pogoslnejša kot setev. Je lahko jesenska ali
spomladanska. Sadike iglavcev bomo praviloma sadili spomladi,
glede listnatih sadik pa menijo mnogi, da jih moremo s približno
istim uspehom sadili jeseni. Tudi saditev je v vsakem kraju malo
drugačna. Skrbeti je, da bomo sadili takOJ kakor je prikladno za
rastišče, vrsto in starost sadik in za namen pogozdovanja. Pazili
bomo, da bodo sadike sveže in neranjene, da jih v času sajenja
ne osušita sonce in veter, da jih zasajenih ne dvigne srež, ne zaliva
7) Najbolje na posebnem oddelku postaje za gozdne poizkuse, ki naj
bi bila državni ali banovinski zavod. Takega zavoda Slovenija še nima,
čeprav si sistematičnega napredka v gozdarstvu brez njega ne moremo
misliti.
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,"oda) razlll~l.ic '"eler, zaduši plevej, popasc živina i. l. d. IzIH'clli holnO sl'. veda pravilno medsebojno razdaljo sadik, ki jc za vsako
'TSto različna in tudi pri isLi Vl'sLi v ,"S81\:(,111 kraju nekoliko drugačna .

SKLEP.
Najbolje hodo uspela lisla pogozdovanjel) pri kalerill bodo Ysa
dela, brez izjeme, oel začeLka do konca pravilno in skrbno izvršen8.
Ce bomo 118redi1i le eno napako, bo trpelo ,"se delo; često ho [-o
napako zelo težko ugoLovHi. NašteLi bi mogli dosti primerov, ko ni
hilo pogozclO\"anje zacloyoljivo Se~Il10 zaradi lega , ker niso bile izhranc prave vrsle sadik) 1,e1' so sadike pri prevozu nekol iko ovenele)
ali ker jih je prepibal ve(er pri sadilYi in niso bila semena preizkušena i. 1. d.; čeprav je bilo vse drngo pravilno lz\Tšeno.
Pogc)7.ditve pa šc ne smemo Sl1lC1trati zn uspelo in končano, l-C
so se sadike po prvem leLu skoraj "se prijele, treba je še marveč
popolnili večje pra7..nin(\ 0p8zovali posevek ah nasad, ga varoyati 11'1
gO,jiti; da se razraste \. mlaclo\'.ie in se mu tako zagotovi dvig v
dobro zaraš(:enc in zrcle sesloje zdravega iH lepo oblikovanega
drevja. čc PH pogozduvalna dela ne l1spejo dobro, je treba l)oisl.;:ati
yzrokov in jih čim prej odpraviti.
Pri pogozclovanju moramo poznali ,"sP, kar odlo(:a o rasli z;\saela ali posevka in () njegovem razvoju v mlaclo\'je in Y zrel gozd.
Tisti, ki določa jn vodi pogozdoyalna dela, si mora znati pravilno
prcc\sta\'ili bodoče živl.ienje vsakega novega sesloja ~lli gozda od
seln~ ali saditve pa vse elo sečn.ie.
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Izkoriščanje

smrekovega lubja

Ing. CyeLlco Bož i

č

(L.jllhljalla)

Splošno.
Zadnja lela sem se opaža veliko zanimanje za smreko,"o lubjc,
ki daje surovino (čreslo), iz kalere se izdeluje čreslovina za strojenje
usnja. Lubje predslavIja cenen nadomestek za draga slrojila l ki se
morajo uvažali iz inozemstva. Poleg smrekovega luqjn nU111 služijo
y iste namene še hrastove šiške in evelil1c, lcs pravega koslanja lel'
hrasLovo lubje in les. Ker je usnje Yažen življcnjski predmet: .ic
goLovo polrebno, da si oskrbiIno doma lrajne sUl'oyil1C:' Z;l sirojiino
induslrijo in postanemo neodvisni od inozernstva.
Smrekovo lubje je kočljiv sortiment za kupčijo jll ne prenese
velikih izclelavnih in prevoznih stroškov. Cena je razmeroma majhna
in pri tem se kupuje samo kvalitetno blago. To lubje je z;elo občUtljivo proti vlagi. Zato je treba raynali z njim zelo skrbno) ga
dobro osušili in obvarovati pred vl;lgo v gozdu lel' pri pre\'ozll elo
mesta porabe. Pri slabem ravnanju se lubje hitro pol{Y<lri in poslane povsem lleporabno.
Lubje ima (he plasti: od zUllaj skor.io in oel zllolraj ličje . Znal10
,ic) da se čreslovina nabira v ličju poel skorjo. Lubje je zato tem
bogatejše na strojilnih snoveh (čreslovini)) čim debelejše je ličje.
Da se obdrži čreslovina v sveže omajenem lubju, ga moramo
lakoj posllšili in zavarovati pred mokroto) zlasti .pred dežjem) ker
voela čreslovino izpere. Vlažnost v zraku in v tleh povzroča plesnivost in razkraj~lnje ter napravi lubje docela neuporabno za 811'0jilstyo.
I(akovosf.
Dobro, zdravo in suho lubje pokaže pri prC'lomu bledorumenn
cio sveUorjavo l0111no ploskev. Če je pa la temnorjavo ali celo črno
pobarvana, je lubje že pokvarjeno in neuporabno. l\fnožina čreslo
yine v smrekovem lubju niha med 8 elo 16 odsLotki. Na boljšo in
slabšo kakovost smrekovega lubja vplivajo sestojne in rastiščne razmere. V naših krajih je dobro lubje na dobrih Ueh z ugodnim podnebjem jn v smrekovju z gladko rdečkasto skorjo. V smrekovju
z močno razpokano in luskinasto skorjo in na slabih tJeh je lubje
slabo. Razmeroma več čreslovine ima lubje mladih dreves in ravno
lako lubje iz srednjega in zgornjega elela debel slarejšega drevja.
Po teh vidikih naj se vsak posestnik ravna pri izdelavi smrekovega
lubja.
Čas pridobivanja.
Smrekovo lul~je se lahko pridobiva v zimskih ali pa polclnih
sečnjah. Pridobivanje pozimi je 'ležavnejšc in precej manj izdatno
ko t poleti, ko se da lubje dobro omajiti. Pozimi ostane pri odrzanju
debel mnogo ličja na lesu. Najboljši čas za pridobivanje lubja je
v mesecih od aprila do julija, ko je drevje v mezgri.
Izdelava, spravljanje in prevoz.
:Majellje lubja (beljenje debel) se mora izvesti lakoL ko je drevo
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podrlo in deblo okleščeno. Če spomladi ,sneg in velrovi podro drevesa, počakamo, da pridejo v me~gro lel' izdelamo tudi njihovo
lubje. Pa~i!i pa moramo , da obelimo drevesa, preden se v n.iih
"gnezdi mrčes. Majenje izvršimo tako, ela lubje zasekamo s sekiro
okrog in okrog debla ali hloda na dolžino 1 do 2 ln in ga nato po
dolgem raz-paramo. Nalo z majevuikom odločimo lubje ocl lesa. Vsak
tak lubni plašč zvijemo v zvilek tako, da ostane ličje na nolranji
strani zvilka. Ce je plašč prevelik, ga po dolgem razpolovimo . Le
redkokdaj se tako lubje zravna v ravne kose.
Lubje zvijemo od enc ali pa od obeh slrani. Priporo(~a se prvi
način . Tako pripravljene zvitke naslonimo poševno na kakršnokoli
oporo. Najenostavnejša opora je drog, kl ga na obeh koncih
podpremo z navzkriž pritrjenimi količi v primerni višini od 1a1 ,
ki se ravna po dolžini zvilkov. Paziti se mora, da dobe zvilki z
ličjem na znoLraj zračno in sončno lego . Zvilke pokrijemo z manj
\Tcdnim ali z neporabnim lubjem, da jih Lako zavarujemo pred
dežjem. Napačno je, postaviti zvitke pod gosto drevje, v jarke,
obvoclne doline ali brezvetrnc senčne kraje . S t.em se sušenje zavlačuje in celo preprečuje, pospešuje pa se plE'sncnje. Zaradi tega
j zgublja lubje na kvalileli in tudi na ceni.
Ko je lubje že dodobra posušello, lO se pravi, ko se ne da \'eč
vpogniLi in se že lahko lomi, ga pripravimo za izmera in za spravlj.anje. Zvitke znosi.mo na zračna in sončna mesta in jih zložimo \'
sklade s pridom (nadmero ) 20-25 odstotkov (podobno kot drva ).
V 1 prm zvitkov je dejansko 1.20-1.25 prm lubja. Ta prid je običajen v trgovini radi nadaljnjega osuševanja lubja.
Da ne pride v lubje vlaga iz tal, je Lreba sklade .podložiti z
neporabnim lub.iem , z lubnimi odpadkil s kosi lesa in podobnim.
te se nam je posrečilo z vestnim ravnanjem ohraniti lubju dobro kakovost, moramo poskrbeti še za njegov dober prevoz. Tudi
lu še vedno obstOj~1 nevarnost, da se lubje radi mokroLe pokvari.
Pri spravljanju iz gozela je treba lubje zavarovati podobno kot pri
snšenju. Za prevoz po železnici morajo hili odprli vagoni, naloženi
s suhim smrekovhn lubjem, dobro pokl'iti z manj \Tednim lubjem
ali s ponjavami.
Kakor vidimo, IlC zahLeva vse Lo ravnanje z "lubjem prevcč
lruda, dela in stroškov, marveč le nekoliko pozornosli, skrbnosli in
smotrnega nadzorsLva. čim ves"lllejc se lubje pripravi in čim pravilneje se postopa, tem boljša je njegova kakovost in s tem večjo gotovostjo se more računati na dobro in uspešno vnovčenje . V nasprotnem primeru se lubje ob površnem in malomarnem postopku
rado pokvari in ves lrlld ostane kljub izdatkom brez uspeha.

Trgovina z lubjem.
Lubje so prvotno prodajaH v kosih suhih zvilkov dogovorjene
dolžine. Sedaj pa je najbolj razširjena prodaja po prostornih . metrih (prm) podobno kot pri drveh. Taka prodaja je uvedena pri
državnih gozdnih upravah. Drugod je v navadi tudi prodaja po tel.i .
Zelo redko pa se prodaja lubje po I11nožini lesa, od katerega je
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bilo dolJljeno. Najbolj Lot:ll<t je prouaja po leži; ('Doln) kl \'elj,t \'
lrgovini z lubjem, je 1 CI (100 kg). Ta slednji Ilačin je ,. nekaterih
državah Ludi zakonilo predpisan.
Po izkušnjah clržavnih gozdnih uprav v Sloveniji pride )1<1 ca
100 plm cleblo\·jnc ca 30 - 33 prm lubja \' z,·itkih. Teža 1 pnn je
odvisna kolikor loliko od več ali manj lesnega zvijanja 111l>ja in oel
osušenosli 111bjn. Pri llonnnlnem z"ijanju in sllšen.iu, kakor se povprečno doseže " gozdu) niha lrza 1 prm lubja mccl IDO - 130 kg,
povprečno 111 - 115 kg. Ce se 1l1bje prodaja \' gozdu, kjer se ne
more stehtati, se prodaja v prosLorninski meri po prm. Ce se pa
cena dogovori po teži, polem se mora za prosLorninsko mero določHi taka cena, ki odgovarja povprečni teži prm, To se ugotovi s
poizkusnim tehlanjem. Po praktičnih podalkih je bila izračunana
Leža 1 prm povprec:no na 115 kg, Ce je (]ogOW)l'jl'll<l cena din 18'--za 100 kg, se plač:.) \' lem primeru za 1 kg
18 din X 115 = 2.070 din
Kupčije s smrekovim lubjem urejajo lIzance, V nasledJ1jem
podaj amo prepis teh določil:
LJubljanske uzancel) določajo:
"Smrekoyo lubje je v pl'ometll olllajello Ila SLll'ovcm leSH olJ Ill<'zgri :
prodaja in kupuje se v suhem slanju \' svaljli:ih, slol.(~('no ali zmlclo , dobro
posušeno, kolikor mogoč.e čisto, brcz gob in plcsllohc na IjC·.in in zdrave
rumene barve.
Prcmo(:cJJosl, vlaga skorje, č1'llopegasla in močno črnopegasla, ludi
sivoplesniva barva ličja in pleslloba zmanjšujejo vrednost lubja. Zunanja
lako zvana napHa vlaga lubja, poyzro(:ena po ncugodnell). \TE'.mCI1U med
lransporLom, se olJ siceršnji dobri kakovosti lubja ne smatra za neclosta{c1;:
in ne daje nikakega upravičenega vzroka za zavrnitev ali popust
Glede kakovosti lubja \'elja ob. vseh okolnoslih dogovorjeni kJ'aj naklacla.nja za kraj izpolnilve, Priložbe gkclc. kakovosLi so od tam dat je ne\'('ljavne in pravno ncuC:inkujo<.":e.
Podstaya za izračunavanje ccne lubju je dogovorno lLgolovljena <:ista
leža v kilogramih na pogojenclll oddajnem mestu ali na mesLu tehtanja.
Ce se lubje ponovno tehta mcd transportom, se mora izračunali Cl'lla
na podslavi prve teže, postajnouraclno ugolovljrllc oil Il nldaclli lljll , ~(?\'e(b
č'c ni bilo dogovorjcllo drugače."

Zagrebške uzanc( 2 ) predpisujejo:
,, 3. § 1. Smrekovo lubje mora bili iz mlade, gladkc smrl'koYinc, brez
brazgolin, zdravo, suho in spravlje.no na suhem kraju; konci lubja smejo
bili poškodovani po vlagi najvct: do 3 cm . Na pl'CIOmll mora imcli belo ali
wdlormlleno barvo.
§ 2. Za "poškodovano" se smn:lra lislo luhje, ki je izpra.no od dežja ali
drugače premočeno, ki ima na notranji strani plcsnivc (-I'te in je na prelomu rdeče-rjavo ali. črno.
,,~Janj vredno" je lubje iz spodnjega dela debcl in tislo, Id je razjedeno
od podlubnikov in lub.ie, ki je \'cčinoma 111skaslo ali poraščeno z mahom .
§ ::3. S srnrekovill1 lubjcm sc trguje po 100 kg, in sicer po izvoru.
§ 4. ee ni dogovor.ieno nič drugega, mora prodajalec dobavili blago
postavljeno v vagon na poslaji izckla\'c in uradno leh[ano na želpznici. Prodajalec pla(-a ludi tehLnino .
Prodajalec jc dolžan naložiti vagon ysaj do 80 oclst. njego\'e nosilnosli.-'
1) Obče in splošne uzancc ljubljanske horzo za blago in vredno1.e za
lrgovanje z lesom, Ljub1jana 1925., slI'. 43 in -it ali Uradni list ljubljanske
iIl mariborske ohlasti, 1925., 37./125 in 126.
2) Zasebne uzanec za trgo\'::tnjc drve tom Zagl'eba(li:l' bune za robu i
\Tednole , Zagreb, str. 12t
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Dopisna' gozdarska posvetovalnica
VPRASANJA

l5. Mac('sllm"C sadike iz Jližjih krajev.
Golo poseko Y yišini 1000 metrov nameravam pogozditi z maccsnovimi sadikami. Sadike pa lahko dobim samo iz c1revesnicc, ki
leži \'0liko niže (350 111('(1'0\' yisoko). Aji bodo le sadike primerne?
J. C. Kokra.

16. Sckanje stavbenega lesa ob

času,

ko je mesec v mlaju,

V našem kraju (rde nekateri ljudje, da se les za sUn·bo ne sme
sckal"l ne pozimi in ne poleU, ko .ic mesec \' mlaju. Les, posckan
v lem času, baje ni lako lrpežcn in oclpol'(~n, Zeli se mi, da La trdile\'
nc drži'in da je Je plod prazl1oycrja, \'cnoar bi Vas kljub teInU prosil,
da mi v Gozdarskem yestnikn pm'C'st(' s\'ojc strokov11o mllcnjc.
S. Z. :1\1

Ul'

o po]

.i

s li: i.

ODGOVORI
13. I{ubiranje desk.
Najbolj praklična je izmera elesk po skladih, v katerih so zložene enako debcle in enako dolge deske; lako sc deske llidi navadno
in pravilno zJagajo. Načinov i zmere in računan.ia .ic več. Najbolj
]';1Zumljivo bo. če razložim eH w)čin na primeru:
Recimo, dCl so y skladu vse deske debele 20111111: dolge 4111 in
siroke 20 -.- 30 CI11. Istočasno s sldadalljem' ali pred tem izmerimo
širine desk in spraLi zapisujemo njilloyo število. Zapisnik ali knjiga
(manual) ima na levi strani tabelo iJ) na desni stnmi proslo]" za
računanje in raznc pripombe:
V prvi sLolpec vpišemo drugo pod drugo po vrsti vse šil'inc
desk, iz praktičnih razlogov zgoraj največjo, spodaj najmanjšo. V
drugem sLolpcn zaznamujemo s črticami ali s ,pikami sproti pri
merjenju širin ,·sako desko, Nada1jnji račun morcmo končati v pism'ni. Najprej sešlejemo vse črLice. ali pi ke iz vsake vrste drugega
stolpca, Lako dobimo šleviLo desk posameznih širin, ki ga vpišemo
v trelji stolpec. Y čelrti stolpcc zapišemo število vseh desk, ki so
bolj široke kol v prvi vrsti prvega slolpca zapisama širina. Potem
sešLejel110 v ,"saki vrsti števili Lretjega in četrLega stolpca in zapišemo njlIl10 vsoto '" peli stolpec. N <1lo odštejemo od širinc na.jožje
deske 1 cm (v na.šem primeru oel 20 cm» tako dobimo 19 cm, To
razliko pomnožimo z vsoto vseh desk (v našem primeru 109), ki
mora biti enaka zadnjemu številu petega sLolpca (109 X 19 = 2071),
nakar la zmnožek pripišemo v peti stolpec tcr sešlejemo vsa števila tega. sLolpca, ki da.jo število 2709~ 1\:<11' je vsota širin vseh dC'sJ..:
y centimetrih.
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Tako smo si pripravili podlago za končen račun . Dobljeno skupno širino zml1ožimo z dolžino posan1czne deske in njun zmnožek z
debelino posamezne deske, vse preračllnallo l1a cm lel' tako dohimo
kubaluro desk v cm·~.
2709 cm

)<

Ll00 cm X 2 cm = 2167200 cm 3

kar znaša 2'1672

111 2

Ta llaClll izmcre elesk je udomačen pri nas v lesni Irgovini
in lahko rečem , ela jc praktičen in ela gre delo hitro izpod rok.
Ing. Davorin IZ a

l'

lJ

<l.

14. Borove sadike iz višjih In-aj ev.
Sadike bodo dobrc, če jih izkoplje le; 6im zemlja v c1rc\'esnici
oclmr7-l1c . Seveda jih moraLe lakoj posaditi.
Vprašanje je bilo
poslano malo prepozno l "endar mislim ) eJa bo sadilev šc 115p('1a l
ker ni \'išinska razlika \'e1ikn.
Slanko S o Lo šek.

J5. i'lacesnoye sadike iz nižjih

kr~ljey.

LeLos jc prepozno, ker so maCeSll()\'C sadike žc pognale .
Slanl<o S o toš e k .
"' ) V praksi naj bo la sto1pec bolj širok, cia 1l1.0relc "n.iem za('; rlali
s črLicami in pikami tudi Y('rje šlevilo dpsk.
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Gozdarsko šolstvo
Izvestjc nižje gozdarske šole v Mariboru za leto 1936/19;17.
V ll\'oc1nCIll clanku prikazuje ra\'uateljstvo šole na oSllovi slatističnih
podatkov raznih virov razsežnost gozdov Jugosla\"ijc po površini jn \Irs!i
drevja, njih donosnost ter višino in vrednost izvoza lesa v letih 1925 do 1937.
Povdarja se gospodarska važnost gozelov Jugoslavi.ie ter potreba pravilnega
in umncga gozdarstva pod vodstvom primerno izobraženega strokovnega
osebja.
IC temu hi bilo še dodati, ela je pOllk () pravilnem gozdncm gospoclarstnl še posebno potreben tudi kmetskim in manjšim gozdnim posestnikom, katerih gozdovi zavzemajo v naši banovini približno 75 0 /r> vsch
gozdov v najdoslopncjših položajih in na razmeroma najboljših gozdnih Ueh.
Trajni donos gozdov je posebno v gorskih predelih naše hanovine pogoj
gospodarske Lrdnosti kmetij. Gozdi so tu glavni vir dohodkov in temelj
splošnega blagostanja.
Gozdarska šola \' ~Iaribor1.I je zato namen.il'llC1 v prvi vrsti llaraSC:l,111
naših gozdnih kmelij, zalo bi bilo želeti, ela bi la v večjem številu ko r
dosedaj ohislwval to šolo. Posestnik.i gozdnih kmetij naj bi se zavedali, dn
,ie primerna stl'oko\'na izobrazba njihovih naslednikov najboljše .iamstvo
bodočega gospodarskega napl'cclka, ohranitve in neodvisnosti doma6je.
Nižja gozdarsl~a šola v :Mariborn je inLernat Vzdržuje jo povsem <.ln\\,ska banovina. Vsa oskrbniIla znašamcsečno din 500"-- . V posebnih, ozira
vrednih primerih se zniža oskrbnina na polovico ali se je gojcncc popolnoma oprosti.
Pouk je v šol. lclu 193G/37. trajal. od 1. oklobra lU3G. do 22. julija 1937.
S teoretičnim nazornim ponkom o gozdal"slvu so združene praktične vaje
v raznih zasebnih gozdovih mariborskc okolice \' pogozdO\'anju, gojenju gozdov, merjenju lesa in zemljemerstvu. Praktična izobrazba vajencev bi se izpopolnila in povečala, če bi imela šola svoJ stalni gozd, kjer bi mogli
gojeuci zaslrdovali llspehe, ki. so dosegljivi s pravilnim. načinom gojcn.ia
in izkoriščanja gozdov lel' spravila III predelave lesa.
nazC'll gozdarskih predmetov se poučuje na šoli ludi slovenščina s slo\"llico, kmetijstvo, zdravslvo, knjigovodstvo , veron k , telovadha in slrelstvo .
Učni šolski red nudi tOI'ej gojencem teoretsko in praktično izobrazho:
ki jim je pOlTeblla v javni ali zasebni gozdars];::i službi kot pomožnim gozdno
tehničnim ali l:llvajskim organom ali kot bodočim posesLnikom za vodsh"o
in oskrbovanje svojih gozdnih domačij .
V šolskem letu HJ3G/1937 . .ic obiskovalo 14 go.iencc\' II. razred dvolclJlc
šole* ) 9 gojence\' pa enolelno šolo. Od prvih je bilo 10 h: drank(' banoviJlC',
2 iz Italije in 2 iz Avstrije, od slednjih G iz (lravskc bano\'inC', 1 iz savskc,
1 iz dunavskc banovine in 1 iz Italije.
Sklepne izpite od 21. do 29. julija je opravljalo 22 gojcncev. Izpil so
opravili dva z odličnim llspehom~ šesl s prav dobrim, osem z dobrim in
ostali z zadoslnim uspehom.
Gozdarska šola ra.zpolaga z obsežno slrokO\'l1o knjižnico in z veli1U)
zhirko učil, ki se V5<lko leto izpopolnjujela deloma z nakupom, deloma z
daril vami.
Na koncu izveslja jc podan kratek pregled O slroških vzdrževanja šole,
Id se ln'ijejo iz banovinskega ])l'OrClČuna. lel' o šoJl1ini , ki 50 jo doHni
gojenci plačati pri sprejcmu.
Ing. Janko Ur lJ <1 S.
*) DvoleLno šolo je minislrsh'o za gozdove in rudnike ukinilo na koncu
šolskega leta in sedaj deluje samo enoletna šola. l~ldnitev je ležek udal'ee
za gozdarstvo Slovenije in potrebna je ponovna olvoritev že radi tega, ker
v Jugoslaviji primanjkuje pomožnega gozdarskega osehja s to šolsJ.::o prcc1izobrazbo. - Ur <' cl niš Lv o.
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Statistika
Jugosloyanski izvoz lesa " mcseeu l'ebruarju 1938.
Po uradnih podatkih je bilo iz\'or.eno v februarju . 73.830 ton lesa \'
vrednosti 66,939.000 din (lani 80.889
lon v vrednosti 80,435.000 din ). V januarju jc hilo izvoženih 701;')7 IOIl v
\'rednosti 58,502.000 din.

V prvih dveh mesecih lega Jeta
se jc skupno izvozilo lH.087 Lon lesa
\' vrednosti 12;3,4.41.000 din (Jani 15()
\ iso6 3U tOIl \' nednosli 155,733.000
dinarjev).

.

Ilalijanslduyoz žaganega lesa lela 1937.
TLalija. je leta

1937. uvozila gGO
m3 žaganega lesa. in lela 193G.
649.000 m 3. Njen llVOZ je obsegal 1antisoč

sko lelo ::5 % celotnega evropskega
izvoza, predlanska leto 3'5 G/ o. Avstrija je izvozila \' Italijo lani 71G,OOO m:\,
predlani pa 541.000 m 3 , Jugoslavija z
233.000 m ~ je ponovilo povečala svo.i
izvoz v Italijo ) 1\:a1' pa je vendar Y

primeri z L 1935., ko je izvozila 4~)1'\
lisoč mg razmeroma malo . L. 1\)37. sta
A. Ystrij a in Jugoslavija pokrili 99 %
celolnega italijanskega llvoza žaganega lesa. Romunija je lani m'ozilu
nekaj vcč lwt predlani ) Rusija pa je
popolnoma prenehala uvažati v HaJijo (leta 1936. je izvozila m·l.OOO mil ,
}cIn 1934. pa celo 278.000 mS) .

Ogrski uvoz žaganega lesa
Lansko lelo (v oklepajn pl'edlansko) je :Madžarska uvozila 587.000
(587-000) m'~ mehkega žagalle,~a lesa.
NaJv,eč je uvozila iz Avstrije iu sicer
316.000 (285.000) m3. Uvoz iz Romunije je nekoliko nazadoval 198.000 (235
Usoč) m 3. Uvoz iz Jugoslavije in iz

Izvoz romnnslwga lesa
Egipl uvaža vsako lelo okoli. 700
lisoc': m 3 raznih vrst lesa, od lega iz
ROIllunije okoli 300.000ms, kar pomeni skoraj polovico vsega uvoza .
Ker so v zadnjem času nastopili v
Egiptu proti Homuniji močni konkurenti, se Romunija lrudi , da obdrži la važen lesni lrg; zalo j e dala

y

lelu 1937.

Ceško.slovaške je bil razmeroma majhen: iz Jugo slavije 33.000 111 3 in iz
Ccškoslm'a.šJ~e 3'1.000 m a. Na Avstrijo
je lore.i odpadlo 53.9 (47.7) 0/ O
, na Rumunijo pa 3-1 (39.2) 0/ o celotncga m"oza
žaganega lesu.

,c

Egipt.

država razne olujša\'c za izvoz .
Izvoženo je hilo :').563 (3.485) vagonov drv, 2G.29G (49.856) vagonov celuloznega lesa, 3.585 (3.634) vagonov
jamskega lesa, !19.757 (5·1.047) vagonoy
okroglega lesa in 35.107 (21..410) vagonov žaganega lesa (\" oklepajih so
številke za predlansko lela).

Syeloyna produkcija lesne Yolnc.
Lansko klo je bilo izdelane G04"1
milijonov liber lesne volne (lela 1936
30,!"'1 in lela 1935 104"7 milijonov 11ber). Najvažnejši producenti so Nemčija z 200 milijoni, Japonska s 174
milijoni, Italija s 137 milijoni, Ve1il(::\
Časopisni
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' l

uvažajo ..

papir v Jugoslaviji.

Po poročilih Jugoslavenskega kurirja je bilo uvoženega v Jngoslavijo leta 1936. rotacijskega papirja:
iz Avstrije . 10.351 ton za 23.7 m. din
iz Nemčije . 1.761 " " ;;u "
iz Ceškoslo\'. 1.6G8 " '1 3.3 ,.
skupaj . . . 13.781 " ., 30.1 ).
Leta 1937. je znašal uvoz:
iz Avstrije . 14.919 ton za 38.9 m . din
iz Nemčije . 2.526 "
4.G
iz Ceškoslov. 1.802 ., " ;JA "
skupaj
10.341 " ,, "Hn) "
)1

Britanija s 35 milijOlll, USA z 20
milijoni 'i n Prancija s 13 milijoni
liber.
Vidimo, da so najmočnejši producenli tiste držav e, Id surovino (les)

Kakor vidimo, .ic uvoz časopisncga rolacijskega papirja lansko leto
narastel v Lcži za 557 ton, odnosJ1()
v vrednosti za 18.8 milijonov din .
V Jugosla\'iji se porabi za časopise iu liste, ki se tIskajo z roLadjskimi stroji, okoli 1.500 vagonov papirja vsako leto .
Iz gornjega pregleda \'idimo, da
je bilo uvoženega lansko lelo 430
"agonov papirja več kot predlansko
\elo.
.

Kratke vesti
LESN A TEHNISJ{A SOLA.
V Roscl1heimu je nižja lesna Leh-

niska šola z enoletno in z dvoletno
šolo. AbsolYenLi šole so usposobljeni
za lesne mojstre in lesne tehnike,
ki delujejo kot pomožno stro1<.ovno
osebje v lesni trgovini in industriji.
Cesto se zgodi, da ima večina gojencev te šole že pred odpustom
zagotovljeno službo pri raznih lesnih
industrijah.
Mnogi lesni podjetniki so sicer
še vedno prepričani, da v lesni industriji ni potrebno pomožno osebje
s strokovno izobrazbo. Nekaleri tudi
mislijo, da zadostujejo strokovni
Lečaji, ki trajajo po nekaj dni. Vendar pa bo prav . gotovo prišel čas,
ko se bo tako reakcionarno naziranje maščevalo nad lesno induslrijo
samo in ji prizadelo mnogo š]wde,
podohno, kot se je to že zgodilo v
drugih strokah. Slično kot je z izobrazbo osebja pri lesni jndusLriji:
je z izobrazbo gozdarskih sLrokovnih
moči. Cas, razmere in potrehe zahtevajo tudi pri nas vedno večjo delitev
dela in s tem strokovno izobraženo
pomožno osebje.
Nižja lesna lehniška šola v Rosenheimu je dobro opremljena in je
v svojem dvanajsLletnem obstoju pokazala lepe uspehe, ki jjh je v
zadnjem času opaziti tudi v praksi
pri raznih lesnih indusb·ijah. ~ola
je dobila svojo lastno učno žago, ki
so jo lesne industrije in tovarne
žagarskih strojev oprcmile s prvovl'stnimi najnovejšimi stroji za predelavo lesa na žagah. Poleg žage
snuje šola tudi še druge učne naprave za nadaljnjo prcdelayo žaganega lesa.

52.000"ha in posestvo 'Redwood
Kaliforniji, ki obs.ega 8.000 ha.

v

ANGLIJA POSPESUJE SVOJE
GOZDARSTVO.
Anglija uvaža med vsemi državami največ lesa. V zadnjih letih
j.e storila že zelo veliko, da vsaj
del svojih potreb pokrije z doma(:o
pridelavo. Ta naloga je poverjcna
gozdarski komisiji (Forestry Commission» ki je bila ustanovljena leta
1920.
V 18 letih je hilo pogozdenih
138.000 ha g{tliča\'.
Za lo leto je v načrtu pogozdovanje novih 10.300 ba. V zvezi s
temi pogozdovanjj se namerava odkupiti v pasivnih krajih 20.600 ha
zemljišča. ·Omenjena lwmisija je na.ivečji posestnik v Angliji. V njenih
gozdnih drevesnicah se pridela 117
milijonov sadik. Razen tega je hilo
lansko jesen in zimo zasajenih 3.500
kg semen iglastega drevja Ler 5.500
kg žclocla, bukodc jn jesenovega ter
javorovega scmena.
HLODARSI(I VOZOVI Z GUMJJASTIl\U I(OLESI.
~Inogi gozdni posestniki rabijo za
prevoz llIodov in drugega lesa vozove z gumijastimi kolesi. Poročajo,
da naložijo na 5 Lonski voz 9 plm.
smrckovih hlodov ali 12 mS desk.
Za vožnjo zadostuje vprega dveh
konj, ki z lahkolo zmagujeta prevoz
tudi na strmih in na slahih cestah,
Prihrani se tako na stroških za krmo.
opravi se še enkrat več in varujejo
se konji.

DRžAVNI SKLAD ZA NAKUP

RADIO-SREDSTVO PROTI MRtESlT
V LESU.

GOZDOV VU. S. A.
Kongres Zedinj enih držav ameriških je sklenil ustanovili sklad 100
milijonov dolarjev; iz tcga sklada bi
se naj nalmpili gozdovi, tako da
pride tudi država v posest večjih
gozdnih pOvTšin, V letu 1936. je bila
že vplaeana vsota prvih 2 in pol
milijonov ·dolarjev, za kalere je bilo
kupljeno posestvo Ohoco Forest v
Or,egonu, veliko 10.400 ha, posestvo
Grand Lake Forest y Maine, veliko

V laboratol'iju za preiskavo lesa
zavoda Princes Risborough imajo
posebno pripravo, s katero najdejo
mrčes v lesu. Sestavili so jo radijsld
inženirji j 2 njo poslušajo šume, glasove in zvoke, ln jih povzroča mrčes
v lesu. Te~a vrtanja, grizcnja jn ritja
mrčesa v leSH se seveda ne da slišati.
s prostim ušesom. Priprava ima mikrofon, ki Le zvoke uj ame, ojače
valci na aparalu pa jih okrepijo, da
jih moremo slišati .

89

Dopisi
USTANOVJTEV BANOVI~SKEGA
ODBORA ZA PROPAGANDO GOZDARSTVA V LJUBLJANI.
N
~ a pobudo ministrstva za gozdove in rudnike ter na vabilo gospoda
bana je bil ustanovljen banovinski
odbor za propagando gozdarstva v
Ljubljani. Ustanovne seje imenovanega odbora so se poleg predstavnikov
oblastev po svojih zastopnikih v častnem številu udeležile tudi povabljene
kulturne in humanitarne organizacije.
Na Lej seji je bil izvoljen sledeči ožji
odbor: predsednik ing. Franjo Sevnik, 1. podpredsednik ing. Janko Urhas, IL podpredsednik ing. Lambert
Muri, III. podpredsednik major A. B.
Fcjzagic, 1. tajnik iug. Viktor Novak,
II . tajnik ing. Martin čokl, odborniki
ing. Alojzij ~unkl, !anez Strcin, ing.
Bogdan Ferlmc, Sasa Stare, dr. Allton 1'\'l1'ak in Fran Starman.
Na seji je podal višji svetnik banske uprave g. ing. Janko Urbas ob.širno poročilo o gozdarstvu v Sloyeniji in o nalogah odborov za propaganda gozdarstva.
Po podanem poročilu g. ing. Janka
Vrbasa zavzemajo gozdi v Sloveniji
708.329 ha ali 47'13 % vse produktivne površine. Tri čeLl'tine gozdov so
last malih kmei.skih posestnikov, kal'
je posebno pomembno za njih kulturno in gospodarsko stanje.
Delovanje odborov za propagando gozdarstva bo moralo v dravski
banovini, če naj bo uspešno, zajeti
najširše sloje našega ljudstva. Razširili ga bo na vsa gozdno-kulturna,
pogozdovalna in gojitvena dela v
gozdih in izven gozda in 10:
1. na pogozdovanje kraškega sveta,
zemljišč ob državni meji ter goljav
v gozdih;
2. na gojenje in varstvo gozdov i
3. na gojenje javnih nasadov ter
zaščito priroclnih spomenikov.
Kraški, večinoma pašniški svet v
Sloveniji zavzema okoli 5.900 ha površine. Posebne kraške komisije so
od lela 1932. doslej pogozdile 257 ha
in izpopolnile 128 ha. Stroški v znesku 446.922'- din so bili kriti iz
raznih javnih sredstev. S primerno
propagando med prebivalstvom prizadetih krajev se bo pospešil razvoj
tega pogozdovalnega dela.
Ob državni mejI so sklenjeni gozdi, gozdni pasovi in drevorcdi veli-
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kega pomena za obrambo države.
Ker je dravska banovina izrazito obmejna pokrajina, bodo iz javnoobrambnih ozirov večkrat potrebna
pogozdovanja negozdnih zemljišč, ki
naj bi se izvršila skladno z gospodarskimi interesi prebivalstva.
Goljave v gozdih nastanejo večinoma zaradi izkoriščanja ah elementarnih nezgod. Če se računa, da nastane vsako lel0 okoli 900 ha do
1.500 ha goljav, je potrebno za njih
pogozditev sadik okoli 7 milijonov
sadik. Javne in privatne gozdne drevesni cc v Sloveniji sl,rbijo v normalnih razmerah še dovolj dobro za
zadosb10 zalogo gozdnih sadik. Kljub
temu je opažati še mnogo praznin
v gozdih, ki bodo izginile šele tedaj,
ko se ho vsak posestnik zavedal škodc, ki jo trpi zaradi zanemarjenega
gozda.
Da se vzbudi že pri mladini razumevunjc za važnos[ dohro gojenih
gozdov, so bili uvedeni leta 1926. pri
nas dečji dnevi za pogozdovanje, pd
kalerih se šols},a mladina uci pogozdovali. Do konca leta 1937. je bilo
nad 2.700 1.akih prireditev.
Na isti način naj bi se uvedla za
mladinske organizacije, odrasli kmctski naraščaj in za vojaštvo spomladna pogozdovalna dela. Zaradi pomanjkanja gozdarskega strokovnega
osebja naj bi se za take prireditve
vzgojili teoretsko pou(;eni iu prakti(;no izvežbani vodje v posebnih kratkodohnih lečajih.
Pravilno odgojeni in negovani gozdi so b'ajni vir dohodkov, izboljšujejo klimatske in zdravstvene prilike,
omiljlljejo razdiralno silo hudourniških voda ter dvigajo naravne kl'asole
pokrajine.
Izguba, ki jo letno utrpe gozdni
posestniki v naši banovini' zaradi nedostalkov pri gojenju in izkoriščanj Il
gozdov, znaša več milijonov dinarjev.
Naloga banovinskih in okrajnih
odborov ter občinskih pododborov za
propagando gozdarstva bo torej, da
sl{rbe posebno s podporo svojih 51rokovnih članov iniciailvno za povzdigo
krajevnih gozdno-kulturnih prilik, da
delujejo za gospodarsko izboljšanje
naših gozdov ter ohranitev in spopol~itev prirodnih lepot naših pokraJm.

Lovstvo
Lastna

lovišča

pod 200 ha

Po zakonu o lovu z dne 5. decemhl"a 1931., Službeni list štev. 84/7 iz
L 1932., k.i. je dobil v dravski banovini obvezno moč dne 13. marca 1935. l ,

je bilo treba po prej veljavnih zakonih priznana lastna lovišča s po\'!"šino od 115 ha do 200 ha takoj priključiti občinskim loviščeml) .
Ta. priJdjučitev pa se za vsa predmetna lastna lovišča ni takoj izvcclla,
ker je večula prizad·e tih 275 posestnikov započela posebno akcijo in prosila
hansko upravo in centralna oblastva, da se zadevna določila zakona o lovu
izpremcnijo, oziroma dopolnijo tako, da se tem posestnikom vrne lastna
lovska pravica, četudi njih zemljišča ne dosegajo v § 4. z. o 1. predpisane
zemljiške celote vsaj 200 ha. Banska llprava je zato v teku lela 1935. na
pristojnem mestu dvakrat predlagala, da se odvzem laslnih lovišč odgodi.
K,el" pa temu predlogu ni bilo ugodeno, so se morala ta lovišča konec
leta 1935. priključiti občinskim loviščem.
V začetlcu leta 1936. so se pL'izadeti obrnili na bansko upravo in na
razna centralna oblastva s prošnjo, da naj se jim vrnejo odvzete pravice
do lastnega lova. Intervenirali pa so tudi ob raznih prilikah in na raznih
mestih z zadevnimi prošnjami. Banska uprava je ob predložitvi te prošnje
na pristojnem mestu priložila llstrezno besedilo za spremembo § 110. z. o 1.
za amandman finančnega zakona za 1. 1936/ 1937. Taka sprememba se je
zahtevala pozneje tudi v VIII. rednem zasedanju banskega svela, ki je bilo
meseca februarja 1937. V finančni zakon za leto 1936/ 1937 pa predlagani
amandman le ni bil sprejet.
Meseca okLobra 1936. se je vsa zadeva znova vzela v pretres. Banska
uprava je ponovno predlagala, da naj bi se sprejel njen , v začetku leta 19.36.
izdelani predlog. Ministrstvo za gozdove in rudnil\:e je ta predlog v začelkIl
novembra HJ36. leta vzelo Jla znanje.
:Meseca novembra 1937. je banska uprava opelovano opozorila merodajna mesta na potrebo, da se s finančnim zakonom za leto 1938/1939 ugodi
zahLevi prizadetih posesLnikov . Večlelna prizadevanja so slednjič le uspela
in je v finančnem zakonu objavljen zadevni amandman, ki pa se nekoliko
razlikuje od zasnove. Glasi se tako-le :
Paragrafu 4. zakona o lovu z dne 5. decembra 1931 . 1. se dodaja nov
odstavek, ki se glasi: "Fizične osebe, ki jil11 je - preden je dobil ta zako11
obvezno moč - v dravski banovini pripadala pravica lova na njihovem
posestvu, obsegajočem najmanj 115 ha, obdržijo to pravico."
Paragrafu 110. istega zakona se douajajo novi odstavki, ki se glasijo:
,yA) V primeru, da je bilo laslno lovišče že prikl.iučeno občin'skemu
lovišču iu na javni licitaciji dano v zakup, se more izločiti po predpisih
§ 6. tega zakona po poteku obstoječe zakupne pogodbe. Do poteka obstoječe zakupne pogodbe pripada lastnikom teh lovišč pravica do izplačila
sorazmernega dela letne zakupnine.
B) Ako je odstrel posameznih vrsl divjadi v občinskem lovišču po
zakupni pogodbi omejen, mora ostati omejen tudi v onem lastnem 10viščl1,
ki se po I?rednji odredbi vrne laslniku. Odstrel ureja upravno oblastvo
pne stopnje po zaslišanju lastnika lovišča in banovinske zveze lovskih
drušlev.
C) Kršitev dovoljenega odstrela se kaznuje po § 89. zakona o lovu.
Po tdkratl1em kaznovanju zaeadi te kršitve more upravno oblaslvo pn'e
stopnje po zaslišanju banovinske zveze lovskih društev izreči izgubo pravice do lasblega lova in to Im'išče priključiti občinskemu lovišču do poteka
obstoječe zakupne pogodbe."
IC. amandmanu se pripominja, da bo pravico do izvrševanja laslnega
lova od 275 prizadelih pddobilo kakih 235 fizičnih oseb po izteku zakupllih

1) Polrebna pojasnila so na straneh 20., 34., 149. in 150. Lovskega komentarja, ki se dobi v tiskarni "Merkur" v Ljubljani.
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občinskih lovišč, kalerim je hil lasten lov po §§
priključen (licitacije po zakonu niso predvidene -

pogodh onih
6. z. o 1.

110., odnosno
glej § G. in

110. z. o l.).
Ako občina in zakupnik občinskega lovišča dasta pristanek, pa po
mojem mnel1ju lahko laslnik lastnega lovišča dobi pravico do izvrševanja
lova tudi takoj , to je pred izlekom zakupne dobe .
.
Kdor ho izgubil pravico do lastne~a lova po tL'ilrratnem kaznovanju
zaradi kršenja dovoljenega odstrela (oC1strel se omejuje glede srnjadi in
gamsov),2) bo izgubil tudi pravico do sorazmerne odkupnine za odvzeti
lasten lov za dobo odvzema, to je do poteka zakupile dobe do U čnega
lovišča. Zakupnina v tem primeru pripada občini. Če pa občina ne sklene
obdržati lovnino, pa dobi sorazmerni del zakupninc vendarle tudi oni,
ki mu je bil laslen lov začasno odvzet.
Pred vsako novo zakupodajo občinskega lovišča mora lastnik lastnega lovišča v smislu § 6. z. o 1. zahtevati izločiLev lastnega lovišča. To
zahtevo mora predložiti občnemu upravnemu oblastvu prve stopnjc najkasneje šest mesecev pre}, preden preneha obstojec'(j zakup obhnskrga
lovišča 3 ) .
Ing. A. S.

Gradivo za slovenski gozdarski slovar
čisti

gozd -

čista

šuma (glej:

čisti

sesloj)
čisti

sestoj - čista sastojinn, der
Reinbestand
Cisti so tisti sestoji, kjer rasle
samo ena vrsta drevja. V resnici
pa dobesedno takih sestojev ni in
smatramo v praksi za čiste gozdove listc, v katcrih je nad 900 / 0 samo
ene vrste drevje. V čislih sestoj ih
morejo rasli vse drevesne vrste.
frata = gola poseka. - Beseda je
precej razširj ena, je pa tujega izvora.
gola poseka - čista sječina , gola
sječina, die KahlschlagWi.che
gola sečnja - čista sječa, gola sje~
ča, der Kahlschlag. Pri tej seč
nji na določeni površini posekamo
in poderemo istočasno vsa drevesa
in vso nastalo golo poseko istočasno in čim prej umetno ali naravno pogozdimo.
gOlina Cv gojenju in urejanju gozdov)
- čislina, elie BlaBe. - S to hesedo
mislimo nezaraščen elcl gozda, ki
je navadno večji od 5 arov.
golosek = gola seč.nja. - Beseela je
skovana po nemškem vzorn in se
jc t.reha izogibati.
gozd - šuma, der Forst
gozd - šuma, der Wald
hosla - šuma, der "Vaid
končna sečnja konačni sijel{, del"
Enc1schlag, eler RaumlUlgsschlag. (glej: postopna sečnja).

kultura -Imllura, die Kultur. Pomeni mlad sestoj : nasad ali posevek.
mešani gozd - mješoyita šuma (glej
mešani sestoj)
mešani sestoj - mješovita sastojina,
der gemischte Bestand
lVlešani so tisti sestoji, kjer raste
dvoje ali več vrst drevja, s katerim
posebej gospodarimo. V mešanih
sestojih morejo rasti skupno samo
tiste d,"evesne vrste, ki imajo prihližno enake zahteve glede rastišča.

mladovje - mladik, die Dickung
Sestoj dobi to ime, čim se razvije podmladek tako, da se decvesca drugo drugega do Likajo in zač
nejo zaradi tega n ekatera dl'evesca
zastajati ali se sušiti zavoljo pomanjkanja hrane, ki jo porabijo
močnejša ali slučajno na boljšem
mestu rastoča sosedna drevesca.
nasad - nasad , elie Pflanzknltur
naplod.na sečnja - oplodni sijelc, der
Besamungsschlag, der Samenschlag
(glej: postopna sečnja) .
naplojeY8lna sečnja = postopna seč.nja
naravni podmladek - prirodni pomladak, der nalurliche Jungwnchs
oplodna sečnja = postopna sečnja
planlaž8 = nasad
posevek - usijev, elie Saatkultur
podmladek - pomladak, der Jungwuchs, der Anwuchs. - V podmladkl1 se še vsa drevesca razvijajo več ali 'manj neodvisno drugo

S) Podrobna pojasnila so na straneh 32., 33. in 34. Lovskega komentarja .
2) Glej slran 255. in 256. Lovskega komenlarja.
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od drugega. Cesto je tudi pob'ehno
popolnjevanje podmladka. Sestoj
ima to ime tako dolgo, dokler ne
začne . med drevesci boj za svetlobo in hrano. V prebiralnih gozdih zaznamujemo spodmladkom
najmlajša drevesca.
podmladiti - pomladiti, verjftngen
PodmladiLi gozd ali sestoj se pravi, dobiti ali odgojiti nov mlad
gozd iz semen, sadik ali obrastkov
zrelega drevja.
podmlajaIna doba - pomladno 1'azdoblje, der Verjii.ngungszeitraum
Podmlajalna dooa je čas od pripravljaine do lcončne sečnje (Pelračic), odnosno čas od naplodne
do končne sečnje (Denglel').
podmlajanje pomladjivanje, elie
Verj ungung
podmlajali - pomladjivati, verj ungen
posevek - die Saallmllur
poseka - sječina, die ScblagfUiche
postopna sečnja - postupična sječa,
oplodna sječa, der Schinnschlag,
der Dunkelschlag
S poslopno sečnjo poseka mo in
pocleremo vsa drevesa na določeni
površini gozda postopoma, v več
stopnjah . Sečnja traja 10 do 20
let; poseka se La čas naravno pogOZelI (gozd se naravno podmladi).
V Lej sečnji razlikujemo tri glavne
slopnje: pripravljalno, naplodno in
končno seč. njo .

Ko je gozd dozorel za sečnjo in
za nara\"l1o podmlajevanje, izvršimo pripravljalno sečnjo. V sklenjenem sestoju posekamo mahoma ali
postopoma 10-20-30 % lesne zalo~e: predvsem "sa bolehna, siabo
ol~ikovana in tuja drevesa ter šele
polem ludi boljše drevje. Sklep naj
se preLrga enakomerno, bolje mallj
koL preveč. Tako dobijo preoslala
cirevC'sa (semenjaki) več hnlllc in
svel10bc Lel' obrodijo hitreje in
obilneje. Do blI pride več zral~a,
svellobe in toplote, morebitna surova prst se razkroji in LIa poslalH~.io pripravna za sprejem in kal.ienje semen. Najbolje je, če so
Ua pripravljena tedaj, 1(0 scmcnjaki obrodijo.
Po obilnem obrodu jzvršimo naplodno sečnjo. Tedaj so namre(~
tla naplojena in semena rabijo več
LOJ?lo'Le za kaljenje, podmladek pa
pnmerno svetlobo za rast. Zalo
posekamo 30 do 50 % semenjakov
in puslimo le enakomeren zastor,

kakršnega rabi podmladek, ki ga
preostali semenjaki varujcjo pred
soncem, vetrom in svellobo.
Podmladek se potem dviga in
ko se razvije v mladovje, ne rabi
več zastora in zahteva več svetlobe.
Tedaj posekama s končno sečnjo
vse še preostale semenjake in ves
predrasl.ek ter očistimo mladovje.
:Med pripravljalno in končno seč
njo je dobro dovajati svetlobo bolj
počasi z vmesnimi sečnjami.
Take sečnje so pogostne pri podmlajanju bukovja in jelkovja.
prebiraina sečnja - prcborna sječa,
der Plellterschlag
S prebil'alno sečnjo posekama
najbolj debela zrela drevesa, vsa
bolna in slaba drevesa ter končno
tista, ki ovirajo rast sesloja. Drevesa torej prebiramo. Posekati pa
smemo samo toliko, da ostaja v
gozdu slaIno nedotaknjena normalna zaloga lesa in da gozel obdrži
obliko pravega prebiralnega gozda.
pripravljalna sečnja - pripravni sijek, der Vorbcl'citungsschlag (glej:
postopna sc6nja)
roparska sečnja - je taka "prebiralna" sečnja, skalero posel.;:amo vsa
količkaj pombna slara in mlada
drevesa tcr pustimo v gozdu samo
mlada, tanka, zaostala, b01e11na in
slaba clreVl'-Sa.
sečina = poscl.;:a
sestoj - sastojina, dcl' Besta.nd
Sesloj je dcl gozda, ki se od sosednjih delov razlikuje ali po gospodarski obliki, načinu gojenja,
vrsti, starosti, raSli , višini ali obliki ul'evja, zmesi, sklepu, zarasti ali
po drugih gozdnih značilnoslih . Pri
pogledu od zgoraj na gozd se prav
dobro vidi, da je vsak večji gozd
sestavljen iz sestojev .
Sestoji niso vedno enako veliki
in tudi niso stalni. Delov, ki so
manjši od 0"2 ali 0'5 ha ne jemlje'mo v praksi za posehen sesLoj. Veliki sestoji 'merijo (po .Mayrju) nad
3 ha, l11~li pa 0'2, 0'3, 0'4 ali 0'5
do ;) ha.
umetni podmladeli: llJ11jelni pomtadak, vcšlački pomladak, el Cl'
kiinslliche Jungwuchs
vmesna sečnja - naknadni sijek, der
NachlichLungsschlag
(glej: posLopna sečnja).
zasevek - nalet, der Anflug, dcl' Au\,schlag
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Lesna trgovina
Cene v marcu 1938.
Stoječ

Borovi hlodi: 1 30-40 cm 150 do
160, 1 nad 40 cm 180-200, za tesan
les 1 120-140, za železniške pragove [ 120-140; hrastovi hlo(]i: 1 nad

les
65 cm 600-800, 1 nad 33 cm 400 do
500; jesenovi hlodi: 1 nad 30 cm 400
do 500; borovi drogovi: 1 110-130;
borov jamski les: 1 100-120.

Izdelan les,
Smreko\-'i hlodi: C 135-170, E 115
do 170, F 150, G 130-200, J 200 do
250, J (stavbni les) UO; hukovi hJodi:
C 120-150, G 120; borovi hlodi: E
180-320, G 140-200, I nacl 30 cm 190
do 230, 1 nad 40 cm 250-280, J 200
do 250, J (stavbni les) 130-140; mecesno\-'i hlodi: G 200-230; hrastovi
hlodi: C 270-340, I 470-600, .r la od
500 naprej; jesenovi hlodi: E 300 do
450, F 130-150; orehovi hlodi: C 810
do 950, G 700-1300; furnirski les:
1 hrastov 680-9'101 J jelšev 200 do
260, J topolov in orehov 200; celulozni les: A neobeljcn 125-130, A
obeljen 140-145, C 135-115, Ji' neobeljen 125, obeljen 160, J 135; jamski les: D 125, D borov 115, F 100 do
150, T borov 170, J l00-120j kolarski les: J jesenov 250-'100, J brestov
200-350; smrekovi drogovi: G borovi 1GO-200 1 1 190-220, J (kos): '1

na postaji
do 5'50 m 3, 6-8 m 3"50, 8"50 do
10 ID 7-9, 10"50-12 m 8-10, macesnovi vsak kos 2-3 dražji; smrekovi trami: E 170-225, F 160, G 15')
do 250, 1 tenki borovi 200-240, J 300
do 350, J droben 250-300, J trd les
400-500: (aninski les: J kostanjev
100-130; hukova drva, prm: E 65,
E mehka 50, G ceplj ena 75-80, G
okrogla 35-45, smrekova cepljena
45-50 brezova in jelševa 35-45 1
lokaln~; 25-30, J cepljena 80-'90,
okrogla 70-80, hraslova, prestova in
jelševa 60-70, vrbova in topolova
30-40, smcekova 25; kolje, kos: F
0'30, 1 borovo 0"60-0"75; fašine, kos:
1 3·-5; vejevje, voz ; J bukovo 50,
mehki listovci 30 ; stelja, voz : listje
50-60, trava 40-50; smrekovo lubje, 100 kg; F 20-25; bukovo oglje,
100 kg 45-55.

2agan
Smrekove dcs){e: B monte 350 do
370, e l a/ Ila 350 do 380, IIla/
IVa 310-340, D Ta-IVa 380, la rIa
lIra 400, Ta/Ila 420, E la/IIla 350 do
480, F la Ila IIla 350 do 420, G
la Ila IIIa 300- tWO, J izbrane 420
do 430, neohrobljenc 380; borove deske: D 450-550, G 380-4.20, 1 nad

les
40 mm 440-480 J neizbrane 400, ncobrobljene 380; macesnove deske: A
la/ Ila 700-730, la suhe 850, G 400
elo 480; bukovc deske: C 270-310,
parjenc 305-355; hraslo\'e deske: C
~OO-1000 ; letve in remeljni: A 3,10 do
350, G 180-330.

Cene na pan ju, dosežene na dražbi.
Začasna

državna upra\'a razlašče~
nih gozdov v Ljubljani je na javni
dražbi konec marca LI. dosegla za
mehko hlodovina na panju v območ
ju gozdne uprave v Kočevju din 65"50

do 112'- ali povprečno po din 76"50
za 1 plm lel' v območju gozdne uprave v Straži ),)ri Novem mestu din
129'50 do 162'50 ali povprečno cIin
146'30 za 1 plm,
tr .

Olwezne rene žaganega lesa v Svici.
Zveza žagarskih podjelij v bernskem kanlanu je določila 1. februarja 1938. sledeče obvezne minimalne
cene za žagan les: gradbeni les 641
vzporedne deske Ila 80 in II/ III 60,
zabojne in opažne deske 64, debele
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deske 24-40 mm 62, neobrobljene
zabojne deske 54-56, odcrske letve
63. Cene so v švicarskih frankih in
veljajo za prodajo na debelo, pri
prodaji na drobno pa se zvišajo za
10%·

Lesna trgovina Slovenije v februarju 1938.
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika.)
Zadnji dogodki v Avstriji so v krogih naših lesnih gospodarstvenikov
močno odjeknili. Priključitev A vstrije ulegne namreč imeti tudi na naše
lesno gospodarstvo in njega nadaljnji razvoj preccjšen vpliv.
Znano je, da je Nemčija takoj po
priključitvi zelo omejila izvoz lesa
iz Avstrije. Ko bodo avstrijski lesni
izvozniki izvršili že preje dogovorjene pogodbene obveznosti do inozemskih kupcev, bo padel avstrijski izvoz lesa na minimum, ker se
bo - umevno avstrij-ska lesna
produkcija uporabljala predvsem za
])otrebc Nemčije.
Nemčija iore] kot kupec našega
lesa ne prihaja več v toliki meri v
poštev kot doslej, ker ji po priključitvi Avstrije ne bo več treba uvažati toliko lesa. Vendar pa pridemo
po pregledu statističnih podatkov do
sklepa, da bo Nemčija do neke merc
ostala ludi v bodoče odjemaika našega lesa, ){er si nemške potrebe in
dosedanj a avs trij ska produkcij a lesa
glede mnogih lesnih vrst nista niti
od daleč v skladu.
NasproLno pa izgubimo z ustavitvijo lesnega izvoza iz Avstrije moč-

nega tekmeca naši lesni trgovini z
Italijo in Madžarsko. Ti dve državi
sla krili znaten del svojih po treb iz
Avstrije; odslej bosta prisiljeni kupovali vsaj delno les pn nas, da tako
nadolmadita prim anj kIj aj, lei j li je
zadel z izgubo avstrijskega trga. To
dejstvo je brez dvoma izredno važno
za nadaljnji razvoj vsega našega lesnega gospodarstva.
Pri tem pa je treba še vedno
up.oštevati, da ne bosta niti ILalija
niti Madžarska kar enostavno in ravnodušno povečali svojih uvoznih
kontingentov za naš les. Obe bostato moramo z gotovostjo pričakovali zahtevali tudi od naše države, da
skladno povc(";a uvoz njunih izvoznih predmetov. Bazen tega bodo gotovo lesni izvozniki iz drugih držav
takoj napeli vse sile, da Ogrska in
Italija kl'ijcta del svojih polrcb pri
njih.
Kljub vsemu pa je upravičeno prič. akovati več:jega razmaha našega lesnega izvoza. Naša oblastva morajo
takoj zastaviti vse svoje sile, da ta
ugoden trenuLek izkoristijo in pridobe našemu lesu italijanska in madžarska Lržišča .

POlludbe iz hlZCJnstva.
57 - Pctrijevci pri Osijeku: kanadG1
Lozniea: orehovi hlodi, 90 do
ski topol (hlodi
in debeli 50 cm,
dolgi 2-7 m in
!lO CIH, 700 m3).
60 - . Legrad : okrogle
janske), narejene
vrbovega šibja.

dolgi 3-6111
300 lU 3 ; hlodi
debeli 30 do
košare (italiiz .obeljenega
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100 m 3 ; hrastovi hlodi 30 do
40 m 3 ; topolovi hlodi 250 m3.
Banjaluka: plemenite vrste
lesa.
Foča: razna zdravilna zeliš(\a
(Raclix. Genlianae, H. Belladonna, R. Primulae i. t. d .).

Povpraševanje iz inozemstva.
196 -

202 205 -

207 208 -

Milano: vprežni konji (za 7
kvintalov) in jahaini konji.
Tvrdka želi prevzeti zastopstvo za severno Italijo.
Deauvi1le (Calvados, Francija)
jeklena volna.
Wien: posredniška tvrdka, ki
je dobro vpeljana na tržiščih
zahodne Afrike, Irana in Iraka, išče zvez z našimi izvozniki.
Wien: sirkova slama.
Shifija: 100 hrastovih dog, debelih 45-50 mm, dolgih l'170m

209 -

210 -

in širokih 20-25 cm lel' 150
madrierov, debelih GO-80 mm,
dolgih 4 ro in širokih 25 do
30 em.
London : nova londol1sl{a tvrdka organizira zaslopstvo jugoslovanskih izvoznikov v Angliji in se inleresira za zastopanje
kake večje jugoslovanske tvrdke na angleškem tržišču.
Johannesburg: različno furnirano pohištvo, furnirji, lesene
plošče (vezane pLošče), kro mirani artikli.
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222 -

225 -

229 230 -

231 -

New York: nudi se zastopnik
za Severno in Južno Ameriko
za lesene izdelke, primerne za
pakiranje slaščic, za darove in
za gumbe iz umetne roženille.
Gelsenkirchen (Nemčija): žagan jelkov in smrekov les, za
območje Poruhrja pošiljan iz
jadranskih pristanišč, za srednjo Nemčijo pa po suhem.
Bucnos Aires: lesna volna za
pakiranje sadja.
Oro rto (Portugalska): hrastovi hlodi, kostanjeve deščice,
ivovina za vžigalice, juta, predivo, lan in živalska dlaka.
Port Said: bOl'ovina, parjena
lmkovina, jelkovina, stoli iz

upognjenega lesa, svinec, baker
in steklarsko blago.
236 - Holandska: v Zag-rebu se nahaja začasno zastopnik za industrijskc izdelke iz Jugoslavije.
245 - Buenos Aires: zastopniška tvrdka išče zvez z našimi izvozniki, ki se illteresirajo za argentinska tržišča.
24·6 -- Roosandaai (Holandsko): mehek les za škalle.
247 - Bruxelles: hrastovi, orehovi in
drugi furnirski hlodi.
248 - Ziinch: leseni zobotrebci.
249 '- Buenos Aires; delniška družba za izvoz in uvoz v Argentinijo išče zvez z našimi trgovskimi podjetji.

Valute in devize
Uradni

tečaji

za april 1938,
Finančni minister je doloeil za
april sledeče uradne tečaje, po katerih se imajo izplačevati takse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t. d . :
diu 208'50
1 napoleondor , .
1 zla(a turška lira
339'70
1 angleški funt
" 238'1 ameriški dolar
43'40
43'20
1 kanadski dolar
1 nemška marka
H'50
1 poljski zlot ,
S'16
1 avslrijski šil1ng
8'50
1 belga
T10
1 peng6 . . , . .
8'GO
1 brazilijanski milrajs
2'50
1 egiplski funt, , .
240'1 urugv<ljski pezos ,
18'80
1 argel1ski pezos, ,
12'30
1 6lski pezos , .
1'35
1 lU1"Ška papirnata lira
34'80
100 albanskih frankov . .
1415'))

francoskih 'frankov . ,din 140'1000'švicarskih frankov
" 2')7'-italijanskih lir . .
holandskih goldinarjev :: 2395'45'bolgarskih levov
'
32'30
rumunskih Iejev
gGO'danskih kl"On ,
švedskih kron ,
lj 110TJlorvešldh kron
" 1080'-230'- .
španskih pezet
grških drahem .
Il
39'-·
151'čcškoslovaških kro}}
finskih mark . .
94'50
800'letonskih latov .
100'-iranskih nijalov .
Tem tečajem je že prišt~t prihitek ("prim"),
Pripomba: Inleresenti naj se obl"
nejo za naslove na Zavod za pospeševanje zllnanje b'govinc Beograd,
Ralnički dom. Pri vprašanju naj napišejo zaporedno šlevilko povpraševanja in kraj,

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Mali oglasi
DRAGUTIN CUTIC - "dova. puškarna in trgovina z orožjem, Maribor, Slovenska ulica 18, Zaloga
samokresov, avtomaličnih pi.šlol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrebščin. Lastna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožja, montaža daljnogledov i, t. d,
Najraznovrstnejšo manufakturo, kot
blago za dečve že a 6'- din meter, kupite pri I. TRPINU, lUaribor, Vetrinjska ulica 15,
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WALLNER FR\NC, MAHIBOH, Slovenska ul. 18, preparira in nagačuje po najnovejših strokovnih
na6nih vse vrsle divjadi ter kupuje in prevzema v izdelavo suhe
in sveže kože.
FELIKS SI(RABL, MARIBOR, Gosposka ulica 11, modna i.n manufakltlrna trgovina, pr.i.poroča
zalogo lovskega, gozdarskega lodna in sukna.

Razvoj gozdarstva in lova v Sloveniji
Ing. Anton S ivi c (Ljubljana)
(Nadaljevanje)

Danes imamo bmlOvinske gozdne drevesni ce v H.atečah na Gorenjskem, v Stari Loki, v Kamniku , Gornjem Logatcu) Kočevju ,
K~ndiji : Graden pri IvIctliki ; Smaril1cm pri Liliji, Radečah pri Zidanem moslll~ Košnici pri Celjn, Hadmirjll pri Gornjem gradu, S10"enjem Gradcu, Ptuju in l\hlrski Soboti. Celokupna površina Ich
drevesnic je 7'3645 ha.
Iz teh drevesnic je bilo oddanih vsako leto po 3-4 milijone
gozdnih sadik.
Poleg leh imamo v hanovini drevesnico okrajnega kmetijskega
odbora -v Gornjem LogaLcu, drevesnico na banovinskem posestvu
v Ponovičah) drevesnico Podružnice J~goslovanskega šumarskega
lJdruženja v Račah, nekaj majhnih clre,;esnic državnega gozdnega
crarja in Kranjskega verskega zaklada in čez 100 gozdnih clre\resnic, ki jih oskrbujejo privalni gozdni posestniki. Iz teh drevesnic
se je izkopalo in porabilo za pogozdovanja, deloma pa prodalo
gozdnim posesLnikom vsako leto po 4· elo fi milijonov gozdnih sadik..
Prva leta po zedinjenju smo morali nabavljati gozdno seme iz
inozemstva. Pozneje so dobavljale gozdna semena nekatere tvrdke
v državi. Ze 10 let pa imamo v dravski banovini , in sicer v Mengšu,
zavod za pridobivanje in prodajo gozdnih semen, ki ima domača semena iz raznih domačih produkcijskih krajev, druga pa naroča jz
priznanih inozemskih produkcijskih ozemelj.
Stanje in napredek gozdarstva V' dravski banovini sLa nazorno
pokazali dve dobro uspeli razstavi na ljuhJjanskem velesejmu . Prva)
splošna gozdarska razstava, je bila jeseni leta 1930.; pri lej so sodelovali po]eg državnih gozdarskih organov tudi večji gozdni poseslniki,
lesni incluslrialci , razni podjetniki, tovarnarji in obrtniki. Druga se
je omejila na razstavo lesa in vseh vrst lesnih izdelkov, porabo
sLr~nskih gozdnih produktov, na splošno jn na kemično industrijo
lesa. Bila je jeseni leta 1936. Sodelovali so vsi prizadeti sloji; delo je
hilo poverjeno posebnim delovnim odsekom.
Za gozdarsko in lesno razstavo je Z~lYod za preiskavo materiala na tehniški fakulteti ljubljanske univerze izvršil preiskavo fizikalnih in mehansko tehnoloških lasLnosti lesa iz raznih krajev dravske banovine. - Z raziskovanjem te vrste je leta 1938. pričel tudi
Zavod za u.porabo gozdov na poljedelsko-gozdarski fakulteti zagrebške univerze.
Ob priliki obeh razstav so bile izdane posebne obširne publikacije, ki vsebujejo dobre sLrokovne razprave in katalog ra%stavljenih
predmetov, razstavljalcev in strokovnih solrudnikov.
Obžalovali je, da ni bilo poslopja, v katerem bi se bili vsi predmeti prve in druge razstave shranili, sistematično urejeni, kakor
so bili razstavljeni. Ustvarili bi bili lahko brez posebnega truda
gozdarski in lesnoindustrijski muzej. Zbirke bi se bile potem leto
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za letom izpopolnjevale, za kar bi bilo skrbelo gozdarsko osebje občeupravnih oblastev) državnih in privatnih gozdnih uprav, pa tudi
ind ustrijci in drugi.
Pospeševanju gozdarstva imajo služiti gozdarska društva. Po
zedinjenju se je v začetku leta 19H). ustanovilo v Ljubljani Gozdarsko
društvo za Slovenijo, ki je prevzelo dediščino bivšega Kranjsko-primorskega gozdarskega društva. V Mariboru je bila ob tem času ustanoyljena Podravska podružnica gozdarskega društva. Obe društvi
sta se leta 1921. preobrazili v podružnico Jugos1ovanskega šnmarskcga udruženja s sedežem v Ljubljani.

Banovinska gozdna dl"evesnica v ŠmarLncm pri Litiji
(foto: gozdarski odsek banske uprave)

Gozdarsko osebje obče uprave " Mariboru je :;;a podružnico
Jugoslovanskega šumarskega udrnženja lIslanovi1o leta 1921. gozdno
drevesnico v Slivnici, ki se je leta 1929. prenesla v bližino železniške
postaje v Račah. Površina drevesnice meri 2'7195 ha. Drevesnico
oskrbuje občeupravno gozdarsko osebje v Mariboru. V ostalem pa
imenovana podružnica Jugoslovanskega šumarskega udruženja v
svojem delovanju ni pokazala tistega razmahu, ki bi ga bilo priča
kovati. Tudi ni zastopala koristi gozdnih posestnikov v taki meri ,
kot bi morala. Zato jo je veliko članov - gozdnih posestnikov že
po par letih zapustilo. Mnogo č1anov hi bila podružnica obdržala)
ako bi bila našla srec1stya, za izdajan.ie in vzdrževanje svojega glasila, v katerem bi bila mogla svoje člane obveščati o važnih tekočih
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zadeyah in skrbeli za strokovni pouk in navodila, ler s tem članom
-- posestnikom nuditi vsaj nekaj koristnega.
Pred zedinjenjeln smo imeli bore malo slovenskih knjig o gozdarslvu. Par znanih strokovnjakov je napisalo nekaj poučnih brošur
in pisalo poučne članke v strokovni list bivše Kmetijske družbe
za Kranjsko. Po zedinjenju pa je izšlo več slovenskih publikacij,
tako na primer: Gozdarstvo v Sloveniji, Gozdarstvo v ljubljanski
oblasti, Poljudno navodilo za merjenje lesa v II. izdaji: Kmetsko
gozdarstvo, Urejanje gozdov, Gozdna pratika, Navodilo za dečji dan,
Naš gozd; Razvoj gozdarske zakonodaje in gozdarske službe i. dr.
Razni kmetijski in drugi strokovni listi so objavljali strokovne in
poučne razprave, članke in navodila nekaterih znanih gozdarskih
strokovnjako\'.
Ker smo izgubili za Slovence važno nižjo gozdarsko šolo v Idriji,
je bilo treba ustanoviti podobno šolo v Sloveniji. Po dolgoletnih
prošnjah je ministrstvo za gozdove in rudnike leta , 1930. dovolilo,
da se odpre v Mariboru državna nižja gozdarska šola, ki v okrnjenem obsegu še danes deluje. šolo vzdržuje banovina iz svojih proračunskih sredstev.
Banovina skrbi za pouk o vzreji gozdov tudi v kmetijskih šolah .
Končno se , moram dotakniti tudi upravnih odnošajev, ki so po
svojem ustroju močno, včasih skoro ovirajoče vplivali na razvoj
gozdarstva v Sloveniji.
Pred zedinjenjem so bili ob~eupravni gozdarski posli in splošni
gozdni nadzor ločeni ocl uprave državnih in versko zakladnih gozdov
v vseh instancah. V 'prvi instanci so poslovala okrajna glavarstva.
Po več glavarstvom skupaj je bil prideljen gozdarski inženir (okrajni
gozdni nadzornik), temu pa so bili podrejeni okrajni gozdarji (podšumarji). V drugi instanci so poslovale deželne vlade, v nekaterih
deželah pa državna namestništva z deželnim gozdnim nadzornikom,
ki mu je bilo pricleljenih nekaj referentov, gozdarskih inženirjev in
gozdarjev (podšumarjev). V najvišji inslanci je reševalobčeupravne
gozdarske posle poseben oddelek v ministrslvll za zemljedels1vo.
Zagraclba hudournikov je bila poverjena posebnim sekcijam (za
naše kraje v Beljaku), ki je imela svojo ekspozituro v Ljubljani.
Nadrejeno jc bilo tem sekcijam ministrstvo z~ zemljedelstvo, v
kalerem je zadevne posle reševal poseben oddelek.
Uprava rlržavnih in verskozakladnih gozdov je spadala v območje
državnih ravnatel,is!ev; ravnatelj st vo za naše kraje je bilo v Gorici,
med vojno začasno v Celovcu. Temu ravnateljslvu so bile podrejene
državne gozdne uprave (pri nas v Kostanjevici, na Bledu, v Bohinjski Bistrici in v Beli peči). Ravnateijstva so bila podrejena ministrstvu za zemljedelstvo, v katerem je bila poverjena vrhovna uprava
doličnih gozdov zopet posebnemu oddelku.
Samoupravni posli, kolikor se tičejo pospeševanja gozdarstva,
deželne zakonodaje o gozdarstvu in lovu, kmetijskega šolstva i. dr.,
so spadali v območje deželnih zborov, odnosno odborov.
Ko je po zedinjenju leta 1918. prevzela občne in samoupravne
posle v Sloveniji "dežellla vlada za Slovenijo" s predsednikom in
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povc.rjeniki v Ljubljani, je poverjenik za kmetijstvo v svojem področju uslanovil "oeldclel{ za gozdarstvo". Ta ocldelek se je el cl il
na dva samostojna odseka, in sicer na odsek za gozdarsko-policijske
(L. j. občeupravne) posle in na odsek za oskrbovanje državnih in
verskozaldadnih gozdov.
Kot občeupravn:l oblastvu prve stopnje so poslovala v gozdarskih
zadevnh okrajna glavarstvu. Dvema ali lrem glavarstvom je bil pricieljen kot strokovni referenl po en gozdarski inženir. Slednjemu je
bil dodeljen kol tehnično-pomožna moč okrajni gozdar (podšumar).
Skoraj v vsakem okraju je bil po en okrajni gozdar.
OSkrbovanje državnih zakladnih gozdov pa je bilo poverjeno
'" najnižji edinici gozdnim (šnmskim) upravam.
Posli za zagradbo hudournikov so bili pOH'rjcni posebnemu
odseku) ki je bil podrcj<.'n neposredno poverjcniku za kmetijslvo.
Leia 1919. se je ustanovilo v Beogradu ministrslvo za gozdove
in rudnike. To minislrstvo je dne 2-1. januarja 1922. odredilo, da se
je tedanji gozdarski oddelek deželne vlade (pozneje. pokrajinske
uprave) izpremenit v l)clirekcijo gozdov". Gori označena dva odseka
pa sla ostala ločena ludi v tej novi direkciji. Okrajni gozdarski referenti so morali posLovati poslej pod naslovom "šum ska uprava")
pod prav enakim nazivom, kakor one prave šumske uprave, ki so
oskrbovale clržavne in zakladne gozdm'c. Ta naslov je bil glede na
to, da so bili gozdarski l'eferenti v ustroju okrajnih glavarslev kot
občeupravnih oblastev prve stopnje in da (vsaj v dravski banovini)
niso imeli nobenega gozda upravljati, kaj nepriklaclen in je bil povod
raznim upravnim neprilikam.
Ko so slopili v veljavo zakon o občni upravi, uredba o razdelitvi države na oblasti, zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih,
so namesto tedanjih 'pokrajinskih uprav nastale velikc županije.
Slede(; preureditvi drugih rcsorov je minislrski svet dne IG. decembra 192 1. odredil likvidacijo direkcije gozelov v Ljubljani vloliko,
da so se posli odseka za občeupravne posle izročili velikima županoma ljubljanske in mariborske oblasli, dočim je osLala uprava
državnih in zakladnih gozelov okrnjeni direkciji. gozelov. Velika župana Y Ljubljani in .Mariboru sta prevzela del gozdarskih uradnikov
za svoj gozdarski referal, gozdarski organi tedanjih ~,nepravih"
šumskih uprav pa so postali strokm'l1i referenli okrajnih načelnikov,
kar so bili prav za prav ludi. že poprej.
Leta 1927. so pričela delovati samoupra'vna oblastva v Ljubljani
in ~-Iariboru, ki so imela glede gozdarslva in lova prevzeti posle,
ki se tičejo pospeševanja leh gospoclarskih panog, cločim je ostal
pretežno policijski in eksekutivni elel (občeupravni posli) teh strok
velikima županoma in podrejenim jim okrajnim načclslvom. Po zakonu z dne G. januarja 1929. je prešlo vodslvo poslov oblastne samouprave na oblastne komisarje.
Ko je v začetku oktobra 1929. stopil v veljavo zakon o nazivu
in razdelih1i kraljevine na nova upravna območjCi - na banovine,
je bilo poslovanje oblastne samouprave ukinjeno. Dne 11. novembra
1.929. sta prenehali delovati Jjubljanska in mariborska županija;
1
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mesto teh je

začela

poslm"aU y smislu zakona o banski upravi z dne

7. novembra 1929., kralje,"ska banska uprava dravske banovine v

Ljubljani.
Gozdarski, hudourniški in lovski posli so se izročili pri banski
upravi odseku za gozdarstvo, ki je bil v začetku dodeljen oddelku
za kmčtijstvo, od 29. aprila 1930. dalje pa podrejen neposredno banu.
Glede gozdarskih referenLov pri okrajnih načelsLvih ni bilo bistvenih
izprememb.
Dne 1. avgusta 1931. je bil izločen iz ustroja gozdarskega odseka
referat za zagradbo hudournikov; postal je samostojen odsek, podrejen neposredno banu.

Dijaki iz :Mul'skc Sobote na pogozdovalnem dnevu, G. aprila 1938.
(folo: .Terolim Purač)

Pripomniti moram h gornjim upravnim izpremembam, da sem
takoj po zedinjenju zastopal staUšče, da združitev občeupravnih
gozdarskih poslov in uprave državnih gozdov niti v prvi niti v drugi
niti v najvišji insianci ni priporočljiva, ker je uprava državnih in
zakladnih gozdov pravzaprav le državno podjetje in je v mnogo
primerih prizadeta kot sLranka ravno tako kot vsak drugi gozdni
posestnik, Opozarjal sem \' obširnih člankih, ki so bili objavljeni
v ŠUl11al'skem lislu Jugosloyunskega šumarskega udruženja, na ta
uprayni nedosLatek. Imel sem pa nešteto nasproLnikov, ki so zagovarjali "unifikacijo", kar kažejo njihove razprave v pravkar omenjenem strokovnem listu.
Iz gornjega opisa upravnih odnošajev je razvidno, da je prišlo
do ločitve teh neskladnih poslov \' prvi in drugi instanci konec leta
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192-1., v tretji instanci, t. j. v minislrstvu za gozdove in rudnike, pa

je prodrla in bila· izvedena ločitev občeupravnih poslov od uprave
državnih gozdnih posestev šele 1. maja 1936. s posebno uredbo , ki
jo je odobril ministrski svet dne 23. aprila 1936. lela.

Ta opis prikazuje razvoj gozdarstva po zedinjenju samo v glavnih polrznh. Podrohnejši opis bi zavzel obširno knjigo. Veliko

Yeč

predmetnega gradiva je zbranega v vsakolelnem poslovnem poročilu
gozdarskega odseka kraljevske banske uprave v Ljubljani, ki je
opr('mljcno s števiJnimi tabelarnimi izkazi.
)\ aclaljeyanje

prihodlljič .)

Popravki:
Na strani 52. beri: "sečnjo) ki omogoča naraYllO naplojevanje", - nameslo "dopušča" .. .
Na jsti strani beri: "V breme lastnika varoyanega objekta", - l1ame~to
"varovalnega" .. .
Na strani 76. beri: "in prcdstavnik zainteresirane občinc", - besedi
"in predstavnik" sla izpuščeni.
Na isti strani beri: "Po zakonu", - namesto ,)po zakonih".
Na strani 78. beri: "kopinjem", - namesto "kopanjem".
Na . sb:,ani 92. beri: »pravico do sorazmerne zakupnine") - ne" do
»odku;;nme ..
Nobene teh napak ni bilo v mojem rokopisu! -- S ivi c.

Urejanje hudournikov
Ing. Alojzij Str a 11 car (Ljubljana)

(Predavanje v ljubljanskem .radiu dnc 26: II.

1938,~)

V okvir predavanj, ki jih prireja sekcija Združenja jugoslovanskih inženirjev in arhiteklov za propagando izvajanja javnih del:
spada tudi to predavanje, ki mu je namen pokazati potrebo urejanja
hudournikov, te gospocla:rsko tako važne panoge javnih elel.
Zakaj je Lreba urejati hudournike?
Hudournike je treba urejevati zato, da homo mogli odpravili
poplave in škode, ki jih te prinašajo, Če ne bomo uredili hudournikov, tudi poplav ne bomo odpravili.
>Ir) Urejanje hudournikov jc gozdarska stroka. ?\"Iislimo, ela bomo uslregli
našim čilaleljem, ki pt'edavanja niso slišali, če pl'ioh6mo to predavanje,
ki prikazuje važnost urejanja hudournikov za narodno gospodarsl\'o in njegovo povezanost z drugimi jav)1imi deli in gozdarstvom. epamo, da bomo
s pl'iobčilvijo predavanja ugodi li tucIi onim, ki so ga že slišali v radiu, ker
je lu predavanje ponatisnjeno v prvotni, neskrajšal1i obliki. Pri predavanju
je namret: moral g. predavatelj radi ln'alko odmerjenega časa mnogokaj izpuslili. Ker je hilo predavanje namen:ieno širši publild, govori avtor najprej
o važnosti hudourniških del glede na druga javna dela in šele na koncu
predavanja o vplivu gozda na hudournike ln o njegovi vlogi pri njih urejanju.
Ure dni š tvo.
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Kako usodno pomembne so poplave za naše gospodarstvo, sle
cenjeni poslušalci, slišali v predavanjih o osnovah in smernicah
raciol1alnega gozdnega gospodarstva in o pogozdovanju Krasa, ki jih
je imel" ljubljanskem radiu g. ing. Tavčar. Vsakoletne škode gredo
v mnoge milijone. Prizadeto je vse narodno gospodarstvo .
.Vsa predavanja za dvig in zboljšanje kmeLijske produkcije, zlasti
živinoreje, ne bodo rodila zadovoljivih uspehov, dokler boelo vsakoletne poplave uničevale ogromne površine najlepše zemlje, jo
zamočvirjale in zasipavale z blatom, peskom in prodom. tim intenzivnejše in naprednejše bo naše kmetijstvo, čim živahnejši bo promel, čimbolj se bo dežela industrializirala, čimbolj se bo skrbelo
za higiensko sanacijo podeželja, tem silneje se bodo pojavljale
zalllevc da se regulirajo reke in meliorirajo močvirna tla, ki jih je
mnogo v naši ballovini.
Poplav pa ne bomo odpravili, če ne bomo uredili poleg rek še
prej tudi hudournikov j in to ne sanlO onih razmeroma maloobsežnih
poplav, ki jih povzročajo hudourniki neposredno v gorskih dolinah,
kjer je njihovo glavno torišče, marveč tudi ne vedno večjih poplav
v širokih dolinah, ki jih povzročajo reke in ki zadevajo prostrane
pokrajine v nižavah.
Treba je, da to natančneje pojasnim.
Jasno je, da moramo, če hočemo preprečiti poplave v gorskih
dolinah, urediti hudournike: ki jih povzročajo. Manj jasno je, zakaj
bi morali urejevali hudournike, če se hočcnlO boriti proti poplavam)
ki jih povzročajo Tržiška Bislrica, Kamniška Bistrica, Sora, Sava,
Savinja) Sotla) Paka, MežH, Mislinja, Dravinja, Lendava in druge reke,
rečice in potoki. Večina spoštovanih poslušalcev je skoro gotovo
mnenja ela bomo poplave, ki jih povzročajo te in druge reke, rečice
in potoki odpravili, če bomo te reke, rečice in potoke regulirali.
Res je tako! O tem ni dvoma.
Toda težava obstoji v tem, da ni mogoče nrejati gor?!dh re~{,
rečic in polokov, če se prej ne urede hudourniki, ki nosl.1o vanje
velike množine materiala . Material, kamenje, prod in pesek, je namre6 ena največjih ovir pri regulacijah gorskih rek, rečic in potokov.
I\'iaterial je tako velika ovira, da praktično vsaj racionalno lii nlogoče
regulirati rek, rečic in potokov, če se ne ustavi material v huclourni1{ih, oziroma se njegov dotok iz njih v regu1irano strugo ne
zmanjša na tisto m·n ožino, ki jo more regu1irana struga brez škode
odvajati naprej. j\'laterial namre<:: prinašajo v reke predvsem hudourniki.
Kakšno vlogo ima material pri regulaciji gorskih rek, rečic in
potokov? Ker ni moje predavanje namenjeno strokovnim krogom,
ampak širšemu občinstvu, zato se omejim le na sledeče:
Material je tisti činitelj, ki dela pri določitvi profila, in sicer
njegove velikosti, oblike in načina zavarovanja, največje, skor o ne""
premagijive težave.
Težko je namreč ustvariti, ko se kak potok ali reka regulira,
tak profil, da brezhibno odvaja i vso vodo i ves material, Id pride
po dotičnem vodotoku.
1

j
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Kajti, če se hoče z ozkim in globokim profilom dati reki Lako
yelika struga, da more odvajaLi i vso vodo i ves malerial, ki ga reka
prinaša, je to združeno s silnimi stroški. Veliki slroški so namreč
polrebni, ela se taka ozka in globoka slruga dovolj zayuruje, da je
voda ne more poglabljati in izpodjedati njenih bregov ter s {cm
ogražati regulacije ali jo celo uničili. Ce se pa hoče doseči do\,olj
velika slruga na ta način, da se profil razlegne v širino, poLem nastanc nevarnost) da v široki strugi malerial zastaja, jo zasiplje in
zasujc elo vrha lel' tako uniči.
In nazadnje, če smo profil srečno pogodili, izračunali in ga tudi
primerno zavarovali, kaj S1110 s lem dosegli? Dosegli smo samo to, ela
smo z regulacijo določen leritorij uspešno zavarovali, loda obenem
povzročili, ela dere vsa ll1nožina vode in materiala v niže ležeče,
nezavarovane prede Ic te reke. Ce smo j o pa reglllirali do nj enega
izliva, poLem smo dosegli, da bo voda po regulirani stranski reki
z veliko naglico pri tekla v drugo reko, y kalero sc stranska rcgnlirana reka izliva. V tej drugi reki bo material in večji Lel' Il ilrejši
dotok vode jz slranske reke zopet povzročal poplave in škode, ki
smo jih hoteli odpravili z regulacijo slr<mskc doline. Z višjih predelov leritorija smo torej prenesli poplave v njegove niže ležeče predele, oziroma v ono reko, v katero se regulirani priLok iz1iYa.
Če bi 11. pr. regulirali Kamniško Bistrico ocl Kamnika navzdoL
ne ela bi poprej zagradili hudournike, ki v njo prinaša.io m:.Herial,
bi imelo to za posledico, da bi valila Kamniška Bislrica material.
ki sedaj z<1slaja v njeni strugi, naravnosl v Savo. To seveda ni prav
in ne more oslali brez kvarnih posledic za YOdJli režinl v s·lrugi Save
od Dola navzdol. Vsa Savska dolina od izliva Ljubljanice prali Kresnicam in Litiji je že sedaj zaproclcna. Silne množine proda mečejo
Lok Snyc z enega brega na drugi, povzročajo , da Sava leč,c v vedno
večjih ovinkih, poslaja vedno bolj divja in odnaša vedno večje množine obrežnega sveta. Če bi regulirati Kamniško Bistrico, se bi Lo
že tako neugodno stanje s povečanim dolokom maleriala v Savo .šc
poslabšalo. Iz Lega nujno sledi, da moramo najprej uredili hudolIrnike, ki prinašajo material v Bistrico, in šele polem njo samo. Pri
tem je treba upoštevati še to, da tudi Kamniške Bislrice ni mogoče
regulirati, če se ne llrecle prej huclourniki~ ki vale yanjo material.
SJične so razmere tudi pri drugih rekah, rečicah in polokih.
Nedopustno je n~gulirati reke Lako, da se z regulacijo požene
material po regulirani strugi naprej, ker s tem trpe škodo niže ležeči
deli iste ali pa sosednje doline, v katere se regu)lrana reka izliva.
Pri vsaki regulaciji se je torej Lreba vprašali, kaj je storiti z malerialom, ki ga nosi regulirana struga s seboj, če se hOt;cmo izognili
nevarnosti ) ela nam je voda ne zasuje in uspeha regulacije ne uniči.
Odgovorili si bomo v večini primerov, ela je treba malerial brezpogojno zaustaviti in ne dopustili , da se vali naprej. To tudi poceni
regulacij o; najprimernejše je pa seveda, ela se ma tedal ustavi že v
hudournikih, kar se more doseči le z njihovo zagradbo in ureditvijo.
Uredilev hudournikov je torej potrebna in nujna kot pogoj Z,1
uspešno in racionalno regulacijo rek in meJioracijo močvirnih elolin.
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Ul;cclilc,' hudournika Mak "ode ob iz\i\'lI v Sapoto na Jagnjenci pri
Hadcčah

(folo: hudourniški odsek banske uprave v LjuLljani)

Da tudi za J11l'lioracijo l110čYirllib dolin. Ka,itj ludi zamočvirjenosl
dolin ll;.ljvc(:kral po\'zroča kak hurlol1rnik. Radi materjala, ki prihaja
po ln!dourniku: se njcgoya struga \'edno ho'lj dviga in postaja vedno
bolj ozka jn visoka, lako da s časom ne more več odvajati nill obič',Cl,ine vc(-je vodc, ampal( se voela razliva prcJ<o bregov in povzroča
Z~11110čvjrjcnjc . Dostikrat pregradi hudournik dolino z nasipom in
O\'il'<l ali celo zajezi odlol{, voele "iz gornjih predelov doline v nižje
Lel' . po\'zroča zamoč.Yirjenjc vsega sveta, ki Ježi nacl hudourniškim
izlivom .
Postavil sem po(rebo po urcdil\'j hudournikov) če hočemo regtl!irali reke in osušiti mo6'jrja) namenoma na pryo mesto radi leg,),
ke.l' se \'(~(hlO in vedno piše in zahlc\'(l) naj se regulira ta ali 011<1
reka, re6ca ali potok, oziromcl osuši kako močvirje, le redkokdaj se
pa kdo spomni) da je regnl~cjja ~Ji mejioraclja nemogoča, če se prej
ne urede hudourni1d, ki teko v dotično n .'ko: rečico ali polok oziroma v dolično močvirno pokrajino in "anja prinašajo maierial..
Urejanje hudournikov jc pa potrebno in nujno šc iz drugih razlogo\'.
Poglejmo samo v gorske doline! Koliko gorja povzročajo 1an1
hudourniki! Ljudje niso varni nili s\Tojega ži\'l.lenj~ ~ Hudournišk~l
poplava y Polhovem Gradcu 1. 1924, je zahlevala 19 človeških žrlcY,
Cloveške žrtve) sicer v manjšem številu, so zahlevale tudi druge' po-
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plave. Gospodarsld llapredek gorskega in hribovskcga prcbiv:llslv<:.1
je absolutno nemogoč, če S~ hudourniki ne lu'ede. Hudourniki nadalje ograž<ljo vasi in nascljn, zasipajo zemljo s kamenjem, prodolll
in peskom, zamočvirjajo in LI'gajo 'zemljo, ki je i1ak gorskemu jn
hribovskemu prcbivalslvu munjk<1, rušijo železnice, ceslc in pola.
škode,' ki jih povzročajo hudourniki na gorskih železnicah, cestah
in polih, so silno velike. Koliko bi bili manjši gradbeni in vzdrževalni sLroški gorskih cest in železnic, če bi se hudourniki uredili in
čc' bi se ustavil v njih mntcrial, s katerim rlIt:;ijo in zasipavajo ceste
in železnice tcr jih delajo ncrabnc in neprehodnc ob vsakem večjem
neurju.
Posebno Innogo gorja pa povzročajo hudourniki gorskemu prebivalslvu z~\lo, ker mu rušijo pola. Pota v lli'ibih in gorah so največkrat. speljana ob slrugah hudournikov. Vsaka večja voda jih
odnaša, tako da je gorski in hribovski kmet ob večjih nalivih oclrcz::111
nel sv~ta. Lahko si je predslavljati, koliko gmotne škode trpi gorjanec l ko ne more ob 1akih prilikah priti pravočasno s svojim blagom
na trg; veliko je tudi njegovo teleSIlo in duševno trpljenje, ko mlI
bolnemu ne morcla priti pravočasno na pomoč zdravnik in dnhovllik.
Čc hočemo izboljšali v gorskih dolinah gospodarske razmer<\
dati gorskemu kmetu solidne lemelje za njegovo gospodarslvo, če
mll hočemo- zavarovali zemljo in elom, ki je doslikral ogrožen od
hudournikov, če hočemo izvcsli higiensko sanacijo mnogih gorskih
in hribovskih vasi, ki jih hudourniki preplavljajo in prinašajo van.ie
vlago in z njo bolezni, če hočemo zaščiliti gorske žclezni.cc, ces(e
in poli ter zmanjšati njih gradbene in vzc1rževalne slroške in če hočemo zaščitili vodne naprave ob huclournikih, potem je neobhodno
polrebno, uredili hudournike.
Ureditev hudournikov .ie pa potl'cbna tudi radi obrti in inc!ustrije, ki ima svoje naprave ob hudournikih.
l\fnogokrat se dogodi, da pobere kak hudournik vse jcZO\"C, ki so
napl'~n'ljeni na n.iem. :Mnogokrat zasuje sLrugo in ol1emogoči obratovanje, l\:c1' nima voela odtoka izpod koles ali izpod turbin. Kri\"dčl,
da hudourniki odnašajo vodne J1npr,)\'c, ki so zgrajC'Jlc na n.iih, leži
pač Y prvi vrsli v tch napnlYnl) samih. ker so z~ra.i('ne neprimerno
in premalo solidno. Toda kriv jc tudi hudolll'nil~, ki pridere včasih
s tako silo in vali s seboj Loliko ska!o\'ja, lesa in drugega maleriala,
ela še lako dobre JlaprnY(~ ne morejo vzrlržeYa[i silnega navala maLeriala in vodnih mas. Z uredit.vijo hudournika bi se zadržal material
in bi se Lnrli z1l1~m.išala sila in hrzina \,o(](', lč.lko cl~1 hi polem ,·sa.i
solidno zgrajene naprave mogle brez škode prenesti naval tudi
največjih povodnji.
Jz povecl,lnega je .iasno razvidno. Y I\::lko ozki zvezi so hndol1rniška elela z drugimi jaynimi deli sploh.
(Nadaljevanje

prihodnjič.)

Varujmo in goJimo gozdove!
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Banovinski gozdni sklad
Ing. Anton Š i \' i c. ( Ljubljana :

V Sllmarskem listu sem na sLrancll 278-281 letnika 1923. opisal,
kako je naslal "deželni gozclni sklad" iz biYših zemljcclC\skih skladov, ki so jih svojčas upravljali deželni odbori v deželah, ki tyOrjjo današnjo Slovenijo.
Globe, naložene na osnovi prej veljavnega gozdnega zakona z
dne 3. decembra 1852., ki je bil v območju Slovenije v veljavi do
1. julija 1930.) so se od leta 1853. do 19. julija 1919. SLekale v dotičnc
zemljedclske sklade.
Dne 19. julija 1919. je stopila za območje Slovcnije v velja\'o
posebna gozc1nopolicijska naredba deželne vlade za Slovenijo, izdana dne 19. maja 1920. in objavljena v Uradnem listu pod št2·c!1j68.
leta 1920. Imenovana naredba je bila dne 28. februarja 1922. uzakonjena in objavljena v Službenih Novinah (Un 1. št. 383/11G iz
1. 1922). nadi kršitve Le (uzakonjene) nared be naložene globe so se
slekalc y "deželni gozdni sklad", usLanovljen \' smislu § 22. dL. narcclbe. Poleg tega so se stekale v ta sldacl Ludi globe zaradi prestojJkO\' gori navedenega starega državnega gozdnega zakona z dne 3. decembra 1852.; le na bivšem šl,ljerskem so se globe) naložene po
zadnje omenjenem zakonu sLeka~e v občinski nbožni sklad (dež. zak.
z dne 1. avg. 1872.).
Ko je elne 1. julija 1930. stopil pri nas v veljavo novi državni
zakon o gozdih, izdan elne 21. decembra 1929. (Ur. 1. št. 162/35 iz
L. 1930.), se je smatralo, da so predpisi leta 1922. uzakonjcne nared be
bivše deželne vlade za Slovenijo 110hal i veljati. Zalo so se od le
dobe, torej od 1. julija 1930. dalje, vse kazni izrekalc sC.~mo po našem
novem državnem gozdnem zakonu. Po § 168. tega zakona so se odvajale vse gozdne globe v centralni fond za pogozdovanje, ki ga
upravlja minisLrstvo za gozdove in rudnike. Tako je ostal naš dežr\ni gozdni sklad, ki .ic služil posp('~cva\lju gozdarstva v Sloveniji,
brez dotoka dohodkov.
Ker jc končno zavzelo ministrsLvo za gozdove in rudnike stališče, da leta 1922. uzakonjena naredba bivše dcž01ne vlade za Slovenijo z novim gozdnim zakonom ni hila razveljavljena in da šc
vcljajo doličnc njene določbc, ki niso v nasprolju z novim gozdnim
zakonom, je banska uprava na lo pravno slališče imenovanega ministrstva opozorila občeupravna oblasLva prve slopnje z okrožnico z
elne 24. februarja 1938., štev. III/7-2-132/G iz leta lD37. Istočasno je
označila one določbe dl. uzakonjcne narcdbe) ki še veljajo in po
katerih je treba poslopati.
Mcd šc veljavnimi je določba § 22. te naredbc glede deželnega,
sedaj banovinskega gozdnega sklada. Banska uprava je zato svoječasna pravila za upravljanje jn uporabljanje tega sklada dne 7. aprila 1938., šlev. III/7-918j3, obnovila in današnjim razmeram primerno
dopolnila. Iz teh pravil) ki jih Lu obj~lYljamo) .ic razvidno) katerim
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občc}wris(ni Il) svrhmn so .srcdsl va hanovinskega gozdnega sklada
namenjena .
Pravila se glasijo Lakole :

tI. 1. V smislu § 22. zakollu JI; dn\' 2~ . februarja lH22 . (Uradni lisL št.
:18:1 / 11G iz lela lH22. ) se lls(anavlja pri kraljc\'ski banski ujlra\'i urm'ske
banovine banovinski gozdni sklad.
Cl. 2. V la sklad se slckajo :
a ) denarne globe za preslopke ol1ih dolo č il zakona z dne 28. februarja 1922.
(Uradni Jist šLev. :~83 / 11(), ki so po razpisu kraljevske han ske li pravl'
dravske banovine z dne 2,1. IeJ)rtwrj ,l H)38. III f i l\o. 24 ~~2 ! (i oslaJe v \'cljc1\'i
(§ 21. cit. zakona);
1» izkupilo za zaplenj e ni les (§ 21. ·cd. zak. ) ;
c) morebilne podpore in nakloniLvc v korist Lemu skladu;
{ ) izkupiček za prodane poučnc gozdarske spise, navodila in podobne publikacije, izdane iz sredstev Lega sklada v smislu <':1. 3. octst. c , kakor LucIi
za prodane Liskovine, ki hi se iz tega sklada nabavile;
cl) sredsLva) preostala od dosedanjega gozdnega sklada za pospeševanje gozdarstva v območju bivše deželne vlade za SJo\'rnijo, odnosno biyše pokrajinske uprave za Slo\'(~nijo, oclnosl1o hh'ših velikih županij " Ljubljalli
in .Mariboru.
(;1. 3. Sredstva, banovinskega gozdnega sklada se uporabljajo, v kolikor
niso na razpolago druga sredsLva :*)
a ) za nahavo gozdnih sadik in njih brezplačno razdelitev med siromašIlc
gozdne posestnike ;
b ) za denarne nagrade in diplome vzornim gozdnim poseslnikom, za vzorno
izvedene gozdne nasade, pravilno čiš č enje, trehljenje in recl(-.enje doraščajočih

nasadov;

c) za nabavo gozdnih sadik in drugega maleriala pri priredbah " dc.čjcga
dneva'"
č) za režij'sko pogozdovanje kraškega sve la in po elemenLarnih silah Opllstošenih ali slaborodnih zemljišč;
.
cl) za prispevke pri prirejanju strokovnih predavanj ill poučnih tc("ajc\' ill
za nabavo nazornega materiala za prcelavanja, za strokovne ekskurzije,
za izdajanje poljudnih in propagandnih spiso,", namenjenih širšim plasLem
ljudslva , za podpiranje domai::ega gozdarskega časopisja, fOlografiranje
vaj_nih in pouč.nih gozdnih objel.,tov in napl'av, za strokovno pomcmbrH'
gozdarske razslave , za založbo liskoyin za goz.darske slatističn e ill drugc
namene) za risanje kat" in kar1ogrnmo\, pri gozdal"s!\em odseku banske
uprave in pri okrajnih nac.C'lstvih;
f ) za pomoč šolskim vdom pri poučnem vzgajanju gozdnih sadik;
g) izjemoma za naročiLe\' za službo posebno potrebnih knjig (pranIih in
strol,ovnih ) in za najpotrebnejše gozdarsko časopisje;
h ) za gozdarske izpite.;
i ) za varslvo pl'irodnih spomenikov v gozdih ;
e) za POdP01'C gozdnim drevesnicam ;
j) za banovinski gozdarski muze.i, (material z gozdarskih j"azsta\', podprtih
z javnimi sredstvi '"
k ) za maleriaine stro.lšl.:e in nagrade za upravo lega sklada .
tI. 4. Premoženje banovinskega gozdnega sklada mora bili donosna
naloženo v han. denarnem zavodu, kamor se prenaš" iz Poštne hranilnire .
I\,Jalljši zneshi ) potrebni za kritje sprotnih izdaLko\' so \' Poštni hranilnici .
. tJ. 5. Izplačila iz banovinskega gozdnega sklada sr i7.\TŠC IH) odolll'ih·j
lil nalogu hana.
tI. G. Knjigovodsl veni in h1agajniški posli se vodijo v gozdarsl,c m odseku kralj. hanske uprave . Obračuni se sestavljajo za vsako koledarsko klo
vse1ej prve tri mesece vsakega leta 7;a preteklo klo. Preglrd,lla jih po dy:l.
računska ol"gana finančnega oddelka bansl;:c uprave.
"') Pripomba : Tu gre za kredile državnega in hallo\'inskC'ga Pl'o\'clhm:1
let' cenlralnega fonda za pogozdo\'anje; li kredLli so pa zelo skromni.
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Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRAšANJA

17. Gradivo za slovenski gozdarski slovar.
\" Gozdarskem VCSllliku mc 7.elo zanimajo bcse(te \' Gradinl Z;I
slovenski gozdarski slovar. N ckalcrc besede se mi zdijo nove in 1111sJim, da .ic mcd njimi nekaj lakih , za k;licrc imamo že druge izraze.
Najbolje bi bilo; da se vpelje za en pojem samo ella bcsecla ~ ki se
na.i orl herc po prcclJlOdncm sklepu gozdarskih s[rokm'lljako\'.
S. S. \'lengd -

V.

~.

Ljubljana .

18. Drva.

Koliko Lehln en prosLol'ni seženj lJllkovih, brezovih in smrekm'i Il
drv? Kolika je njihova gorilnosi ? Rad bi [ueli zvedel za slrokm'lle
knjige, \' kaleri"h bi našel več po<1alko\' .
D. G. Ojstrica.

ODGOVORI
13. Kubiranje desk.
lJl

V odgovoru na slrani 8G. Gozdarskega vcslniJ.::<) Llbcla ni popolna
je gotovo osla[a nekalerim nerazumljiva. V 4. in 5. s[olpcn so
sklad št.
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pomotoma izosla)a števila, ki jih VP1.sCI110 za liste širine, ki jih sploh
ni v skLadu . V našem primeru ni nobene deske široke '27, 2G in 23 cm.
V [abeli ne smemo pnstili leh \TSt praznih, lem več pišemo v .-1.
sLolpcu število c1esk, ki so bolj široke kol ta širina: pri 27 cm 42, pri
28 cm 42 in pri 23 cm 69 . V l1. stolpec pišcmo lorej vedno števila
desk, ki so bolj široke kot širina, " kalere vrslo zapisujemo števila .
V 5. slolpec pišemo v vsaki vrsti \'soLo iz lreljega in četrlega slolpca.
BacH lažjega razumevanja podajamo še enkrat celotno tabeLo.
Najholje bo, (:c Labelo na slrani 8. dopolni Le po tej tabeli z manjkajočimi šlcvi1i; lako se Vam " praksi la napaka golovo ne bo
ponovila.
lug. Davorin Kar ha.

16. Sekanje slavbenega lesa, ko je mesec v mlaju.
Vera o vplivu mcsca na kakovosl lcsa je že zelo slara in ponekod
šc precej razširjena. Ni mi znan nobcn strokovnjak, ki bi lrdiL, ela
je les, posckan, ko je mesec v mlaju, manj lrpežen ali manj vreden .
Vplivanje časa se6nje na kakovost lesa šc ni popolnoma raziskano .
vendar je verjelno, da delujeta na les poleg časa sečnje ~c veliko
bolj poslopek z lesom po sečnji in poraba lesa.
Stanko S o toš ck.

17. Gradivo za SlOW>IlSki gozdarsId slovar.
Slovenska gozdarska književnosL je mlada in še zelo skromna.
Temu primerno je tudi njeno slrokovno izrazje šele in statu llascendi
in še nili oddale<: nc dokončno raz\·ilo . Tli je tudi iskali vzroka
([PjSlvll, ela so često \' rabi. za isti pojem kaj različne besede. V strokovni literaturi je zaslcclili dobre, pa ll1e1i manj primerne, da celo
povsem ncrablle iz.raze. Oziraje se na vse to si jc Gozdarski vcslnik
zadal nalogo, da zbere in objavi po možnosti \'se za gozdarslvo v
pošle\' prih. ajajočc b(~ secle) ki so še žive med slovenskim Ijudslvom,
kakor lucIi) ela obelodani slrokovne termine, ki so že. našli svojo pot
v Slo\'SlVO, pa še niso širšim krogonl znani. Nikakor pa naš list nim~
namena in se tudi ne čuti poklicancga, da avtoritativno diklira nm'c
besede in izrcka dokončno sodbo o njlh pravilnosti, marveč želi le
zbrati (;im popolnejšo gradivo za bodoči .slovenski gozdarski ' slovar,
kakor je to razvidno že iz samega naslova tega zaglavja. To gradivo
llčlj služi bodočemu prireditelju slovenskc gozdarske terminologijc in
morda ne bo napak, če ga booo \' neki meri upošlcyali lucli poklicni
jr.zikoslovci v svojih pravopisnih in slovarskih delih . - V praksi pa
hn na splošno obvel.iala \'crjelno lisla beseda, ki je odgoyarjajočeml1
pojmu najbližj:l in l1~l.iadrl-~\' [llnc.iša tCl' najbolj v sklndu z duhom
slovcnskcga jezika.
Da bomo zbrah (;im obscžnejši in popolllej~i besedni material za
dokončno in obvezno gozdarsko lerminologijo) ki ob naraščajoči strokovni 1ilerč1lurl postaj a iz dneva v elan po lrcbnejšH; prosimo tndi Vas
in \'se ostale čitalelje našega lista, ela nam pošljele svoje prispevke
le \Tsle; radi bomo priobčili vsak, šc tako neznaten izraz, zavedajoč
sc, ela s tem bogatimo na~ knjižcvni jezik in obenem ustvarjamo
Lemel.ie gozdarskemu izrazoslovju, ki nc bo brez koristi za točno,
pr:lvilno in nazorno izražanje v strokovni forcslični literalud.
Slanko S o toš ek.
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Statistika
.Jugo~lo"anski

nH'S{~CH m~lrCU

izvoz it'sa "

Po zadnjih podatkih jc bilo izvožello Cv oldepajih so podalki za l<1nsI;:o leto) \' marcu 7$).701 Ion lesa \.
vrednosLi G9,853.00() din (100.1:33 Lon
\' vrednosti 91 ,G0$JO:)() din ). V prvih
treh mesecih se· jt' SJ\llj)110 izvozilo
22:3.788 "[on v necl1Josli Hl5,2!H.OJO din

(23(\.309 ton " vrednosli 2·{'7,-t12.00()
din ).
Izvoženo je bilo v lH'Yih lreh mesecih 183.718 Ion gradl>'.'!"lC'ga lesa za
152)·:120.000 din, IG.6i 8 Lcm železniških
prag.>v za 10,22;1.000 din in drv 1O.70G
[on za 2,57G.OOO din.

E\'ropski izvoz les"l
12 evropskih držav je izvozilo lal1ska lelo ,'sega skupaj 38,01:).000 111 3
in precllansko leto ;)G,053.000 m~. Izvoz se je torej povečal za :5 ..10 ; o. 1zvoz iz nordijskih <Ježav je naraslel
od 1:3,322.000 m 3 predlanskega iri il

S]}lavarski prmnel

1935.

Y

leiu 1937.

na 1 ~~ , H01.000 m:l laJlsl\{.',!4a kla . Iz
Leh dr%av se je ohčulno !)Q\'cČ'al iz voz ccluloznega in jamskega lesa)
žagallega lesa. Hus ki izvoz je padel

od 10)72.000 m:J Jla 8)596.000

Slovenij(~

111 :1.

1. 1936.

Iz letnega poročila
posnemamo podalke ) I,i
našega lesa :
1. po Dravi je
januarja
11 splava\" z
februarja
7
mal"Ca
7·t
aprila
12:.3

gozdarskega odst.'ka dravske hanoYine za Ido HWi .
dokazujejo pomemhen delež splavarslva pri izvoZll

maja
junija

108
124

5791

Renk

ID

7390

RiIJ6

1,1"

203

julija
avgusta
seplembra
okLobra
no\'embra
decembra

142
8G
118
R2
139
38

8109

Save

40

G15

Hadef
57
Podkraj 12
Sevnice J!")

088
J 7~
t05 'j

skupno

šlo :

22·1
211

m ~1

,1188

GG8G
.H)~()

l'

71~l9

33GO
.. !1792
, :H49
SphlVO\,

z (j2285

2. po Savi je šlo:
10 splavo\' z 1'15
Kresnic 12
192
" Li lije
SO
785
» Pasjcka 232
37KO

iz

"
»

"
'

------~~-----------

1032

lesa

11)3

,.
lesa

Bn~ga

"Blanc('.
. I\:rškeg<l
skupno

111 :1

lesa
"

280

H

l(i·{

7

U7

.32D spla\'o,' z 8;')27

I'

l)lJ

ksa

:l. po S<l\' illji in Sa\'i je šlo :
.:tO splayo\" z GGO lU~ leS:.I.
Bočne
120
n~lD
" 72f:O "
Ljuhn<l GOO
11
~lozi\'ja 2-10
., 2·lO0 "
" ltet-i<:e !UO
,URD
,.,
Laškega
GO
"
S. Petra
"
,'):\[.;
pri Zid. 111. 2l.i
skupno
·l3n splavO\' z 16218 m ~ lesa

l/. Cl'l.ia

Od lesa, spla\'l.iencga po Dravi, .ic ostalo \' mcjah banovine ca SU/ lil Čl'Z

meje pa je šlo ca 920/0 ali 57.350 rn 3 .

.

Od lesa, splavljenega po Savin.i i in Savi, se jc porabilo v SIO\·cni.li ca 23(1 '"
in iz banovine je šlo ca 750/0 ali lS .G50 m 3.
V vseh spJ:wih je Lorej hilo Jd a HnG. ca 87 ODO m: 1 Il' ~ a iII od lega .it'
bilo izvoženo iz Slovenije C~:'"' 7G.OllO 111 3.
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Zakoniti predpisi in okrožnice
b:

prHraČ.una ~zdalkoy

in dohodkov dnl'rskr. hmwrhw za klo 19B5

St"arni izdatki za gnzdal'sh'o;
i:t])olnil('\' gozdIlih t\rc\'C'snic in pc<lpore za clrC\"('sllicc o]'l'aj.lliil
kmcLijsldh odho)"o\".
... . . , . . . . ... . ..
podDore in slrošld Z<.l }logol..do\·;'lf1jc slabol'odnih zemljiš(' za (h]):\\'0 in oddajo gozdnih sadili: slromašnim oseh am, elcl-ji dncVI, nagrade in diplome za ,"zorna pogozdO\'<lnj8
za pogozdonllljc Kra~a .
Z <.1
gozc1:'lrs]..:o pmsn'to
pod piran.ic lo\'sh'a .
jll'ispl'\'(~l, k oskri>nini siromasliih gojl'llcp\' gozdarske šole \. :'IIal'illoru

diJl
'\

no.our

;n.(j()o·- lJ.OI:O '· -

.) nco'-·-

;~.).C()O·-

1 J8.0nO···

skupIlo

Sh'at'ni izdatki za
\ · Zdl·Žl'\'~lIl.ic

:~~.

Hn~j.mj{'

hudum'uHcwr:

izpoilljn;Jnje hl1dolll'lliških zgradh , n.iih nadziranje in hlV<lnjc ( polni stj'o~;]';i, dn('\'llic(' in Illezdc umskih ill
l'izil-Ili.h dl'la\'cc\', 1l1c)\('l'i;'lI, orod.ie itd.;
za šludiJ in izdelavo llaC'I'!O\' (pl'edltodlla elcla, \'oclopra\'lw
razprave, polni stroški, raZl1('. polrel>šč'inc ilc\. ; . . .
za nacialjc,"<l.nje z,lčdih del in llO'.'<l deln (omdjt'. malerial. Illezde, polni slroški iLtl.; . . . . . . . . . . . . . . . .
Illljn:t elel;! oh 11lIdolJl'Iliskih pop1avahill
dela za njih P)'{'Pl'l'ČC
\'[tn.il' (mczde, mnlcl'ial , potnine iid.)
l1a:l~I\'a iu !ll)!Jl';\\' jit) l(Jllli,"'nih .iJl.',lruI1H.'[lio\·, risalnih iII lchnil'[lih pripomočkov

dii]

in

~iJ.OOO' -

-

2iOO()O'· .
t20.000' .. ·

10.000' .. -·
735.0UO'-

skupaj

Slnll'ni izdu!ki niž.ic gozdan;he šo1(· ,. !:HarHwru:

".OiU)'--,

:n.so:r .-

kur.ian!, I'azs\'clljavll, voda ilel.
ul'ilCl, zl>irl\e, il1\'(,:lllal'
slroški illlci'llala
s!l'ošl,i IC(\ljl'\'
razni izdalki
:-; 1, li pn,i
Stvarni izdalki lwmisi,j(\

din
;').0:)(;

slro~ki in ekskurzije.
pisal'lli~ki slmški in knjige

]loini

5.0:10'· .
7X.0::O· · i).O()O' ·
1 .0()()' - ,
1;~(j . 800'-

~a

ag!'arne

op(~l'a('.i.i~:

naba\'u ill popravilo ll'bni(-J)ih inslnlll1i.'lllO\', risalnih in ie111li(l1ii1
pl'jpomo(~ko\'
ler lisko\'in . .
. ., . .. .
kll1l'lijsl<c razslan' ) mlkwa sU 'oko\,llih knjig, lT\'ij, karl, podpore
za l))allšarske ('čaje, študijska potovanja
.
sll'Oški za publikacije o komasacijah, uredbah ild.
režijski ~ll'ošJ{j pri delih'all . . . . , . .
.
šludjj iu projekli za uredbE.' in mcliol'(1cije skupnih zemljišč. lll'rensko in pisal'lliško delo . polni1H.\ 1l1akl'ial i!d.)
podpore za 11ll'liol'<.leije agralAnill 0PlT~H.:iJ

skupaj

izredni i;r,cialki za zgradilev hleva na :\"knilJi plal)ini (20.000 din)
ill prispevek za zgradile\' Kmetijske poskusne in kontrolne poslaje \' Ljubljani (150.000 din) .

cliu

2X.O()O'·

5.000· · .. ·
6.0r:f), _oo
1!1.000'· "
:.lIU)()O'- .
2,)0.000'- .

3·U .oOt)' --din
170.000'-
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·s

Stvarni izdatki za bano\'inski ribogojni za\'od \' Bohinjski Bistrici:
din
pisarniški slroški, kurjava itd . .
1.000'najemnine
43.900'-lovnine
.
.
6.000'- nabava in vzdrževanje ribarskih in obralnih pripomočkov
47.000'-·
hrana za ribe
73.000'100,000'-vzrej a mladic
razni izdatki .
1.000'skupaj
271.900'-

Nekateri novi zakoniti predpisi.
(Iz Službenega lista dravske banovine, leto 1938.)
.-\.'vlentično
tolmačenje uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov, čl. 2.;
odst. 1. čl. 3.; odst. 2. čl. 3., čl. 5. in čl. 24. (št. 20/131 ).
Pravilnik o ustroj u iu poslovanju posvdo\'alnih ribarskih odbor<n(št. 21/136).
Navodila glede zaposlitve tujih držad.lano\' z dodeliLvijo na nedoločen

čas (št. 23/149) .
A,;Lenlično tolmačenje
odst. 1. čl. 20 (št. 24/154).

uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov, odsL. 1.

čl.

2.

.
Spremembe in dopolnitve člena 22. oh(':nega pravilnika o voznih in pre,,<unih ugodnostih (št. 24/155).
Pnwilnik o banovinskem proračunu dra\'ske banovine za leto 1938/39.
(št. 26/ 163).
Prorač'ull
"Bednoslnega sklada" dra\'ske banovine za lelo 1938/3H.
(šlo 2G/ 1(3).

N aredba o omcjitvi uvoza in prevoza živih in mrtvih zajcev, kllllCCV in
drugih uomačih in divjih glodavcev in njih delo," v in skozi Jugoslavijo
(št. 27/170).
Odprava prepovedi uvoza in prcyoza živih in ubitih zajcey, kunce\' in
nj ih delov (š t. 27/172).
Ft"cdba o poslavljanju in izbiral1ju izvedence\- za cenitve l)cpremi<':nin, o
njih nagrajanju in o postopku pri cenil vah (šl. 28/179).
0JO\'O a\'lentično tolmačenje uredbe o lik'i'idaciji kmelskih dolgo\', oclf.l. -1..
(1. 3.) odsl. 2. <':1. 8. in čl. 42 (št. 28/ 180).
A. vlenličllo tolmačenje uredbe o kmetijskih ZbOl'llicah (št. 28/ 181).
Proračun izdatko\' in dohodko," dravske banovine za leto 1938/39.
(št. 29/ 183).
Odločba o izpolnjevanju carinskih deklaracij s črnilom, oziroma s pisalnim strojem (št. 30/190).
SprememiJc in dopolnitvc občnih uzanc Ljubljanske borze za blago in
vredno le za trgovine z blagom (št. 31/193).
Spremembe in dopolnItve odredbe o laksah Zbornice za lrgoyino, obrt
in industrijo v Ljubljani (št. 32/197) .
Uredba o podaljšavi roka za izmeno plališč na obstoječih tovornih vozilih (št. 33/ 200).
Predpisi za promet s sladkoyodnimi taki, namenjenimi za izvoz
(šL. 35/210)_
Naredba o gospodarjenju z nedoraslimi gozdi (št. 35/211 ).
Finančni zakon za lelo 1938/39. (št. 36/:214).
Pravila o opravljanju privalnih in dopolnilnih izpitov na srednjih šolab
(št. 37/ 219) .
Dopolnitev pravilnika o l.lre<liL,·j prometa z devizami in valutami
(št. 37/222).
Popravek v objavi norm za opeko (št. 37/223).
Tečaji za mesec maj 1938. ~št. 37/priloga).
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Dopisi
DECJI DAN ZA POGOZDOVANJE V
PREKl\IURJU.
Tudi prekmnrski gozdo\'i so zadnji
oživeli. Bojazen pred pomalljkruJjem in podražitvijo lesa) stremljenje in potreba po gozdarski osamosvojilvi silijo posestnike k obnavljanju gozdov. Zapuščeni pašniki,
pJ"odnale naplavine,
zamočvirjena
zemljišča in razne gozdne posekc se
7., vso
skl'bnosljo vračajo lesni pro izvodnji. Propaganda pripravlja pot
prakličnemu gozdarstvu in vzbuja v
javnosli zanimanje za pereča gozdarska vprašanja.
Izmed mnogih uspešnih načinov
propagande moramo omenili predvsem "dečje dneve za pogozdovanje"
in novo llstanovljene "okraj ne odbore za propagando gozdarstva".
Praktična spoznanja in dejanski
uspehi nam kažejo, s kakšnim veseljem in resnostjo pogozduje ljudskošolska mladina pod vodstvom svojih
učiteljev in gozdarjev . Na tisoče jJ]
tisočc prekmurskih otrok se je letošIjo pomlad sklonilo nacl zemljo, da
izkoplje in zgrudi temelje bodočim
gozdoyom. ~~nogi so videli njih delo;
ga odobravali in v mnogih primerih
ludi posnemali .
Ta dejslva so napolila odbor za
propagando gozdarstva,. da v okviru
svojega dela pl'ipravi vse polrebno
za izvedbo dečjega dneva tHeli z
gimnazijsko mladino iz Murske. Sobo lc. V sredo, dne 6. aprila, se .lc v
rani jutranji uri zbral ves propagandni odbor, profesorski zbor, gozdarsko osebjc obče uprave in vse
dijašlyo. šeststo mladih dijakov jc
l{renilo iz rnesla po hližnjici v gozd
"Fazanarija", kjer leži večja pose]..:a.
Po kratkem nagovoru predsednika
odbora je podal strokovno tolmače
nje okrajni gozdarski referent. Ker
so bilc jamicc že izkopane, se je začela takoJ praktična saditev.
Z zanimanjem je mladina sadila
lel' kazala pri delu vso resnost in
voljo, posaditi sadike res vzorno.
Vsi smo pogozdovali. Tudi profesorji so sadili in tekmovali,kclo
bo posadil več sadik. :Mnogi so si jih
zaznamovali, da jih morejo tudi pozneje najti in presoditi uspeh svojega dela. Odnesli smo najlepše spomine na dan pogozdovanja. tutili
čas

smo, da so gozdovi res dragocen zaklad slovenske in prekmurske zemlje.
Skrbimo, da ga ' homo znali ceniti,
ohranjati in vzgajati!
Polo čIli k Martin.

IZ

L.JUBLJANSKE

PODRUZNICE

JUG. SUiUARSKEGA UnRUžENJA V
LJUBLJANI.
Dne 20. aprila t. 1. je bila v Ljubljani odboro\'a seja. Na dncvnem redu sta hili poročili o Gozdarskem
vestniku in o podružnični gozdni
dr·e vesnici. Predsednik dr. Vidic jc
pozdraYiJ šefa gozdarskega odseka
banske :uprave in inspektorja in~.
Sivica, k.i se je na vabilo odbora
udeležil seje. Po uvodnih formalIlostih je ing. Sološek poročal v imenu
uredništva in uprave Gozdarskega
yestnika. Iz poročil .le bilo razbrati,
ela je število naročnikov zadovoljivo
in da se je priglasilo Ludi do\"ol,l sotrudniko," , ki so pripravljeni sodelovati. Po poelau<.>m poročilu se .ie razvila obširna slvarna debata, v kalero
so posegU ing. SiYic, dr. Vidic, ing.
Rihtar, ing. Virnik in drugi. Bilo je
mnogo predlogov in n3svrlov, kako
list čim bolj razširili in izpopolniti; odbor je tudi soglasno določil Y predslavništvo kOllzorcija kot
svelovalca ing. Cirila Rihlarja in ing:.
Frana Pahernika . Predsednik podružnice in urednik lisla sla se zahvalila
inspcklorju in.,g. Šivieu, ki z izredno
naklonjenostjo spremlja Gozdarski
\"estnik na njegovih prvih . korakih v
življenje.
Poročilo
o podružnični goz~lli
drevesnici je odpadlo, ker se njen
li pravi telj ni mogel udeleži ti sej e.
Ing. K. T.

ODDAJA LOVIšC.
Začasna

državna upranl razlaščc
nih gozdov v Ljubljani je oddala v
pOdl:OČju vg?zctne l1prav~ v Crni H.a
JaVl1l dl'azbl dne 5. apnla t . 1. 10\'1ščc Dretnik s površino 523 ha za doho 12 let od 1. aprila L 1. napreJ
g. .2elezniku Blažu iz Maribora. Le lna zakupniua znaša 1100 din.
Ista uprava je na javni dražbi dne'
13. aprila t. 1. oddala lovišče H.avnl'
(Grčarice A) v pOdl'OČjU gozdne upravc Koc::evje s površino 1419 ha g. Hafncrju Josipu v Ljubljani. Letna zakupnina je 2555 din.
li.
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar
ac1raš - česmika, crnika, die europii.isehe Lebcnseiche, Quereus ilex

jam = gorski hrest. - Besedo rabijo
. na Pohorju, v Dravski in ?lfežišl(i
dolini lel' na Robanskem.
(L. ).
bela hikorija - bijela hHwrija, die
javor - javor, der Achorn, Acer.
weil~e Hickory, Can'ya alba (NuL.)
jelša - joha: jalša, elie Erle, Alnlls
Hicoria ovata (Brit.)
jesika = trepetlika
bela jelša - die \VeiBerle, bijela joha~
kanauski topol - kanadska topola,
A.lnus incana (Wild. )
die kal1adische Pappel, Poplllus
beli topol - bijela topola, die Silhercanadensis (Monch.)
pappel, Poplllus alba (L.)
letnica - granica medjll godo\'ima,
beli gaber - obični grab, die Haindie Grenze zwischen Z\vei Jah1'hllChc, elie WeiBbuche, Cm'pinus
ringen .
helullls (L. )
mlečni javor javor mliječ , der
beli oreh - bijeli or ah, obični orah
Spilzahorll, Acel' plalanoldes (L.)
elie europiiische \\TallnuP.!) JugLans
navadni oreh = beli oreh
oreh - orah, die \ValnuCJ, JugIans
regia (L.)
ostrolistni javor = mlečni javor.
bor - bor, die F6hrc, die Kiefer,
planinska jelša = ieLcna jelša
Pinus.
pravi koslanj - piLomi kestcl1 , die
hres[ hrijesl, bresl, die UIme,
lIlmus.
curopaische Edelkastanie, Casianea
bukev bllkva, die Buche, Favesca (L. ), Caslanca sativa, (MiH.),
gus silva Lica (L. )
CasLanea ,"uJgaris (Lam.)
cer - obični cer, die Ziereiche, Querpuhasti hrast pahuljasli hrast,
CllS CClTis (L. )
mcdunac, die Flaumhaarige Eichc
črna jelša ema joha, die Schwal'zQuercus pnbesccns ("Will. ), Qucrerle, die Ro lerle, Alnus gllltinosa
CllS lal1uginosa (Thu HI.)
(GacrLn .)
rdeči hrasl crveni hrast, die Rotčrni topol crna topola, jagnjed,'
eiche, Quercus rllbl'a (L. )
die ScbwarJ..pappel, POPUlllS ni- sivi topol - siva Lopola, PopuLus cegra (L. )
noscens (Smith ). Ta vrsta topolov
črni gaber crni grab , primorski
naslane s l,ri žanjem' trepetlik in
grab, Cat'pinus duinensis (Seop .)
belih topolov.
topol __ topola, die Pappel, POPUlllS
Carpinus orienLalis (Lam.)
črni oreh crni orah, die sch\varzc
topola = topol. - Besedo rabijo na
Gorenjskem okoli Kamnika, Tr\\TalnnB, Juglans nigra (L. )
ži ča in Ludi drugod , v Savinjski
deblo - deblo, dcl' BallU1S1amm, der
dolini, v Dravski dolini, na poBaumschaft.
horju) na Kobanskclll, v }.1ežiški
dob - lužnj ak, die S Lieleiche, Qucrdolini, na Dolenjskem, na Notra.njcus pedunculala (Elu'. ), .QuerclIs
skem in v Krajini od Polj čan do
rohnI' (L. )
domači koslanj =
pravi kostanj
SoLle. Zdi se, da je la beseqa na
gaber - grab, elie Hainbuche, CarSlovensl~el11
bolj razširjena kot
pinus
književno pravilni topol.
lopoika = topol. - Besedo rabijo d egabrovec - hmeljasii ,arab, grabric,
loma na Pohorju in na DravsI{em
die Hopfenbllche, ustrya carpinifolia (Scop. ), Carpinns Ostrya
polju.
(L.), Ostrya vulgaris (Will .)
Irepetlika - lrepeLljika, jasika, die
ZiLlerpappel, Populus trcmula (L.)
gorski brest gorski hrijesl. die
lropola = trepetlika. - Beseda je
Bergulme, die WeiCJulme, Ulmus
. montana (Smith ).
doma v Selški dolini
gorski javor - aorsld javor, bijeli
zelena j~lša - zelena joha, die Grll11javor, der Bergahorn, Acer pseudoerIe, die Bel'gerIe, Alnus viridis
plalaJ.ll1s. (L. ).
(DC), Alnus Alnobeiula (Hartig)
graden - kilnjak, brdnjak, Quercus
šlorg sLaro duplasto ali votlo
sessiUflora (Sm.)
drevo, staro šuplje drva (stabio ),
hrast - hrast, die Eiche, Quercus
cin alter hohler Baum. - Beseda
jagnjed jablan, die italienische
je zapisana v Pleteršnikovem sloPappel, Pop111us nigra var. pyravarju.
midalis (Spach.)
štoroyje = panjevje
o
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Lesna trgovina
Tarifa za izvoz jamskega lesa v Bolgarijo.
Od 20. marca do 31. maja t. 1. veljajo za 100 kg jamskega lesa, ako
se naloži najmanj 10.000 kg, sledeče voznine, računamo do državne meje pri
Cal'ibrodll od postaj :
din
din
Brezno-Ribnica
1660'- in 1360'-Ormož. _ .
1550'-- iu 1280'1750' --- in 1440'Domžale , . .
1700'- in 1400.--Podnart-Kropa
1700'--- in HOO··Dolnja Lendava
1560'- in 1280.Prevalj('
1580'- in 1300'-Dravogl'ad-Meža
1690'- in 1390'Pluj.
1700'-- in 1400'-Fala
. .. .
1640'- in 1320'Slovenj Gradec
1780'--- in 1460'-Gornji Dolič
1700'--· in 1360'-Stara Cerkev .
1740'- in 1430'Gradac v B. Kraj.. 1640'-·- in 1350'-Slična
. . .
1690' --- in 1390'·--·
Grosuplle . .
1720'-- in 1410'--·
Straža-Toplice
1650'-..- in 1320.-·,JarŠe-Mi.>.ngcš
1700'- in 1400'- - Sv. Lovrenc na P_
Kamnik . .
1720'-· in 14:10'-Smartno ob Paki . 1670'- in 1370'-Kandija.
1680'--· in 1380'--·
šošlanj-Topolščica 1680'-- in 1380"Križe-Golnik
1750'-- in 144.0'Trebnje
. , . . 1700'-- in 1400'Ljulomer
1580'- in 1300'---Uršlla sela-Toplice 1670"-- in 13,10'l\-1islinje . ."
1700'- in 1360'--Velika Loka. . . 1720" ..- iu 1380"-1670·_.... in 1340'-:Mllrska Sobota
1590'-- in 1310' -Vuhred-~-Iarenbe]'g
1660' - in 13:~O'- ·
Novo mesio.
1680'- in 1380'·
Zalec
.
.
Na prvem meslu so napisane \'oznine, ki veljajo pri kal"tiranju, ua
drugem pa liste, ki veljajo z vračanjem voznine, če se do 31. maja izvozi
najmanj 2,000 lOIl jamskega lesa.

Nova tarifa jugoslovanskih državnih železnic.
31. maja 1938. izgubijo veljavo sledeče tarife z vsemi izpremcmuami in
dopolnitvami: 1. im"ira za uvoz hlaga, zvezek 1. ocl 1. julija. 1$)33.; 2. larifa za prevoz blaga, zvezek 2. ocl
1. juUja H):~3.; 3. seznam poslaJ k
zvezku 2. od 1. jnlija H)33.; .f. seznam
predmclov k zvC'.zku 2. ocl 1. julija
1933.; 5. larifa za prevoz blagu) zvezek 3. ocl 15. avgusta H)34.j aneks k
tarifi za prevoz blaga ocl 15. maja
1936.
1. junija 1938. stopijo v veljavo nove tarife : 1. tarifa za prc,·oz blaga,

zvezek 1. i 2. tarifa za prevoz blaga,
zvczek 2.; 3. seznam postaj k zvezku
2.; ,1:. seznam predmeto\' k zvezku 2.;
5. tarifa za prevoz blaga, zvezek 3. ;
o. anel,s k larifi za pre\'oz hi aga.
Nove larife se bodo dohile od 20.
maja dalje naprodaj pri Biroju za
prodajo žel. larif, Beograd, Zmaja od
Nocaja ulica št. 12. Cene : zvezek 1.
din 7;)'-, zvezek 2. di.n 175.-, seznam
postaj din 30.-, seznam predmeto\'
din 15.-, z\"czck 3. din 73.- jn
aneks din 80.--.

češkoslovaško-madžarska

Zdi se, da bo v kratkem prišlo do
pogajanj med Ceškoslovaško in Madžarsko, ki naj omogočijo povečanje
izvoza lesa iz Ceškoslovaške na Madžarsko. Ce ško slovaška je že slavila

trgovska pogajanja.

Madžarski predlog, da se povečajo
kontingenti za izvoz slovaškega iu
podkarpalskega lesa, zato pa je pril)l'avljena povečati svoj uvoz 'ži\'il1c
in mesnih izdelkov.

Spremembe lesncga gospodarstva v Avstriji.
Poroč-ajo,

da ni upanja na več-ji
izvoz avstrijskega lesa. Proti kOllC-lI
marca so bile namree ukinjene nem·
ške carine na uvoz avstrijskega lesa
in avstrijsko lesno gospodarstvo hili,
da se. povsem prilagodi nemš.k emll
trgu; ludi cene se pl"ibližujejo vedno

bolj in bolj nemškim 1esnim cenam .
Nemške oblasti so že pridno na
d·e lu, ela dol06jo avstrijskim gozdo,'om in njihovemu izkoriščanju pripadajoče jim mesto v okviru nemške
gospodarske šliriletke. Ta načrt predvideva zlasli razširjenje industrije za
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kemijsko prcelehwo lesa . Pričakovali
je tudi , ela bodo nova nemška 011asiva omejila dosedanje prekomerno
izkoriš(~anje avstrijskih gozdov in lucii v Avslriji uvedla zadevne st.'oge

Sporazum med

Nemčijo

predpise ) ki veljajo za prejšnje nemško ozemlje. Po teh precipisih, ki
so v veljavi za dobo štirilelke, je sc~
nja določena na 50%
prekoračenje
naravllega letnega prirastka.

in :Madžarsko o prodaji avstrijs]{ega lesa.

Glavna določila tega sporazuma so:
Kontingent mehkega žaganega lesa
je H.ono vagonov, toda Nemci niso
obvezan i, izvozi li vso množino. ;.Ja
Madžarskem so ukinjeJli vsi prejšnji
ukrepi, ki so zago ta djali plasman·
avslrijskega lesa. Zdi S(> , da bo od
tega kontingenta dejansko izkoriščena
samo polovica ali še manj . Cene a\'sirijskega le sa so namreč z1l3,ino poskočile in zadnje mefabr-cene so za
vse sortimcnte zvišane za S 3'50, razen za ozko blago, čigar cena se je
zvišala celo za S f5'-, in za kralko
blago, ki se je podražilo za S 1"-,
Te cene se \' denarnem prometu z
Madžarsko Z<l.l'aČlmm'ajo po novem
tečaju šilinga , kar pomeni v pengih
podražilev za nadaljnjih 19.50/ 0'
.Kontingent mehkega lesa je GODO
vagonov. ::--Ji pa verjetno, da 1.>0 izvoženih več kol 4000 vagonov, Pogo -

elene cene za okrogel les so zvišane v
primeri z lanskimi cenami povpreč
no za S 3'30. Razen tega je treba računa li s tečaj no razliko H),5°/ o.
Konlingent jamsl,cga lesf1 je. ~ 5200
vagonov; gospodarskI kl'Ogl pncakujej.o, da ho izkoriščen v polni meri.
Cene so ravno take kot lansko jesen ) samo tečajna razlika H)'5 0/ o jih
bo nekoliko dvignila.
Kontingent celuloznega lesa je 1200
vagonoy i računa se, da bo izvožena
celolna količina . Osnovna cena je
:32.50 pengov za pnn franko Cselep;
lucli tu se mora še prišteti že omenjena tečajna razlika.
Verjetnost, da kontingenti ne bodo
izkol'iščeni v polni meri, pripisujejo
lesni gospodarstveniki visokim cenam
in veJildm lastnim potrebam Nemi::ije.

Romunsko-madžarska trgovska pogajanja.
POl'o(:ajo, da je že prišlo do sporazuma glede kontingentov za nvoz
romunskega mehkega žaganega lesa
na r-.ladžarslco . Zdi se, da bo kontingent za lcto 12.500 vagonov, in
siccr: redni kontingent 10.500 vagona\' in superkontingen t 2000 va go-

Podoha je, ela še ni prišlo do konč
nega sporazuma glede plačevanja ;
zalo se pogaj anja naualj ujejo v Bukarešli, končala pa se bodo v kratkem, kakor se pričakuje, v Budimpešti.

no,",

Poljski les na madžarskem trgu.
Zaradi ustavljenega lesnega uvoza
iz Avstrije se je na l\'ladžarskem po\'ečal interes za poljski les. Kljub
\'iš.iim cenam, ki so jih morale
madžarske lnelke plačali za poljski
les, se zdi, da .ie prišlo elo znatnih
lmpnih sklepov. Glavni razlog' za

U\'oz. lesa iz Poljske je y plačilnih
možnostih med :M adžarsko in P01.1sko . Podoba je torej, da bo 'Madžarska slrcmcla tudi vnaprej za tem,
ela si zago lovi dobavo lesa s 1diringom.

Romunska-italijanska trgovska pogajanja.
V Rimu hodo v kratkem poga.ianja, ki naj omogočijo med obema državama boljši pla6lni promel ocl dosedanjega. Cc se bo dosegel
sporazum, bo prišlo še do pogajanj

o Llagovl1cm prometu. Vidimo , da
se tudi Romunija poteguje za ilalij anski trg; gre zlasti za izvoz lesa
v Halijo.

Prcmija za izvoz lesa y Romuniji.
HOll1unija namerava povečati izyoz
lesa in sestavljena je že strokovna
komisija , ld naj prouči predlog o
premijah za izvoz lesa. Nekateri po-

ročajo, da bo pl'cmija za Levanto
5-10 % , za Anglijo, Holandijo, Južno Afriko, Francijo in čezmorske države 15% '

117

Naš lesni izvoz in Italija.
Nemški list "Die K6lnische Zei- političnemu stanju. Kljub temu pa
tung" poroča, da Avstfija sicer ne
Jugoslavija, kakor list pripominja na
bo mogla kriti vseh nemških potreb
koncu, zaradi tega ne bo utrpela nopo lesu, da pa je vendar pričakovati,
bene škode, ker bo mogla prevzeti
da se bo jugoslovanski lesni izvoz · glede lesnega izvoza v Italijo dosedav Nemčijo zmanjšal, čim bodo trnjo vlogo Avstrije.
govski odnošaji prilagodeni novemu

Anglija bo rabila mehki les.
Po poročilih Jugoslavenskega kurIfJa je upati, da se bo po vsej verjetnosti stanje na mednarodnem 1esllem trgu izboljšalo. Za barometer tega stanja se smatra angleški lesni
trg. Anglija je razpolagala do nedavna z veliJami . zalogami lesa; zato
je v zadnjem času svoj lesni. izvoz
iz raznih držav precej omejila. Ker
pa je sedaj večino svojih zalog, zlasti mehkega lesa, porabila, je čutiti

·na lesnem trgu povprečno neko
zboljšanje kakor v povpraševanju tako tudi nekoliko v cenah.
Ang1eški trgovci nameravajo letos
nakupiti še večje količine mehkega
lesa lwt navadno; nekateri celo menijo, da si misli Anglija pripraviti
zalogo mehkega lesa za vse leto
naprej in to zalogo s stalnim dokupovanjem tudi v bodoče vzdržati na
isti višini.

Letonska je ukinila izvozne carine za jamski les.
Letonska je za leto 1938. ukinila
izvozne carine za jamski les. Iz te
države je bilo izvoženih v prvih 10
mesecih 1937.1.500.000 plm in tako je

prišla Lelonska na tt'etje mesto med
evropskimi izvoznimi državami, za
Finsko in Rusijo.

Prost uvoz lesa na Dansko.
Danski Valulenkontor, ki razdeljnje devize za 11voženo blago, je
uvrslil vse vrsle lesa, razen bukovine, v seznam svobodnega blaga. Na

la način nameravajo olajšali in pospešili gradbeno delavnost na Danskem.

švedsIm kupuje oglje na
V začetku tega leta so švedske
železarne naročile iz C. S. R. večje

češkoslovaškem.

mnoZllle oglja, ker so bilc zelo zadovoljne s poizlmsnimi pošiljatvami.

Prepoved izvoza hrastovine iz Romunije.
Po dosedanjih poročilih moremo
sklepati, da ho \' kratkem v veliki
meri omejen romunski izvoz hrastovinc. Razlog za to je v čezmer-

nem sekanju romunskih hrastovih
gozelov in v slabih rezultatih lici lacij za ·dol>avo železniških prago" 1'0mnnskim državnim železnicam.

Reguliranje cen žaganega lesa v švici.
Pri pomladanskem zasedanju Zveze švicarske lesne industrije so razpravljali največ o vprašanju cen žaganega lesa za lelo 1938. Dosedanjo
pmkso s ceniki, ki naj ul'avnajo cene, so opustili. Mesto tega se bodo
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določ.ile za posamezne švicarske pokrajine najnižje cene, ki hodo po
možnosti proglašene za ohyezne. V
la namen so razdelili državo na pet
pokrajin, za katerih vsako bodo v
kralkem izdelani ceniki.

Lesna trgovina Slove-nije v aprilu 1938.
(Od posebnega dopisnika
Kakor je bila za prošlo leto značilna lesna konjunktm'a, ki je v jeseni dosegla svojo najmočnejšo fazo, tako je v tem letu opažati vedno
večje nazadovanje. Produkcija se je
za te kratkodobne konjunkture izredno razvila in ta razmah - kar
je posebno važno - še vedno traja,
čeprav postaja povpraševanje iz dneva v dan manjše, Izboljšanja je pričakovati le, če si bomo pravočasno
zagotovili zunanja tržišča, kamor lesni izvoz naraVllO teži.
Bistvo zdravega in uravnovešenega gospodarstva ni namreč salllo v
tem, da je dana trenutno producentu možnost dobrega plasiranja blaga.
Ce mislimo tako, varamo sami sebe,
kajti pozabljamo, da večina blaga ne
gre neposredno od producenta v roke konzumenta, temveč opravi to pot
po posl'ednilcu - trgovcu. Zato je za
nadaljnji razvoj trgovine važno, ali
bo trgovec lahko vnovčil kupljeno
blago.
Kako je v tem ozil'u z lesnim tr-

Gozdarskega vestnika,)
gom? Če sc pOllludimo pri domačem
trgovcu, kot prvem posrednihl blaga, vidimo, da so skladišča polna in
da večina lesa in lesnih izdelkov šc
ni našla poti do kOl1zumenta. Sldadišča se torej
polnijo, produkcija
blaga pa se nenehoma nadaljuje, ka- .
kor da bi imela zadovoljevati vedno
nova in nova naročila.
Naša pričakovanja se v marsičem
niso izpolnila, Izvoz nazaduje. Domača gradbena dela so razmeroma
skromna. Priključitev Avstrije le
Nemč.iji, vsaj trenutno, še ni prinesla
za našo lesno industrijo onih ugodnih posledic, ki srno jih splošno pričakovali. Vrhu vsega pa smo zašli
še v fazo hiperprodukcije, katere neugoden vpliv na naše lesne gospodarstvo smo že v bližnji preteklosti
tako neprijetno občutili.
Tega zla ne bo mogoče tako dolgo
odslraniti, dokler se produkcija lil
potrošnja načrtno ne uredita. Toda
od načrtnega gospodarslva smo mi
še zelo daleč.

Cene lesa y aprilu 1938.
Velike 6rke pomenijo posamezne pokrajine v Sloveniji: A = Zgornja
Savska dolina, B = Kokrška dolina, C = Kamnik - Zagorje, C = Savinj~ka
dolina, D = Saleška in Mislinjska dolina, E = Mežišl,a dolina, F = Dravska
dolina, G = Južno Pohorje, H = Slovenske gorice, 1 = Prekmurje, J =
Dravsko iu Ptujsko poljc, K = Krajina, L = Dolenjsko, M = Bela Krajina,
N = Notranjsko, O = Polhograjsko. Cene pa veljajo za plm (m3), v kolikor
ni drugače napisano.
Izdelan les, na postaji
Smreko\'i hlodi: B 90-118, C 183 145, F neobcljen 125, obeljen 160, .J
do 170, E 115-170, F 150, G 130-200, 135; jamski les: D 125, n borov 115,
F 100-150~ 1 borov 170, J 100-120;
J 200-250: J (stavbni les) 140; llUlrovi
kolarski les: J jesenov 250-400, J
hlodi: C 120-150, G 120; horovi hlodi: E 180-320, G HO-200, 1 nacl 30 brestov 200-350; smreko vi drogovi:
cm 160-260, 1 nacl 40 cm 250-270, G bOl'ovi 160--200, 1190-220, J (kos):
J 200-250, J (stavbni les) 130-HO; 4-5'50 m 3, 0-8 m 3'50, 8'50-10 m
mecesnovi hlodi: B H)0-270, G 200 7-9, 10'50-12 m 8-10, macesnovi
do 230; hrastovi hlodi: C 270-340, vsak kos 2-3 dražji; smrekovi trami:
E 170-225, F 160, G 130-250, 1 tenl\i
1 470-600) J la od 500 naprej: jeseborovi 200-240, J 300-350, J droben
novi blodi: C 810-950, G 700-1300;
250-300, J trd les 400-500; železfurnirski les: 1 hraslov 600-770, J
jeEev 200-260, J topolov in orehov niški pragovi: hl'aslovi 1 (kos) 30
do 41.
200; celulozni les: A neobcljen 125
do 130, A oheljen 140-145, C 135 do
Cene
Začasna

stoječega

lesa, dosežene na dražbi.

državna uprava razlaš6enih gozdov v Ljubljani je na javni
dražbi dne G. aprila t. 1. dosegla za
mehko hlodovino na panju v gozdih

pri Krvavi peči, občina Velike Lašče,
50 do 150 din za 1 plm, to je povprečno 32 0/ 0 nad proračunsko ccl.-,
no.
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Povpraš_evanje
265 --- HaHa: zaslorniška l\Tclka išče
zveze z našImi zasLopniki, Id
želijo prodajati svoje pridelke
\' Palestini.
273
Pariz: glog (Crataegus oxiacantha).
284
Port Said: hrastov les.
289
Berlin: hrasLovi frizi, hrasto\'
žagan les in jesenov les.
291
Amsterdam: les vseh vrst.
292 ,,- London: londonska tvrdka išče
poslovne zveze radi plasil'anja
blaga v Angliji: mehek in trd
gradbeni les vseh vrst, oreh 0ve in hrastove furnirje, dele
lesenega pohištva, podpelnikc,
paxkete, les za palice, ]mkoye
doge, špulcc, držaje in kuhinjsko orodje itd.
293 - Bremen: VSakO\Tsten les.

jz

inoz.e mstva.
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Berlin : les, cement in eigareLni papir za izvoz v Irak.
323
Tel-.'\. viv: išče se zastopstvo
jugoslovanskih izvozniko\' za
lesene zaboje. Prednost ima.io
podjelja, ki so priprav lj ella
vršili kompenzacijske poslc s
pomarančami Y Jam.
333 - J\lal1chesler: orehove deske.
334 - \V alJJ1e-Eidskel: sm'o\'i irizi
za p arl-:e te.
337 - \Vidnau: bukovina za drva.
338 - Trst: leseni ročaji za srpe . in
kose.
Pripomba: InLeresenti naj se ohrnejo za naslove na Zavod za pospeševanje zunanje trgovine Beograd,
Ratnički dorn. Pri vprašanju naj napišejo zaporedno šlevilko povprašeyanja in kraj.

Valute in devize
Uradni

tečaji

za maj 1938.
Finančni minisLer je določil za
ma.] sledeče uradne tečaje , po l~a
terih se imajo izplačevati lakse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. 1. d.:
1 napoleondor . .
din 298';30
1 zlata turška lira
:l3f),70
1 angleški funt
238'I!R'20
1 ameriški dolar
1 kanadski dolar .
43'1 nemška marka .
14'50
"
1 poljski zlot .
8'15
:l avstrijski šiling
8'50
1 belga
7'40
1 penga , . . . ,
S'60
1 brazilijanski milrajs
2':"55
1 egiptski funt, . .
240'1 palestinski funt
237'--·15'50
1 argentinski. pezos
12'1 argenski pezos

1'25
1 čilski pezos
.
" :1 '~'1 [urška papirnata lira
100 albanskih frankov. . di;{ 1-1 lO'-150' -100 francoskih frankov
100 š\'icarsldh frankov
,
1000'--227'· 100 ilalijanskih lir . . .
2400'100 holandskih goldillarjC\J
,15'100 bolgarskih levov
32'30
100 rumunskih leje\'
961'-100 danskih krou
1110'-100 švedskih kron
,
1082'100 norveških kron .
235'100 španskih pezet .
3f)"100 grških drahem . .
151',10
100 ceškoslovaških kron
"
95'-100 finskih mark
.
81S'-100 letonskih latov .
100'-100 iranskih nij alov .
Tem tečajem je že prištet pribilek ("prim").

Mali oglasi
DRAGUTIN tUTU] - wlova. puškarna in trgovina z orožj em, Maribor, Slovenska ulica 18. Zaloga
samokresov, avlomatičnih pištol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrebščin. Lastna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožja, monlaža daljnogIedov i. t. d.
Najraznovrstnejšo manufakturo, kot
blago za dečve že a 6'- din meter, kupite pri I. TRPINU, Maribor, Vetrinjska ulica 15.
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'VALLNER FRANC, MARIBOR, Slovenska ul. 18, preparira in nagačnje po najnovejših strokovnih
načinih vse vrste divjadi ter kupuje in prevzema v izdelavo suhe
III sveže kože.

FELIKS SKRABL, MARIBOR, Gosposl-:a ulica 11, modna in manufaktllrna trgovina, priporoča
zalogo lovskega, gozdarskega lodna in sukna.

Razvoj gozdarstva in lova v Sloveniji
Ing. Anlon S ivi c (Ljubljana)
,~Nadaljevanjc)

B. LOV.
V posameznih pokrajinah, ki Lvorijo današnjo dravsko banovino,
velja že od lela 1849. zakupni Im'ski sistem.
Lov se je pred zeclinjenjem pri llas gojil in izvrševal v okviru
državnih in deželnih lovskih zakonov.
Med svetovno vojno in v prevratl1i dobi so se lovišča zelo
poslabšala: ker so bila premalo \'c1rovana in negovana.
Da v prevratni dobi lov ni popolnoma propadel in da so se
\Tnilc polagoma precej normalne razmere) je zasluga javnih, posebno gozdarskih funkcioJlnrjev pri občeupravnih oblclStvih, ki so
slorili, kar so ob lakralnih razl11crnh mogli, eln se je neupravičeni
lov zavrl. POlrudila pa se je tudi lovska organizacija - Slovensko
lovsko drušLvo -, ki je s tiskom in živo besedo vzgnjala lovec, da
so se pobriga1i za ohranitev c1i'"jacli. Koder je stalež divjadi zelo
nazadoval, se je skušalo slanje izboljšali z uvozom žive divjadi.
N arlzor nacl izvrševanjem lova je bil spočelka otežkočcn, ker
so kr8jine, ki so pripadle poclro(~ju takratne dežclne vlade za Slovenijo) imele vsaka svoje posebne lovske predpise. Zalo so se morali
nekaleri teh predpisov takoj izenačili, lako n . pr. predpisi o lovskih
J.. artah in o prepovedancl11 Jovnem času; glede izenačenja ostal ih
predpisov pa se je moralo počakali , ker je minisLrst,ro za gozdove
in rudn-ike lela 1921. začelo pripravljati okviren lovski zakon za
območje vse clržave. Seslavljenih pa je bilo od lela 1821. clalje vcf
osnuLlco,' za skupen okviren zakon; z~ldnji oSllulek je bil pripravljen
lela 1830. v iJl](>l1O\'anem ministrs( nt, vendar ni bil predložen narodni skupščini . Izdelan je hil pozneje zopet nov osnulek; ta je
d.obil dne 5. decembra 1931. sankcijo. S lem z.)konom. ki je bil razglašen že naslednji dan, L. j . 6. decembra isLega lela, je bilo lovsko
prč.l.\'o Z:l vso državo do vseh porlrobnosli izenačeno. Ta zakon
lemelji na pr;n'nem naziranj LI, ela je lovska pravica združena z zemljiško lastnino, venelar dovoljuje izvrševanje .loyske pravice lastniku
zemljišča le na primerno velikih površinah, prcclposla\'ljajoč, da
umno ukoriščClnje lova na malih površinah ni mogoče. Po teh na(:clih razločuje zakon dvoje vrst lovišč: lastna lovišča na poseslvih
z jzmero najmanj 200 ba nepretrgane površine, in lovišč<), sestoječa
iz ~:1~njših posestev Y občini, ki se clnjejo v zakup kot občinska
10Vlsc:~1.

Zakon je prevzel mnogo predpisov iz prejšnjih pokrajinskih
lovskih zakonov, veljavnih v območju savske in dravske banovine,
uveljavil pa je tudi mnogo povsem novih določb. Obvezno moč je
zakon dobil, ko so bile izdane banovinske lovske lU'erlbe li:. nekaterim
določilom zakona. Te uredbe so se lTIorale po vseh banovinah izdati
na. podlngi posebne določbe finančnega z.akona za leto 1834/35. V
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dravski banovini se je začel lovski zakon uvajati dne 13. marca 1935.
leta.
V sledečem naj kratko orišem nekaj važnejših stvari, po kalerih
lahko zasledujemo razvoj lovstva po zeclinjenju in zaznamo hibe,
ki jih bo treba " bodoče odpraviti.
Prejšnji lovski zakoni so dovoljevali lastno lovsko pravico na
nepretrganih zemljiščih od 115 ha površine navzgor; po novem zakonu je zvišana površina na 200 ha, ker je na majhnih površinah
ležje racionalno izvrševati lov. Finančni zakon za leto 1938/39. pa
je omogočil, da se fizičnim osebam, ki so imele lasten lov na površini izpod 200 ha, lovska pravica pod nekimi pogoji vrne. (Glej
pojasnila na straneh 91. in 92. Gozdarskega vestnika).
Loviti smejo v loviš čih do lastnega lova upravičeni poseslniki,
od njih povabljeni gostje, njihovo lovsko osebje in čuvaji, slednji
ob upoštevanju posebnih predpisov.
_PO novem lovskem zakonu se morajo lastna lovišča vseh javnopravnih korporaciL dalje lastna lovišča banovine, občin, vasi in
agrarnih skupnosti oddati v zakup na javni dražbi. Zakupnina pripada laslniku lastnega lovišča.
Lastnim Ioviščell1 pripadajo slej ko prej osredki, za kalere je
plačevati sorazmerno odškodnino, llstrezajočo površini in zakupnini
občinskega lovišča. Novi lovski zakon pa priznava lastnim loviščem
Ludi polosredke proti sorazmerni odškodnini, če to zahtevajo interesi gojenja divjadi. Občine pa s sorazmerno odškodnino večinoma
niso zadovoljne.
Rezervallla lastna lovišča, ki jih je 25 po številu, so ostala slej
ko prej še ohranjena. Po novem lovskem zakonu je mogoče rezervaLne lovske pravice odkupiti.
Kakor pred zedinjcnjem tako tudi danes zavzemajo največ
lovske površine v banovini občinska ali zakupna lovišča. V občinskih
(zakupnih) loviščih smejo loviti lovski zakupniki, so zakupniki, podzakupniki ter od njih povabljeni gostje in nastavljeni čuvaji, slednji
ob upoštevanju posebnih predpisov.
Teritorij občin se je pri nas radi komasacije občin povečal,
število občinskih lovišč pa zelo zmanjšalo.
Novi lovski zakon dovoljuje, da se nad 5000 ha obsegajoča občinska lovišča razdelijo; deli pa ne smejo biti manjši od 2000 ha.
Zakon omogoča tudi arondacij o lovišč in popravo meja med lovišči.
Mogoče je mala občinska lovišča tudi združiti v eno lovišče do
5000 ha površine. Po lovskem zakonu občinsko lovišče ne sme biti
manjše od 500 ha. Ako je kaka občina tako majhna, se mora njeno
lovišče priključiti občinskemu lovišču sosednje občine, s katero
tvori najnaravnejšo lovsko enoto.
Zakupnina za občinska lovišča pripada po zakonu zemljiškim
laslnikom po površini njihovih zemljišč, ki tvorijo občinsko lovišče.
Finančni zakon pa prepušča občinam, da smejo z odobritvijo banske
uprave knjižiti zakupnino kot dohodek občine. Te ugodnosti se
poslužuje pri nas ogromna večina občin.
Glede zakupnin sami;h je omeniti, da je težko povedati, ali so
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bilc relativno po površinah pred zedinjenjem ali po zedinjenju
Zakupnine so se izpreminjale ob poteku zakupne dobe, ki
je bila poprej 5-, oziroma 6-lelnu, po novem lovskem zakonu pa
je 12Ie1.na. Vpliv na višino zakupnine imajo: komasacije občin)
zakupna doba, ustanavljanje lovskih združb, tako da pri dražbah
naslopa malo dražiteljev, banovinske davščine na lovišča, cena
lovskih kart, dolžnost povračila škode po divjačini, valutarne prilike, zaščita denarnih zavodov, število in vrsta divjadi, ki je v 10višču itd. Za dobra, visokogorska lovišča je zanimanje večje, zato
večje.

Gamzi v snegu (foto: iz Loyca, 1936.)

je za te zakupnina višja, kakor za nižinska lovišča. Na 1 ha je
prišlo za l~to 1936. v banovini povprečno din 1'25, 1. 1935. din 1'30,
1. 1934. din 1'62, 1. 1933. din 1'73 zakupnine. Leta 1936. je bila najnižja povprečna zakupnina v novomeškem okraju na 1 ha din 0'13,
najyišja pa v radovljiškem okraju din 3'09 na 1 ha.
Za ohranitev občinskih lovišč je važen predpis novega lovskega
zakona, da se mora v zadnjelll zakupnelIl letu tretjina površine
vsakega lovišča postaviti pod prepoved lova; s tem se prepreči
iztrebljenje lovišča. To seveda za zakupe, ki obstajajo še po starih
predpisih, ne velja. Važna je tudi določba, da se sme ob pristanku
·občine zakupna pogodba podaljšati za vso nadaljnjo zakupno dobo.
Nova in primerna je določba, da se sme ob dokazanem pustošenju občinskega lovišča zakupna pogodba razveljaviti.
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Glede podzakupov lovišč, ki morajo bili ohlast-veno odobreni;
se po zedinjenju v bisL vu ni nič izpremenilo. Pač pa je število podzakupnikov omejeno, kakor je tudi omejeno šlevilo zakupnikov in
sozakupnikov lovišča, vse to na korist lovu . Manj kol 500 ha lova
se po nareclbi hana ne more dati v podzakup, razen če .gre za
arondaeijo med sosednimi lovišči.
O bčcllpravna oblasL va prve stopnje morajo vodili kataster 10višč. Slične predpise smo imeli tudi pred zeclinjenjem. Vpogled v
loyski kalaster je dovoljen vsakomur. Pri gozdarskem odseku banske
uprave se vodi sporedno dvojnik lovskega kalastra za vsa lovišča.
Lovnopobcijske odredbe so po novem lovskem zakonu nasproti
prejšnjim dopolnjene, deloma poostrene.
Sem spadajo predpisi o loVOpustlI) Id dajejo banu pravico,
pod~l1jšanja ali skrajšanja lovnega časa, kar se je ob upoštevanju
naših prilik tu~]j zgodilo. Zakon predvideva izjemni odstrel divjadi,
ako se je preveč razplodila, to tudi za dobe ]ovopusla. Teg'a se
lovski upravičenci poslužujejo pri nas v izcla-Lni meri.
Zakon prepoveduje izdajanje 10vskih kart onim, ki ne zn,ajo
ravnati z lovskim orožjem, ne poznajo potrebne opreznosti na loyu
in bistvenih predpisov o lovu\ ter zahleva izpit za tiste, ki prosijo
prvič za lovsko karto ali so do nje izgubili pravico.
Posebno določilo zalwnčl govori o zaščiti redke divjadi. V dravski
banoyini so zaščiteni: kozorog trajno, do konca lcLa'H)40. pa sledeče
ži\'ali: medved v' okrajih Kočevje, CrnOlrtelL N Q\'O mesto, Logatec in
LjubljDJHlj velik:'a uharica razen v okrajih Kočevje; Crnomelj, Logatec in Novo me.slo; ribji orel, orel belorepec) orel SrŠCl1člr, orel kačar,
planinski orel, <'ruski orel, krokar, velika bela čaplja, mala bela
čaplja.

Za zatiranje Jisic, jazbeca, divjih mačk in dihurjev so preclvidC'ni
v zakonu posebni ukrepi, ako bi se te živali prekomerno razmnožile. Na divje sviilje in volkove (pa tudi na 111cdvecle v okrajih, kocler
niso zaščileni) se lahko odredijo gonje, ako se premočno zaredijo .
Gonjo vodi oseba) ki jo postavi občeupravno oblaslyo prve stopnje.
Odl~ejcnč-·g()lljcd()~:Je.i nis6-1jOYSO(1' l)()k-azalc zaželcnih uspehov.
Deloma noye so nekatere določbe o koledarskih in mesečnih
lovskih karlah. Slednje se izdCljajo - -Lnjim državljanom, ki ilC hivajo
stalno na našem državnem ozemlju, Za lelo 193G. je bilo na pr.
izdanih 4.184 koledarskih in 26 mesečnih lovskih kart. Obrazci za
lovske karte so bili pri !las poprej boljši in besedilo prav~lnejšE:)
nego so sedanji obrazci . Predlagano je, ela se }le odgovarjajoče besedilo popravi, oziroma dopolni.
Glede dolžnosti namestilve USlrezajočega šlevila lovskih čl1yajcv
ni bilo bislvenih izprcll1cmb mecl prejšnjo in sedanjo zakonodajo.
Pač pa so pogoji za llsposobljenje čuvajev točneje označeni; zahleva se opravljanje izpita, predpisanega s posebnimi clolo6li.
Loyskih čuvajev je bilo konec lela 1936. v dravski banovini
1.850; veliko teh še nima usposobljenosli, ki je predpisana; luci i
večina njih 'ne vrši stalno <::uvajske službe.
Nova je določba, da lovski ču vaj sme loviti z lOVopllstom JleZa-
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ščileno

divjad brez lovske karte, zaščiteno pa sme loviti le tedaj,
ako ima 'lovsko karlo in če je prisolen njegov lovski gospodar. Ta
strogi predpis je težko izvedljiv, kakor je praksa pokazala. Zalo je
določeno s finančnim zakonom za 1. 1938/39.) da sme občeupravno
oblaslvo prve stopnje po zaslišanju Lovskega cIrušLva dovoliti čuvaju,
da lovi z lovopltstom zaščiteno divjad brez navzočnosli gospodarja.
V tem primeru pa mora lovski čuvaj imeti lovsko karlo.
Glede povračila škode po lovu in po divjadi, zaščiteni z lovopuslom ali zaradi redkosLi) se predpisi močno razlikujejo od prejšnjih. Posebno J)oglm"je vsebuje določhe o dolžnosti lovskega upr;lviccIlca v lem pogledu, potrebnih zavarovalnih napravah po s8do\'njakih, drevesnicah in ob sadnem drevju .pO zemljiških ·posestnikih:
o odškodninskih razsodiščih pri občinah, o roku prijave zaznane
škodc pri pristojni občini in o poslopkll razsoclišč. Oclškodninska
razsodišča pa razsojajo samo o zahlevkih po poYračilu škodc po
lovu ali po divjadi elo zneska elin 1000'-, dočim razsojajo ozahlevkih
nad din 1000"- redna sodišča.
Za ol8jšnnje in Ločno poslovanje občine in odškodninskih razsodišč služijo posebni po banski upravi izdani obrazci.
(Konec

prihodnjič.)

Urejanje hudournikov
Ing. Alojzij Š l raIl <: ar (Ljuhl.iana)
(Konec)

Ko sem lako obrazložil pomcn urejanja hudournikov za narodno
gospodarsLvo in poudaril zvezo hudourniških del z drugimi javnimi
deJi) se mi zdi še potrebno pojasniti, katera so najvažnej.ša hndourniška poclro6ja Y naši banovini, kaleri so najhujši hudourniki in
koliko bi znašali sLroški za nnjnlljnejša hudollrniška dela,
Najvažnejša hudourniška olcmljn se nahajajo v območju Julijskih Alp, Karavank, Kamniških Alp in njihovih prcdgorij. To .ic
porcčje Save od Kranja navzgor, porečje Sore~ Tržiške BisLricl"j
Kokr(~ in Kamniške Bistrice, Savinje ocl 'Mozirja llaVzgor, Pake,
:Mislinje in Meže: Hudourniški značaj il11~ljO lucli potoki v Dravski
dolini in na Pohorju. Dravski hudourniki sicer ne nosijo veliko
materiala s seboj, vendar pa povzročajo občutno škodo, ker radi
strmih pobočij silno hitro lUl.raščajo) trgajo poli in ceste, ki vodijo
po njiho,"ih ozkih, soteskam podobnih dolillah~ in tako ogražajo
obmejni promel s sosedno Nemčijo. Nevarno hudourniško ozeml.ie
večjcga obsega je nadaljc Kozjanska Bistrica s pritoki. Pomembnejši
hudourniški območji sla tudi griče\'je, ki obroblja Ljubljansko barje
in hriboviti elel Prekmurja, tako zvano Goričko. Sporadično se p~
nahajajo manjši hudourniki po vsej bm\ovini.
Najhujši in' najšlevilnejši so pač hudourniki v gornji Savski in
gornji Savinjski dolini ter hudourniki, ki teko na Ljubljansko barje.
Posebno bi opozoril na sledeče hudollrnike: Trebižo \' Hatečah,
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ki ograža vas Rateče; Pišenco, ki ograža Kranjsko goro; Martuljek,
ki ograža cesto, železnico in vas Gozd; Mojstransko Bistrico, ki
ograža Mojstrano; Koroško Belo, ki ograža vas islega imena, cesto
in železnico; Zgošo 1 ki ograža vasi med Begunjami in Radovljico;
dalje M~oščenik s pritoki in Tržiško Bistrico, ki ogražata Tržič, okolico ter cesto na .Ljubelj; Jezernico s pritoki na Jezerskem, ki ograža
Jezersko. V Bohinju je nevaren hudournik Belca, ki ograža železnico
in vas Bohinjsko Bistrico. Potem so nevarni hudourniki ob Bohinjskem jezeru, ki ogražajo cesto ob jezeru. Nevaren hudournik v Bo~
hinj u je tudi Ribnica, ki ograža Bohinjsko Srednjo vas in dolino
med Srednjo vasjo in Staro Fužino. Ob Selški Sori sta nevarna hudournika zlasti obe Smoljevi pri železnikih. Ob Poljanski Sori so
nevarni hudourniki Račeva v žireh, potem Brebovnica, ki priteka
v Soro iz Lučen, dalje Hrastnica, ki se izliva v Soro v Puštalu pri
Skofji Loki, in Ločnica, ki se izliva v njo pri vasi Sora. Ob Kamniški
Bistrici je nevaren hudournik Kamniška Bistrica sama y svojem
gornjem teku nad Stahovico ; nevarni so pa tudi njeni pritoki erna,
N evljica in Bistrišca.
Zelo nevarno hudourniško ozemlje so Polhograjski dolomiti, kjer
je okrog 20 manjših, toda zelo silovitih hudournikov. Najhujši med
njimi je Mačkov potok.
Ljubljansko barje najbolj ograža Iška, v manjši meri Zelimljišea
in Podli pščica.
Na Dolenjskem so na pobočju Gorjancev večji hudourniki, ki
pa imajo lokalen pomen, ker material, ki ga prinašajo z Gorjancev,
ne doseže Krke. Pri letošnji katastrofalni povodnji v Sv. Križu pri
Kostanjevici se je pokazal kot nevaren hudournik potok Sušica, ki
t.eče skozi Sv. Križ in se niže Sv. Križa izliva v Krko. Pravi hudourniki so mnogi pritoki Mirne, kakor 11. pr. Bistrica pri ~t. Rupertu
in drugi. Zelo nevaren hudournik na Dolenjskem je tudi Sapota, ki
se izliva v Savo pri Radečah.
V Savinjski dolini so silno nevarni hudourniki Ljubifa pri Mozirju, Ljubnica pri Ljubnem, Lučnica pri Lučah, solčavski hudourniki in hudourniki v okolici Gornjega grada. Pri Sošlanju je nevaren
hudournik Velunja. Nevarna hudournika sia nadalje reka Mislinja
v svojem gornjem teku nad Mislinjami ter Meža s pritoki na progi
med trno in Koprivno. Nevarni so mnogi pritoki Drave med Dravogradom in Falo. Izrazit hudournik je Dravinja v svojem teku nad
Konjicami.
V Prekmurju prinašajo vsi potoki, ki prihajajo z Goričkega,
mnogo materiala v Ledavo, med njimi največ Košarevski potok ter
Borošnjak pri Dolnji Lendavi.
Ti hudourniki so znani. Mnogo manjših nisem imenoval. Prepričan sem, da je še veliko drugih hudournikov, ki jih bo treba
urediti, da se zavarujejo ceste in poti, ki peljejo ob njih, in se ustvarijo pogoji za uspešno regulacijo vodotokov, v katere se izlivajo.
Te hudournike, bo treba urediti že v bližnji bodočnosti, da se
tako omogoči uspešna regulacija večine naših rek, kakor Save na
Gorenjskem, dalje njenih pritokov Tržiške Bistrice, Kokre, Kamniške
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Bistrice, obeh Sor, in Savinje, Drete, Pake, Mislinje, Meže in Sotle.
sem, da bo treba izvajati hudourniška dela tudi v pritokih
Dravinje in Pesnice, če bomo hoteli ti dve reki uspešno regulirati.
Kakor sem že omenil, pa ureditev hudournikov ni samo potrebna
za uspešno in racionalno postopanje pri regulacijah večine naših
rek in pri osuševanju močvirnih dolin, potrebna je marveč v še
večji meri za gospodarsko in higiensko sanacijo mnQgih naših hribovskih in gorskih dolin ter za zavarovanje mnogih vasi in naselij,
železnic, ces t in potov.
Koliko pa bi ta dela stala?
Točnih slroškovnih podatkov še nimmno, ker manjkajo načrti.
Po sedanjih izkušnjah in na podlagi načrtov in proračunov za hudournike, kjer se je z urejevanjem že pričelo, lahko cenimo stroške
za najnujnejša hudourniška dela v bližnji, recimo 10 letni bodočnosLi
na 50-60 milijonov din. Celotni stroški za vsa hudourniška dela, ki
jih bo najbrže treba izvesti v prihodnjih 20-30 letih, pa bodo znašali
okoli 150-200 milijonov din. Ker pa ne upoštevam vseh hudournikov
in ker bo napredek narodnega gospodarstva, kmetijstva, obrti in
industrije, večja gostota cest in železnic povzročila potrebo po ureditvi še mnogih 'drugih hudournikov, ki pri današnjem stanju narodnega gospodarstva še ne morejo priti v poštev, zato lahko raču
namo, da bodo hudourniška dela zahtevala ne samo nekaj sto,
ampak ro'n ogo sto milijonov dinarjev stroškov. Seveda je to pesem
daljne bodočnosti!
Mimogrede naj Oll1cnim, ela se je doslej izdalo za ureditev hudournikov že ca 26 milijonov din; od te vsot.e 500.000 K, ali v današnji
valuti ca 5 milijonov din, pred vojno in 21 milijonov din po vojlli.
Sedaj pa še nekaj o hudourniški zagradbeni tehniki!
Glavni namen urejevanja hudournikov je, kakor sledi iz dosedanjih izvajanj, ta, da se onemogoči nastajanje in odnašanje materiala
po hudournikih v dolino in da se zmanjšajo dotočne brzine hudourniških voda v njihove dolinske recipicnle - reke. Saj sta material in velika brzina vode v hudourniški strugi, kakor smo videli,
glavni vzrok škod, ki jih povzročajo hudourniki.
Hudourlliška zagradbel1a tehnika uporablja v ta namen sledeča
sredstva:
S pregradbami in pragovi se fiksira dno hudourniške struge,
tako da ga voda ne more več poglabljati. Z obrežnimi zavarovanji
se zaščitijo rušljivi bregovi in rušljiva pobočja, da jih voda ne more
izpodkopavati. Tako se preprečuje nastajanje in odplavljanje materiala, ki ga povzročajo hudourniki s svojim erozivnim in korozivnim
delovanjem. Istim namenom služi tlakovanje hudourniške struge in
njenih bregov, drenaža plazljivega sveta, prepletanje rušljivih golih
pobočij z vrbovino in drugim obrastnim grmovjem, ki se vkorerrini,
obraste, razraste in pokrije pobočja z gosto vegetacijsko odejo, dalje
pogozdovanje in potravljanje golega sveta. Kjer vsa ta sredstva ne
zadostujejo ali niso izvedljiva, n. pr. na zelo strmem ali skainatem
svetu ter v visokih legah, kjer ne uspeva več nobena vegetacija, ne
gozd in ne trava, se zgrade v soteskah, ki jim slede široke položne
Prepričan
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doline) lako zvane zaplavl1e pregradbe) ki zadržujejo material v
stranskih nerodovilnih dolinah. O ben em služijo tudi take pregradbe
fiksiranju dna in bregov.
S pregradbami in pragovi se zmanjšuje ludi. padec huclourniškc
slrllge in s tem brzina, izpirnIna ter vlačna si.l a vode. Cista vocl a
se zato odleka počasneje v dolino. Zaplavne pregradbe zadržijo t.udi
mnogo vode v. zaplavnih prostorih ter tako učinkujejo kot bazen ali
zbiralnili: , kjer se uslavlja in nabira "/oda ob času nalivov in odkoder
se ~odLeka polagoma v manjših mlložinah in . dostikrat šele pot.em
v doliJlo~ ko je naliv že prenehaL T~1ko učinkujejo te prcgradbe,
dokler niso llapolnjene z malerialom, t.udi kot relenzijski bazeni.
Pel tLldi potem l ko so že napolnjene. zaclrže še mnogo vode, ki se
ponlZguhi \' naplavku.
Sedaj pa še nekaj o vlogi in "p li nt gozda na vodni režim in
delovanje hudournikov!
Gozd je eno najyažllcjšib obrambnih sreclstev proti razdiralni
sili hudournikov. Gozd veže s svojimi koreninami vrhnjo plast zemlje
s spodnjo lrdlH'jšo podlago in jo ščili pred odnašnnjem in izpiranjem po vodi.
Gozd nadalje zaclržu}r v svojill krošnjah cIo Ih padavin (dežJa:
snega\ ki lako sploh nc pride.io na tla, ampclk sproti izhlapevajo.
Saj je že vsakdo opazil, koliko časa mine v dobro zaraščenem gozdu,
preden začno padali deževne kaplje skozi vejevje na tla. Ker popijejo ludi gozdna tla do l/S dežj':ll ki ga porabijo bodisi Z<.) hranjenje
gozdnih dreves in rastlin bodisi zn napajanje studencev, zato odleka
s lal, ki so pokrita z goslim gozdom) le ena tretjina padavin, a
d\'e tretjini pronicata v tla ali izhlapi ta v zrak. Ta dejstva, ki \'eljajo
sicer" polni meri le \" začelku nevihte in Je za kratko doho trajajoč
než, prič.ajo, kako Y(~lik vpliv ima gozd na množino odtekajoče voele
in s lem na velikosL njene sile ter mol: njenega razdiralnega delovanja.
Gozd zaslanja Ua z odejo clrevesnih krošenj pred pekočimi SOl1l:ni!ni žarki, jih ščiti pred mrazom in srežem, ter ustavlja velrove, da
ne razgaljajo in odnašajo zemlje; preslreza in blaži udarcc toče in
dCŽCVllih kapelj, ki padajoč na rahla tla z nezmanjšano silo drobijo
, le v prah, ki ga odpla\'lja in odnaša y dolino. Gozd torej zelo učin . .
kovilo deluje proLi silam, ki povzročajo drobljenje, razpadanje in
preperevanje tal, katerih produkt je grušč, pesek in prah, L. j. materini, ki ga voela lahko odnaša .
V najvišjih legah, na podnožju skalnatih obronkov in peclll,
lyori gozd steno, za kalero se uslavlja grušč, ki se kruši z vrhov,
kjer ne uspeva več rasUinsLvo bodisi radi prevelike slrminc ali previsokc 1ege in kjer zato vršijo neovirano svoje razdiralno delo
sonce, veter, voda in mraz. Te rnogol:ne plasti grušča, ki ga najdemo
povsod v gorovju na vznožju strmih, golih jn skalnatih pobočij, so
eden glavnih virov) ki iz njih zajemlje hudournik material. Gozd
veže grušl: s svojimi koreninami in ga ščiti pred odplavljanjem.
Gozd pa vpliva bJagodejno na odtok voele tudi s tem, ela s svojimi rnnogošLevilnimi debli in gosto se razprezajol:imi koreninami
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Pregradbe iz lesa in kamna y :Mcljcovi grapi pri 2ireh radi za varovanja
rnšljivih brego\' in plazlji\'ega pobočja lel' uSlavljanja maleriala
(folo: hudolll'nišld odsc)( banske uprave v Ljubljani)

vodo razdeljuje v več curkov in ovira njeno zbiranje v en sam
vodo lok, s čimer tudi zmanjšuje njeno izpiraino moč in prellašalno
silo . Na gozdnih tleh zato ne opažamo globoko in široko znjedenih
voelnih s"lrug, pač pa mnogo malih in neznatnih poločko", studencev,
vodnih jar1wv in brazd.
Ceprav gozd silno ugodno vpliva na deJoyanje hudournikov in
ovjra njih naslajanje, vendar ne more nastajanja in divjanja hl1doUl'nikov povsem preprečili, zlasLi tam ne, kjer so Ua zelo slrma in
neOdpOl'nčl. Gozd ne more preprečili izpodjedanja rušljivih bregov
in pobočij. Tudi ne more preprečiti. useclanja in plazenja sveta.
Napačno bi zalo bilo, če bi iskali vso rešitev v boju proti hudournikom izključno v l(111) da ščiLimo, negujemo in zasajamo
gozd. Kjer se je hudournik že z~jeclel globoko v sil'ma in rllšljiYa
Ua) lam je Lreba pač s primernimi dcli vzpostavili v n~ravi porušeno
ravnoLežje ter podpreti rnšljive bregove in rušljiva pobočja ter preprečili nadaJjnje podivjanje huclourniške struge.
Praviloma gozd zalo ne more nadomestiti gradbenih ukrepov,
pač pa more njihovo učinkoviLost poc1preli in zavarovati. Pa čeprav
gozd ne more v vseh primerih nastajanja in divjanja hudournikov
povsem preprečiti, jc vendar njegov blagodej11i vpliv, ki ga izvaja
s (cm, da veže Ua s svojimi koreninami in jih ščiti pred iZ'pira-r
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njcm, da zadržuje vodo s svojimi kronami hl sleijo, ki se nabira
na gozdnih tleh, da s koreninami rahlja zemljo in pospešuje pronicanje vode v tla ter tudi s tem, da zavira odlok in koncenlracijo
vode, s čimer preprečuje naslajanje vodnih tolwv, jarkov in žlehov,
lako velik, ela moramo gozel z vsemi silami ščititi in negovati, kjer
obsloji, in ga nanovo zasajati, kjer ga ni.
Naj zaključim!
Ureditev hudournikov je silno važna panoga javnih elel. Če
uredimo huclournike, homo rešili gorskega in hribovskega kmeta,
ki ga hudourniki ogražajo v njegovi eksistenci ; bomo pa tudi zmanjšali nevarnost in obseg poplav, ki jih povzročajo reke in ]<ončno
omogočili izvajanje drugih javnih del in zagotovili njih uspešnost.

o

ometavanju preprostih hiš
lllg. arch. MarjaH

~J tl

ši

č

(Maribor)

Hiše jn koče malega člove1~a, ki jih je poslavil' družinski oče,
kmet ali delavec, z velikim trudom in ljubeznijo ter mccl Lrdim
odpovedovanjem svoji mnogošlevilni družini, so zidane s preprostim gradivom. V poštev je prišlo pač gradivo, ki .je v neposredni
bližinI, in še pri lem le ono, ki je cenejše. Ta llujnosl je šc. danl's
isla, kakor je bila za naselilve slovenskih rodov v teh krajih, Da
se ni spremenila posebej tam, kjer razpolagajo le s slabim gl"aclivom~
je dokaz socialnega obuhožal1ja ljudstva. Tem delovnim ljudem,
ki si Y odpovedovanju in z največjim naporom grade domoY(" je
namenjen la sestavek.
Poprej sem omenil, da je ponekod način gradnje hj,Še glede
gradiva še povsem podoben onemu ob času naselit\'{~ Slo\'cncev v
leh lunjih : ela namreč segajo graditelji po gradivo \,' neposredno
bližino. Najpogosteje upon\bJjano gradivo je les, saj je Slovenija
izrazila gozdna dežela, Se danes pokriva gozel skoro polovico njene
površine. V prejšnjih časih je bilo gozda seve šc veliko več) saj
sloje danes mnoga naselja, kakor že to pričajo lljihoY<l imena, \'
izkrčcl1('.111 gozdu. V starih časih 11iso bilc lesenc Ic vaške hiše in
gospodarska poslopja, ampak celo večidel ccrkve in hiše v mes[ih.
Na jugozahodu Slovcnije, kjer se u\'cljavlja sredozemski podnebni vpliv, na našem Knlsll in Primorju, prim<1l1jkuje gozda. Tu
prevladuje apnencc, ki tvori pogbwi1no gradivo l~nlških in primorskih
hiš. Celo streha je marsikje, posebno v Islri, pokrita s l«llnnilnimi
škrli. KamniLlli način zidave pa se ni razširil le po Krasu in našem
Primorju: temveč Ludi dalje v globino gozdnate Slovenije, Sega
celo do Skofje Loke, Vrhnike, v Ižance in na Bloke,
V panonskem obrobju Slovenije, \' Prekmurju, na Dravskem
in Murskem polju, v Slovenskih gorica\) in Brežiški ravnini, kjer
primanjkuje dobrega gradbcnega kamna in gozda, uporabljajo do-
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mačini koL graclhio ilovico in blato, pomešano s kralkorezano slamo.
To so "nabijanice" ali ),nabiLe iže".
V vsej ostali Sloveniji prevladuje koL gradivo les, v novejši dobi
opeka, v najnovejši pa beton. Tako sousLvarja gradivo različne
lipe slovenskih naselij. šele v novi dobi, ko se uporablja povsem novi
gradbeni malerial in se je tudi način življenja spremenil, sc Lipi
hiš izenačujejo in pred našimi očmi nastaja splošni srednjeevropski
lip hiše, ki ga opažamo zlasti v predmestjih in industrijskih krajib.
Ti domovi so prehodnega značaja; gradi si jih člo,'ek, ki se je odLrgal
od razorov in hiti po zaslužek v industrijo; so napol delavske mestne hiše, napol še kmetije.
V LeIn uvodu sem hotel povedali, da naj bodo preproste hiše
zgrajene v domačem gradivu, ki je pri roki, in na način slarih domačih hiš, tako ela se ne zabrišejo posebnosti pokrajinskega tipa.
Kako je izboljšati naan gradnje in izbor materiala, pa hočem
obraz1ožili v nas1ednjih odstavkih.

o In eti.
Ko sem hodil neclavno po mariborski okolici, sem videl hišo,
ziclano z opeko, ki je bila goLovo že "eč. leL ncometana. Zelo verjetno
.1e, da jc zmanjkalo laslniku sreclsLev za dokončno dograclitev~ mogoče se mu je pa ludi zdel \' stran vržen denar, ki bi ga naj žrtvoval
za omet hiše, misleč, da je omet zgolj lepolna zadeva, le "za oč.i".
Videl sem pa tudi ob isti poti hišo, ki je bila sicer omelana, omet pa
.ie bil ves vegast in razpokan.
Ne cno ne drugo ni dobro; zalo je na meslu, da spregovorim o
lem nekaj besedi.
Omet ni zgolj lepolna zadeva, amp.a k ima svoj globlji poudarek
drugod. Omel varuje zid, zgra.ien iz neodpornih, navadnih opečnih
zidakov, pred vremenskimi neprilikami: pred dežjem in mrazom.
Omet je obleka za gradbeni malerial, ki ne kljubuje vremenskim
neprilikam, omet mu šele da sposobnost, ela vzdrži za dolge čase .
Omel je gradivo prav posebne vrsle. Ne pripeljemo. ga že goto\'cga
na slavbišče, rodi se šele na gradnji in Lo ne takoj, ampak v dolgi
dobi, ko dokončno zveže. Ta proces pravilnega vezanja ne zavisi
le od primesi, uporabljenill pri ometu, od peska; apna in vode, ki
so si vse kemično tako zelo različne, ampak je odvisen lucli in še
prav posebno od različnih dnevnih in noč~nih temperatur, od neenakomernega osuše\'anja in močenja. Kot pri vsakem rojstvu je
ludi tukaj neka čudovita uganka, kako nastaja po sieer znanih kemičnih formnlah in fizikalnih zakonih kameniLa snov.
Naneseni omeL se slabše sprime z gladko podlago, z zidom,
zidanim % gladkimi, strojno izdelanimi zidald J sprime se pa lahko z
l'uskavo površino ročno izdelane opeke. Da se doseže dober sprimek
o111eia z zidno podlago, je potrebno puščati zunanje stike opečnega
zidu nezamazane, tako da sedi navržen omet dobro v stikih in tvori
tako neločljivo gmoto z zidom. Tudi je potrebno, ela je podlaga, v
Lem primeru ope6ni zid, dobro očiščena in namočena, ker odvzame
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sicer suha podlaga ometu \'so vodno primes. Posebno izdalno je
lreba zalo mOt:iti zid v vr0611 dneh. Vzeli je treba v roko ostro
krtat:o in zid t.emeljilo očistiti) potem ga pa s čopičem zadosLno
llamočiti. Tik ob zemlji, na hišnih podstavkih) omet razpada, ker
je izposLnvljen moči in zmrzov8nju, istot(lko ni priporočljiv na nadslrešnih dimnilcih, ker je zanj usodna velika temperaturna razlika
,. dimniku in izven njega. Zelo važna je t.udi letna doba, v kateri se
zid ometava. Najboljša je pat: spomladanska doba, najslabša pa poleg
zimske poletna; jesenski čas je prikladen, a le tedaj, če ni premrzlih
no(:i. Z omelavanjem pričneš, ko je zgradba pokrila in je ziclovje že
zadosti osušeno. Najbolje je, da se pri tem ravnaš po predpisu in
stavbe ne omečeš 4-6 lednov po dogolovilyi v surovem. Z ometavanjem začneš na najvišjih plasteh, ker se je lam zid že najbolj
osušil.
Neštelo je vrst ometov. Pomuclili se bomo le pri najenostavncjših.
Na\'adui apneni omeL Apneno teslo se v pravem razmerju premeša s peskom in vodo. Pesek mora biti čist, brez ilovnatih primesi,
razne velikosti, ostre površine in brez prahu. Neodgovarjajoč pesek
je Lreba očislili z vodo in presejati. Hazmerje zgoraj navedenih
primesi je pri opečnem zidovju izven zemlje sledeče: 1 dcl apna in
3 deli peska. Vodne primesi naj ne bo preveč; bili je mOl'C1 pat:
'loliko, ela se maHa dobro oblikuje; ela zdrsne z žlice (kelc) kol cela
pogača, ne cnrkoma.
Dobro je, če se primeša lemu ometu cemenl, in sicer v sledečem razmerju: 1 del apna, 2 dela cement.a in 6 do 12 delov čistega
peska.
Barve se ometu ne primešajo. Hiša imej svetlo, 6slo in veselo
zunanjo podobo. Barvo dn o"mclu različno ban'aH pesek, ki je ponekod bel, drugod rumen aH siv.
Omet je po svoji obliki zariban ali l1abrizgan. Pomudimo se
pri pravilnem načinu ometavanja in pazimo pri tem Ludi na to, cia.
ne bo ometana st.ena "egasla !
Najprej pregleelamo zidove s pomočjo lel ve in grezila, če so
zidovi r(lvni in kako debel omet bo treba nametali, da izravna neravnosli. Prcc1ebel omel ni dober. po možnosti" naj ne bo debelejši
od 1'5 cm. Zatem napravimo v v<)'c1oravnih -razstojih po približno
1'20 m pokončne pnsoyc v ometu, ki naj bodo široki 1:')-18 cm.
Ko se Li ometani pasovi primerno osuše; namečemo z žli.co omel
na vmesna polja mccl pasovi. Tako omet::mo vmesno polje zravnamo
in zgladimo s ku'tečo, z zravnaIno desko z ročem. Obrati z zravnalno desko naj boelo kratki ln naj se valovito obračajo z leve na
desno in od spodaj navzgor lako, da se omel pravilno in dobro
sprime. Ko se je la omet zadoslno osušil, nanesemo drugo lanjšo
plast, ki jo na isli način kot spodn.io zgladimo, medicm ko jo stalno
z vodo namakamo. čc omet. predolgo ali pa prcsuho gladimo, dobimo
tako zvani mrl vo zglajeni omet, ki .je slab. Ko se omel osuši, ga
pobelimo, to se pravi, ela ga prevlečemo z npnenim mlekom.
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Še preprostejši omel je raskavi ome.t. Z žlico namečemo enkraLno
na zidno podlago grobo malto z ostrim peskom v Lanki plasti in ga
za silo zg]aclimo in zravnnll1o. Tnk omet je izredno vzdržljiv, ni
drag, ni pa Ludi posebno lep.
Omenim naj le še ohrizgani omet, ki se izn'š'i na ta način) da
se na grobi ali pa turli na zglajeni apncnj omeL obrizga Lekoča
apnena maHa iz srednje fincg~l peska; pri lem uporHhljmno sirko\'o
lUcLIico, ki jo tolčcmo ob leseno cleslw.
Govorili smo o ometih v splošnem in posehej o onih, ki pridejo
v poštev pri hišah, zidanih s tnlim gradivom, z opeko in kamcnjem.
Ker pa je na Slovenskem še mnogo nabijanjc, p,reprosLih hiš,
zgrajenih iz ilovice, je polrebno, da se za čas pomudimo pri omctavanjll ilovnatih sten.
O pravilni gradnji naLijanic bo govora v posebnem članku, ki se
bo bavil s pravilno gradnjo v različnih nUllerialih, tako \' kamenu,
opeki, lesu in v ilovici.
Glina je zelo neoclporno gradivo in je zalo nujno potrebno, da
ga zavarujemo z omcLom, s prevleko, ki zabranjuje ponovno zmehčanje in razpadanje. Tucli je trCb[l izbrali tak omet, lei se dobro
sprime s podlago . Apneni omet se sam po sebi s podlago Ležko
zYC'žc, ker se pri sušenju ilovica krči. Sesl načinov jc ~ kako uspešno
omečemo ilovnaLo sieno; od leh -jih je petero dosti kompljciranih
in povrhu še glede uspešnosli dvomlji.vill~ zalo se ž njimi tu ne
bomo bavili; pac: pa pride za nas v pošLev šesti , ki je najcenejši,
najuspešnejši in že zdavna.i v navadi.
Posušeno in zravnano ilovnalo steno je najprej lreLa nasekali
z želczno pripraYo, pos1~1Yim s lesarskim kladivom, tako, da dohi
rasknvo površino. Nalo jo je Lreba z mello očistiLi in nancsli nanjo
pusti, mršayi ilovnaLi omel, v kaLerega je treba s prsLi ali z odgovarjajočo leseno priprm'o vLisniLi luknje. Na (o luknjičaslo pO\Tšino
brizgani apneni omel je slanoviten. Pogoj pri tem načinu je La, da je
podlaga, na kalero se nanese omeL, povsem suha. PreprosLejši nač,in
je ta, ela se pusli, mrša\'i ilovnati omel ne obrizga z npnenim omcLom, ampak da se le pobeli z redkim apncnim mlekom. Vsakomur
pa je odsyeLovati, primcšavaLi apnenemu omeLu kakršno koli množino cemen La, ker tak omel rad odyada.
Lesene slene pa, bodisi kladne aH opažene, naj se ne omelujejo,
nili ne pleskajo z oljnalo barvo) lCIllveč .ie treb~l pusLiti , da se iz
njih odraža plemenito gradivo samo . Les sc naj prevleče le 7\Toeim firnežem. IsLo velja za kamnito steno, pri kateri seveda
oclpade finleŽCYf! pre\'lcka, zalo pa je potreLno lepo zmnazali slike.

Ne posnemaj mo, temveč delajmo v skladu
z vsemi krajevnimi razmerami!
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Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRASANJA
19. RazdeJitev žag v jarmu.
V slikah na straneh 9-11 in 34-37 Gozdarskega yestnikn so žage
razYrščcnc; kakor da se žagajo iz hlodoy vse deske enako debele;
y praksi sc p:1 žagnjo nIzlično debele.
I. 1. Slovenj Gradec.
20. Ometavanje stavb.
Post~n'ill smo dve slavbi: leseno hišo in zidano skladišče. Prosimo Vas zn nayodilo, kakšen naj bo omet in kako nnj se ometava.
Delo bi rad opravil· sam, ker nimamo denarja za poklicne ziciflrje,
ki slmll1jejo daLeč od n<1s.
1. P., Crni vrh.

21. Enoletna gozdarska šola v Marihoru.
Prosim V:1S, da mi sporočite~ kdaj se vrši \'pisovnnjc v enolelno
goz<"lm'sko šolo in kakšni so sprejcmni pogoji za šolsko leto 1938/39.
Mnogi iz vseh elelov Jugoslavije.

22. Dvoletna gozdarska šola v Mariboru.
Znani so mi gozdarji, ki so absolvira1i ll1nrjborsko dvoletno
gozdnrsko šolo. Imam preclizobrnzbo meš<':;.anskc šole in nekaj lel
prakse pri gozdni uprc1Yi bližnjega vcčjega posestva. Bacl bi vstopil
v šolo in prosim, da mi pišete, če .bo ta šola oslala zaprta luc1i
letos~ da si še pravočasno preskrbim vse polrebno za šolanjc \'
A. T., Novo mest,o.
inozemsLvll.
23. Pogonski jermeni.
Kako naj spravim jermcne, katm'ih ne bomo rabili dalje časa
za pogon jarmenika, ela oSlanejo 6m porabnejši za pozneje?
B. L., Logalec.

24. Razpcljava zob na žagah.
V polnem jnl'meniku imam žagc (lisle), debele 1.8 mm; rad bi
vedel, na kako širok tir naj razpeljem njiho\'c zobe za žaganje
smrekoyih in J'clkoyih hlodo\'.
V snI'
o 1111.]..
.

'l

25. Obložni zid.
Naša gozdna cesta je spcljana po precej strmem pobočju in
<:esto jo zasipa zemlja. Pod lravnikoU1 sem nad ceslo naredil kamenil zid, ki ga je letos zemlja podrla. Kakšen naj bo 3 mvisok
zid, ela bo zadržal usad zem IJ" e?
M. F ., Pohorje.

ODGOVORI
18. Drva.
časa
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Teže clrv in lesa so zelo različne, ker za vise oel vrste lesa, od
po podiranju, od vrsle izelelanega blaga, ocl clrevesnih delov,

od rasLišča, od skladišča Hel. (~ozdarska znanosL razlikuje mcd drugim: Ležo lesne snovi, iežo sllačenega lesa. ležo surovega lesa, ležo
osušenega lesa, Ležo prcsušenega les;), ležo suhega lesa in Ležo napojenega lesa. Pri drvih so y praksi najvažnejše leže surovega, 0511šenega in preslIšenega lesa. Surov les je dobljen iz ravnokar pocirLcga drevja. Osušen je tisLi, ki ga ima podrLo drevje ali izdelan
les 'približno pol lela po podiranju. Prcsušen les pa je UsLi l ki se
je sušil v skladovnicah ali na skladiščih že dalj časa. V surovem
lesu je povprečno 45 odsl. vode, v osušenem 25-30 odst., v prcsušenem pa 10-15 odsioLkov.
Po Exnerju lehLa 1 m J surove bukovine 000-1120 kg, Sllrove
brezovine 800-1090 kg, surove smrekovine -100·-1070 kg, prcsušene
bukovine GGO-830 kg, presnšenc brezovine 510-770 kg. in presušcne
smrekovine 350-600 kg. Teža elrv iz Leh vrsl lcs'a G do 8 mesecev
po iZdelavi je nekako na sredi med iežami surovcga in prcsušellega
lesa; 1 m:J lehla povprečno: bukovina 800-900 kg, brezO\'ina 600 do
700 kg in smrekoyina 500-600 kg. V 1 prs (proslornem sežnju) so
-1 prm (proslorni metri) drv, ali 2.80-3.0 phn (polnih melro\' = 111~).
Po leh račullih tehla povprečno 1 prs: bukovih drv 2,100 do
2500 kg, brczovih drv 1800--1900 kg in smreko"\'ih 1500-1700 kg.
Izčrpne podatke dobile v knjigah: Iskoriš~avanje šuma II. (Tehnologija drvela), Zagreb 1932., Iskorišcavanje šuma III. (Tehnika
lrgovine dr\'clol11 1.); Zagreb 1934. in lskol'išci.1\'<lnjc šuma IV. (Tehnika trgovine c1rvctom Il.), Zagreb 1935., ki jih je spisal dr. Aleksandar Ugreno\'ic, redni vseučiliški profesor in upravitelj Zavoda
za mehaniško lesno Lebnologijo na zagrebškem vseučilišču.
Slanko Sološek.

19. Razdelitev žag v jarmu.
Hes je, da so v slikah narisane vse deske enako dehele, loda
že naslov članka, v kalerem so le slike, povc, da slike nim<:ljo namena
lolmačiLi razvrslitve žag in dobivi.1nja raznih sorlimcnlov iz hlodo\'.
N amen slik je, pokazati lako lego hlodo\', v 1\.<1 Leri se izloči čim več
napak lesa \' manj vredne c.ieslu\ ne oziraje sr na različno dehele
deske. Slike, ki naj pokažejo, kako je Lreba razvrsLHi žage za predelavo hlodov v razne sorLimcnle žaganega lcsa~ bodo gotovo precej
drugačne. V njih bo tudi pokazano, kako se izloči slržen octnosl1o
srce; vse Lo pa spada \' posebno slrokovno poglavje prcdclu\'c lesu.
Stanko S o Lo šek.

20.

Omclav~lI1jc

sla,'b.
podobnih vprašanj. Prav dobro se zavedamo,

Sprejeli S1110 več
da ra bi gozdarsko osebje in vsak kmcl neko določcno znanje sla vbarslva za izvršiLev manjših del. Ker je v naši Dopisni gozdarski
pos\'elo\'alnici premalo prosLora za obširnejši odgovor, se nam je
posrečilo dobili za Gozdarski veslnik samostojen članek "OlneLasanje preprostih hiš", ki ga priobčlljemo v tej šlevilki.
U 1" e cl 11 i š l v o.
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Zakoniti predpisi in okroinice
Oprema prošenj za delilcl' gozdov.
Kakor je iz članka Delilev gozdov na slrani 30 Gozdarskega vestnika
razvidno, se smejo gozdi in gozdna zemljišča zasebniko\' \' smislu določil
§ lOG. zakona o gozdih z elne 21. decembra lD29. delili samo z dovQljenjcm gozdaI'skih oblaslcv. Vprašanje, kaj je razumeli pod dclilvijo gozda
v smislu l1m'cdcnega paragrafa, sicer šc ni povsem razčiščeno; prakliČ'no
važno pa je v lem pogledu slališ('c okrožnih sodišČ' \' dravski banovini, ki
OClllljilvc celih kataslrskih gozdnih pal'ccl ne smalrajo za delilev gozda v
smislu navedenega paragrafa ter v lakih primerih dovoljujejo prenos laslnišlva v zemljiški knjigj hrez predhodnega elO\'oljenja gozdarskih oblaslcv,
čcLudi je laslnik odlujil ludi del svojega gozdnega posesIva.
Prošnje za dovoljl'uje delilve gozda vlagajo zlasti mali gozdni ])0scslnild. Te pl'ošnje so večinoma nepopolno opremljene, kar da.ie olJlaslvom
nepolrebno delo ' in ovira hilro reševanje. Da se la nccloslalek odpravi)
!laj ~C gozdni poseslniki ravnajo po sledečih navodilih:
Prošnjo za dovoljenje delilve gozda mora praviloma vložili zernljiškoknjižni lastnik gozda (navadno prodajalec), ne pa morda pridobilelj (navadno kupec), in sicer pri krajevno pristojnem ol>čncm upra\"ncll1 oblastnI
prve slopnje (okrajno načelstvo , mestno poglavarslvo).
Prošnjo mora vlagalelj (laslnik gozela) laslnoročno podpisali. Ce vloži
prošnjo po svojem zaslopniku in je ne podpiše laslnoročno, mora bili
prošnji predpisano pooblaslilo v izvil'lliku ali overovljcucm prepisu, ki se
slranki ne vrne.
Prošnja mora biti kolkovana z državnim kolkom za 10'- dinarjev (samo
enkraLna laksa v znesku din 10·- se plač~a ludi ledaj, kadar gre za delilev
solasLninc, kakor skupne posesli zakoncev, dedičev, pravnih oseb, ilel pa
prošnjo podl)iše več solaslnikov gozda) in opremljena z državnim lmlkom
za 20·- dinarjev.
Prošnj a mOl'a v glavnem vsebovali:
šlevilke, katasIrsko občino in površine parcel, ki se nameravajo clelili~
površino onih delov parcel, ki se ocllujijo (vsaj približno ) ;
površino vsega poseslva ter celokupno površino gozda, ki spada h
poseslvu, (vsaj približno ) ;
razloge, %:aradi katerih se namerava delili gOZ(.!.
Prošnji je priložili slcdcč,c priloge, ki se vrnejo vlagalel.iu:
1. siluacijsko skico parcel, ki se dele. Zadostuje cnostavna kopija kataslrske mape z oznako merila in približno označbo delilve (najboljše z
rdečo

črto)j

2. izvlečc], (izpisek) iz poscsLncga lisla za tisle parcele;
:1 izvleček (izpisek ) iz zemljiške knjige za tislc parcele. Kadar jc
prošnji priložena oclsvojilna lisiina (kupoprodajna, izročill1u, darilna, ilc! .
pogodba) v izvirniku ali sodno oziroma notarsko oVt'l'ovJjrl1<"I1l prepi su ,
lega izvlečka (izpiska) ni polrclJno priložili;
4. morebitne druge lisline (odsvojiinc lis line, kada!' gre za naknadno
odobril.c,· delitve,. kak.o~ l\llpoprodajno, ~izro~i1llo, darilno il? po.godbo) ..
Pnloge morajo blll l\Olkovane z drza\'llll11 kolJ,om za ,1 - dm, v kohkor
niso kolkovane že z višjim kolkom .
Ing. Marlln C o k 1.

Ncl{3teri no\'i zakoniti predpisi.
(Iz Službenega lisla clra\"skc banovine leta H)38.)
Pravilnik k določbam § 18. finančnega zakona za pl'oračuns)'::o lelo
1938./39. o neposrednih davkih in o spremembah in dopolnilvah pravilnika
o neposrednih davkih (šiv. ::38/229),
Pravilnik k določbam fin. zale za lelo H)38.;'39. o laksah (šlv. 38; 230) .
Sprememba pravilnika o prodaji bioloških proizvodov (šlv. 38/232).
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Odredba o usLanovitvi "Banovinske pokli.cne sveLovalnice in posredo.valnice" (št\'. 39/242) .
Uredba o emisiji 6 odstolnega državnega posojila za javna dela in
deželno obramho (šlv. 40/243).
Uredba o spr'cmcmbah in dopolnilvah uredbe o skupnem davku na
poslovni promet št 16.100 (št". 4.0/ 244).
Sprememha Y pravilniku o 'obsegu in razmejitvi gradbenih obriov
(šLv. 40/ 2iG).
Razglas o oprostitvi ljudskega elela za banovinske in dovozne ceste v
dra "ski })~ll1o\'ini (š t\", 40/ 249).
Proglas banske upl"aye o proglasilvi vseh ~olskih občin dravske banovine za javna in občekorislne naprave (šl\'. 42/ 2G1).
Avlenlično tolma(;cnje uredhe o zaščiti denarnih zavodov in njihovih
npnikov (št". 46/ 284).
Odloeba glede izločiLve avstrijskega šilinga (šL". L16/285).
Naredba za sod-alno poliliko in lJudsko zdravje z dne 8. aprila 1938.,
St. šlo 30.451 , o dolot-itvi nevarnosLne labele (štv. 43/ 264),
Avlenfično tolmačenje posameznih določb uredbe o likvidaciji kmeekih
dolgov (šlv. -13/265), .
Pravilnik o zbiranju in upol'abljanju podporncga sklada za onemoglosL
in starasL (štv. "g / 270).
Carinski pravilnik za mcdnarodne norčne sejme (šl\'. -14/271).
Telefonski promel z inozernsLvOI1l (šLv. 44/27;1).
Telefonski promel z inozemstvol11 (šlv. 45;278 ).

Narcdba

O

gospodarjenju z nedoraslimi gozoi.

(Služheni list clrayske banovine z dne 30. aprila 1938., šL.
elen 1,
Posestnik gozda je dolžan ~l<l'beli,
da se vsaka poseka v gozdu naravno ali umetno pogozdi najdalj v
roku Lreh lel po izvršcni seč:nji oziroma v 1'.01:11 , ki ga odredi z odločho
ob<'::l1o upl"avno ohlasl\'o (§ 12. zakOlla o gozdih).
SmaLra se, da je pogozditev poseke izvl'šena šele Ledl:1.i, ko je closežcna in zagDlovljena popolna zarast.
ZaLo je posesLrnk gozela dolžan na
pomladiLv(>ni ploščini redno vrgili
spopolnjevanje in čiščenje gozdne
kulture.
elen 2.
Pri čiščenju se mora v gozduih
kul Lm"ah :zalirati (posekali ah zasekali ali izruvali) vse, kar ogroža obslOJ ali razvoj teh kultur. Predvsem
se morajo zatreli ;
gozdni plevel, na primcr: robida
(kopinje, oSLroga), razno lrnj c, srobolje rrrmovje'
m~l~vredlle 1 drevesne vrsLe, (na
primer: lopoli, razne vrbe, leska,
breza, jelša), y kolikor niso poll"ebne
gozdni kulturi za zaščilo,
elen 3.
Gozdni posestnik je dolžan izvršiti
po lrebn a l-edčenj a.
Pri redčenju je v prvi vrsti 'po-

3~)!211 ) ,

sekali poš\\Odoyana drevesa, bolna
drevesa in podjarmljena drevesa
(podkapllike); ne smejo se pa pri
re<.lčenju posekali drevesa, ki imajo
po na(~elih 11mnega gospodarsLva tvorili glavni sestoj.
H.edčenje se ne sme iZ\Tšili lako ,
da bi se za trajno prekillil sklop
krošen.i ali da bi se opustošil gozd
ali poslabšalo gozdno zemljišče.

(Jen 4.
PrebiraIna sečnja v nedoraslih gozdih je prepovedana.
Sečnja Ba golo se v llCd01"aslih
visokih gozdih sme vršili le z dovolitvijo občnih 1lpravnih oblaslev.
elen 5.
Dovolilev za sečnjo v ncdoraslem
visokem gozdu (čl. 4., odslavek drugi, te narcdbe ) sme občno upravno
oblasLvo izdali le v primeru:
1. ako je gozd zaradi veLea, sn(',
ga, požara ali drugih ekmen larllih
nezgod LaKO razreclčen ali poškodovan , da je ogrožen obsLoj ali nemotell razvo] Gozda'
2. ako j~ go~d po glivah, zajedalkah ali po škodljlvem mrčesu tako napaden, da bi potrebna odslra·
nilev bolnih ah po mrčesu napadenih dreves imela za posledico lakšno
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razred~enje

gozda, da bi bi! ogrožen
obstoj ali nemoteni razvoj gozda;
3. če posestnik gozda neizogibno
potrebuje tehnični les v lastnem gospodm'stvu in če si takšnega lesa ne
more brez večje škode pribaviti iz
doraslih ali tujih gozdov.
elen 6.
DovoliLve za sečnjo v nedoraslih
visokih gozdih (čl. 4., odstavek drugi, te naredbe) izdajajo za gozdna
posestva, za katera ni predpisano
gospodarjenje po oblastveno odobrenem gospodarskem načrtu oziroma
programu, obČIla upravna oblastva
prve stopnje na prošnjo posestnika
g.ozda ali njegovega zakonitega zaslopnika.
Prošnjo je vložiti pri krajevno
pristojnem občnem upravnem oblastvu prve stopnje v rokih, predpisanih v § 6. zakona o prijavi z dne
28. fiebruarja 1922.
Prošnja mora vsebovati:
1. ime in bivališče posestnika gozda'
2. številke, katastrsko občino in
ploščine celih I?arcel, na katerih se
namerava sekatI, kakor tudi približne ploščine onih delov parcel, na
katerih se namerava gozd na golo
posekati;
3. navedbo morebitnih služnostnih
pravic na zemljiščih, ki prihajajo v
poštevj
4. ime in bivališče morebitnega
kupea lesa;
5. razlogc, zaradi katerih se namCl'ava sekati (točke 1., 2. in 3. čl. 5.
te naredhe).
Ce posestnik gozda v roku dveh
mesecev, računajoč od dneva, ko je
bila vložena predpisno sestavlJena
prošnja, ni prejel odločbe oblastva,
se smatra, da je oblastvo prošnji
ugodilo.
CIen 7,
Pri gozdnih posestvih, za katera
je predpisano gospodarjenje po oblastveno odobrenih gospodarskih načrtih oziroma programih, se sme
secllJa na golo v nedoraslem visokem gozdu vršiti le, če je predvidena
v oblastveno odobrenem gospodar~
skem načrtu ozir. programu (§ 59.
zakona ·0 gozdih ).
Clen 8.
Ce občno upravno oblastvo dvomi, da bi posestnik gozda pravočasno pogozdil 'poseko, mu sme predpisati primerno kavcijo za zavaro-
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vanje pogozdilve in dati dovolitev za
sečnjo le ob pogoju, da prej položi
predpisano kaveijo za zaval'ovanje
pogozditve (§ 13. zakona o prijavi
sečenj iz le ta 1922.).
Clen 9.
Kupec lesa in podjetnik secllJe se
morata, preden se prične sečnja, nedvomno pr.epričati, ali je ob čno
upravno oblastvo sečnjo dovolilo
(čl. 6. in 7. te naredbe) in ali je položena morebiti predpisana kavcija
za zavarovanje pOdozditve (čl. 8. te
naredbe) tel' sta slmpno s p-osestnikom gozda sood~ovorna za pravilno
lZ\TŠeVal1je pre'd pisov te nared be
(š 12. zakona o prijavi sečenj iz leta 1922.).
Clen 10.
Sečnjo na dolo v nedoraslem visokem gozdu, li je nujno potrebna
iz gozdno-varstvenih ozirov (čL 5.,
l. 2., te naredbe), sme gozdni posestnik izvršiti takoj, istočasno pa mora
sečnjo .p rijaviti pristojnemu občnemu
upravnemu oblastvu prve stopnje.
Ce je za gozdno posestvo predpisano gospodarjenje po oblastveno
odobrenem gospodarskem načrtu oziroma programu in če dotična sečnj a
v obstoječem bisLveno gospodarskem
načrtu oziroma programu ni predvidena, mora posestnik gozda sečnjo
prijaviti pr.eko občnega upravnega
oblastva prve slopnje banski upravi
ter naknadno predložiti predlog za
morebitno izpremembo gospodarskega načrla oziroma programa (§ 60.
zakona o gozdih).
Clen 1L
Občlla
upravna oblastva prve
stopnje so dolžna vsako seenjo, ki
ni v skladu s predpisi te naredbe,
ustavili, proli odgovornim osebam pa
postopali po zakonu.
Proti predpisom te naredbe posekani les smejo občna upravna
oblastva prv.e stopnje zaplenilI (§ 2l.
zakona o' prijavi sečenj iz leta 1922.).
elen 12.
Prekrški te naredbe se kaznujejo
\' smislu čL 69. zakona o notranji
upravi y denarju od 10'- do 1.000'din, v primeru, da se gI oba v določenem roku ne plača, pa z zaporom
od 1 do 20 dni.
Clen 13.
Ta naredba stopi v veljavo z dnem,
ko se objavi v "Službenem listu kralJevske banske uprave dravske banovine",
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Dopisi

+ GERLEVe KAJETAN
z

žalostjo beležimo vest, da je po kratki bolezni umrl naš priljn])ljeni
tovariš Gerleve Kajetan, gozdar pri gozdni upravi v Kočevju. Rodil se je
l. 1910. na Martinčku (Gorenjsko) ter se po dokont'ani ljudski in meščanski
šoli po zgledu svojega očeta posvetil gozdarskemu poklicu. Bil je eden izmed
prvih absolventov gozdarske šole v Mariboru. Po svoji naravi miren,
poLrpežljiv in do skrajnosli kolegialen je hil vzor dobrega tovariša.
Tovariš, počjvaj v miru! Vestno si izpolnjeval dolžnosti svojega poklica, ljubil si gozdove in naravo, zato si se preselil v onostranst\'o ob
najlepšem cveLju in zelenju: sredi cvetoče spomladi smo te pokopali. Nam,
svojim tovarišem, pa boš ostal v ved nem spominu kot vzor skrbnega
delavca v naši zeleni stI-oki.
Martin Potočnik
IZ MINISTRSTVA ZA GOZDOVE IN
RUDNIKE.

Iz Jugoslovenske šume 1938., št. 5,
slran 217, ki izhaja v Beogradu, posnemamo:
Dne 6. in 7. decembra 1937. 1.
je bila prva seja strokovnega gozdarskega sv.eia pod predsedstvom
Save Vuče1ica, načelnika oddelka za
vrhovni gozdarsld nadzor. Na seji
se je obravnavalo vprašanje preureditve logarskih in nižjih gozdarskih šol in je bilo soglasno sklenjeno
sledeče:

1. Mi rabimo za logarje enoletno
logarsko šolo, v katero naj bi se
sprejemali kandidati z najmanj 4
razredi ljudske šole, ki so odslužili
vojaški rok in so stari 20-26 let.
2. Za tehniško pomožno osebje rabimo enoletno nadlogars}w šolo, v
kat,e ro bi se sprejemali absolvenli
enoleLne logarske šole z 2-4lelno
prakso v službi gozdne uprave, ki so
se izkazali posebno sposobni, energični in zanesljivi v službi.
3. Absolventi logarske šole bi bili
slllžitelji in bi imeli možnost postati
po nekem številu let službe logarjizvaničniki.
Absolventi nadlogarske
šole bi bili zvaničniki in bi mogli
postati nadlogarji potem, ko bi položili praklični izpit za gozdarsko
pomožno tehniško osebje. Po več- lelih uspešne nadlogarske službe bi
mogli postati gozdarji (podšumarjj)
uradniki III. kat.
4. Za obe vrsti šol je polrdmo
vpeljati internate s strogim šolsJdm
r,edom in z omejenim številom gojencev; lečaje pa bi bilo potrebno
odpirati po polrebi.

5. Brez teh šol se v bodoče ne
sme nikdo sprejemati v državno
sLužbo, raz-en tisti, ki so že dosedaj
dosegli pl'edI?isano usposobljenost in
oddali prošnJe.
G. Za zasebne gozdne posesinike
zadostujejo le(;aji, za gozdne čuvaje
nedržavnih gozdov pa zadostuje izpit,
ki se opravlja pri banskih upravah,
toda ta izpit ne velja za državno
službo.
7. Srednje šole se ne bodo uslanavijale.
8. Tem sklepom naj se prilagode
učni načrti, in sicer tako, da se bo
v logarskih šolah poučevalo vse, kar
je neobhodno potrebno logarju ali
gozdnemu in lovskemu čuvaju, v
nadlogarskih pa vse tisto, kar mora
znati pomožno tehniško osebje v
raznih panogah državne gozdarske
službe.
9. V skladu z vsem tem ni potrebna dvoletna nižja gozdarska šola
v Mariboru takšna, kakor je. (podčrlalo
uredništvo Gozdarskega vestnika).
S. s.

NOVA TOVARNA VATE.
V ministrstvu za gozde in rudnike razmotrivajo o možnostih ustanovitve nove tovarne, Id bi izdelovala
vato. Po dosedanjih poročilih se računa z invesLicijami v iznosu enega
milijona dinarjev. Ta državna lovarna naj bi pomenila racionalizacijo
produkcije celuloze. Celulozna vata
bi mogla nadomestiti do 80 % potreb hombažne vate in bi bila cenejša od nje.
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SKODA, NAPRAVLJENA PO i\1EDVEDU.
i\f.edved, ki je v okrajih Ko(~cvje,
Crnomclj, N moo meslo, Logatec in
Ljubljana od iG. marca 1035. elo konca 1940. v zaščili, se je prec-ej razmnožil in elela ob6utno šlwdo na njivah . Vzrok temu ni samo razmnožile", temveč tudi clejslYo, da se vsa
svojcčasna stalna mrhovišča ne z.ala-

~ajo ve? ~ poginulimi živalmi (konji,
Jn'avaml ltd.).
Lela 1937. ]JI'ijavljcnu in ocenjena
škoda je znašala 19.284 din, sLroški
za poslo,'anje odškodninskih razsodiše so narasLli na 3556 din. Slmclo
in slroške razsodiš6 je plačal banovinski lovski sklad.
Ing. A. š.

Književnost
Ing. Viktor Novak:

Dečji

dnevi za pogozdovanje, II. dcl

Pl'ed Lremi meseci je izšla v založbi banske uprave dravske banovine
knjižica DC('ji dnevi za pogozdovanje, IL del, ki jo je seslavil ing. Viktor
Noyak, s,-cLnik gozdarskega odseka banske uprave. Knjižica je broširana,
ima obliko velike osmerke in obsega 24 slrani. Zaradi popolnosti hočemo
'" lem infor'mativllem porotilu podali lueli )craLeli: vsebinski oris brošul'('
Dečji dan za pogozdovanje, I. del, ki je i7.šla 1. 193G. Y isli založbi in ki
s {cm drugim delom IYori zaokroženo celolo. :\\"[01' obeh knjižic je isti .
1. del obsega 15 slr"ani. 'V prvem poglavju je opisan vzgojni in praktični
pomen det'jih dnevov . V drugem poglavju je jasno in poljudno orisana
,'ažnosL gozdov in podana so navodila za varslvo, gojenje in ohnavljanje
gozden" . V tretjem pogla\"ju so navodila, kako llaj se pripravi in izvede
de(~ji dau za pogozdovanjt.'.
II. del je organičl1o pon'zan s pryill1 eldom. Iz orisa dosedanjega razvoja dcL-jih dni za pogozdoyanjc zvel11o, da so vpeljali lake dneve na
Francoskem že pred nekaj desctletji. V Jugoslaviji so le idealne in prcpolreJmc prirediLYe uvedli l. 1926. Zanje se je zlasli zavzemalo ob vnclcm
sodelovanju urileljsl va gozdarsko osebje obl'ih uprm-ni h obLasLi. Do sedaj je
bilo v Sloveniji 2700 priredilev, ki se jih .ie. udelcžilo vsako leLo 10-25
lisoč šolarjev, 100-700 utiteljev in po 250 gozdar.iev. Posajcnih je bilo
letno okoli 100-330 lLSOČ sadik, vsega skupaj čez 2,250.000 sadik Ila okoli
GO:) ha površine.
"Knjižica nadalje podaja nova slrokovna. navodila, Id lemeLje na dosedanjih izkušnjah, POYE' najnujnejše o gojenju, varsLvu in izkoriščanju gozdov, .
pomlldi se obširneje pri vprašanju izbire drevesoi.h vrst in nas na koncu
nazorno pouči o pogOZdovUlLjU. s scLvj.io, ki Lvori polrebno dopolnilo v 1.
delu objavljenim nayoclilom za pogozclo\,<ll1je s sadilvijo .
Obe knjižici sla siccr ncznaLJli po obsegu, vendar pa sla vsebillslw lako
:zgo.ščeni, da nudila vsakomur milo go now~ga in korisLncga*), S pridom ju
bo rabilo gozdarsko oseJJ}e in '0 nič manjši meri učiLeljsLvo, zlasti pa bos la
dohro služi!i gozdnim poseslniJ..:ol11 .
Knjižici se naročaLa pri. okrajnih gozdarskih refcrenlih ili pri gozdarskem odseku banske uprave y Ljubljani.
*) Kakor por'oča Sumarski lisL 1938, Sll'. 39., sLa obe poljndni brošuri
dosegli svojc priznanje ludi izven meja Sloveni.ie. Na seji upravne~a odbora
Jugoslovenskega šllmars)cega udruženja, ki je bUa 15. maja· t. 1. v 1Seogradu,
jc bilo namreč Ila predlog tajnika ing, A. Premužica sklenjeno, da ing.
Ravnik prevede in prtl"cdi obe delci za kraje izven dravske banovine, da
se nadalje natisneta v obliki bmšul'c in kot priloga Sumarskemu lislu razpošljeta članom udružcIlja, izvodi, ki boelo preoslali, pa cia se izroče kol
pmpagandno gradivo ljudskim šolam in odlJOl'om za propagando gozdarstva)
l,i ludi v savski banovini prirejajo veduo več in '-et": olroških pogozdo\"alnih dni.
Ing. S. S o toš e le
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar
Crkc v okroglih oldepajih na ]WllCU besed pomenijo imena listih, ki
so te hesede rabili v književnosli; črke voglatih oldepajih na konCH odslavkov pa imena 0niJ1," 'k i so tisle odslavke napisali za to gradivo; 00.stavke brez ~.rli: v oglalil't o)depajih je prispeval urednik.
B = Dl'. Stanishiv Bevk, G = A \'gust Guzelj, i'vI = Ing. Jože Miklavžič,
N = ing. Viktor Nov:;tk, P = :\lfonz Paulin, PI = PleLcl'šnik, S = Ing.
SLanko Sološek, SI. l. .~ Službeni lisL dravske banovine, S.P. = Slm'enski
pravopis, SL = Saša Starc, S = Ing. Anlon Si\'ic, Su = Ing. Mirko SnšLcršič, lj = Ing. Jauko Urbas, Z. o g. ;= zakon o .gozdih iz i. HJ20.
gozdni bor (glej su:. -lG.) - Ime rderdeči hor (glc.i str. 21. ). Ime r d cči bor je JlO\'O in ni pravilno. Nemči bor jc pri nas v knjiž.evllosli
ci nazivajo la bor Weil1kieJcl'.
šc skoraj neznano; vendar se v
Oprijel ~el1l se hil naziva beli bor,
praksi \'~clno bolj rahi. Večinoma
ki pa ni pravilen . Bolje je, da se
ga imenujejo navadni bor, v('asih
,pridri.lžimo Hrvatom in Srbom, ki
(udi gozdIli bor in ncl,atcri mu
pravijo temu horu obieni (= slov.
pra\'ijo beli bor. Beseda navadni
navadni) bol'. Najboljše iu 11ajpl'ihor se zHi uepJ'imcrna, 1,el' je za
mernejše bi pa bilo, da se uvede
prebivalc-c y območju črnih borov,
za ta hor ime ~ozdJ1i bor.
črni hor n.iiho\' "nrn'adni" bor. BcKo sem pre<l 10 leli uslanovil
scela gozdni bor je še manj lIlllesLzavod za pridobivanje gozdnih sena, ker rastejo v gozdih še razni
men v Mengšu, sem spoznal, da jc
bori, ki so seveda vsi gozdni hOrI.
slm'enska lCTmil1ologija za posaBeseda beli bor tudi ni sreč'no i:I.meZJll' vrste pomanjldjiva. Koliko
brana. Sicer jc dobra za razliko
truda je bilo, preden smo se v prod (oI'IlC'ga bora, ki ima na deblu
"ih lelih sporazumeli} če je kdo
in \'cjah bolj temno lubje. Beli bor
zahteval od mene n . pr. semen.il~
je dobro ime za alcpsl<i bor (PiPinus silvestris. P'Jo vsemi mogonus alkpcnsis;. ·k i rasle ob .r ai::imi imeni so la bor pri meni lladransl,l'I11 morju in ima bclkaslo
roČc\'ali. Skušat sem takrat pl'OlUhje .
dreli z imenom gozdni bor. Ker
Pri imenih istega roda je naj veliko mojjh od,iemalecv ni poznalog-ičJ1cjc.
da razlikujemo posa)0 lalinskega imena, je bil sporazmezJlc \Tste po najbolj zapaznem
um težak. Vsi so poznali 11C'.msJ.i:o
krileriju, sevcda v kolikor niso 11('ime. Da sem se ognil daljnjim
kalera imena res že posplo'šena.
znH.'Sl1pVHm ,
sem opustil nazh'
Pri imenovanju borov se čuti naggozdni bor Lel' uvedel ime beli hor .
njenje, da jih ljudje loči.io po
Priznavam pa) da Lo ime ni prabaL' v i ln b j a. er]} i bOI" (Pi"ilno .
nus nigra ) ima črno lubjc. Zel eTa naš goz.dni bor je razsirjcll
11 i bor (Pinus s1robus) ima mlado
tlIdi v l\Tcmčiji . Nemci so ga 1'37.lllbje zeleno; ime gIa cl k i bor, ki
t-Icnili in razpozn.ali 9 njegovih
se ludi J"ahi zanj , pride od lega,
variant.
kcr ima luh.i e ·gladko. li. cl et: i bor
Domnevam, da je prišel predla(Pinus silv·estris) pa ima mlado
gale).l na ime rdeči bor zaradi leluhje rdečkaslo , in se po lem že
ga~ ker razlikujemo pri tej vrsli
od daleč razlikuje ocl drugih bodve glavni variaciji: ena Yariaci.ia
rov; ludi je Lo ime domače in ne
Lega l)ora ima 'rdeč les, druga pa
posnela po lujih \'Zorih . Enotno
bel les (PlaLlenkiefer in Schuppenrazlil\o\" ~H1je in poimenovanje razkiefer), ena ima gladko ploščato
likovanj a borov po značilni hani
lubje, druga 'lusldnaslo brapavo
lubja se zdi naJ'a\"nejše kot pa
lubje. (V Gozdarskem veslniku
oZl1Hčba t.'nega hora po njegovi
slI'. 27. jc obrazloženo) zakaJ se
barvi lubja, drugega po gladkosli
predlaga ime rdeči bor. Op .
lubja, lrctjcga po razširjellosLi ild.
UJ'ed.)
hosta (glcj slI'. 92.) - Beseda poNaziv rdeči bor je Lore.i ' kvcčmcni : 1. goščava (PI ) ; 2. slab, zajemu cnakovl'eclen nazivu beli bor.
nemarjen gozd : 3. gozd (PI. S);
- [SL:
4. dračje, vejevje (PI, Su ).
[NJ
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Lesna trgovina
Cene drv in oglja.
Zač.

drž. uprava razlaščenih gJzdov je na javni dražbi dne 4. maja
1. l. prodala bukovc cepanice iz rcvirja LOf! frco vaO"on Rogatec, Dobovec in Sv. Rok.:t:upinjak po din
<:i5'- do 65'07.

Ista uprava je prodala iz revirj"l
Sv. Peter in Eusova ,reber v področju
gozdne uprave Straža pri Novem
mestu bukovo oglje pri kopi v gozdu
po din 32'- za 100 kg.

Znižana železniška tarifa za izvoz jamskega in celuloznega lesa v
Bolgarijo.
Prevoz 100 kg jamskega ali celuloznega lesa do Caribroda slane od
postaj:
Birčna vas 1880, 1720; Bled-jezero
2000, 1840; Bistrica-Bohinjsko jezero
2000, 1840; Brezno-Ribnica 1850)700;
Brezovica 19(0) 1740; Celje 1830, 1680;
Dobrapolje 1920, 1760; Domžale 1900,
1740; Dolnja Lendava 1730, 1590;
Dravograd-Meža 1880, 1720; Fala 1830,
1680; Gornja Lendava-l\IIačkovci 1810,
1660; Gornji Dolič 1900, 1740; Gradec
v Beli Krajini 1830, lG80; Grosuplje
1900, 1740; Jarše-Mengeš 1900, 1740;
Kamnik 1900, 1740; Kandija 1880,
1720; Kranj 1920) 1760; Križe-Golnih
1902, 1760; Lesce-Bled 1940, 1780;
Ljutomer 1760, 1610; Mil'na 1900,
1740; Mislinje 1900, 1740; MokronogBistl'ica 1920, 1760; Murska Sobota
1i80, 1630; Novo mesto 1880, 1720;
.ormož 1730, 1590; Ortnek 1940, 1780;
Podnart-Kropa 1920, 17GO; Ponikva
1830, 1680; Pr.e valje 1900, 1740; Ptuj
1760, 1610; Rakek 1940, 1780; Ribnica
1940, 1780; Slovenj Gradec 1900, 1740;
Stara cerkev pri Kočevju 2000,1840;
Stična 1920, 1760; Slraža-Toplice 1880,

1720; Sv. Jurij 1830, 1680; Sv. Lovrenc na Pohorju 1830, 1680; SmarjeSap 1900, 1740, Smal'tno ob Paki
1850, 1700; Soštanj-Topolščica 1880,
1720; Trebnje na Dolenjskem 1900,
1740; Tržič 1940, 1780; Uršna SelaToplice 1850, 1700; Veli.ka Loka 1900,
1740; Vdike Lašče 1920, 1760; Vuhr.ed-Marenberg 1850, 1700; VuzenicaMuta 1880, 1720; 2alec 1850, 1700.
Stevili pomenila pare, prvo za
10 tonske, drugo za 15 tonske pošiljke.
Ugodnost vračanja voznine: tista
oseba ali tvrdka, ki izvozi od 1.
junija do 31. decembra 1938. po tej
taril'i najmanj 5000 ton, dobi vrnjenih 20 °/0 od te voznine; če pa izvozi
najmanj 10.000 Lon, dobi vrnjenih
30odslolkov.
Pravico do vrnitve voznine ima
pošiljalelj. Prošnje za vrnilev voznine naj se pošiljajo Komercialnemu
oddelku generalne direkcije jugosl.
drž. železnic v Beogradu najpozneje
6 mesecev po izteku veljave te tarife.
Prošnji se morajo priložili duplikati
tovornih listov.

Klasifikacija borovih in jelkovih pragov po blagovni tarifi.
V novi tarifi, lei stopi v veljavo
1. junija 1938., niso pl'edvideni borovi in jelkovi pragovi. Ker se v
zadnjem času vedno bolj izdelujejo

tudi le vrste pragovi, je ž·elezniška
uprava sklenila, da se ti pragovi
tarifirajo od 1. junija t. 1. naprej
tako kol bukovi pragovi.

Znižanje tranzitne tarife za izvoz celu]oznega lesa po biVŠih 3\'slrijskih železnicah iz Jugoslavije v Svico.
Tarife so znižane od 14. maja za
celulozni les, dolg 1'05 m, debel. povprečno do 24 cm, brez lubja. Znižanje velja od jugoslovansko-nem-

ške meje do nekdanjih avstrijskonemških in avstrijsko-čcškos}ovaških
me,l ter do Buchsa in St. Margarethena.

Pospeševanje jugosloyanskcga lesnega izvoza.
Na zavodu
nanje trgovine
.strstvu je bila
je razpravljala
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za pospeševanje zuv trgovinskem minisredi maja seja, ki
o pospeševanju les-

nega izvoza iz J~oslavije, zlasli v
Italijo, N emčijo, ~vico, Spanijo in
čezmorske države.

Lesna trgovina Slovenije v maju 1938.
(Od posebnega dopisnika
Ker se je situacija na lesnem
trgu zadnje čase občutno poslabšala,
hočemo v tem preglednem članku
podali poleg kratke oznake domačega tržišča predvsem možnosti lesnega izvoza v posamezne države.
Domači trg.
Gradbena delavnost je neznatna,
lesna skladišča v južnih krajih države pa so polna deloma še od lanskega leta deloma pa ponovno lwmpletirana ob začetku letošnje sezone;
doslej so se le malokje izpraznila.
S 1. junijem je stopila y v.eljavo
nova ž,elezniška tarifa ; čas bo pokazal, ali bo mogoče na njeni osnovi
poživiti lesne pošiljke iz Slovenije v
one kr~j.e~ ki doslej zaradi pretirano
visoke ž,elezniškc prevoznine niso prihajali v poštev.
Nemčija.

Po priključitvi Avstrije je Nemčija
znatno zmanjšala svoj izvoz lesa.
To velja v prvi vrsti za navadni
gradbeni material; posledice se že
v neki meri neprijetno čuLijo . Bližja bodočnost ho pokazala, v koliko
še lahko sploh računamo z izvozom
našega lesa v io državo.
Italija.
Ceprav je y Italijo možno izvažali les v omejenih količinah, se
mnogo izyoznikov za ta trg vobče ne

Gozdarskega vestnika. )
zanima. Vzroka za to je iskati predvsem v tem, da je treba čakali na
nakazila, dokler se ne uravnovesi
klirinški obračun . Zato ni upali, da
bi se izvoz v Italijo bolj razmahnil,
če se ne bo to vprašanj,e povoljno
rešilo.
Madžarska.
Dobave za Madžarsko se vrše v
okviru kontingentov, ki jih daje naša
soseda svojim uvoznikom; doseči pa
je mogoče še vedno kolikor toliko
zadovoljive cene. Zal so ti konlingen ti mnogo premali ; razen tega morajo kupci. iz Madžarske imeti za
vsak vagon lesa uradno uvozno dovolj.enje, ki ga včasih dobe šele po
nekai mesecih.
.
Tlldi v ostalo inozemslvo možnosti izvoza niso ravno velike. Tu je
omeniti predvsem Angleško, ki je
zadnji čas uvozila večje količine lesa
iz I30sne in Slovenije, ki pa je trellutno pri novih nakupih nekam rezervb"ana. Vrhu tega prihajamo v
tako zya.ne mrtve mesece, ko se že
v normalnih razmerah kaže manjša
lrŽIla aktivnost. Te in druge okolnosti kažejo, da moramo pričakovati
še večJega zasLoja v lesnem trgu ,
zahtevajo pa tudi, da se stori vse
za poživi1cv lesne trgovine in to v
skladni načrtni zvezi z donosnosljo
naših gozdov.

Ponudbe iz tuzemstva.
Rudo (Plevlje): črni hor.
SUllja: polizdelani kolarski
92
les. Tvrdka želi izvažati v sosednje drž·ave.
93 - Osijek: šlukaturska lrska.
9 1! _. Bodovlje pl'i Skofji Loki: orehovi, Jesenm.-i, topolovi, ja-

88

95
99

103 -

vorovi (marogasti) in drugi
furnirji.
Doboj: sladkovodni raki.
Zagreb: 100 mS (bonles) jesenovega žaganega lesa, 25() m 3
jesenovih hlodov in 200 m B
hrastovih pesti (bou-Ies).
Ljutomer : hrastove doge.

Povpraševanje iz inozemstva.
414 -

Torino: jelkovina.

417 _ .. Sarguilo: modena in furni.rji .
418 - Genua: papir.

345 - ' London: frizi z rezbarijami in
furnirani frizi.
346
Anvers : hrastov les za parkele in zdravilna zelišča .
3117
Nancy: bukovi furn irj i, debeli 1,2 in 5 mm.
352 - Varšava: orehovi in drugi furnirji.

353 -. Wohlhausen i. V.: hrušlwve
parjene suhe deske, dehele 30
do 90 mm .
354 _ . Candie: les razne vrste.
356 _ . Atene: večje množine lesa čr
nega bora.
357 - Tel-Aviv: les inzabojne deske.
359 _ . Lecail'e: upognjen les, bukovina, hrastovina, gradbeni les
in pohištvo.
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374 -- Tel-Aviv: zaboji za pomaran-

422 -

če.

383

384
387

389 .__.
3DO -

393 304
395 _.

397
414
417
418
421

-.-.
--

Ancona: les.
\-\Taler-loo: zdravilna zelišča.
Milano: mizarski les.
Genua: nudi se zasLopnik za
les.
Buslo Arcizio (ILalija, Provincia Varese) : zobotrcbci.
Sydney: parl~eti .
Brescia: mizarski les.
Gcncve: zohotrebci in papir
za sCl'vielc.
Milano: lcpenl(a.
Torino: jdlwvinu.
Sarguilo: modena in fumirji.
Gel1l1a: papir.
.Ancona: Icpenka.

425
426

Bologna: zobotrebci (300.000
kosov vsako 1eto).
:\.Jilano: papir.
Sal.erno: vezane lesene plošč.e.

432
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Catania: gradbeni les.
GroL\-Umsladl (Hessen, Nemči,ja ): vrhovo šibje za košare.
422
Alexandrie: parketi.
43:~
London: leseni vij aki,
445
Sol un (Thessalonici): nudi se
zaslopnik za gradbeni les.
Pripomba: Interesenti naj se obrnejo za naslove na Zavod za pospeševanje zunanje trgovine Beograd,
RaLnički dom. Pri vprašanju Haj napišejo zaporedno številko povpraševanja in kraj.

. din
Finančni
junij sledeče

minisLer je določil za
uradne tečaje, po katerih se imajo izplačevati takse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t. d.:
1 napoleonclor, .
din 298'50
1 zlala turška lira
339'70
238'-·
1 angleški fun t
1 amcdški dolal'
·13"60
43",10
1 kanadski dolar
14'50
1 nemška marka
1 poljski zlot
8'20
TilD
1 belga
1 pengo . . . . .
S'60
1 brazi1ijanski mill'<ljs
2'55
240'1 egiptski fun t. , .
237'1 paleslinsl.:i funL
1 uru(5\'ajski pezos
1 arg~llin ski pezos

1'20
3,1"30
1410'13;)"-

1000'228'2,1 04:'44'50
32'50
962'1112'1090'250'39'151'30
95'~)0

810"100'-

Mali oglasi
l\Ieš~anska

korpol'adja v Kamnilm
sprejme dva mlajša absohen(a
nižje gozdarske šole z najmanJ
chcleLno gozdarsko prakso za
revi1'llo službo v Kamniški Bis lrici. Prošnje s prepisi izpri{cval .ie ,",ožili na upravo ~'1eš('an
skc korporacije v Kamni1m,

DRAGUTIN CUTIC - vdova. pušl.;arna in trgovina z orožjem, Maribor, Slovenska ulica 18. Zaloga
samokresov, avtomatičnih pištol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrebščin. Lastna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožja, montaža daljnogiedov i. t. d,
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P/,\,o\Tslnc in cenene lovskE' .i n šporlne srajce, izgolovljene pa Ludi.
po meri narejene dobile \' mod:ni lrgovini in izdelo\'alnici perila IVAN BAn 1 t, Marihor,
Gosposka ul. 24.
Najraznovrslnejšo manufakturo, ko,t
blago za dečve že
6'- din meter, kupite pri J. TRPINU, Ma-

a

ribor, Vetrinjska ulica 15.
FELIKS

SKRABL,

MAIUBOR,

Go-

sposka ulica 11, modna in rnanufakLurna trgovina, priporoča
zalogo lovskega, gozdarskega lodna in sukna.

Razvoj gozdarstva in 'lova v Sloveniji
Ing. Anton S ivi c (Ljubljana)
(Konec)

Lovna statistika se je pred ze.dinjenjem sestavljala po odredbah
oblaslva tretje stopnje, po zeclinjcnjll pa po občc
upravnih gozdarskih oblaslvih druge stopnje. Sedaj pa so obrazci
za slatisl.iko predpisani z novim loysldm zakonom in zadevniul
ministrskim pr[wilnikolll.
SLatisLika je merilo gospodarskih in socialnih razmer. Ima v
prvi vrsti namcn, ela služi praktičnim potrebam posamezne upravne
panoge in ja\"l1Cga živJjenja vobče. - Da imajo clrŽaYl1<1 oblastva
jasen pregled oslanju i'n razvoju lovsLva, nalaga lovski zakon
občnim upravnim oblaslvom, da vsako leto zberejo in pripravijo
"se vrsle statističnill podalkov. Lovn<l stalistika daje sliko o gospodarski vrednosli Jonl kakor tudi smernice za gospodarsko lovsko
politiko in polTebne odredbe javllopravnega značaja.
Za pospeševanje lovstv~ predvideva lovski zakon ustanovilev
posebnega lovskega sklada za vsako banovino in osrednji sklad
pri ministrstvu za gozdove in rudnike. V banovinski sklad se slekajo:
H)"·- din ocl vsake koledarske lovske kart(\ izvzcmši karte zapriscžeuih lovskih čuvajev, 150'- din od mesečne lovske karte) 3 % od
prvo!elne zakupnine ob dr.D.žbi občinskega lovišča, polovica denarnih
kazni za lovsl{e preslopke, v določenih primerih prisojena odškodnina za neupravičeno ulovljeno c1ivjačino in kupnina, dosežena za prodajo zasežencga orožja, pribora in clivjadi.
V osrednji sklad morajo banovinski skladi plačev'·.J.Li 8 % svojih
bru Lto dohodkov.
V dravski banovini obstaja lovski sklad že od leta 1919. UstanovHa ga je takrat clcželna vlada za Slovenijo .
Poleg kazni predpisuje novi lovski zakon, da je za vsak primer
ubile, poškodovane ali ujele divjadi plačati na račun odškodnine
vrednosl živega primera enake divjadi po posebnem ceniku. Te
določbe prejšnji zako.ni niso poznali.
Lo\'skih preslopkov so Občcllpravlla oblastva prve stopnje) na
primer leta 1936. obravn<.lvala v 180 primerih, raznih drugih lovskih zadev pa je bilo obravnavanih 1030.
Novi lovski zakqn posebno pospešuje lovska društva, kal' jc
vzeto iz zakonodaje onih polo'ajin države, koder je bil··v veljavi
r~galni lovski sistem, L 1 tam, koder je pripadala lovska pravica
izključno državi.
Namen lovskih društev j<.\ pospeševati lov, dalje strokovno
izobrazbo in organizacijo lovcev lel' sodelovati in nadzirati svoje
člane, ela lovske zakonite predpise čim ves1neje izvršujejo.
Lovska društva morajo pripadati zvezam lovskih društev, ki se
osnujejo za vsako banovino. Slednje so včlanjcne v Osrednji zvezi
lovskih društev v Beogradu.
Zveza lovskih društev v dravski bc.\IlOVini imfl sedež v Ljubljani
občellpravnega
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in jc naslednica prcJsllJega Slovenskega lovskega društva. Biyšc
podružnice S. L. D. so se prcllstrojile v Lovska društ"a, ki so
VČlanjena v bano"vinski zvezi. V banovinski zvezi za dravsko banovino je včlanjenih 1,1 lovskih društev.
Za st.rokovna izobrazho lovcev skrbi lovska društvena organizacija v dravski banovini z izdajanjem strokovnega glasila, knjig in
brošur ter z razstavami, s poučnimi predavanj i, s tečaji za lovske
čuvaje, z lovskimi dnevi, s smolrami , tekmami in razstavami lovskih psov.
Za podporo obubožanim članom S. L. D., zlasti lovskim čuvajem
in njihovim vdovam in sirot.am, je bil ustanovljcn (G. III. 1913.)
"Zeleni križ'" ki ima danes ca 65.000'- din premoženja.
Lovstvu v napredek je tudi obvezno zavarovanje lovce", č.l[\nov S. L. D.
.
Zveza lovskih drušlev ,le dolžna na zahtevo upr~wl1ih in sodnih
oblastev dajati mnenja o ,iprašanjjh glede lovstva; pooblaščena
je, podajati oblast vom predloge za pospeševanje lovstva.
Za presojo razvoja lovslva bi bilo zanimivo, primerjati nekalere
slatlslične l)odatke izza dobe pred zedinjenjem s poclalki neposredno
po z€clinjenjLl in s podatki zadnjih lel. To bi bili predvsem podalkl
o šle"ilu ln površini Jastnih lovišč, rcscrnrLl1ih laslnih lovišč, obtinskill lovišč, o višini zakupnin v posameznih lelih, o davščinah na
lovišča, o šlevilu izdanih lovskih kart lovskim upravičenccm, gostom
ler lovskim čllvajern, () pobrani državni in banovinski laksi na
lovske karle, o izplačanih premijah za ubile volkove in divje
svinje, o šlcvilu vsako leio uplelljene dlakaste, pernate divjadi,
zaščitene z lOVopllstom, nezaščitene in z;verjadi (medvedov, di"jih
mačk, volkov) in 10 v lastnih loviščih in v občjnskih loviščih,
dalje o dohodkih in izdatkih lovskega sklada itd . - Vse te podalke
ima gozdarski odsek banske uprave zbrane po okrajih za vsa
lcla po zedilljenjn v svojem vsakoletnem poročilu o gozdarstvu in
lovu. Primerjava s podatki pred zeclinjenjem pa ni mogoča, ker
se je obseg ozemljn, ki je pripadalo Sloveniji takoj po zedinjcnjll.
pa tndi pozneje, in končno celo y banovini, v teku časa močno
izpreminjal. V omcnjenih lelnih poročilih so opisane lucU lovske
ra2:mere za posamezna leta, tako n. pr. o llegOyanju divjadi v
posameznih krajih, o zanemarjanju lovišč, o razumnih gospodarjih,
o raznovrstnih l1e.dostatkih, ki bi jih hilo odpravili, o vplivu klimatskih razmer na razvoj divjadi v posamezni11 letih, raznih boleznih
divjadi, zatiranju škodljive divjadi, neupravičene-m lovu, dalje o
razplodu nekalerih vrst divjadi Y krajih, kjer jih poprej ni bilo Hd.
Po zedinjenju je pokazala razmeroma velik napredek lovska
književnost. Dočim je strokovno glasilo Lovec, ki izhaja od lela
1$)10. dalje, imelo v prvih letih bolj skromen obseg, se je. kmalu
po zedinjenju zelo razširilo, k čemur so pripomogli številni soh'udniki in pa sredsLva lakratnega deželnega, pozneje pokrajinskega
lovskega sklada. Lovec je tudi glasilo Jugoslovanske kinološke
zveze v Ljubljani, v kateri so včlanjene v Sloveniji sledeče kor})oracije: Društvo Ij Llbiteljev ptičarjev, Klub ljllbileljev brakov,
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društvo Brak - jazbečar, Klub ljubiteljev športnih psov, Klub ljubiLeljcy jamarjev.
Oel leta 1934. izhaja dvomesečnik "Ribiško-lovski vestnik" , ki ga
izdaja Zveza ribarskih drušlev v dravski banoYini.
Izšlo pa je po zedinjenjn tudi večje število knjig in brošur
lovske vsebine, izmed katerih naj navedem sledeče:
Vladimir Kapus: Lovski spomini (1929); dr. ,hmko Lokar: Pli(':arji, njihova odreja in vzgoja (1930); ing. Anton Šivic: Predpisi o
lovu in ribolovu v dravski banovini (1931); "Lovec" ob petiildvajsetlelnici (1932); V. Ftihrer-Haimendorf: Brak-jazbečar, njegova vzgoja
in uvedba (1932); ing. l'vI. SušLeršič: Naš lov (1934); ing. V. Koprivnik:
Jugoslovanski lovčcvi zapiski (1935); dr. st. Bevk: Lovski vodič

Srna si

išče

hrano pod snegom (foto: iz Lovca, HJ36.)

(1937); ing. Sivic-2nidaršič: Lo\'ski zakon, zbirka lovskih predpisov
z razla.go (193G); dr. J Lokar: Lovsko-ribiški slovar (1937).
R~lZ\'Oj in napredek lo\'st\ra je bil pri nas posebno nazorno
prikazan na lo\'skih raZSlaY~1h) ki so bilc prirej ·~ne " Ljubljani .
Pred zeclinjcnjem je bila razslava rogovja v Ljubljani 1. 1909.) leto
poprej istotmn ))Kranjski oddelek" iz medn<ll'oclne lovske raZsL~1YC
na Dunaju. Po zedinjenjll so hite razslave lela 1922., 192-1., 1930.
in 1937. zbirna lovska razslava v Ljubljani. Izbor slednje je bil
poslan na mednarodno lovsko razsla vo v Berlin. Naj bolje organizirana je bila' splošna lovska razslava lela 1930., ki je hilel na
ljubljanskem velesejmu istočasno z lcpo uspelo gozdarsko razslavo.
V l\fariboru je bila leta 1933. lo\'ska razstava ob prircditvi
Mariborskega tedna.
Lo" je uvaževanja vredna panoga narodnega gospodarstva. Lov
.daje poleg nematerialnih tudi materialne koristi. Neposredna korist
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lova je vrednost. divjačill<.:', kož) krzna in rogovja. Posebno korisL
ocl lova imajo obrt, trgovina in inclusll"ija. Sem spadajo izdelava
lovskega orožja, municije in drugega lovskega pribora, lovnih priprav (pasti, mrež itd.), claljnogledov, lovske oblekc in obulve;
nagačcnje ubile divjadi; lisk in razprodaja lovskih s"irokovnih in
leposlovnih knjig lel' časopiso,' ; prometna podjetja, kakor železnice;
(l\·tohusi, vozila H(L; zav~u'O\'nlnice (z<lvaroval1je zoper nezgode).
Za upravljanje, oskrbovanje in čuvanje lova je potrebno osebjc~
ki ima od lovsL\"a stalen zaslužek. Tudi država in samoupravna telesa
imajo neke koristi oel lo,-a, kakor so: carine na uvoz lovskega
orožja, municije itd.; državne takse 11<1 lovske karte in orožne
lis Le; banovinske dcl\'ščinc na lovišča 111 lovske karte; občinske
takse na lovske pse; občinska (mestna) užilnina na ,divjačina; dohodek od lovskih zakupnin ; tujski promet zaradi lova.
Kljub svojemu narodno-gospodarskemu pomenn ima lov mnogo
n~lsprotnikov; na oblastva prihajajo razne pritožbe. Temu je kr.iva
deloma nepoučenost posestnikov o predpisih lovskega zakona, ki
so v nekaterih ozirih res pretrcli, deloma pa nepravilno postopnnje
nekaterih lovskih upravičencev napram posestnikom, zlasti glede
po\Tnitve škode po lovu in divjadi. Treba bo nadaljnjega pouka na
obe strani, uvidevllosti in dobre volje, da se izgladijo naspl'o'Lslva
in odstranijo nesoglasja.

o

zelenem boru

Hans Gag ern {Krško)

:\lecl glavne smotre našega no\'(:ga sIrokovnega č(\sopisa~ ki ga
moramo ob njegovem rojstnl vsi znajveejim yeseljem pozdraviti"
je brez dvoma š'Leti njegovo ležnjo, da pomaga pri intc.nziY111 poglobitvi našega gozdarstva, ela opozarja na gozdno neizkoriščene
predele, dn le skuša pr.idobiti za umno gozdarsko izkoriščan.ic.',~
ali z drugimi besedami: da skuša naše gozdno gospodarsIvo nHpnlviti čim prodnklivncjše; naša drž~l\'a IHl.l11rCt; mora s svojimi gozdnimi
se-sLoji zadoščati ne le lastnim potrebam po lesu, ki postajajo oh
poraslu industrije iz dneva y dan večje, marveč mora stremcli lucli
Z!l tem, cIa bo lahko svoj lesni iz,"oz, če so tržni pogoji za to.,
primerno in sistematično poY(~(-. ala.
Tem ciJjem naj služi Ysaj posredno tudi la članek.
Ne le gozdarski strokovnjak, temveč ludi več ali manj neuki
laik lahko opazi, ela je v Sloveniji, posehno v Sloveniji, zastopan
mestoma poleg običajnih borovih vrst tucIi neki manj poznani bor
s svetJozelenimi, mehkimi iglicami. Pozorni opazovnlec ne bo prezrl,
da je to ne povsod razširjeno drevo dobiti predvsem v območju
ycčjih graščinskih posestev ali v njihovih gozdovih.
Je to zeleni hor (Pinus slrobus), ki izhaja iz Anlcrike.
tulim se poklicanegn, ela ·0 tem drevesu, o njegovi gozdarski
koristi in uclomačitvi pri nas podrobneje izpregovorim .
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SUn' pregovor pravi, ela ne smemo palme presaja li na ledeni se~
ver in smreke ne \' suhe afriške puščave. Smemo pa nasprotno, po
mojem mnenju, rastline, ki niso pri nas doma: lemYeč so pres,ljcne
k nam iz tujih dežel: pa tu dobro in ug-o(lno rasLo in llSpeVi:ljo,

VZl'asl mladega in

odraščenega

zelenega l)ora (izv.)

gojili, ščititi in pospeševali: zlasti še~ če so se skozi lela izkaZiIle
kot zelo korislne .
.Morela mi utegnejo strokovnjaki pa tudi marsikateri neveščak
ngo,'arjali, če izrazim mnenje, ela zeleni bor kol gozdno drevo
zasluži vso našo pozornosl in ela ga ne gre kot takega " njegovi
koristnosti podceiljcvali. V naslednjem hočem utemeljili, zakaj posvečam temu eksotičllemu drevesu toliko pažllje.
Predvsem bo verjetno naše čilalelje zanimalo, če zvedo) kda.i
in kako se je to drevo pri nas udomačilo.
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Bilo je še pred letom 1800., ko je moj ded kot ukaželjen mlaodpoloval v inOZelTIstvo, kar je bilo takrat združeno z mnogimi ležavami; potoval tudi ui v naglem tempu današnjih dni,
temveč Z]OlllO v počasni poštni kočiji. Kako dolgo je lakrat ob
polžji hitrosti trajala pot s Kranjskegn, kjer je bil moj ded doma,
elo Hmnburga, kamor je bil namenjen, bi se dalo danes komaj
izračunati; 'loda elo cilja je moj ded kljub temu prišel. l\-Icd vsemi
tamkajšnjimi zanimivostmi ga je najbolj privlačeval bolanični vrt,
saj je želel v prvi vrsti spoznati na svojem potov~mju č.im več
rastlinskih.) doma še nepozllnnih posebnosti, ki bi iih lahko po
vrnitvi s pridom uporabil v svojem velikem grajskem parku. Tako
je opazil v hamburškem boLaničnem vrtu velike zavoje eksotičnih
saLlik ) ki so pravkar clospele iz Amerikc. In v trenutku, ko ni bil
opazovan, je hitro pograhil nekaj sto sadik tcr jih skril pod klobuk
jn v svoje prostorne žepe v vrnžni veri, ela ukradene rastline bol.ie
uspevajo in raslejo. Ko se je vrnil s tem plenom v domovino, je
sadi ke skrbno odgojil in jih potem razsadil po svojem parku, kjer
so se razrasle v mogočne orjake in v leku cleseUcLij zaplodile
milijone in milijone svojih vrslnih tovarišev. šele pred neka.i tedni
so padli ti 'zgodovinski spomeniki poel sekiro sedanjiIl lastnikov
in sadike, ki jih je takrat moj ded prinesel s pOfovanja v Hamburg
\' škatli za klobuke na Kranjsko, so danes ctal'2 več vagonov mogočnih hlodo\' žagovcev poleg mnogih sežnjey drv.
Vrednost zelenega bora sicer ni v kvnliteli njc.govega lesa, kajti
kvalUativl10 ta bor ne doseza lesa naše smreke in ostalih domačih
iglavecy, vendar pa ima kljub temu mnoge dobre lastnosti, ki ga
usposobljajo za kaj raznotero uporabo. Iz njega izdelujejo Il. pr.
deske, ki so prav primerne za zaboje) ker jim ne izpadajo grčc;
pa tucli za obloge na podstrešjih; lcs je upor~lben nadalje za lažje
tramovje in za opažlle deske, kjer je škoda lcpih in dragih 81)11'ekovih desk. De.ske se ne skri\'ijo in ne zvcžijo. V Nemčiji zelo goj:e
in močno uporabljajo zeleni bor kol celulozni les. Dreyo hitro
rastc, odlično prenaša naše podnebjc, sneg jn viharji mu nc škodujejo lako zelo kot smreki pa lucIi mrčes in drugi škoclljlvci W(
manj napadajo; glede ta-l in n.iihove kvalilelc · zeleni hor nllW)
nobenih posebnih zairlev, pač pa s svojimi iglicami, ki mu močno
ndp:Jdajo ) zem1jo izvrsLno gnoji. NaranlO podmlajanje je pri njem
izredno nlOčno.
,"se te prednosti pa daleč zaostajajo za velikim dobičkom, ki
ga nam lmeli na trgu izredno iskano pa tudi dobro plačevann
semenje lega iglavca. Drevo zgodaj obrodi in tako je dal že moj
dcd) ki je spozllal njegove prednosti, v skrbi, da bor čim bolj
razširi, postaviti primilivno sušilnico za semenje, ki jo je moral iz
lela y leto večali, kakor se je leto za lelom večal semenski obrodek.
Ko pa so začeli rocliti poleg hall1bllrških očetnih borov ludi njihovi šlevilni sinovi in vnUki, ki so medtem v gozdu zrasli v
zrela drevesa, niso več zadostovale dedove preproste sušilnc naprave, marveč je bilo treba za semensko sušilnico adaptirali in
primerno preurediti nove večje proslore gospodarskega poslopja,
denič
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da so se lako lahko vršile vse manipulacije v vzorllem redu. In
prišla so· leta, ko je semenska letina presegla 1000 kg; pri cen~'
30 kron za 1 ]{g je lo pomenilo dohodek 30.000 kron, za tiste čase
zelo lep dcni:"lr. To je bil največji stranski dohodek iz gozda, ne

Zeleni bor: 1. vc.jica z od prtim slorž('.Il1, 2. seme s ]<riicem in 3. po pet
iglic v šopu (izv. )

da bi pri tem gozd v svojem jedru trpel najm~mJso škodo ali
kakršno koli izgubo . J-Ianipulncijski sLroški s semenjem so bili
SITl0ŠnO llizl~i: za režijo j'2 bilo treba navadno od računali le 3 %'
dosežene prodnjne cene. Povprečno .ic dalo 100 kg s[oržev 1 kg
čistega semcnja. Važno je bilo lueH, za nabiranje slorže\' zadeti
pravi čas ; ti dozore namreč ravno ob vročih dneh avgusta in če
se znabiranjem zakasniš le za nekaj dni, la:hko posLane ves tYoj
[ruel iluzoren.
Za prodajo scmenja nismo bili nikoli v skrbeh, kajti že da\'110
poprcL preden sino začeli z nabiranjel]1 sLoržev, smo prejemali od
največjih semenolržnih nemških in avstrijskih lvrdk pismena in
hrzo.iavna povpn~šc\'anja glede obrodn. In ko .ic bilo semenje pripra vlj eno za prodaj o, se je začelo med vsemi temi t vrc1kami vneto
brzojavno tekmovanje zanL kc:t.ili vsaka bi rada zase kupila celotni
ohrode-k Bilo je navadno G-7 velikih podjetij, ki so se potegovala
za semenjc, bila so pa scveda medsebojno karte-lirana.
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Da je raVllo po semenj u zelenega bora, ki rasle v naših krajih,
tako povprašev<Uljc, ima kajpak svoje vzrola~. Seme, pridobljeno
v Nemčiji, je namreč zaradi zemljepisne l<,ge deželc procentual11o
lako malo kal,iivo, da praktično ne prihaja \' poštev, in ga tako
morajo clobavljali iz južllcjših dežel. Glede kaljivosti in Ludi siceršnje kvalilete semenja nismo pri svojem rnzpošiljanju nikdar prejemali priložb in rrklamacij, pa čepniv n. pr. jaz nisem nikoli semenja preizkusil glede kaljivosti in sem vedno zanj le slepo jamčil.
Mislim, da. sem sedaj vse one, ki so doslej le skeptično gledali na
korisLnosl zelenega bora, prepričal, da [emu drevesu v vrsti vseh
oslaljh c1omač.ih gozc]Jlih dreves nikakor 1108 gre zadnje IIlcslo. Nočem
pa, da me kdo napačno razume. Ne trdim namreč, ela bi morali
proslrana zemljišča zasadiH le z zelenim borom, ali pa, da bi Lam,
kjer si hočemo oelgoJili mešan gozel, vzeli kot zastopnika iglavecv
c(linole zeleni bor, marveč llaj gospodar, ki ima v svojem gozdu
Lu ali lam proslora za nekaj 'sto novih sadik, la proslor prepnsti
lemu tako ]waležncmu drevesu, ki se že med svojo rasljo samo
vc6kraLno poplača. Več llam pač drevo res že ne more nuditi.
SvcLovali je nadalje, če n~un je pred očmi pridobivanje semenja,
da se zeleni bor sadi po možnosli Y večjih skupinah in ne pregosto
skupaj. Prvo nam lajša nabiranje storžev) ko drevesa niso posamič:
razlresena po vsem gozdu, drugo pa ima za posledico~ da se drevesu
razvije široka krašnja, kar ugodno vpliva na tvorbo in rast storže\",
Dobro in zelo priporočljivo jc tudi saditi zeleni bor ob robu gozda,
ker obrobna drevesa zelo obilno obrod.e.
.
Upam, da bodo vsi ti migljnji tn jn tam) kjer bo pač možno'st
za to, dali pOl.Hldo) rla. bodo gozdni pos('sLniki začeli uvidevati:
('clini dohodek iz gozda ni samo les, gozd se da marveč izkoriščati
ludi pod drngimi vidiki; lep stranski dobiček iz gozda nam v prvi
vrsti nudi pridobivanje semenja zelenega bora za prodajo.
Mirne duše lahko lrdimo, ela je Slovenija danes vodilna v n~lSl
državi ne le v vsem ostalem kulturnem prizadevanju, temveč pra\'
l,1ko ludi v gozdarskih težnjah; lo dokazujejo sijajne razstave na
ljubl.ianskem velesejmn. Toda to nas nc sme zadovoljiti, temveč
llam mora bili le " 'Vzpodbudo, ela težimo za še viŠjimi smo{ri.
'Narava nam v gozdarstvu kajpada že sama dovolj pomaga in če
ji ne delamo sile, nam vsega usLvar.ia y neskollčnem izobilju, ne.
da hi bilo 1rcba pri lem posebne pomoči č:loveških role Hodimo
po poteh, ki nam jih kaže narava, in sledimo njenim migljajem !
Gozel morn rasti svobodno, lo se pravi nc izključno poet silo in
pritiskom člo\-'ekovega, čestokrat e}lostranskega oskrbovanja.
Za zgled nam ne sme služili nemški takozvalli gospodarski gozd,
ki se je sedaj po prekostoletni praksi izkazal kot neodržen in ga
zato hočejo danes zopet spremenili v sLalni gozd, pa tudi kraške
goličavc, kjer se po pustih doleh in bregeh pasejo le ovce jn koze,
ne zaslužijo našega posnemanja. Kakor je tam opaziti pretirano
gozdno kullllro, tako se tu oč1tllje nje pomanjkanje. Najboljša in
najvarncjšn pa je ,'edno zlata sredn.ia pot; zalo je nikoli ne
zapustimo!
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Domača

gozdna drevesnica

1''1aks Pa\' 1 i

Il

(Celje)

Ker se iglič:<'ls(cga lesa porahi vedno več, si vsak gozdni poseslnik
prizadcvC1, da dvigne njegoyo proizvodn.io 1ako po kakovosti kakor
po lojikosIl (množini) in pri Lem scycch budno p8zi, po kalcri· in
kakšni. vrsti lesa je na trgu na.i\"l~čje pm·prnšcvrlnje. Zadnje časc
se. najbolje \'Ilovči drohnejši t. j. mlajši les) z<.lLo se je tudi slrlrosl
naših gozdov znalno skrčila . Goubrska veda nas lIČi, cia igličasti
les dozori v goratih predelih y 80·-100 letih, v nižinah p~l v GO
elo 80 lelih; kljub temu scka.io pri nas igliblslc sestojc vcčinoma
že v dobi mcd 50. in GO. lelom, ko drevo najbolj rasle in šc ne
rodi zdravega in polncga semenja.. kar ima za posledico, ela se
goličavc, ki so nasLalc po izsekavanj LI, zrlrac1i Sl~l bih semcnskih
IcLin ne ohrasLcjo same po sehi:, nwrvcč. jih jc ln'})" umetno pogozdovaLi. Za umetno pogozdovanje pa polrciHljcmo primcrnih sadik.
Nekaleri si pomagajo s saclikamj~ ki znlstejo v domačem gozdu
pod slarim drcyjcm; pri Lem sadike k~ll' popul ijo iz zemlje, lako
da jim polrgajo lasnc korcninice, ki do\'ajajo rasllinam hrano iz
zeml.ie; na IHl\'em mesill t.e sadikc) ki so zrasle v scnci~ ne prC'nesejo l1C'l1<ldncga sont-Ilcga obsenllljfl, zalo porumcnc in životarijo
lela ali (]ve', <101<1e1' jih bujno rčlsh>c:i gozdni ple\'('l ne pn~r<lsle in
zaduši. Da se izognemo ncuspehu in si prihranimo brezplodno delo,
bomo zbog lega uporabljali pri umetnem pogozdovanju izklj11čno
le sadikc, l~i smo si jih sami odgojili v nala~č za LO' pripravljenih
preprostih rl rcvcsn i cah.
IZrč.lljc\'ska banska l1pr;l\'(l ima ~icer \' neka/erih ()l~rajih svoje
la~t:nc gozdne drcvcsnicc, kjer se goje ysalu)\"rslnc sadike vseh
sL~lrosti in se ocldaj:ljo za rnč.l.ihcll denar gozd1lim poscstnikol1l;
1li eli vc6 zasehnih gozdnih drcvcsnic prorlc.lja nacl~levilnc scH.lil'T,
venci:ll' je dohčl\'[) in poraba ,"sell I(,h seldik vezana na nel,e pogoje,
ki \'blsih pos('stnika odvrnejo od nakupa. Z:110 hi bilo na llleslu,
da si \'.snk \'(:'c:ji gozdni p'o sl\slnik napravi svojo l:1s[no gozdne;
<lre\'esnico, ki mu ho nudila ob vsakem (":;lS11 z,ldoslno ~le\'i10
dobrih ln razmer::lIll odgov;'lrjnjočih clrevesnih saclik. V ta nan1cn
hočem poclnli \' naslednjem kratka navodila, kako je treha clreves.nico napravili in kHkšna dela so ~v njej potrebna .
Za dr('\'csnico dolo(:imo šUriko"[('ll prostor, ki jc rahlo nagnjen
proti severovzhodu; širol, lWj bo 11 l1l in dolg G 11l, skupaj torej
GG mZ; Lo jc površina, ki jo bo 1;1Jhko vsak posestnik pogrešal pri
svo.i('m poljskem gospo(brstvll. Nato z{'mljiščc že v jeseni do 110 cm
glohol..:() prl'kopl.iclllo~ ga pngnojimo s komposLoJll in s hlevskim
(kravjim ne konjskim) gnojem lel' počalwl11o, ela z('mlja čez zimo
dobro premrZllC. Ko se sp01nlcHli prič.nc.io poljska dcla, nckalw
sredi aprila, z motiko zrahljan10 prekopano zemljo: zdrobimo grude
in površino 1l~ ch'obno prcgrabljamo, nakar razdelimo zemljišče na
dcvel en meler širokih gredic. To napravimo s pomočjo dveh 1'10 111
dolgih palic in lUlv;'H.lnc vrvicr: palici nam služitn za enakomerno
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širino gredic, po napeLi \'rvici pa iz[epLamo s\ezico mcd gredicami
(~l ika 1.).
Ce ~(' omenilll, da je pri prekopav:lnjn Lreba p;lzljiyo pobr:tti vse
kamenjc, ln od.stranili korenine pJevl'la lel' ogrce rjavega hrošč,l ,
bi bilo s lem v glavnem pripravljalno elelo pri kraju.
Sedaj je [reba prcudariti, kalcr;l drevesa na našem zcmljišču
n~ljbolj llspC\·ajo. Videli bomo 111orda, (la \' dobrih legah prav lcpn
raste srnl'ckn , ,. sl:1b~i zemlji pa bor. Z<lLo se bomo odločili , da si
v cl}'(\yc.sllici vzgojimo mladib smrečic in boričev. V ln namen si
nnhcremo pozno v jeseni ali pozimi dve vre6i lepih smrelcovih
in eno vrečo borovih s[oržev lel' jih razgrncmo na podu ali \'
kozolcu, da se POSlIŠC in jim semenje: povsem dozori. Spomladi ,
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Slika L
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domače

11m

-->1

gozdne drcvesn ice (iz\'. )

meseca april~l; sLorž0 s poda pol>'~~rc1l1() in jih čez not: razgrncIl10
po nc pl'cvet: zaknr.ieni peči, da se Inske odpro in izpade s<.'mc,
tc 11 i že prej samo po s'~'. bi jzpadlo~ v lem primeru seveda ni {relJa
storže\' posebej pregrevnti . Vsako semensko zrno ima krilce)
ki semenju v nar,l\"i omogoča) d~1 S(\ z<lseje daleč naokrog, Y d1'<:'yesnici pa llam .ic le v napoLjc; zalo S sliskanjem polomimo in
zdrobimo krilca , ki jih nato z vejulcami ali na veiru popollloma
o<\sLr;ll1imo s semenja . Seme slarejšega i1l zdra vega drevja je scvcd;1
boljše kakor seme mlajših in bolnih .dt'cYcs. Cc pa semen.ia nc
moremo nabrali iz kakršnih koli vzrokov v domačih gozdovih, si
ga lahko za ma.iht'l1 denar oskrbimo pri semenolržcil1 ) ki jih je
več. v' državi in ki o lljih dobimo potrebna navodila pri vsakem
gozdarju.
Ko pripravimo vse polrebno glede semenja) vzamemo Lrioglato
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lclvo (slika 2.), .lo položimo z ostrim robom počcz na gredico;
vLisnemo \' zrahljano zemljo 2·-3 cm globoke) medsebojno 10-15 cm
oddaljene brazc1icc in vanje enakomerno vsejemo se111e, Lako da
pride zrno do zrna. Ce se Ham morda tu in [am 'vsuje nekaj več
semenl1, ni nobeno zlo, ker "se semenje ilak ne vzklijc. Za gredico)
kako( nam jo kaže slika 1.~ porahimo 1/2 kg čisLega SCl'Dellja.
VSt\j~m() seme pokrijemo s primcrno 'l.emljo, najbolje s hUl11ozno
prsl.io, ki jo dobimo v gozdu pod vrilnjo, šc ncprq)erelo listna'lo
ali igličasLo odejo, Ta prst je nastala iz preperelega lislja ali
iglov.ia, je lemnorja\'e barve, lahka in vsebuje mnogo gnojil. Pravilom,!, se seme pokrije v \'išini lrikratne syoje debeline; ker pa je
prcperela humozna prst zelo lahka in jo nežna sadika, ki se razvije
iz semena, z lahkoto prod!'.:.', pokl'ijC'll1o smrekm'o 111 boro\'() seme

>

SlikC1 2.
Brazdiina

kh'ica

in

deska

(iz\·.)

Greciica

Stika :3.
z ve.iami (iz\l,j

za~el1(o('na

do 2 .crn na debelo. \Ta gredico šle\'. 1. \'s'~'jemo smreko,"o, Jla šle\'.
VIII pa boro\'o seme . J\.o smo ga ,"sejali in poln'ili s prs!.io, zngrncmo obe grcclici še s hojC'\'imi \'C.i<'1I111, ki brani.io p1ic<.lI1l, ela ne raz.ko13m'aju gredic, zadržujejo "1~lgO in ščilijo občull.iive ~adike pred
zrnrzal.io. Drc\'esnico ogradimo s plolom jI: ycjcvja~ lal ali 'k. o 1o,",
da jo za v,\ ru,iemo pred kukošm l, živino i11 di\'j<1djo . ;\lcc1 grcC\ic:.l111 i
in ploLom si pustimo seyecla })ckaj vll1csncga proslon1, (h, 1::11tko
drcycsnico obidemo. OsL11e gredice, ki jih nismo zasejali, I1HlrH\Č~
jih puslili zn poznejši čas, lahko to lelo pnrahimo za 'l..c\e'!ljadl)i
\'1'1.

Cc nastopi po setvi toplo in suho \Teme, jc lreba seme \'CČkr~1l
za1ili. Ko po eh'eh ali lreh l<.'elnih začnejo i111ndc sadike privzdigovaLi humozno zemljo in se prikažejo nežne kalice, montll1O dvigniti
z gredic vejevje in ga. poševno zasadili v zemljO, lako da obs<:.'l1t-i
mlncle sadike, ki bi jih sicer premočni sončni ž"lrki uničili (slika 3.).
Ple'Vel, ki se pojavi med sadikami, pr('vidno oplejcmo. Lelno jC'
[reba gredice opleLi lrikrat do šLirikral, k~ll' zavisi oel več aji mnn.j
mokregn vremena. Nekako meseca a\'gllsla, ko sonce že jzgublja IW
S\'o.i imoči, . odstranimo \·ejevj(~. Pozno v jeseni, oktobra ali novembru,
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\'se-kakor še prcd snegom, obložim o enoletne sadike z mahovino,
ki jih varllje pred zrnrzo\'an}:?I11) v suhi zimi brez snega pa prepreči,
ela jih srcž nc dvigne iz rahle zemlje. Spomladi, marca ali aprila,
odsLranimo 111<=lho\lino, zrahJjamo zemljo mecl sadikami in zasejemo
na isti način, koL smo Lo opisali za gredici šlev. 1. i.n VIII.~ greclici
šlev. IL in IX. Tudi siceršnji poslopek mecl leLam je povsem isli.
Lanskih sadik (na gredicah šlev. 1. in VIII.) letos ni h'eba več
ohsenčeval i, treba jih je le večkral mcd leLom opleti; lu di zazimili
(z l11::1hovino) jih ni več polrebno, ker so že dovolj odporne, da
kljllblIjejo mrazu. SponIladi lreljega leta so borove sadike na gredici šlC\'. VIII . godne za presajevanje v gozel; z njimi pogozclimo
goljave na slabšem zemljišču, na n.iihovo mesLo v drevesnici pa
zopet posejemo borovo seme. Tako s leh dveh, z borovim semenjem
z~lsc.ianih, gredic dobimo vsako lela izmenoma sadike za pogozdovanje. Ker smreko\'e sadike kol dvoletne semenke še niso primernc
za presaditev, zasejcmo s smrel.;:ovim semcnjem ·tudi gredico šlev. III.
sele četrto spomlad Lahko s smrekovimi sadikami z gredice štev. 1.
z<1sa(\imo goljave z ne prcveč hujnim gozdnim plevelom. Slabejše
sadike, ki so zaradi gostote zaostale vrasti prcsadimo s te. gredice
na gredici šlev. IV . in V., da si opol)1orejo. Peto leto porabimo
sadike z gredice šlev. II., slabše pa prcsaclimo na greclici štev. VI.
in VII. ŠesLo leto so porabne sadike z gredice šlev. III. in močne
pellelnc presajene sadike na gredicah šLe\'. IV. in V., kamor sedaj
zopel pre-snetimo slabe sadike, ki smo jillodbrali z gi'eelice šlev. IV.
Ker sadike - prav lako kakor ,·se oslale raslline - v lem bisa
zemljo izčrpajo, je lreba gredice vsako tretje leto dobro pognojiti .
Ako se mi bo s lemi kratkimi navodili posre<':ilo vzbuditi med
gozdnimi poseslniki zallimanje za lastne gozdne drevcsnicl\ Id so
brez dvoma zna1neg.'1 pomena za razvoj našega dOI11~lč('.ga gozdnrslv:l.,
S('.\11 s lem dosegel v polni meri svoj l1'1l1WI1.
l

Pomisleki
k razmišljanjem o pogoxdovanju
Saša SLa

l'

e (Mengeš)

V prvih štirih šLc\'ilkah Gozdarskega \"eslnika ,ic ing. Slanko Sološck priobčil obširen i11 hvnlc vreden čl aneJ.:: pod zgorn.iim l1čislo
Yom. Ne strinjam pa se PO\'S('lll z njego\'imi iz\'aj~'llji, 11 katerim bi
pripomnill) sledeče:
Zelo neprijetno so me zn(kla Ilckatern imena) ki se uvaJajo za
iglavec Oel. vsega poc:elka zaslopam sLališč~e; cie') moramo težili v prvi
1) l)ripombc o imenih so v Gradivu za slovenski gozdarski slovar deloma v G. in tej šl('vilki Gozdarskega vestnika, deloma pa'-hoclo pl'iol>čene v naslednjih šLevilkah . - Ure dni št vo.
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vrsti za lem, ela se ne oddaJjimo preveč od že sedaj širši javnosti
znanih c1rcvesnih illlell.~)
Glede gladkega bora omenjam, da ga ni dobro sadili v težko
ilovic0 1 ker ga na lakih tleh napade kožna uš (Chermcs sLrobi).
Ta bor je sicer za naše kraje zelo priporočljiv iH so doseženi z njim
zelo lcpi uspehi.
O macesnu dodajam: Pri nas - razen v gorovju - nimarno
veliko lepih in slrnjenih sestoje" avlohlonih macesnov. Po kvaliteti
lesa obsUljajo 3 vrste macesnov 3 ) in to: koroški macesen~ ki je znan
med drugim tudi pod imenom nižjea\'sLrijski macesen, vintschgauski
in sudetski macesen, Semenje koroškega macesna je cenejše kol
vinlschgallskega; to pa zaradi Lega, ker so ta drevesa po navadi
nizka in vejnala lel' je obiranje storžev zato precej lahko. Vintschganski macesen ima lcpa in visoka debla; zato je obiranje storžc\'
težje in lemu primerno semenje dražje.
Glede izvajanj o zeleni clugJaziji, ki sem jo ob slrokovni podpori
naših priznanih gozdarskih sLrokovnjakov močno razšil'j] ne samo
po Slo\'cniji, temveč domala po vsej državi, imam svoje pomisleke..
V syoji razpravi o Lem važnem drevesu, ki sem jo izdal v samozaložbi , sem cluglazijo temeljito in izčrpno opisal. Zelenel cIug]azija
ne sme biLi zasenčena oel zgoraj, sicer ne uspcva in se nc razvija;
prija ji le senca od strani. 4 ) Za izpopolnitev praznin) razen na velikih
gozdnih jasah, ni priporo(~ljiva; še manj pa se sme podsajml \' prereelke gozde. (Svoji razpravi o cluglaziji in gladkem boru nudim
interesen lom brezplačno.)
N aj še omenim, da sem z velikim zadovoljstvom in veseJjem
čilaJ Gradivo za slovenski gozdarski slov,n" vendar pogrešam v
njem lalinskih imenJ»

!!) Glej v Dopisni gozdarski pos\'ctovalnici odgovor 17: Gradivo za
slovenski gozdarski sIO\'ar. (Gozdarski veslnik sLI'. 110) . - Ul' C cl 11 i št\' o.
3) Po naravni zemljepisni razširj-enosti pa delimo e\'l'opske macesne \'
alpske, sudelskc, karpatske in poljske. -- lJ re cln j .š L\' o.
,1) Gozdarski slrokovnjaki trdijo na podlagi iz!wšcnj, ela prenašajo
zeiCl1€ duglazije zastor starejšega drevja in jih priporoc:ajo za izpopolnile\'
!wuznin tel' za podsadilev IJl'Credkih starejših se.s loj cv, med drugimi zlasli
dr. Dcngler (\VaId!Jau aliI' CiJ.::o!ogischcl' Grund!age , Bcrlin1 1931., slI'. 393.)
in Gustav Hcmpcl & Karl Wilhelm (Die Baume und Slrnuchcr des Waldes,
1. Abteilung, Wien, slr. lOG.). Tudi na Pohorju je naj ti veliko mladih
zclenih duglazij, l~i se dobro razvijajo v pruzl1lJJah in pod zas"lOl'om slarejšega drevja. - Ure dni ~ lv o.
.
5) V Gozdarskem vestniku nima Gradivo za ·slovenski gozdarski slovar
nobenega imena drevesnih yrsl hrez latinskega imena. - lj r e cl 11 i š t vo,
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Dopisna · gozdarska posvetovalnica
VPRAŠANJA
26. Bramor (Gr~'lloial]Ja vu1garis L.).
N,l "rIu imamo nckc1j gredic za gozdne sadike. Kako naj
zall'cm bramorje, ki mi dela.io \'cliko škodo?
1. A. Velike Lašte
27. Trasiranje poU.
Prosim, da mi sporočite, s katerim prakličnim iH enostavnim
geodelsldm inslnl1nentom bi mogel trasirali gozdne poti, kolo\'oze i. dr.?

K. L. LjuLljan<l

28. Orožje gozdnih čuvajev.
Kakšno slrC'lno orožje imajo pravico nositi gozdni čll\'aji? Zakon prcd\'idc\'a karabinko. Kakšn~l mora bili karnhinka in kdo
tzda.in znnjo c1o\'oljt'l1j<::'?
S. S. Mengeš
ODGOVORI
1S. Drva.

Dodnlno sporočam, d~l morcte dobitl poleg prakličnih podalko\'
[udi 'leže raznih vrsl lesa \' gozd~lrskcm kolcdnrčlm (šmnarsko-!o\'acki kaienclar, ki ga "sako lelo izd'·'.ia vseučiliški prof. dr. Djuro Ncl1iHlic) Zagreb, Vnkotinoviceva 2.). V lem koledm'(~ku je nalisnjeno) da
lehla v gozdu prm drv: bl1ko\'ih 177-528 kg in srnrckovih 370
do 380 kg. Iz leg.i:1 moremo skkpati, (\,1 tehla 1 prs buko\'ih cin'
2000-2·100 kg in smrci<.o\'ih 1200-1()OO kg.

Slanko S o lo šek.

21. Enolehul gozdarska šola v l\'IarihOl·u.
solsko leto 1938/39 se z;\čne s l. oktobrom 1. 1.; sprejemni pogoji
so l'Llz\'idni iz r~lzgi<1sa drž<l\'nc nižje gozdarske šole v l\[ariboru,
ki je natisnjen v lej šleyilki našega Jisla in ludi v drugih časopisih.
Pri zdravniškem pregledu se dnjl"e preiskati) če ste s p o s o lJ Il i
za g o zda r s k o s 1 11 Ž bo . Dogodilo se je namreč že) da so nekateri
kandiclali imeli zdravniško izprič:evalo) ki je polrjevalo sposobnost za
obisk gozdarske šole. To pa ni do\,olj, ker je polrelmo zclravnišk()
potrdilo, CI;.) ste sposobni za bodočo n~ll)Qrno gozdarsko službo,
kakor je Lo POYCChlnO že y razglasu.
Svelujem Vam) cia se pripravite za sprejemni izpil III zn šo\anje 7
ki zahle\'a veliko 1,čen.i(1~ spretnosti Z~l pl'aklična elela in sposobnosti
ter ,'csel,ia do gozdarslva.
- Slanko S o toš c k.
22. Dvoletna gozdarska šola v I.\larihoru.

Te šole letos ne bo in za sedaj še ni upanja, da bi se. v
bližnjem

C:<1SU pOll0Y110

odprla (glej Gozdarski vestnik slI'. 13:3.).
Stanko S o toš e Je

23. Pogonski jermeni.
GoniIne jermene namažile z oljcrn, ribj im oljem elli s kakšno
raslIinsko lolŠčo. :Mislim) da ne bo slabo, če 'zllolranjo slran, ki
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lekla po jermcnici, nmn~lžclc. z zmesjo iz 1 dela loja in 2 elelo\'
!'i1Jjega Olje\. Tako pripravljene jermene z\'ij le v z\'ilck. V shrambi
bodo varni pred mišmi, če jih l1;tmelžde z ricino\,jm oljem.
Stanko S o Lo š e J.;:.
24. R(lzpeljanl zoh na ž(lgah.
Tir določamo mccl drugim LucU po formulah, dobljenih z izkušL1j~lmi . V;:lše žage so (lebelc 1.8 mm jn njihoyi zobje naj bodo
l',lzpeljani: za Slih mehek les na tir širok 2.G mm, za s'llho \)orovino
in ll1acesnovino na 3 mm in za moker ali s\'cž mehek les na 3.G mm.
Najboljše bo: da na podlagi "leh podatkov ier ob svojih prakli(:llih izkušnjah odbcl'et·2, najprimernejšo l'iIZpeljavo.
~faLi.ia

25. Ohl()žni zid.
Na Vaše "]WašClnje dobile ocigo\'or" \'
prihodnjih šlevilk Gozdarskega "Veslnik;'l.

članku,

C C.l' II

C

ki bo izšd v cui
lj rc cln i š t y o.

26. Bramor (Gryllotalpa \'ulgaris L.).
Ce br<.ll11orji še rojijo, jih polovile z 1()\'llimi lončld! Vzemite
c,"eLlične ] 011 c:ke, jim z<lclclajte Juknjicc na dn1l ter jih nastavile
1 ---2 m narazen, cio roba ali malo vjše ~akopal1c v s[ez.iee med
greC\jc:amL l\Ied \ončki položite letvice lik po zemlji in z<H]elajle
S Lll1lCnjC1l1 proslore. mcd Jončld in grediceHni! V ]ont:k"lI ujele
hramorjc. po\ovile, mOl"('.bil i ujele kori~lne žuželke pa i7,pusliLe!
VerjeIno je, da so s,ll11icc že legle .iajčcca in da so "1:1 še
zhl'ana v gnezdlI. Ho\' elo gnezda je !1cl.iI<lŽe najU po rahlem dežju,
ker je Zel11Jj~1 )lad rOYOlll iu gtwzdol11 nekol'iko iziJOČ,Cl1<I. S prslom
poišč: ilc smer rova, izkopljilc gnezdo z molit~ico in ga vrzite v voelo
ali pokončajle na kak drug način ~
Stanko S o lo šek.

Sodobna vprašanja
I{ ZA~tITI

GOZDNIH J{METl.J.

Zasledoval sem pisanje (~ozd(lrskega vl'sL.nika o zaščiti gozdllih
kmclij in sc strinjam s predlogom ing. A . š. (Gozel. yesl. sIr . G2
in ()3), katcremu še llO(:em dodali le nekaj syojih pripomb.
C~ozdov nikakor ne m01"e1110 smaln) ti za orno zemljo) sposobno
za obclelo\'~mje, k,lkor jo smalra SprCllH:.'n.icna uredba o likvidaciji
kmctskih dolgov (Službeni list lU38., št. 13/ 2). Iz gozda namreč se
dobi neprimerno mčmj dollOdkov ko[" iz enake površine elrllgačc
obdelanega zemljišča. Tudi rl.cjsl \'0 ) ela imajo nekaieri iz.iCll10m~1
ncl{aj za sečnjo z1'c1111 gozdov) ne sme O\'irali n11jno potrebne
spremembe nekaterih dolo61 imenovane uredbe. Vsakemu dobremu
gozdnemu gospoclarjn je znano, da 1110ra osLali \' gozdu \'cdno nedotaknjena neka lw1jčina lesa in da lo predpisuje tndi zakon o gozdih .
Le prepogosLo se "li in drugi za]wniti predpisi kršijo radi težkih
denarnih L'azmcr gozdnih poseslnikov. Pogostne trdilYe, da imajo
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gozdni poses[niki golo,' kapiLal, torej ne držijo. Vsi sloycnski gozdo\'j
so ze izsekani, mnogi mecl njimi tudi posekani. Sedaj nas1~.ia
vpr:I~,ll1je, koliko gozdov, ki jih imajo zrtdolženci, bo gozdarski
nadzorna oblasl cloyolila šc izsekavali . Sicer so pa zaclolženci šc
pred veljavnostjo uredbe o likvidaciji že davno prekoračili svoje
mal<simume sečenj, tako da so nji 11 o v igo z d o v ise cl aj cl ejansko brezplodna zemlja, ki se nikakor ne morc
šle t i z a o r il o ze mIj o.
Hazcn lega so potrebne še druge izpremembe.
Plačilni rok naj se podaljša vsaj 11<1 2(\ le~, ker se jasno vidi,
ela večina dolžnikov ne zmore in ne bo zmogla sedanjih obrokov.
Pri rešcvanju pritožb glede izdanih občinskih pot rdi! o svojsl vu
l~mela se je uveljavila praksa, da se ne tolcrirajo majhni presclki
dohodkov od obrti ali pokojnin, in besede v llrcdhi ,~pre1ežno 'izvira.ioči dohodki od kmetijsLva" St' ne jemljejo individualno, zlasti
pri poc]Cžclskih obrLnikih ne. Mcd drllgim so prizadeli mali žagarji,
ki poidi obdelu.iejo posesL vo, pozimi pa delajo v gozdu ali n:1 ~agj.
Pri n.iih se računa salllO z dohodki, ki so 11,lpiscl11i na davkari,ii in se
110 upoŠlc\C8., c:c je bil dohodck 0(1 obrti res sIaIno v('čji od dohodkov
kmelijslva. Podeželski mali žagar se je n. pr. zadolžil 1. 192U. in
rayno lo lelo so se dvignili davčni predpisi za ohrtnikc. Ta je
poLem dosegel 1. 1931. odpis. Predpis iz leta 1920. pa je ostal in
zalo ni za.ščil<'>l1, čcprav je bil v smislu uredbe kmct vsa lela,
r::lZen v 1. 1929. zaradi nepravilnega d~včllcga prcdpisa. Izguhil je
zaš<:iLo, ker se ni lolcriralo besedilo ),preLl'žno izvirajoči dohodki
oel kmeli.islva" in ker se sodišče ni oziralo na izjayc župana, iZ\'6(lenccv in prič.
Nujno je lorej iZ(.\;.1li Lolmačenje besede "prelcžno". (Tolmat:enjc
,ic bilo izdano v časll Lisk:lllja [ega člank:1. -- Opomba llreclnišl\";l.)
Zaščilna višina dolga nnj se poveča ocl 500.00() din na 1 milijon din. V l'.astI zaclo!žilvC' so bila !')O ha \'(~1ik;1 posesl,,;) skupno
z vs<.'m illvenL:lrjem cenjena v Sl;lbih primerih na l,50{),000 din. Ta
posestva so se v skra.ini mcri zadolžc',vala od noo.ooo din do 1 milijon din. Z~šči{a ,ic polrcbna. ludi tu, ker zadolžellci ne morejo
plačati presežka 500.000 <lin in mora zato vse njihovo poseslvo
na dražbo.
Brez podlage so lucli trditvc, da se kmclj('~ ki imajo okoli
;,)0 ha. zcmlje in nad 500.000 dh, dolga, ponlbili dCl1al'
druge
namene in ne za kmetijslvo. Ce je kmet zidal hlcvE', kleli 1. dr. :lli
če jc ]\.upil ali prevzel zemljo, sc je moral zadolžili za več kol
500.000 din. Zemlja je imela elo 1. 1930. pekrat višjo ceno Jwt cI~llles
in dohodki iz poseslvu so hili lolikšni, da so laka posestva ob
pridnem delu mogla amortizirati dolgove velike tudi 1,500.000 ciin.
Iz vseh nm'eclenih pomislekov sledi, da je nujno potrebna izprcmemba uredbe o likvidaciji kmcčl<ih dolgo". Vse delo b~lllske uprave
gozdarske šole in drugih, Id se prizadevajo, da dvignejo naše
gospodarslvo, bo brezuspešno, če ne bodo gozdni poseslniki imeli
možnosti in ludi sre~ls[ev, ela svoje gozdove ohnmijo, jih redno
oskrbujejo in obnavljajo.
Melhiol' Jo š l

za
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Statistika
Jugoslovanski izyoz lesa ,- aprilu 1938.
Po uradnih podatkih je hilo uvo ŽJeno (v oldepajih so podalki za lans1\O lelo) v aprilu 74.875 ton lesa v
vrednos Li 62,249.000 din (116.2H5 lon
v vrednosli 109,638.000 din).
V prvih šlil'ih mesecih je hi lo
izvoženo vsega skupaj 288.G()3 tOll Icsa v vI'eclnosti 257,5-12.000 din (372.80-:1
lon za 357,070.000 din). Od Lega 244
lisoč 112 lon gradbenega lesa za lDS
tisoč 109 din, 24.886 ton pragov za
15,H5.000 din in 11.G17 lon dl"\" za
2,787.0()0 din.
V prvih štirih mesecih so llvozilc:
Ilalija 77.132 lon za 51,387.000 din

(70.810 lOIl za 5G,246.000 din); Madžarska 45.047 ton za 22,7 . !G din (.J8.lJG
lOll za 25,566.000 din ); Nemčija 4.·L9G-I.
ton za 53,0i7.000 din (83.305 lon za
93,G9G.OOO din) ; .\nglija 33.749 ton za
'11,079.000 din (37.819 lon za 70 111ili- .
. jonov 920.0()0 din ).
Vidimo torej, da je letošnji iz,·oz
" primeri z lanskim občutno manjši .
V rtalijo je po teži nel,oliko večji , po
'Tcdnosli pa precej manjši; \' ~1ad
žarsko je oslal približno .enak; \' .\11glijo se je zmanjšal n ekoliko n~ č kol
za treljino; \' Nemčijo pa se je znižal skonlj za polovico.

Jugoslovanski izvoz lesa v mesecu rnaju 1938.
Po uradnih podaUdh je bilo iz\'ož·e no (v oklepajih so podalki za lansko leto) v maju 8·:1.732 lOll lesa
za 75,130.000 .din (97.897 ton z a 88
milijonov 829.000 din) .. ~a Italijo odpade 24.:116 ton za 17,G13.000 din,
na Ncmčijo 13:770 tOll za 12,952.000
din in na Anglijo 7.512 lOll za O milijonov 602.000 din.
V pnih pelih mesecih je hilo
izYože.no 383.39;) ton za 332:G72.0GO

din (L07.701 ton za 446,899.000 din;"
od Lega 3H.G()(j lon gradb encga lesa
za 23'i,D06.000 din , 32...1GO ton želczniških pl"ago," za 20,016.000 din in
13.GS9 lOIl drv za 3,:~OG . 000 elin. :\<1
Jlalijo odpad e 101.54S Lon za 69 mili.iOllOY 200.000 din , na :\"emčijo 58.7:H
LOll za GG,029.000 din, na :\laclžul"sko
34.158 lon za 29.112.000 din in nn
.\nglijo ·11.261 l.Oll za 50,681.000 eliH .

Angleški uvoz lesa leta 19.37.
Anglija je. Hvozi la lansko leto 2 mi-

lijona 392.000 s ld. mehkega žaganega
lesa, kar presega rekordni ln·oz iz
pre-dlanskega lela, ki j e znašal 2 milijona 812.000 sLd. Po,-cčanje uvoz,,"
gre večinoma na račun uvoza iz
Kanade. Tako je Kanada izvoziln
predlansko lelo L113.000 stel. in lansko
leto 478.000 stel., kar pomeni zvišanje
za IGO/ o. Lela 1936. je bila Kanada v
uvozu lesa na Angleško na Č'eLrtem ,
lela 1937. J.?u že na drugem mestu ,
lakoj za Fin sko. Cvoz i~ sCYC'rnih
evropskih držav ŠVE'd.ske in Finske
se je zmanjšal. Iz Fillske je bito m"o.ženo leta 193/ . 530.000 stel., leta ]936.
pa 627.00() stel. in se je lako iz,'oz
iz Finske zmanjšal oel 26.40/0 na 22.2
odsl. celotnega an'gleškega uvoza.

UyOZ
tisoč

iz $Yl.xlske sc je zlližal: od 4GG

slel . leta 193G. na 427.000 sld. k-

la 1937.) to je za 100,/<). HlIsija je lansko leto poveč. ala s\"oj iz\"oz v Anglijo, in siecl' oc[ 417.000 sld. v klu
1936. na 444.000 std. y lelu 19.3"7. Cnn:
iz Poljske se je spremenil prav malo :
lela HJ37 . 208.000 sLd. in lrla 193G.
217.000 sl(l. Precej se .ic pa poYc('al
U\' OZ iz H.omullije od :1G.OOO sld. lela
193G. lIa 51.:100 std. l('ta 1937. Tudi
Jugosla\"ija je razmeroma zelo POYCčala svo} "izvoz v Anglijo : predJansko lelo je i7,;yozila samo 11.000 stel)
lans]w leto pa 3G.OOO slel. Močan uvoznik je Letonska, kl je povečala svoj
iz\"oz Y Anglijo od 48.000 std. predlanskega lela na 7G.000 stel. lanskega
leta.

Uvoz lesa iz Jugoslavije y l\' emčijo.
V pnem lrimesečju lega lela jc
Nem čij a li vozita iz J ugasIm-ij e 27
lisoč 900 lon raznih vrst lesa Y
vrednosli 32.2 milijonov dinarje-v .

Lansko leto je Y istem časlI uvozila
precej več in sicer 56.000 lon ,.
\Tednosli 62.8 milijono\" din.
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Zakoniti predpisi in okroinice
RAZGLAS
(}

začetku

šolske,ga leta 1938/39 in o pogojih za spreje,1l1 \' gozdarslw.
šolo.

Solsko leto 1938/39 državne nižje gozdarske šole v :\fariboru se bo
elne 1. okLobl'a 1038, Sprejemali se bodo gojenci v enoletni tečaj.
Pouk v Lem le<':ajll bo trajal 10 mesecev in sicer ocl 1. oktobra 1$)38.
elo 31. julija 1939,
.
Za sprejcm v la Lečaj sc zahteva z dohrim uspehom dovršena ljudska
šola. V sak prosilcc, ki nima višje izobrazbe kakor ljllelsko-šolslw, bo moral
s sprejemnim izpilom dokazali) da ima zadostno znanje v OSllOVllih šolskih vedah.
V enolelni tečaj se bodo sprejemali predvsem vsi lisli kandidati,
ki imajo že nekaj gozdarsl,l'. prakse, nadalje Ludi sinovi malih, srednjih
in velikih gozdnih poseslnikov,li:i ostanejo doma kot gospodarji, in slednji(;
oslali, 1,i imajo veselje do gozdal'ske slroke.
Kandidali, slari pod Hi in nacl 24 lel) se bodo sprcjemali le izjemoma.
Sola je združena z in'Lernatom. Oskrhnina za internat znaša mescčno
cliu 500'-. Pridnim in siromašIlim prosilcem se bodo dovolila po llložno<::.ti
elo polovice prosta mesla, toda šele v drugem pollelju šolskega lela.
Prošnje je vložili najkasneje do 31. avgusta 1938. pri upravi šole, ki
daje vsa polrebna pojasnila.
.
Pravilno kolkovallim (glede kolkovanja prošenj glej Službeni list kraljevske banske uprave clrayskc banovine v LjubIj ani z: elne 31. marca 1937,
kos 2G.), 1 ast nor oč no pi s a 11 i 111 prošnjam jc priložili :
1. 1\ rs ln ilist,
2. domovnieo,
3. zadnjc šolsko izpl'ičevalo ali oclpustnico,
4. nru\'stveIlo izprit-cvalo)
3. zdravniško izprit-eva!o, ela je prosilce lelesno in duševno popolnoma
zdrav za hodočo. naporno gozdarsko službo iD
G. izja\'o slaršev ali varuha, s kalero se zavcžejo plačevati vse stl'o,škc
šolanja.
RaynatcJjsl\'o državne nižje gozdarske šole v iUarihoru.
pričelo

Nekateri noyi zakoniH predpisi.
(rz Službenega lista dravske banovine 1938.)
cveLlič:nl'ga
tolmač'enje uredbe

Pravilnik o konlroli
Avtentično

in 11'aYllcga semenja za izvoz (,i~l. 280/ 46) ,
o zaščili dellarnih zavodov in njihovih

upnikov (št. 28-1/46),
Credba z zakonsko močjo o legitimacijah (poslovnih 1\l1jižicah) delavcev
namcščenee\' (št. 288/ 47).
Avtenlično tolmačenje 1. odsL čl. 15. in 2. odsl. čl. '18, uredbe o
likvidaciji kmelskih dolgov (šl. 289/D).
Ocllo(:ba o razširitvi pocl1'očja carinarnice r. reda na Rakelm glede carinjenja avtomobilov (št. 291/ 4.7).
A\' t·enLič.no tolmačenje odsl~lYka 1. čl. 01. uredbe o likvidaciji kmelskih
dolgov (št. 30D/4i ).
Avt·enlično tolmačenje, odstavka 8. čl. 3. uredbe o likvidaciji ],metsli:ih
dolgov (š t. 301/49).
Odločba o oproslilvi gospodan;kih zadrug ocl plačevanja taks (št. 30·1/49).
Po pravde v 'l.Il·eclbi o izrednem ceslnem prispevku za ulcoriščanje državnih in ncdl'žavnih cest (št. 3031'19 ).
pJ'avilnik o izvrševanj li zakona o sladkovodnem ri\)arstvu (št. 307/50).
1.Trcclba o javnih zapriseženih ohoroženih org~lllih za nadziranje ribolova (javnih ribal'skih stražnikov in javnih ribolovnih čuvaj-cv j št. 310/ 51).
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Pravilnik o upravljanju in llporabljanjll sklada za pospeševanje ribarsLva pri ministrstvu za kmetijstvo (šL. 311/1 ).
Pojasnilo k cloločban to č k 2. in 3. § H). fin. zakona za lelo 1938/39.
(št. 312.:'51 ).
N'avoelila za sestavo pl' oračuna mestnih občin za prorabll1sko lelo
1939/ 40 (šl. 314/ 52).
Navodila za sestavo oh(insldh proračunov za proračunsko leLo 1939,nO
(št. 317 ,153 ;.
Ukinitev čl. 5. pra"ilnika o oddaj anju do\,olilev za proizvaj anje bioloških proiZ\'odov (št. 321/53 ).
Credba o '()prostitvj mož od vojaške službe (št. 32:>/ 3·1).
lirrdba o izmenjavi no'L glede l<onlingelltov~ Id jih oclobrujc Turhja
za poslayko 552 B (šl. 326/ 3j) .
Hazvelja\'ilev pojasnila o mro7.U p~pirja .za tiskanje na ro Lacijskih
strojih (št. 320/5,1).
Popravek v uredbi o sporazumu m ed Italijo in Jugoslavijo ourediLvi
lrgovinskih izmenjav in plač:il (št. 330,/54).
Telefonski promet z inozl'll1s{yOUl ( št. 331 / 5.J. ).
Odločbe občne seje državnega svcLa z dne 10. decembra 1937 (št. 333/ 5:1).
Odloč'be občne seje državnega svela z dne 22. marca HlJ8 (št. 334/ 54).
Lredba o clrŽaVllCIl1 in banovinskih ccsLnih skladih (št. 333/55 ).
l'reclba o melioracijskem skladu (št. 336 /53).
DopolnilIli zapisnik k pogodbi o lrgovini in plo"iLvi med Italijo in
Jtigos]a\'ijo (šl. 3,10/55 ).

Kratke vesti
VAROVALNI GOZDOVI NA ROBU
S.-\HARE.
Vsem je pl'av goLovo znana puš(a"a Sai1ara "Afriki. Peščeni dcl
puš(.'avc se vedno bolj širi na škodo
t'odoYilnih predelov proti francoskcmu Sudanu, SIOll()ko.~čeni obali, okoI iei Cadskega jezera, Zlali obali, N igcriF in brilanskem.n Kamerunu. Opazili so, da se je oel leLa 15,10. roh
puščave pomaknil navzven za celih
,UlO km. Sirjenje je poslalo llCyarnO,
saj znaša vsako lelo 1 km, kal' pomeni, da se puščavska Ua povctaj·~)
vsako leto za več tisoč km 2 . Brilanske in francoske koloniahJc upra\'c
se baYijo z na6rtom, da zajczijo prodiranje pLlščavskega peska z "arcvalnim gozdnim pasom, dolgim ca
2000 km in širokim najmanj 10 km.
;.J ačrt je podoben velikanskemu pogozdoyalnemu načrtu, ki ga že izvršujejo U. S. A. (Združene države ameriške) za izboljšanje podnebja in
varslvo poljedelskega zemljišča .
POrt~I

FILMI ~:\ GOZDARSKIH
šOLAH.
Velika in zelo važna je vloga filmov za ličenje Lehniških p)'cdmeto,'.
V Rusiji je veliko

uč nih

zavodov,

im ajo lasliH:. filmske pripra\'c.
Ljudski kom t!:i a)' za lesno imluslrijo
je pred kl'alldm izdal nalog gozdal'sl,im šolam , ela morajo nporabl.iali
Jilm0 kot pomožno uči10.
S filmom moremo predo6ti poj an" ki se ne dado pr.edoNti na
nohen <il'llg način . Film nam nazorno pokaže biološki razvoj in potek
življenja najmallJšILl bitij, pa tudi
take tehniške procese, ki ji.h s prostim očesom ne moremo zaznati.
V Husijt Leče sedaj 36 ra%1ičnih
filmov, ki so pos,'cčeni predelavi lesa. Letos uporabljajo že dnevne projekcije, ki omogo(ajo kazanje slik
ln filmov pri vsaki llal'aYlli ali
mnelni svetlobi.
(Ilo lzmar k t. )

}.,:j

PROSTOVOLJ,T.\. POGOZnOVAL:\, :\.
SLt: ZR\' V A~lEUIKI.
V Zedinjen ih amcrišldh dl'Žavah
so pred leti ustanovili prostovoljl1o
delovno slu žbo, ela zavrcjo nal'ašč<.\
nje beczposelnih množic. Ti delovni
prostovol.ici so izvl'Ševali razna dela.
~l e d gozdnimi. deli so bila najobsežllejša pogozdovanja goličav in v zadnjih letih opustošenih gozdnih zem~
ljiŠč .
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Gradivo, za slovenski gozdarski slovar
Crke v okroglih oklepajih na koncu besed pomenijo imena lislih , ki
so Le besede rabili v knjižc\-J1oslij črke voglaLih oklepa.tih na koncn odslavkov pa imcna onih, ki so Lisle odslavke. napisali za to gradiyoj oelslavke brez črk voglalih oklepajih je prispeval urednik
B = Dr. Slanislav Bevk, G = AygnsL Guzelj , ~'1 = Ing. Jože :Miklavžič.,
N = Ing. Viktor Novak, P = Alfonz Paulin, PI = Pleleršnik, S = Ing.
SLauko SOlošck, SI. 1. = Službeni list dravske banovine, S.P. = Siovensl;:i
pra\:opis, St = Saša Stare, S = Ing. AnLon Si\'ic, Su = lng, Mirko Sušleršil', U = Ing. Jallko (~rhas, Z. o g. = : zakon o gozdih iz 1. 1D2~),
gladki bor (glej sIr. ,16.) - NO\"O 1l\'eelena ime zeleni hor (S ) ni lIn1l'·sino, ker bi lahko prilleslo zmedo v
nOl)1cllklaluro. Gozdarji (5, lO , K,
Su, ~1) so uspešno uvedli \" lileraLuro in mccl ljuclsl\"o naziv gladki
hor, botanil;:i CB, P ) pa ll])Oral> ljajo besedo Vajmulov bo)'on'c.
- rNl
gladki bor (glej str. 46.) - N Dvi slo"enski naziv zeleni bol' 110 sme
ostali. I-(n'ati in Srbi pravijo lclUlI boru horovac "Ji vajmuto\'Clc.
Slovenci imamo za ta bor zelo \,L'liko imen, in Lo: gladki bor, am('rikanski bOI', gosposki bor, Vajmuto\" hOl'; sedaj pa ,ŠC 110\"0 ime zeleni bor?!
Mncuja sem, da je ime g1adki
bor za Pinus sLl'obus edino P1'::1yjlno. r\c l)i10 bi pa nl'.pl"imenw,
rc bi se ludi v slovenščlI1i U\'('(I]0 ime Vajl1lu{oy bor, ker ga je \"
Evropi začel prvi kulLivirali, iu lo
lela 1705., \Vcvmoul h, zaradi (-esa]'
ga tudi vsi l1"arodi. IlO njem !menujejo. _ . [Sl]
gozd, zrasel il. poganjkov (SJ. lela
Hl32.) = llizki gozel. - [Nl
navadna smnka (glej sLr. 46. ) - To
ime je naj primernejše (13 , $). Ime
rdeča smreka (S) ili primerno za
naziv vrste (specics) in do sedaJ
llldi ni hilo znano. - .' [N~
navadni bor (glej slr, <16.) - Ta izraz je že da\'J1o udomačen v gozdal'ski literaluri (G, S, N) in holaniki (P, B). 990/ 0 vsega borovja
pl'l llas pripada tej vrsli (Sumarski
list 103·.1., slr. 39.), zato lIpravi('eno zasluži pridevek navadni. Tudi ime borovce rahijo pogosto Y
liLcl'alnri iu mcd ljudslvom. Ozna(:ha bcli bor (11'1 ) kakor tudi rdeč:i
bor (S) je prevzeta iz nemščine in
ni prilična . Nekalera ]olwlna imCil<1.
za navadni bor so navedena v $umarskem listu 1934.: 5[1', 31 - [N :
nizki gozd (glej str, 69.) - Pomeni

gozd, zrasel iz pogalljko\" (SI. lela
1932.). Novejši naziv
panjevski
gozd (S) ni priporočljiv . Besrd9.
šlorovcc ().{ ) za nizki gozd je pars
pro~ lola ( št?r~vec je 51rcvo, zraslo
IZ slora ). NiZl;:) gozd st~)l'OVCC (Su;
je pleonazem. Izraz nizki gozd (PI,
G, S, lj, St. 1. 1930.) ustreza pojlDll, l,er v nizkem gozdu gospoda1'ijo z nizl\Q obhoclnjo (1 elo 30 let )
in ker ie več:inoma nizke t'asli. V
visokem' gozdu je visoka ohhoc1nja
(GO elo 130 let) in visoka rasL (ob
času, ko ga posel,ajo ). Tudi naziv
srrc1nj i gozd, ki ga ne bi 1,azal0
mel1jaLi in ld pomeni gozel, kodcr
l'f1sl('jo dl'l'vcsa nizkega in \'isokega
gozela, je vezan na smisel pojma
\"isokega ln nizkega gozda. - [NJ
Pančii"cva omorika. Vrlil,okl'al dohim dopise iz Srbije, v l,,:alcrih se
name:n "Picea 01l1orica" ; lluroc'niki
so gozdarski stroko\'TJjald, ki mislijo
s Lem našo navadno smreko (PiC(,~1
excrlsa). Ce hi pa za ime Pieca
omorica Pančič začeli rahiti Picra
omorica: bi nastala popolna zmcda.
Pravilen latinski naziv za to \'1'slo je "Picea omorica Pančic". (Tako je ludi zapisano v GradivlI
str. 46. -- op. m'cd .) V slovcnšrini se pa mora la sl1lrcl<a imC'nm"ali Pančic.eya omorika. Tega
naziy8. se držijo tudi Srbi ill Hryati . - [SL]
Panči(ieva omorika =
or-norika, ,-Ime omorika morc pomeniti v slo\"enš6ni Ic Picca omorica (Panč.).
Prav malo je verjelno, ela bi gozdarsld slt'okovnjaki iz Srbije naročah Picea omorica in pri tem
mislili na Picea ex.celsa. V slrokovni literaturi tega ne delajo in
rabij o za Picea cx.celsa besedo
smre],.:a (Ing. Klimeseh, dr. Ncnadic, eh-. Petrač-ic , clI" . 'skoric, clr.
ligJ'enovic idr. ). amorika ali srnl'Cka (AgiC, Eltingcr i. dr.), Om01'1-
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ka (Veseli i. dr.) in smrča (dr. Balen i. dr. ).
Pač pa je res, da pomcni v YCČ
jem delu Srbije in Bosne beseda
omorika to, kar v Sloveniji in na
I1rvalskem smreka. Zato raLiJo
v srbslwhrvalski književnosli za
smreko in ollloriko dva izraza: elli
pišejo in govorijo obična smreJ~a
(slov. navadna snu'cka, lat. Pieca
cxcels3, .' Lk. ), drugi pa omorika ali Panči6eva omorika (slov.
omorika, lat. Picea omorica Panč) .
podmlac1ili - pomladiti, podmladiti,
vcrjlingen. - Gozd podmladili se
pravi) ,odgajali po s'ečn.ii 110\', mlad
gozd iz naravnega ali umetnega
podmladka, ki more bili iz enakih ali iz drugačnih vrst drevja.
l)odraslek
pod rast, der U II tC1'wuchs, pomeni mlado in slarejše
drevje leL' grmovje, ki rasle pod
glavnim clrc\'jem sesto.ia. PodrasLe 1, raste v prcveč prcl'cdčenih scsLojih i.n v starejših svetlobnih sestojih. Podrastek se razvija iz }lapac/lih, naletel ih in drugače došlih
semen, pa Ludi iz obraslkov. Pod1@.slek je dober za varovanje Lal
pred soncem in dežjem in na gozdnih roboyih zlasti pred "cll'om.
NjegoYih dreves ne pri.šlcvamo niti
h glavn·e mu clrevj LI sestoja, ker jih
ne gojimo za redčcn,ie ali gla,'no
sečlljo, nili k podmladku, ker jih
po glavni sel'nji ne odgajamo, lemvee: jih posekama pri glavni scenji
ali pa puslimo kot prec\rastek t'adi.
varovanja lal in podmladka.
poljski brest = ohični brijest, elie
KOl'knlmc, die Fcldulrnc, Lilmus
subero5a (campeslris L. ).
pomladek
mlaj ali mladje, so
mlada dr.evesa (.stara 1 do 10 lel),
l(i pomladijo star gozd (gozdno
zCI.nljiščc). Ime podmladel( eS), v
katerem. je povdarjena rast pod
drcv j em, bi 1>01.1 odgo\' arj al n emškemu Unlcrwuchs. - [NJ
pomladek = podmladek.
pomladiti pomladiti jung m,~
eh-en, ycrjiingen. - Ta beseda se
v (fozdarsLvu rabi česLo 'za pojem
podmladiti . Besed~ pornladi1i '~i
točna, ker pomem do besedno: lZ
starega narediti mlado ali starejšenm daLi mlajši izgled ali slarikavo osvežiti. V gozdarstvu bi mogli lo besedo ra'biti n. pr. v primeru, ko oboli l(ako drevo, sestoj

ali gozd in je videti starikav ter
po ozcll'<1vljenj II osveži in pomladi. Po Lakem tolmačenju tudi
ne moremo rabili besede pomladek za pojem podmladka (glej
slI'. 92. ).
prcdraslek
prcdrast, der V01'wllchs. - Preelraslek so drevesa,
ki raslejo na površini, ki jo nameravamo podmlacliti. Ta drevesca
morejo hi Li ocL podrasLka pred minulo glavno sečnjo ali pa zrasLcjo
v času med glavno sečnjo ln podmladilvijo. Ce je pl'edrastek take
vrsle ali Lako gost, da ovira podmlaJanj-c, ga pl'ereelčimo ali. pa odstranimo . Ce pa. mora yarovati
podmladek, ga pl1slimo toliko časa,
dokler je lo za podmladek koristno. Ko se pa začne podmladek
dvigali v mJadovje, ga posekamo,
ker bi sicer oviral rast mlaclovja
in bi iz njega zrasla nizka tršasla, košata drevesa z grčastim
deblol11.
rdeči bor (glej str. 21., -!G. in l·t1.)
- Beseda se )"abi mecl IjudsLvom
Koroške, Kozjaka in v okolici
Kamnika .
gola
sci'mja na golo (na čisto)
sečnja (S), nabiLa se tudi izraza :
sečnja do golega (Su) in golosek.
--- [NJ
sekanje na oplod (Su ) = posLopna
scrn.ia ( S ~ ali naplojevalna sečnja ,
- [NJ
zavod = gozd. - Po (PI) pomeni
zavod 1. na novo ustanovljen gozel,
2. gozdni sesloj, 3. gozdni delež,
,1. revir. V Krimskem pogorju in
v Savinjski dolini imenujejo zavode one stare bukove in jelove
prebiralne gozdove, ki odgo\"arjajo poj1Ull: der \Vald (ne: der Forsl).
- [N]
zeleni bor (glej slr. 46.) - Nekateri
ga imcnl1jejo tudi amel'il\:ansld
bor, gladki hor ali Vajmutov bor.
Ime amerikallski ni Lo čno, ker raste v Ameriki mnogo vrst drugih
borov, ki so vsi "amerikansId" bori. Ime Vajmutov bor je dobro,
toda se sliši' preveč tuje. Ime gladki bor je boljše, ker ohranijo ti
hori lubje tudi na deblu gladko še
elo precej visoke starosti. Ime zeleni bor se zdi najboljše, ker ima
zelenkasto lubje in je že v imenn
samem podana razlika med tem,
rdečim in črnim borom .
Se
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Lesna trgovina
Prost izvoz iz JugoslaYije v
Pri zasedanju gospodarskega sveLa
balkanske zveze v Carigradu od 6.
do 15. aprila je uil sklenjen dopolnUni sporazum med Jugoslavijo in
Turčijo.

V listi A so napisani jugoslovanski izdelki, katerih uvoz v Turčijo je popolnoma prost, t. j . za
njega ne veljajo nobene administralivne in kvanLilativllC omejilve. Mecl
tcmi izdelki so navedeni : zdravilna
zelišča, gradbeni les, furnir.ii, parketi in vezane lesene plošC:e) leseni
okraski, leseni k1inci, plnLovina in
pluLasti izdelki) celuloza papir za
zavijanje) težek 30 g po m2, cigarelni
papir (po predhodni odobrilvi lurškega finančnega minislrsl\'a) in lcpenke, prevlečene s kalranol1l, bilumenom, peskom in pod.
Vlisli B so napisani jugoslovanski izdelki, kalerih uvoz v Turčijo
je cloyoljen samo \' mejah nazna('e-

Turčijo.

nih kon Lingentov ..Med temi so navcdeni (v oklepaju kg) : lesena kopita
(5000), lesene palice za okvire in
zavese, polirane in nepolira:le, bat'vane in nebarvane (2000» krLače, krtačice in metle (1000), papir za zavijanje, težji od 30 g po m 2 (2000),
pisarniški in tiskarniški papir: lla\'acIni tiskarniški papir (5000), nerczan pisarniški papir in fin ltskarski
papir (50.000), navadna nelikana lepenka (5000» fina likana lepenka,
bela in ellobarvna) težka 200-300 g
po m 2 (5000), izdelki iz močne le-penke: kovčegi, škalle, lobačnice,
podslavki, gumbi itd. (500), izdelki
iz papirja ali lepenke (1000), vse
\TsLe preparalov za zaliranje mr(:csa
(10.000).
Razen lega je pripravljena Tllrčija prevzeti 30.000 m 3 lesa; pO)l)vica
se plača v kliringu) polovica pa s
kompenzacijami.

·M ožnosti lesnega izvoza v Svico.
lded Jugoslavi.io in Svico je bila
sklenjena nova pogodba o tl'govinskem ill plačilnem prometu, ki stopi
v veljavo 1. avgHsla 1938. S Lo pogodbo se bo opustilo plačcyanje v
klit'ingu in začelo se IJo plačevati s
pl'oslimi devizami. Sporazumno je
doloC:·cno: cIa sme bili jugosloyanski

ski izvoz za 10-20 % ve(;ji ocl U\'oza.
kontigenti jugoslovanskega iz,"oza je zvišan zlasti kontigent lesa)
ke)' Svica ne morc več računali na
avstrijski les. Im<."ii pa je treba na
UolU,
ela se zahteva dobro blago,
zlasli točno žagan mehld les.

N[ed

Premiranje jugoslovanskega izvoza huIw"inc
Po poročilih Jugoslavenskega kurirja se nameravajo po romuHskem
vzoru izplačevali premije pri iZ\'OZll
bukovinc; zaLo so se že vršila po-

Poljski les in
Po trgovinskih pogajanjih se zeli,
da se bo občuLno po\'cčal iz\·oz žaPovečan

svelovanja lesnega odbora pl'i zavoelu za pospeševanje zunanje ll'govinc v trgovinskem minislrstnL
~'IadžarsIm.

gnIlega lcsa iz Poljske \' i\{adžars\\.o.

izvoz lesa iz Rusije v

Lansko lelo je uvozila Rusija v
Nemčijo okoli 250.000 plm žagancga
lesa, Dosedanji letošnji izvoz pa znaša že okoli 430.000 plIn) kat, pomeni )

Pa])irlla industrija y
Po načrlu petleLke se je uslanovila papirnica pri Izmitu. Za leLo
1938. je bila pr.edvidena pridelava
11.000 ton papirja. Ker je bilo lansko
lelo izdelano 10.240 ton, lahko rečcmo, da je bij načrt izvršen. V lovarni je bilo zaposlenih 559 delavcev
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Nemčijo.

da je že v prvi polovici lelošnjq~a
leLa skoraj za 100 % večji koL lansko
lelo.
Turčiji.

in izdelano blago je imelo vreclnosL
3.3 milijone turških lir. Turčija pa
nima zadosti sUl'Ovin in je zaradi
tega lans](o leLo uvozila 15 milijonov
m 3 lesa, pretežno iz Rnsije in deloma
iz Romunije,

Lesna lrgovina Slovenije v juniju 1938.
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega veslnika.)
Po kratki konjunkluri v lesni
sll'old in po precej rapidnem dvign
cen je opažati že. nekaj mesecev sem
stalno in prav tako rapidr,o naZk
dovanje. Ta kriza v lesni slroki, Id
.še žal ni dosegla svoje s}{rajne ločke
in katere daljnosežnosti ne moremo
predvidevati, ni osamljena: to je
namreč splošna kriza, ki je zajela
domala vse ~ospodarske i)unoge in
se ni pojavila samo pri nas. Val
krize je več ali manj zajel vse
države, tudi izvenevropske, in predstavlja veliki mednarodni prohlem.
Gospodarski strokovlljali:i vsega sveta
se bavijo s tem problemom in skušajo odkrili vzroke krize in najti
primerne merc, ki bi te vzroke odslranile ali vsaj ublažile.
Slabe možnosti plasira.nja našega
lesa v inozemsLvn, preveč slabe za
vse one količine lesa, ki so že .izdelane ali ki se še vedno izdelujejo,
so povzroC::ile, da je ravno v lesni
strold prišlo do lako naglega padca
cen. Zaloge so vsak dan večje in
YzpOl'cdno s trm seveda postaja upa-

Stanje evropskega lesne.ga trga na
Privrednl bilLcn, glasilo zavoda za
!)Qspeševnnjc zunanje lrgovine poroča v št. 142.:
Slanje mednarodnega lesnega trga
Y
prvi polovici lelošnjega leta je
ve1iko manj zadovoljivo kot v j)l'\'l
polovici lanskega lela. Sicet' .še nimamo Lačnih podalkov o izvozu
mehkega lesa, vendar moremo sklepali, da je izvoz v primeri z lanskim za četrtino manjši. Tudi cene
lesa so sedaj nižje.
Cenc so začele kolehati aprila lanskega lela in je letos pOVpl'cc:je CCl1
mchkega žaganega lesa nižje za 2
do 2·5 fslg po slandardu. Cene ruskega lesa so bile že letošnjo pomlad
nenavadno nizke. Mehek les 2 1/ 2 X7
je slal 15 fun10v cif London. Ko
so pa Rnsi še Lrikrat znižali cene,
so se cene tega lesa ustavile na
13'10 funtih. To pomeni, da so padle
za 4"10 funtov na vsak standard,
ki je lansko leto stal do 18 funtoy.
Ta padec cen je seveda deloval tudi
na padanje cen lesa iz drugih krajev.
Za sedaj je še prezgodaj, govoriti

nje na zboljšanje položaja iz dneva v
elan manjše. Neprecenljivo velikega
pomena je, da lo uvidijo vsi producenti, vsi od najvet::jega lesnega
gospodarslyenika pa do najmanjšega
gozdnega poseslnika.
Tako dolgo, dokler ne ho mogoče
naše lesne produkcije znova v vc(:ji
meri plasirali, je neobhodno potrebno, da se skrči izdelava lesa do
skrajnih možnih meja. Preprečili se
mora nadaljnje pretirano kopit::enj e
izgotovljenega blaga in težili je lreba
za tem, da se vsaj nekoliko približa
proizvodnja povpraševanju.
Vsi seveda vemo, da samo na ta
način ne moremo uspešno pomagati
lesncmu gospodarslvu. Vendar pa se
je treba zavedali, da se da s lako
brezlwmpromisno omejilvijo produkcije closcč:i vsaj neko izboljšanje razmer. Jn končno nam mora vsem
poslali jasno: tim manj nam pomagajo oni mcrodajni činiteJji, ki bi
nam morda magI i vsaj nekoliko pomoči, lem bolj si moramo prizadevali, da . si pom;1gamo sami.
začctlnl

druge polovice I. 1938.

o kakšnem izboljšanju na evropskem
lcsnem lrgu v drugi polovici lClosnjcga lela. Golovo pa je, da so se
zaloge velikih uvozniških držav zahodne EYl'ope zmanjšale in lahko
rečemo, da nc ho za nadaljnjo poraho doyolj zalog na razpolago.
j\ločna nemška polrošnja bo povzročila večji uvoz v drugi polovici tega
leta. Ila lij a kupuje za sedaj še razmeroma omejene lwličinc lesa. Pač
pa ne ho mogla Auglija pokriti svojih potreb z dosedaj nakupljcnjm
lesom; islo "(>Ija tueli za Belgijo.
Glede francije pa je slanje popolnoma nejasno.
Sedanje slanje lesnega trga op1'avii::uje upanje na izboljšanje v drugi
polovici tega lela. Velike llvozniške
lvrdke kažejo nagnjenJe do sklepanja večjih nakupov in številne manjše kupčije že poživljajo lesni trg.
Izvozniki pa pri tem niso dosegli
rm'no dobrih cen. Na podlagi vsega
tega se računa, da se cene v drugi
polovici ne bodo mnogo razlikovale
od dosedanjih_
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l)ovpraševanje iz illozemstva.
Hi -

Slrassbollrg :

mehek
žagan
(deske) za inoz
v Francijo) Belgijo in LUXCllJmrg; hraslovina,
Varšava: jc.lšc\'i hlodi, debeli
od 22 cm naprej.
Dunaj: pohištvo iz l1pognjencga lesa in lesena kopita.
Košice : furnirji.
Budimpešla: oglje.
Gyor: oglje.
Sopronj (.Madžar,): večje 111110žine mehkega lesa za izvoz

gradben

4:18 -

4-19 -151

:1;)2
453
455

na Angleško .

48S

4UO -

IC~

Casablanca: 500
tih ccmcntnih

tisoč
vreč. )

papirnamočnih

75 g/m\ lepljenc 50X57X9 t jz
in šivane 50x ig.
491 - Amsterdam: alpska trava.
507 - Pariz: impregnirani brzojavni
drogovi.
309 - I3ruxelles: parkelniki (frizi) iz
slavonske hraslovine.
Pripomba: Interesenti naj se obrnejo za naslove na Zavod za pospcševanje zunanje trgovine Beograd)
H.ahli(:ki dom, Pri vprašanju naj na-

pišejo zaporedno številko povpraše\'anja in kraj.

Dunaj: kolarski les,

Valute in devjze
Uradni

teč.aji

za lulij 1938.
Finančni minisLer je določil za
julij slecle('c uradne Lečaje, po l;:aterih se imajo izplačevati lakse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
L L d.:
1 napoleonclor, ,
din 298'50
1 zlata turška lira
339'70
1 angleški funt
'l
238'1 ameriški dol al'
'13'30
1 kanadski dolar
,13"10
1 nemška marka
14"15
1 poljski zlot
8"20
1 belga
1'40

i1 egiptski
b~~f8ijal~SI~i l·niirajs
fun
t,

,

1 palesLinski funL,
1 urugvajski pezos
1 argentin ski pezo s

l)

~:~~g

240' -

237',,15"11'60

1 čilski pezos
,
. din
1'20
1 turška papirnala lira
"
3'1-"50
100 albanskih frankov ,
1410'-100 francoskih frankov
,,133'100 švicarskih frankov
1000'100 italijanskih lir . . . »
228'100 holandskih goJdinal'jev 1) 2400'100 bolgarskih levov
44'50
100 l'umunskih lejev
o3 -?:4_..(_).
0
100 danskih kron
il G
100 švedskih kron.
,) 1110'-·
100 norveških kron .
108:)"100 špansldh pezeL .
250'-·100 grških drahem .
39'-

i88 ii~~1~~0\~~~~1 kl~o])
Tcm tečajem
bilek (,)prim "),

19r=

810',,100'je že prišLet pri-

100 letollsl.;ih latov .
100 iranskih l'ijalov .

Mali oglasi
SU~IARSI{I LIST~ mesečna

gozdarska
revija, ki jo ureja univ. prof. dr.
Levakovic in izdaja l)ugoslovansko šUl11arsko udruženje" v Zagrebu, Vllkotinoviceva 2., stane
100'- din letno.

,,7ALLNER FRANC, :MARIBOR, Slovenska ul. 18, preparira in nagač.uje po najnovejših slrokovnih
načinih vse vrsLe divjadi ter kupuje in prevzema v izdelavo suhe in sveže kože.

Prvovrstne in cenene lovske in športne srajce, izgoLovljene pa tudi
po meri narejene dobite v modJIi trgovini in izdelovalnici perila IVAN BAB 1 č,
Gosposka uj, 24.

Maribor,

FELIKS

SKRABL,

MARIBOR,

Go-

sposka ulica 11, modna in manufa1i:turna

trgovina,

priporoča

zalogI' lovskega, gozdarskega lodna in sukna.
č.RNI

GABER: od 16 cm premera in
120 cm dolžine naprej kupim
vsako mnozlI1o. Ponudbe pod
:,OSTRYA" na upravo lisla.

DRAGUTIN tUTIč - vdova, puškarna in trgovina z orožjem, Maribor, Slovenska ulica 18. Zaloga

samokresov, avtomatičnih pištol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrebščin. Lastna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožja, montaža daljnogledov i. t. d_
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Motorji na les in oglje
co

Ing. Franjo S ev nik (Ljubljana)

Leta 1936., o priliki državne gozdarske razstave pod geslom
),Za naš les" na j-esenskeln velesejmu v Ljubljal1i, sem priobčil v
vodiču po razstavi članek pod naslovom Mot o r jii TI ale s in
o g lj e s o z a 11 as 11 aj bol j ,e k o n o m i čni. V pričuj očem članku
pa nameravam pokazali, koliko se je v zadnjih letih pri nas povečal
smisel za smotrno izrabo domačih pogonskih sr·edstev. Za lažje
razumevanJe stvari hočem najprej podati kratek oris razvoja in
uporabe motorJev na les in oglje.
Za pogon ·eksplozijski.h motorJev se uporabljajo dandanes po
tekoča goriva: bencin, bencol, špirit in druga. Najvažnejši
je bencin. Prvi bencinski motor je bil zgrajen leta 1883. Ocl takrat
so ga tako izpopolnili, da joe za sedaj š·e najpopolnejši eksplozijski
molor.
Motorno gorivo bencin se pridobiva z clestilacijo kamenega
olja (surovi petrolej, zemeljsko olje, nafta). Kameno olje se pa
nabaja le na redkih mestih in naravne zaloge niso neizčrpljive.
V zadnjem času so za6eli pridobivati bencin na veliko tudi iz
premoga, pr-edvseln v Nemčiji po postopku Bergius. Toda ta način
pridobivanja bencina je drag. Zaradi omejenih zalog in vedno
večJe porabe je cena bencina zelo narasla. V državah, ki uvažajo
bencin, so za6eli m·ešati bencin z bencoloI11, ki se pridobiva iz kaLrana, in s špiritOlu, ki ga izdeluj1cjo iz žitaric, krompirja, lesa itd.
Uvoz bencina je važen že v mirnem času, ker zelo obremenjuje
trgoyinske bilance uvoznih držav. Se večje važnosti je pa bencin
v vojnem času in državle, ki ga morajo uvažati, zaidejo lahko v
katastrofalen položaj. V zadnji italijansko-abesinski vqJnl smo
videli, kako velikega pomena je bencin, saj bi bila Italija lahko
vojno izgubila, če bi prišlo do uvedbe petrolejskih sankcij.
Iz navedenih vzrokov .so tehniki vedno intenzivneje iskali nadom·eslke za tekoča goriva. Začeli so uporabljati v večjem obsegu
trda goriva. Za trda motorna goriva služijo lahko vse snovi~ ki
Je v njih oeluloza, ali take, ki jim je bila celuloza osnova v prošlosl·i..
T·o so: les, oglje, žagovina, rastlinski odpadki, vse vrste premoga)
šota itd. Intenzivnejši poizkus z uplilljanjem trdih goriv so se začeli
sredi .pr,eteklega stoletja. Proti koncu stolelja so bili doseženi že
prav lepi uspehi.
Trda goriva up1injajo s pos,ebnimi proizvajalci plina ali s plinskimi generatorji (n. Gaserzeuger, Gasgeneratof, fr. gazogene)t) Delimo jih na generatorje za sliskalni plin (n. Druckgaserzeuger) in
za s·esalni plin (sh. upojui plin, 11. Sauggas·erzeuger). :Motorji na
sliskalni plin se uporabljajo le pri stabilnih napravah, v avtomobilizmu pa le motorji na sesalni plin. Generalorje (motorje) nazivamo po vrsti goriva: generator (motor) za lesni plin, ogljeni plin,
premogov plin itd.
večini

1) sh. =

srbskohrvatskij n.

=

nemški; it. = ilalijanski; fr. = francoski.

169

I

M.otorji na pogon z lesnim ali ogljeniln plinom se v bistvu. ne
razlikujejo ocl bencinskih motorjev. Slednji se Ludi lahko z razmeroma malimi stroški prilagodijo za obratovanjc z navedenimi plini.
Raz.en tega se lahko izmenično rabijo bencin in li plini.
Kakor omenjeno, je potrebna pri uporabi trdih goriv za motorje
še posebna aparatnra za njih uplinjanje t. j. plinska gcneratorska
naprava, ki je pri bencinskem motorju ni treba. Imamo mnogo
različnih konstrukcij generatorskih naprav. V bistvu so si zelo
stični. Sestoje iz proizvajalca plina (generatorja) in priprav za
čiščenje plina. V podroben opis se ne morem spuščati. Opozarjam
pa na članek L. Jagerja, inženirja Jugoslovenske destilacije drva,
d. d. Teslic, v Sumarskem listu 1. 1937 pod naslovom Upo tre ba
cl o mac i h gor iva zap o gon c k splo z i v nih mot o rain
na njegovo knjigo Gr und 1 age n cl e r Ho 1 z gas anI age n.
N as zanimajo predvsem generatorji za lesni plin (n. Holzgasgeneratoren) in gcncratorji na ogljelli plin (n. Holzkohlengasgeneraloren). V generatorju, valjasti pločevinasti peči, izgoreva motorno
gorivo, les ali oglj.e. To se godi aji samo pri omejenem pristopu
zraka ali pa se dovajajo tudi vodne pare. Vršijo se različni procesi od navadnega .gor-enja do suhe destilacije. Pri lem nastajajo
gorljivi plini. CO (ogljikov kisik), H (vodik), CH! (metan), C2 H 2
(etilen); lned njimI je največ ogljikovega kisika. Tudi negor1jivih
plinov je nekaj primešanih.
N ajvaž'nejši kemični procesi temelje na naslednjih obrazcih:
C + O 2 - CO 2 97.64 kal.,
C CO 2 - 2CO - 38.76 kaj.,
in če se dodajaj o vodne pare še

+

+

C -)- H 2 0 - CO

+ H2 -

27.92 kal.

V generatorju proizvedeni gorljivi plini pa niso čisti. Ogljeni
plin vsebuJe še nekaj katrana (in prnhu), ki bi lahko zamaši~
vcnlile pri nl0torju, lesni plin pa razen tega še ocehlO· kislino, ki
bi kvarno vpliyala na m·otor. Zato proizvedene pline najprej v
čistilnih napravah očistimo. Očiščene pline dovajamo motorju, kjer
izgorevajo in dajejo motorjn pogonsko silo.
Generatorska naprava obtežuje vozilo in zavzema precej prostora. Povprečno Je Lako dinlenzionirana, da je treba generator le
na 70-100 km na novo napolniti. Tudi gorivi les in oglJe sta
Ležji in zavzemata več prosLora od bencina. Povprečno razmerje
mccl temi gorivi je naslednje:
bencin
les
oglje
10
7
po obsegu
1
1
4
2
po teži
To znači, da je lreba pri lesu deseLkrat, pri oglju pa sedemkrat
toliko prostora za gorivo. Razlika na teži ni tako v·elika. N adaljnja slaba stran teh naprav Je, da zahtevajo nekaj več manipulacije ter da delo ni tako snažno in enostavno kot pri bencinskem
motorju.
Toda nasproti navedenim nedostatkom stoji velik prihranek na
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obratnih stroških. V splošn-em 'relja v inozemstvu merilo, da je
lreba za nadomestilo 1 1 'bencina okoli 2.3 kg lesa ali 1.20 kg oglja.
Prihranek na samem gorivu nasproti bencinu računajo na 70-80 % )
prihranek nasproli celotnemu bencinskemu obratovanju pa na 50
elo 60 %, ker so danes še manipulacije in drugi postranski izdalki
večji Ii:CgO pri bencinu.

'-1

1

11
Shemalična

slika gazožena Mateco E. T. 1. A. 1. generator, II. cevovod,
III. razpršilec, IV. prač

Pogon z lesom ali ogljem je brez vonja in dima; nevarnost
€ksploziJe je izključena . Tudi motor trpi pri tem manj, ker se
manj segreje nego pri pogonu z bencinom.
Les kot motorno g0rivo mora biti zračno suh; treba ga je razrezati na čim bolj enakomerne kose, v velikosti nekako 8/8/5 cm.
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Uporabljamo lahko vse vrs1.:e lesa listavcev in iglavcev. Priporočljiva
je mešanica trdega in mehkega lesa po polovici prostornine. Uporabljajo se tudi briketi iz žagovine, toda le redko.
Lesno oglJe velja za najboljše trdo gorivo. Je skoraj čist
ogljik (malo katrana) in pusti le malo pepela. Uporablja se lahko
oglje listavcev in iglaveev, za najpriporočljivejše pa velja bukovo
oglJe v malih kosih. Prah oglja v naravni obliki ni primeren.
Uporablja se v obliki briketov, ki pa imajo zaradi prim,e si nedoslatke glede na polrebno čiščenje plina. Pred kratkim so poročali
časopisi, da se je strokovnjakom že posrečilo izdelati motor za uporabo premogovre ga prahu. Ako se bo obnesel, ga bodo gotovo prilagodili
tudi za ogljeni prah, kar bo značilo ponovno pocenitev goriva
za motorJe. Glede vprašanja, če je primernejše gozdno ali rctorrno
oglje, so mnenja različna. Odločilno je le, v katerem je več či
steg'a ogljika.
Odgovoriti je ll'eba še na vprašanje, ali je bolj ekonomična
uporaba lesa ali oglja . Generatorske naprave za lesni plin so bolj
komplicirane, ker je lreba odstraniti še ocetno kislino in je katrana več kot pri oglju. V tem oziru so torej generatorji na ogljeni
plin priporočljivejši. Nadalje je u,poštevati, da lesa ne moremo
uporabiti kakor koli, temv·eč mora bili zdrav, treba ga je nadalje
sušiti in razsekali. Oglje je pa precej enakomeren proizvod in se
lahko dobi vedno v približno isti. kakovosti, da se lahko zdrobiti
in za isti učinek ga je treba polovico nHmj kakor lesa. Les je
sicer oenejši, toda pri oglju odpade sekanje, sušenje, tudi prevozni
str·oški so manjši, in vsklacliščenje je lažje. Glede na navedeno bo
pri žagah in tovarnah, ki predelujejo les in kjer je odpadkov
vedno dovolj na razpolago , ter morda v podeželju, kjer je dovolj
lesa in so delavske moči cenejše, uporaba lesa za pogon motorjev
bolj ·ekonomična. Na splošno bo pa ugodnejše uporabljati oglje.
Uporaba motorjev na lesni in ogljel1i plin je že .precej razširjena. V rabi so kot slabilni motorJi\ v vedno večji meri jih pa
uporabljamo tudi v avlol11obilizmu . Predvsem služijo dobro pri
loyornih avtomobilih in pri avtobusih. Pri osebnih avtomobilih se
bolj počasi uveljavijo) ker se težko kosajo z visoko razvilimi in v
obrntovanju zelo dovršenimi bencinskimi motorji.
Zmogljivost 111Otorjev na lesni in ogljeni plin je sicer še vedno
nekaj manjša od bencinskih 1110to~jev; imajo pa tudi še nekaj drugih
nedostatkov. Prepričan pa sem, da boelo te nedostaikc s časom
odslranili. Morda ni več daleč čas, ko jih bodo uporabljali lucli v
zrnkoplovsivu, posebno glede na njih večjo varnosl.
Lela 1905. je sleklo prvo vozilo na sesaIni plin. Bilo je še dokaj
nepopolno in ni našlo mnogo odmeva. Svetovna vojna je pa pokazala, v kako neugodnem položaju so države) ki morajo uvažati
benc:in. Zato so tudi v vojnem času delali na izpop'Olnitvi motorjev na trda goriva. V tem oziru je storila najve~ Francija, kjer
so vojaška in civilna ohlastva ta slremlj-enja vsestransko pod-
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pirala. Predvs·em so propagirali uporabo lesa in oglja kot· najcenejših in najprimernejših vege1abilnih goriv.
V povojnem času so bila prirejena mnoga nagradna tekmovanja
i11 v propagandne nam,el1e razne razstave. Posebno važna je bila
velika razstava v Belgiji leta 1928.) ki jo je priredilo belgijsko
gozdarsko združenje kot propa.gando za uporabo vegetabilnih goriv.
Na njegovo pobudo se jc seslal leta 1930. mednarodni kongres v
Bruslju, kJer je bila lucU razstava "gozdnega plina" (Gaz de For-eL).
Udeležilo se je je 20 držav iz raznih delov sveta. Jug.oslavija ni
bila zastopana. Uspeh tega kongresa je bil ta, da se je osnoval
lela 1931. stalni mednarodni organ pod imenom Com ite 1 nl ·e r n a ti o 11 alP 'e rIDa il ·e n t d 11 Car b o 11 eCa r b II n a 1 (C. 1.
P. C. C.). Ta mednarodna ustanova ima skup.ščine vsako lelo v
drugem m.eslu, po možnosti združene z mednarodnimi gozdarskimi kongresi, ocenjevalnimi vožnjami z nadomestnimi gorivi in s
podobnimi propagandnimi prireditvami.

Vojna kolona 210 kamionov s plinovimi generatorji znamke Gobin-Poulene
(Slika iz časopisa Revne internationale du Bois in iz knjige Za naš les,
Ljubljanski velesejem, Ljubljana 1936)

Letošnji m·ednarodni kongres za gozdni plin .(Congres inlernalional du Gaz des Forets) je bil v mestu Limoges v Franciji od 15.
do 18 julija. Vršila so s·e mnoga predavanja in praktični poizkusi
z motorji na lesni ali ogljeni plin. Nfed drugim je tekmovalo 14
osebnih in 14 tovornih avtomobilov. Osebni avtomobili so dosegli
v težl{)em gozdnem svetu poprečno hitrost 50-55 km na uro)
tovorni pa 32-38 km. Priredi tvi so prisostvovali tudi francoski
ministri in poslanci.
Zaradi lepih rezultatov francoskih in belgijskih poizkusov in
smotrne propagande kakor tudi zaradi nasfopa sv·etovne gospo':'
darske kriz·e ter stalne vojne napetosti v zadnjih letih so začele
ludi druge države, ki morajo uvažati bencin, pospeševati uvedbo
motorjev na pogon z lesom in ogljem. Iz časopisnih poročil ter
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člankov v tehničnih in gospodarskih listih posnamemo lahko, kako
mnoge napr,e dne in bogate države podpirajo ta stremljenja.
Pr,ednjači tu Francija, kJer, kakor že ome11jeno, civilne in
vojaške oblasti na vso moč podpirajo razvoj motorJev na lesni ali
ogljeni. plin. Pri naqavi tovornih avtomobilov s pogon om na te
pline daje država prispevke v denarju, in sicer za nakupe ter za
vzdrževanje v prvih treh letih. Razen tega dobivajo takšna vozila
50 % popusta na davku. Vojaška uprava uporablja za svoJe transpori8 v veliki meri vozila te vrste.
Sledi Nemč.ija, ki v zadnjem času izredno pospešuje razvoj in
uvedbo motorjev na pogon s trdimi .gorivi. Država prispeva z večjim
zneskom tako pri nabavi takšnega novega vozila priznano dobrih
sistemov kakor tudi pri predelavi vozila za pogonska sredst.va na
pogon z lesom in ogljem. Na Saksonskem dobi vsak državni uradnik,
ki si nabavi tak osebni avlomobil, prispevek v denarju. Nadalje
dobivajo kupci generalorja za lesni plin od gozdnih uprav bre7,plačno nekaj lesa in kdor uredi prodajno postajo (n. TanksleIle )
za le3, dobiva skozi dve leH les po polovični tržni ceni. V Nemčiji
je urejenih že mnogo prodajnih postaj za les in oglje. Zanje so
izdali poseben seznam nahajališč ) ~i je priključen publikaciji z
naslovom L 'e s kot nemška gonilna ,s nov. Nada~je so uvedle
nemške državne železnice za poizkus pet vozov na lesni plin. Krr
so se dobro obnesli~ so njih število zvišali:.·
Znanstvena raziskovanja raznih sistemov plinskih generatorjev
za lesni in oglJeni plin ter glede na njih uporabnost vrši v Nem·čiji
predvsem 1 n s d t II t f li rLa il cl ru ase hi il e n na 'tehniški visoki šoli v Muncb~nu, ki o.b javlja rezultate v posehnih publikacijah.
V švici podpirajo uv,eclbo teh generatorjev zlasti goz.d ne upra,'c
z brezplačnim l~som', posamezni kantoni pa dajejo davč'ne olajšayc
in prispevke v denarju.
Italija daje za takšna vozila italijanskega izvora d.avčno prosLosl za pet let in podpore v denarju. Za predelana vozila pa davčne
olajšave pod pogojem, da ne uporabljajo več tekočih goriv. Razen
lega pr:.edpisuje avtorubbilskim podjetjem, da si morajo nabaviti
vozila na trda goriva v določenem razmcrju. Po izbruhu italijanskoabesinske vojne pa je njih uvajanje zaradi izvajanja gospodarskib
sankcij še posebno pospeševala.
.
Litva dovoljuje za vse tovorne avlomobile na lesni plin 50 %
znižanje davka na vozila.
švedska daje prav Lako olajšave v obliki 50 % znižanja davka
in amortizacijska posojila z zelo ugodnimi pogoji za nabavo g.en-eratorjev.
.
Kitajska provinca Kvantung je izdala zakon, da morajo bili
vsi tovorni avtomohili prcurejen.i na pogon s trdimi gorivi.
V bivši Avstriji je vodil propagando za uporabo lesa in oglja
za pogon motorjev Avstrijski gospodarski sv ,e t za le~
(Oe5terr. Holzwirtschaftsrat). Imel je v evidenci vse takšne naprave,
zbiral podatlC'e o izkušnjah v obratovanju, prir,e jal razstave in
te.kmovanja ter dajal nasvete interesentom. (Nadaljevanje prihodnjič)
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Napake navadnega merjenja hlodov
Ing. Mirko

Š

u št e r š i

č

(Ljubljana)

Iz letošnJe G. štev. nemškega strokovnega časopisa For st u n cl
J a g cl z ·e i tUlI g posnemamo po članku prof. dr. vV. Tischendorfa
nekaj zanimivih Inisli o napakah pri merjenju hlodov.
Pod navadnim (gozdarskim) merjenjem razumemo meritev hlodov, pri kateri nepoine centimetre hlodovih premerov zaokrožim o
vedno navzdol, to se pravi, da ulomke centimetrov izpuščam.o .
Ce ima n . pr. 4 m dolg hlod dejanski premer 30'9 cm, vzamemo
le 30'- cm, kar da pri kuba turi razliko nekaj lnanj kot 0'02 m 3 ,
t. j. nekaj nad 7 % lesne mase hloda. Pri enkratni meritvi, ki
je pri nas navadna, nastaja na ta način povprečno napaka 0'5 cm.

nepravilno
pravilno
Merjenje (ldupiranje) hladav. (Scslavil Slanko Sotošek)

Enako se zaokrožajo navzdol premeri navzkrižnih meritev, če
je navzkrižna m·e ritev pogojena ali če se hlodi zaradi ploščatosti
(pakrožnosti) dvakrat in to navzkrižno merijo in s'e kot debelina
hloda vzam·e aritmetična .sredina obeh različno velikih prenlCrov.
Natančno vzeto }e čisto okroglih hlodov prav malo . Pri tem se
ulomki centim,etra v.sak-ega premera posebej ' zaokrožijo navzdol in
aritlnetična sredina) če da polovico centimetra, zopet navzdol. Pri
takem zaokrožanju se resnične debeline hlodov le redko krijejo
z izm·erj.eno debelino in lahko nastajajo napake do 1'5 cm. Tako
so torej napake pri navzkrižnem merjenju še znatno večje kot
pri enostavnem (enkratnem ). Ce je n . pr. prvi premer 30'9 cnl
in drugi (navzkrižni) 31·9 cm) bi bila pravilna sredina 31'4 cm.
Po običajnem, -enostranskem zaokrožanju pa iznese premer le 30'cm . . kar da za 1'4 cm premajhno de-belino in kubaturno razliko
skoraj 0'03 ms, t. j. preko 10 % l,e sne mase hlo.da. To so skrajnosti,
ki pa vendar v praksi niso ravno redke. Razlika je n. pr. manjša,
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če

je en premer 30'9 cm, drugi pa 32'9 cm, in znese samo O'g cm,
kar pa pri kubaturi da še vedno do 7 % razlike.
Pri navzkrižnem merjenju dobimo povprečno napako 0'75 cm.
Zaradi navidezne neznatnosti te napake, jo v praksi lahko in radi
prezremo kot nepomembno. Vendar je prav občulna, če jo izrazimo
v odstotkih kot izgubo na lesni masi za posamezne debelinske
razrede hlodov po enačbi

P=

200

d

a

klel' pom·eni "p" odstotek (procent), "o " napako meritve premerov
in "cl " premer (cliameter, debelino ) hlodov. Iz tega sledi, da je
izguba na lesni masi v obratnem razmerju z debelino, "to se pravi,
da se napaka manjša z večjo debelino in veča z manjšo debelino hlodov"'). Izguba na lesni masi tankih hlodov doseže lahko
10 % in še v·eč in s·e povprečno giblje med 4 in 6 % v š~odo
prodajalca lesa ter je pri enostavni meritvi manjša, pri navzkrižni
pa za 1 do 2 % večja.
Pri zaokrožanju mere navzdol nastane za prodajalca še druga
škoda na ta način, da pride znatno število hlodov v nižji debelinski
in s tem v nižji vrednostni razred. Ce pri nas vsako leto izmerimo
za kupčij.o 1 milijon mS hlodo", utrpe prodajalci na lesni masi
kakih 50.000 ln 3 zaradi veljavnega, a zastarelega načina merjenja
oziroma zaokrožanja. Upanja seveda ni, da bi se uvedel pravič
nejši način, čeprav je moderna doba za mero in vago sicer skrajno
občulljiva in natančna.
Z uvedbo splošno običajnega zaokrožallja, t. j., da bi do pol
cenlim·e tra zaokrožati navzdol, čez pol pa navzgor, bi bile napake
dooela izravnane. Vendar bi pa potrebovali razširjene kubaturne
tabele na 0'5 cm) kar vzame seveda nekaj več časa pri računanju.
*) Primerjaj o tem dr. A. L ·e v a k o vic a lmjigo Den dro met rij a)
Zagreb, 1922, str. 60-63., kjer je med drugim rečeno: "Relativna vol u m n a
napaka (napaka lesne mase) je torej pri stalni de bel in s le i napaki v
nasprotnem razmerju s srednjo debelino kosa, dolžina tega kosa (hloda)
pa ne vpliva prav nič na relativno volumno napako. Zaradi tega bo relativna volumna napaka tem večja, čim bolj tanek je hlod. Iz tega sledi, da
moramo, če se zahteva za vsak posamezni hlod ella k a relativna volumna
točnost, srednjo debelino hlodov meriti tem točneje, čim tanjši je hlod.
Iz zgornJe formule mor,e mo lahko sestaviti skalo dopus tnih debelinskih napak ali - kar je isto - skalo dopustn,·ega zaokrožaTI j a pri odčitanju premerov, če ne srne volumna napaka prekoračili določenega odstolka "pIC. Dopustna de bel in s k a napaka mora namreč
v tem primeru biti

0==
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Toda tudi raba takih skal ima svoj pomen samo v primerih, ko
je polrebno izračunati maso vsakega hloda zre 1 ati v noe n a k o to č
n o s tj o. Navadno pa se zahleva, da je s k il pila ab s o 1 u tn avolumna
napaka za vse hlode čim manjša. To pa bomo dosegli, če bomo merili
srednje debeline hlodov tem točneje, čim bolj debeli in čim daljši so
hlodi." - Ure dni št vo.
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(Prof. Busse iz 'Tharandata, ki pr,ecllaga ta način, je že lela 1927.
sesLavil lake labele.) Ta način zaokrožanja daje v primeri z resnično lesno maso pri dr,obnem · lesu do 0'5 %
in pri debelejšem
do 0'3 ('/0 večje zneske. Kapaka, ki bi biiu v prid prodajalcu, se
pa v praksi doc-ela izrav11a, ker nobene klešče niso tako popolno
zgr.ajene, da bi se kraka ob neholncm stisku pri merjenju za
neznatno lllalenkost ne udala . Prožnost in zrahljanje klešč, ki
nastopita ž,e ob njihovi majhni rabi, nam pri m·eri malenkost
0'5 mm neizogibno llkradeta. S tem pa se izravna pri zaokrožanju
pridoblJena čezmera do 0"5 % na masi in naITI tako ta meritev
da praktično najnatančnejše rezultate.
Da se izognemo pri navzkrižnem merjenju razširjenim kubič
nim tabelam na pol centimetra, pl'edlaga prof. dr. NI. Krippel, naj
se oba premera zaokrožita na dosedanji (gozdarski) način navzdol,
dočim se naj aritm·etična sredina premerov zaokroži na splošno
običajen način. Pri tem postopku dobimo nekoliko premajhne rezultate, ki so pa neprimerno natančnejši, kot so po sedaj uvedenem
in veljavnem zaokrožanju.
Po natal1čnosti mnogo boljši od sedanjega zaokrožanja je tudi
način, ki pri navzkrižnem m·erjenju premere zaokroža na splošno
običajen način (do pol cm navzdol, čez pol navzgor), dočim pri
arilmetični sredini pol cm izpušča. S lem odpade potreba razširJenih kubaturnih tabel. Vendar so za navzkrižne meritve vizogib
napakam pri napovedih skoro nepogrešljive zaokroževalne klešče.
Zadnja dva načina sta si v nekem oziru podobna, le ela je
poslednji manj natančen; toda oba glede tega zaostaj ata za prvo
om·enj-enim, ki pa zahteva razširjenje tabele.
Mnogi, zlasti kupci, utegnejo ugovarjati, da tisto podmero) ki
jo daj-e sedaj uvedeno zaokrožanje, izravna osušitev lesa. Znanslveno j-e dognano, da se les radialno neznatno osuši, to se pravi,
da se debelina hlodov prav malo skrči. Po osušitvi hlodov zmanjšani premer v nobenem primeru ne doseže 1 %, pa naj bo trd
ali mehek les. Resnična osušitev glede debeline se giblje med 0'1
do 0'6 %, povprečno znaša 0'3 % in ni torej v nikakem razmerju z ukratenjell1 lesne mase po veljavnem zaokrožanju mer.
Navadno merimo tudi š·ele tedaj, ko je les že toliko osušen,
da poznejš·e uskočenje na debelini ne pomeni praktično nobene
izgube.
V koliko bi bi la taka refornla lesnih uzanc spričo dosedanjih
uv·edenih trgovskih navad izvedljiva, je drugo vprašanje. Vsekakor bi bila pravična.

Pogozdujte poseke in

goličave !

1'77

Kako je pogoxdovala šolska mladina
spomladi leta 1938
Ing. Viktor N o v a k (Ljubljana)

Javnosti je malo znm~o, kako široko je delovno obm'Očje naših gozdarjev, ki so prideljeni občnim upravnim oblastvom (okrajnin1 načelstvom in banski upravi). Očitki, ki se tu in tam pojavljajo, češ da li gozdarji vrše samo gozdno policijsko službo, so
neutemeljeni in po večini posledica nevednosti. Ni namen tega
članka, da bi našteval podrobno delo, ki ga opravljajo gozdarji
upravnih oblastev za povzcligo gozdnega gospodarstva med liudslvOl11. Oglejmo si le drobce njihovega udejstvovanja pri prlre-ditvah, ki so znane pod imenom "dečji dan za pogozdovanje«!
Spomladi lela 1938. Je doseglo v naši banovini število teh prireditev tako višino, kakor še nobeno lelo doslej; bilo jih je vseh
namreč 520. o.d leia 1933. do sedaj je hilo število prireditev z~po
redoma po letih sledeče: 228, 281, 345, 480, 4,1:1, 520. I~ prednj ega
je razvidno, da alcclja za pogozdovanja z mlD.elino ugodno napreduje in da je za propagando gozdarstva ter pogozdovanja velikega
pomena.
Dečji dnevi so se vršili med 16. marcem in 31. majem. Cas ovni'
potek je točno razviden iz grafikona na strani 179. Vreme za prircditv.e ni bilo ugodno, ker je po suhem zazimku zapadlo v aprilu
~e mnogo snega. Najv·eč prireditev je bilo dne 6. aprila.
Dečji dnevi so bili prirejeni v vseh okrajih banovine v številu,
ki Je razvidno iz labele na straili 180. Omeniti je, da sta se pogozdovanja letos udeležili tudi' gimnazija v CeljU in v Murski
Sobo li.!)
Prireditv·e so vodili: v l L19 primerih državni gozdarji občnih
upravnih oblastev, v 5 primerih državni gozdarji direkcije šum v
Ljubljani, v 38 primerih privatni gozdarji in v 328 prim,erih učitelji sami.
Dečjim dnevom je prisostvovalo 26.857 učencev, 752 učiteljev
(prof.esorjev) in 79 drugih oseh.
Vsega s-e je posadilo -ob dečjih dnevih 359.241 gozdnih sadik,
in sicer iglavoev 315.015, listavcev pa 44.226. Največ je bilo smreke,
precej gozdnega bora, nekaj črnega bora ter manjše število jelke,
macesna, gladkega bora in clllg1azije. Od listavcev se je posadilo
največ am·crikanskcga jesena, akacije, črne jelše in manjše število
hrasta, navadnega jesena, domačega kostanja in dr.
Vsak udeležencc je posadil povprečno 14 gozdnih sadik.
V krškem okraju so pogozdovali tudi s selvijo. Za setev se je
porabilo 40 ~g domač-~ga kostanja.
Banovinske gozdne drevesnice so prispevale za le prireditve
brezplačno 211.000 sadik v vrednosti 16.292 dinarjev. Oslale sadike
so prispevali zasebniki, pri katerih se je pogozclovalo.
1) GI.ej
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Gozdarski vestnik l., stran H4.

V 119 primerih so pogozdov81i na gozdnih pos'e stvih, ki spadajo
. pod poseben javni nadzor (na nadarbinskih, cerkvenih, občinskih,
šolskih in solastninskih 'poseslvih). V 401 prim,eru so učenci pogozdovali na zasebnih gozdni.h posestvih.
Pogozclilo se je ob le1-oš'l1jih clečjih dnevih vsega 89 ha golj~v
in posek.
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poleka dečjih dni za pogozdovanJe spomladi H)38.
(Sestavil ing. Viktor Novak)

Da se prir,edHve pogozdovanj s šolsko mladino čim bolj razširijo in da bi imelo učiteljstvo primerno snov za predavanja, je
izdala kraljevska banska uprava brošuro Dečji dan za pogozdovanje,
II. de1. 2 )
Končno je tr·eba izreči še posebno zahvalo učiteIjsivu, ki se
Je v velikem številu z razumevanjem posvetilo priredityum dcčje
ga dne za pogozdovanj-e in je s požrLvova)nim sodelovanjem
omogočilo, da smo s to akcijo dosegli. take uspehe kakor v nobeni
drugi banovini.
2) Glej Gozdarski vcsLnik 1., sLran HO.
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Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRASANJA
29. Izbira drevesnih vrst za pogozdovanje.
Had bi pogozdil poseko, ki Je visoko 950 m·e trov; spodnja
plast zemljišča Je lapornata in ko je . spomladi zemlja mokra, se
zaradi strm·e ga pobočja napravijo mali zemski usacli. Ali bi bile
primerne maceSllove ali duglazij eve sadike, da bi varovale tla pred
usadi?
J. S Jezersko

ODGOVORI
25. Obložni zid.
Oblika in izmere obložnega zidu zavise od krajevilih razmer,
tako od sestave, slanja in oblike zemljfšča, od višine sloja zemlje
nad zidom, ' od materiala, s katerim naj se sezida obložni zid itd.
Brez podrobnega opisa teh razmer ni mogoče podali točnih navodil,
kak naj bo 3m visok obložni zid ob Vaši gozchii cesti.
Na čvrsteril, stalnem zemljišču bi zadostovale za 3 mvisok
obložni zid iz kamna v malti all iz betona sledeč'e' dimenzije: globočina t,e m,elja 1 m, višina nad cesto 3 m , skupaj 4 ru; čelna
stran nagnjena v razmerju 1: 5, zadnja stran pokončna,' krona
močna 70 cm, tem·elj močan 1'50 m. Za odvajanje vode izza zidu
je tr·eba pustili v zidu primerno število odprtin. Zid iz kamna v suho
bi moral biti v kroni približno za 10 cm 111,()čnejši. Ker se zida
čelna stran suhih zidov navadno v nagibu 1 : 3, bi m,eril tak zid
v tem,elju 2'10 m. Na vlažnem in plazovitem zemljišču je treba
temelie zidu še posebej zavarovati z drenažo ali s 'pilo tir anj em.
Ako vaše zemljišče ni plazovito in pobočja niso previsoka,
morete cesto zavarovati pred zasipanjem s tem, da pobočja odrežeLe v položnem naravnem nagibu in jih prekrijete z rušo ali
zasadite s prim,erno vrsto drevja.
Ing, Alojz Funkl

27. Trasiranje poti.
Najpriporočljiva priprava za trasiranje poti je po mojem mnenju
l,ž·e pni naklonomer(' (nem. Taschengefallsmesser) tYrdke Hudolf &
August Rast, \Vien XV., ~Hirzstra.Be 7. To je majhen, okoli ,9 cm
dolg, 2 cm širok ' in 1 cm debel aparat, Id se nosi lahko v žepu
ldovnika. RavnanJe z njim je zelo preprosto .
Pripravo samo in nje uporabljanje sem popisal natančno v
listu ))L o vec", 1938, štev. 7, v članku "TrasiranJe lovskih steza".
Pripravo naročite lahko tudi v Ljubljani pri optiku Zajcu v
pasaži ob neboličniku. Pri zadnJem naročilu jc stall aparat izdelave A din 550'-,

Ing. Franjo S e v TI i k
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Statistika
Jugoslovanski izvoz lesa v juniju 1938.
Po uradnih podalkih je bilo izvoženo (v oldepajih so podatki za lansko leto) v juniju 90.628 ton lesa
~a 84,~,05.000 din (118.094 ion za 105
'milijon:ov 401.000 din) . Od tega odpade na Halijo 27.852 ton za 21 miL
234.000 din, na Nemčijo 19.377 ton
z~ 20,874.000 din, na Anglijo 11.469
ton
12,940.000 din in na Madžarsko 6.702 toni za 4,226.000 din
V prvem polleiju je bilo izvoženo
474.023 ton za 416,977.000 din (588:7~5

za

ton

za 551,300.000 din), in sicer
lesa .387.688 ion za 320
OIL 812.0LlO elin, železniških pragov
:-39.621 ton za 23,641,000 din in drv
15.777 ton za 3,804.000 din.
Gla vne državne uvoznice so ku pile:
Italija 129.'100 ton za 90)43'4.000 din,
Nemčija 78.000 . ton za 86,312.000 din,
Anglija 52.730 ton za 63,621.00 din
in .Madžarska 60.840 ton za 33 milijonov 338.000 din.
g:radbeneg~

Jugoslovanski izvoz lesa v juliju 1938.
Po uradnih podatkih (v oklepajih
so podatki za lansko leLo} je bilo
izvoženo v juliju 69.241 ton lesa za
60,100.000 din '(123.'191 ton za 115
.milijonov 700.000 din). Na Italijo
odpčl.de 22.494 ton za 15 m.ilijonov
din, na Nemčijo 16.734 ton za 16.3
milijonov din, na Anglijo 7.1.06 ton
Ju~oslovanski

za 9.1 milijona din, na Madžarsko
5.638 ton za 35 milijonov din in na
Holandsko 3.672 ton za 2.8 milijonov din.
Izvoz v .prvih sedmih mesecih je
znašal 543.260 ton lesa za 477 milijonov 100.000 din (712.286 ton za
667 milijonov din).

izvoz lesa v avgustu 1938.

Po uradnih podatkih (v oklepaj ih
so podatki za lansko leto) je bilo
izvoženo v avgustu 95.778 ton lesa
za 90,798.000 din; od tega je bilo:
75.146 ton gradbenega lesa za 8 milijonov 135.000 din,. 9.768 ton železniških pragov za 6,2·19.000 din, 3.975
lon drv za 1,029.000 din in 6.890 lon
drugih lesnih produktov za 15 milijonov 385.{)OO din.
V prvih osmih mesecih je bilo
izvoženo vsega skupaj 639.042 ton
lesa za 567,943.000 dilJ (794.786 ton

za 70,134.000 din). Gradbenega lesa
je bilo 19.474 Lon za 437"06 mil. din,
železniških pragov 54.809 ton za 33"3
mil. din in drv 23.292 ton za 5"6 mil.
dinarjev.
Italija .je uvozila 177.700 ton za
123'7 mil. din (181.600 ton za 138 miL
diu), Nemčija 120.900 ton za 131'6
ml. din (120.100 iOll za 140'6 mil.
din\ Anglija 71.800 ton za 857 mil.
din ·~86 . 500 ton za 51'9 miL din) in
:Madžarska 70.800 ton za 40"3 mil.
clin (86.5000 lon za 51'9 mil. din).

Madžarski uvoz lesa.
Madžarska je uvozila y prvem polldju 507.000 ton lesa za 25,631.000
pengov) dočim j-e lani v enakem ča
su uvozila 435.000 lon in predlani
375.000 lan. Vidimo, da uvaža Madžarska veliko lesa, in znano nam

je, da teži precej našega izvoza v to
državo. Vkljub ugodnim prometnim
zvezam in razmeroma mali razdalji
pa zavzema jugoslovanski izvoz v
leži samo 12 % lelošnjega madžal"skega uvoza.

švicarski uvoz lesa v prvem polletju 1938.
Svica je uvozila Cv oklepaj ih so
podatki za lansko leto) 4.799 (3.695)
ton bukovega okroglega lesa, 25.392
(27.155) lon ·o kroglega lesa drugih
listavcev, 33.402 (24.556) ton mehke'ga okroglega lesa, 4.874 (6.544) lon
hrastavega žaganega lesa, 4.603 (,1.507)
ton žaganega lesa drugih listavcev,

7.039 (10.370) ton mehkega žaganega lesa, 42.783 (32.941) ton trdih drv,
1.804 (2.939) ton mehkih drv,. 82.884
(27.599) ton celuloznega lesa in 563
(873) ton vezanih lesenih plošč. Na
prvi pogled vidimo, da je letošnji
uvoz celuloznega lesa trikrat večji
od lanskega.
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Zakoniti predpisi in okroinice
Neka leri. novi zakoniti predpisi. _
(Iz Službenega Usta dravske banovine 1938.)
Narcdba o uvozu lovskih nabojev iz inozerristva (377/61).
Avlenlično tolmačenje uredbe o likvidaciji kmetskih dol~ov - (378/61).
Nar.edha, s katero se izpreminja n~l'edba o odpir~ju lU zapiranju
lrgovskih in obrtnih obratovalnic v dravski bauovioi (379/61).
Pravilnik o uporabljanju državnega cestnega sklada (384/62).
Razveljavitev prepovedi uvoza zajcev, kuncev in drugih glodavcev iz
Turčije (385/62).
_
Odločba ministrskega sveta o spremembi št. 171. uvozne carinske
tarife (uvoz suvore nafte) (386/62).
Pravilnik o kontroliranju in urejanju prodajnih cen mešanice bencina
z alkoholom kot molornega pogonskega sredstva (389/ 63).
Telefonski promet z inozemstvom (390/63 ).
.:
Uredba o ustanovilvi poslovnih rezerv in eeze,;vnih skladov .pri zavarovalnih podje'tjih, ustanovah socialnega zaval'Ovanja, denarnih _ z.avodih
in zadružnih organizacijah, kakor tudi o delnem nalaganju teh rezerv i.n
.rezervnih skladov v državne vr·ednostne papirje (394/ 64).
Uredba o klasifikaciji gostinskih obralov io o maksimiranju cen v
teh obratih (397/65).'
.
"
~_
.
Uredba o dodatnem zapiskl1 le jugoslovansko-lurški konvenciji o trgoviui in plovitvi z dne 28. oktohra 1936. (404/66).
Pravilnik za izvrševanje.- uredbe o melioracijskem skladu (405/66).
Pravilnik o uporabljanju meliOl'acijskega sklada (406)66).
Konvencija o pravicah združenja in koaliranja' kmetijskih delavcev in
lwnv. o uporabi nedeljskega počitk~ v industt'. napravah (407/66)_
Odločba o odpravi kliringa v Svico (415/68).
.
Odločba o obveznem ponujanju nemških mark iz izvoza v Nemčijo
Narodni banki (416/68). .
.
Prodajne cene hencinske mešanice (417/68).
Odločba o razši.ritvi veljavnosti kolektivne pogodb.e stavbnega delavslva (424/69).
.
Telefonski promet -·z Italijo in Nemčijo - (429/70).
TTredba o narodnih parkih (434/71).
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o olajšavah pri pobiranju
prispevkov v fond za pogozdovanJe od posestnikov nedržavnih $,ozdov 435/ 71) .
. Odločba o spremembi taks za poštne nakaznice in postne položnice
(439/71).

-

.

.

. Uredba z zakonsko močjo o ustanovitvi in ureclilvi Akademije · znanosti in umetnosti v Ljubljani (442/72).
Uredba o opravljanju izpila za osebe, ki opravljajo tehtanje blaga
(450/73).

Ur.edba o opravljanju manjših zidarskih, tesarskih in kamnoseških
obratov (456/74).
Navodilo za pobiranje izrednega cestnega prispevka od. prekomei-nih
uporabnikov javnih cest (457/74)_
Pravilnik o izvrševanju uredbe z zakonsko močjo o legitii:n:acijah
(poslovnih knjižical~) delavcev in nameščencev (460/75). " .
.
Navodilo za izvrševanje pravilnika o pogojih.,. po katerih se .daje dovolitev za plavljenje _in spladjauje gozdnih proizvodov, -glede cenitve: in
plačevanja odškodnin (463/76).
.
. Ul~edba o riormalizaciji (466/77) .
Uredba o čuvajih nedržavmh gozdov, s katero se dopolnj .uje zakon o
~
g{)zdovih (467/77).
Uredba o institutu za državno obramho (473/78).
Uredba o teko čem gorivu (478/79).
Odločba o izdajanju dovolitev za uvoz tckot:ega goriva. (479/79).
Odločba o pobiranju uvozniških plispevkov na tekoče gorivo (480/79)_

Dopisi
t

ING. ANTONU RUDE ZU V SPOMIN.
"Mlad umre, kogar ljubijo bogovi. " Ta izrek grškega
pesnika je postavil Prešeren za motto svoji nedosežno
lepi elegiji, ki jo je napisal v spomin svojemu najboljšemu prijatelju Maliji Copu, in z njim tudi začel prvo terdno svoje elegije.
Tega reka sem se spomnil, ko je tako nepričakovano
došla vest o nenadni smrti ing. Toneta Rudeža. Kakor
strela z jasnega je zadela ta žalosbla novica vse njcf1mr e
prijatelje, ki jih ni bilo malo. Tem hujša je bila ta ~esl,
ker je smrt prišla prerano, saj ing. Rudež še ni dopolnil
niti 35 let življenja. Njegova pot je šla še navzgor in ni
mu še bilo IT.eba tožili, da bi mu "dni lepših polovica, mladosti lela" bila minula, ko je nenadoma omahnil, kakor
hrast, "ki vihar na tla ga zimski tresne".

Dasi naju je ločila znama razlika let, vendar lahko r.ečem~ da sva
si bila dobra prijatelja. Pr.erešdala sva skupno marsikatero vprašanje,
govorila o najraznovrstnejših temah in vedno je nJegov trezni razum, njegova previdna preudarnost, njegov oster duh pa hi aga beseda presenečala
in dajala razgovoru stvarno noto. N.eizbrisno mi bo ostal v spominu
v.ečer, ki sem ga prebil v njegovi lovski hišici v .Telenovem žlebu nad
Ribnico v ;družbi z njim in nJegovim bratom g. Markom.
Spoznal sem ga v ljubljanski podružnici Jugoslovanskega šumarskega
udruž,enjaJ katere zvesti član i.n odbornik je bil dolga leta in nekaj časa
tudi njen podpredsednik. Marljivo je prihajal na seje, kolikor so mu dopuščali. zasebni posli, udeleževal se je z velikim zanimanjem debat in s
sv-ojo modro in 'preudarno besedo često sprožil koristne predloge. Svojo
posebno naklonjenost podružnici je pokazal s tem, da je na svoje stroške
dal napraviti solidno izdelane omare za društveni arhiv in knjižnico. Težko
ga bomo pogrešali v svoji sr.edi in dolgo bomo občutili nenad'o.mestljiYo
vrzel za njim, saj Ilas je zapustil tako nenadno in tako hitro.
Rodil se je ing. Rudež 9. d·ecembra 1903. v Ortneku na posestvu
syoje materei otroška leta je preživel v Ribnici na domu svojega očeta.
V Ribnici je hodil v ljudsko šolo.; gimnazijo je dovršil v Ljubljani, nakar
se je na visoki šoli za zemljedelslvo na Dunaju, posvetil gozdarstvu; to je
dovršil leta 1927. in si pridobil naslov inženir'ja. Tako je po lepi stari
slovenski navadi sl-edil poklicu svojega očeta.
'
Po končanih' visokošolskih študijah ga je skrbni oče poslal za eno leto
v prakso k podjetju "Eksploatacija drva" v Banjaluki. Leta 1929. se Je
vrnil zO.pet v rodno hišo ter prevzel upravo domačega posestva, ki ga je
leta 1932. po očetovi smrti tudi nasledil. Leta 1933. si je izbral življenjsko
dl'užico go. Elzi iz znane in ugledne rodbine , Souvanove z Volčjega potoka.
V srečnem zakonu se mu j:e rodil sinček, l~i jc sedaj tako rano izgubil
svoj·ega .očeta.
SvoJe domovje, stari grad ribniški, je pred nedavnim časom prodal
državi in si v bližini Ribnice oh vznožju Ribniške ~ore zgradil ilov moderen
dom, obkrožen od zelenih gozdov; kjer bi hil UžIval blažen' mir. Toda ni
mu bilo dano, da bi se dolgo veselil novega dO'movj ai našel je končui mir
v grol;mici svojih prednikov.
Orjak po telesu ni bil nič manjši v svoji dobroti in ljubeznivosti; milina
dolenjske pokrajine se je izražala tudi v njegovem značaju in mu dajala
vidno noto.
Ko je prevzel upravo domačega posestva, se je ves posvetil gospodarstvu, zlasti yelikim gozdovom na Ribniški gori, ki jih je gojil' z vso ljubeznijo
poklicnega gozdarja in jim posvečal na.i\'ečjo skrb. Upravljal je tudi parno
žago, ki je najprej ' stala sr·ecli gozdov v Jelenovem žlebu" pozneje pa jo je
premeslil v Ribnico. Da je bil kot lastnik velikih gozdov tudi navdušen
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lovec in da je skrbno gojil v svojih gozdih razno divjad, je samo po
sebi umevno . Izmed sportov mu je bilo najljubše jezdarjenje, saj je bil
izurjen in spreten jezdec. Poleg domačega gospodarstva se je zanimal tudi
za vsa javna vprašanja; vneto in marljivo se je zlasti udejstvoval v gasilstvu, Lako v domači četi kakor v župi in v Zvezi.
Vse le organizacije so mu izkazale svojo hvaležnost s tem, da so ga
v obilnem številu in z zastavami sp-remile na njegovi zadnji poti; njihovi
predstavniki so mu v toplih besedah izrekali na grobu zahvalo za njegovo
veliko in neumorno delo.
Prihiteli so ob tej priliki tudi mnogoštevUni prij atelji od blizu in daleč 1
da se poslovijo zadnjikrat od svojega tovariša in prijatelja.
Ing. Anton Rudež je to zaslužil v pbilni meri. Bil Je mož, kakor jih je
malo med nami, mož resnega in ti'eznega dela, mož kremenitega značaja
in plemenitega srca. Tragična usoda pa je prerano končala 10 plemenito
življenje. Zaplakali so svojci in vsi njegovi mnogoštevilni prijatelji, bridko
so zadele vse javne korporacije, v katerih je tako vneto deloval; zaječa1i
so pa tudi lepi gozdovi na Ribniški gori, ki mu v jesenskem vetru pošiljajo
šumeče pozdrav,e v njegov prerani grob.
.
Ing. Antona Rud.eža ni več med nami. Spomin nanj pa bo živel v
naših srcih, v katerih ne bo ugasnila ljubezen do njega" ki je bil tako
dober, blag in plemenit. Te kralke vrstice mu naj bodo skromna kita na
njegov prerani grob! Ave anima candida!
Dr. Fr. Vid i c.

DRUGA SEJA ODBORA ZA PRO·
PAGANDO GOZDARSTVA V
LJUBLJANI.
Dne 13. julija t. 1. se je vršila
v prostorih JUl;{oslovanskega gozdarskega združenja v Ljubljani druga seja ožjega banovinskega odbora za propagando gozdarstva v Ljubljani.Na seji se je raprayljalo o
važnih tekočih zadevah, pred vsem o
organizaciji propagandnih odborov,
o sestavi navodil za poslovanje okrajnih odborov in občinskih pododborov, o organizaciji propagande ter
o financiranju odborov. V navedenih zadevah je odbor sklenil:
da . preko banske uprave pospeši ustanovitev okrajnih odborov za
propagando gozdarstva v okrajih,
kjer ti odbon še niso ustanovljeni;
da sestavi in izda navodila o poslovanju okrajnih odborov in občinskih pododborov;
da poleg pogozdovanja propagira
tudi pravilno negovanje gozdov, za
l~atero gozdni posestniki nimajo potr.ebnega razumevanja;
da nas lopi proti uničevanju planinske flore, predvsem proti brezvestnemu uničevanju čr,etja in ruševja, ki
vodi k postopnemu uničenju vse flore in ima tudi druge zle posledice (nastajanje hudournikov in lavin, odnašanje plodIle prsti in širjenje goličav);
ter da nastopi proti požiganju
pašnikov v Beli in Suhi Krajini, ki
često povzroča gozdne požare in zaradi katerega je zgorelo že več hekt-

Ul'jev z velikim trudom in stroški
ustvarjenih kraških gozdnih nasadov.
Ing. M. C.

SKLEPNI IZPITI NA GOZDARSKI
SOLI V MARIBORU.
Lansko šolsko leto 1937/38. je bil
na državni nižji gozdarski šoli v
Mariboru pouk samo v enoletni šoli,
ker je bila dvoletna šola ukinjena.
Sklepni izpiti so traj ali od 23.
do 29. julija.
Pismeni izpit je bil 23. julija; gojcnci so dobili naloge iz gojenja.
varsi-va in izkoriščinja gozdov ter
iz gozdne zakonodaje.
Vsak gojenec je opravljal izpit pred
izpraševalno komisijo, ki ji je predsedoval svetnik hanske uprave ing.
Fran Sulgaj. Clani komisije so bili:
ravnatelj šole ing. Zmago Ziernfeld
(izpraševal izmero lesa, urcj anje gozdov, geodezijo ter lovstvo in ribarstvo), redna uNlelja ing. Stanko Sotošek (izpraševal gojenje gozdov, izkoriščanje gozdov m gozdno gradbeništvo) in Josip Vodopivec (izpraševal varslvo gozdov) ter honorarni
učilelj ing. Jože lVli1davžič (izpraševal gozdno in lovsko zakonodajo) .
Izpit je uspešno opravHo vseh 26
gojencev: tarman Valentin iz Stare
Loke (odlično), Debevc Franc iz Padeža pri Borovnici (prav do])ro),
Jamnikar Leopold iz Lobhice pri
Rušah (odlično), Košak Franc iz Navrškega vrha pri Prevaljah (dobro),
Kralj Slanko iz Majskega TrLnika v
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savski banoviui (dobro), Lakožič Feliks iz . Selnice ob Dravi (dobro ),
Lotrič Franc iz Dražgoš (prav dobro ), Malijevic Anton iz Dobjacev v
savski banovini (dobro), 1Ifeničanin
Dragan iz Rujevca v vrbaski banovini (dobro), Mll11er :Maks iz Doline na Koroškem (odlično) , Nikolic
Božidar iz Ostrova v dunavski banoyini (zadoslno), Ostojic Svetozar
iz Žirov ca v vrbaski . banovini (prav
dobro ), Preradovic Nikola iz Rujevca
v vrbaski banovini (zadostno), Prešeren Franc iz Poljčan (dohro), Ri stic Onufrije' iz Slivova v vardarski
hanovini (dobro), Rop Ivan iz Lu č
(dobro), Stanlwvic Uroš iz Cukljanika v vardarsld banovini (dobro ), šteharnik Jakob s Tolstega vrha prl
Guštanju (dobro ), Tesla Dragan iz
Gag v vrbaski banovini (zadoslno),
TurujUja Pctar iz Gvozdanskcga v
vrbaski banovini (dobro ), T\TtkoviC,
Kamilo iz Bradine v primorski banovini (dobro ), Ulčar Franc iz Duplice (pl"aV dobro), Vesenjak Franc
iz Središča ob Dravi (dobro ), Vukmiroyic Ilija iz Banskega Vrpolja v
vrbaski banovilli (dobro), Zoric Milan iz Komore v vrbaski ballovini
(zadostno) Ul Zuber Djuro iz Ljeskovca v vrbaski banovini (zadosLno).
-S.

DRžA VNA NUJA GOZDARSKA
SOLA V MARIBORU.
Za sprejem v enoletno gozdarsko
šolo je prosilo G7 reflektalltOY; iz
dravske banovine 20, iz ostalih banovin 47.
Sprejetih je bilo 35 prosilcev; iz
Slovemje 19, iz ostalih krajev IG.
32 prosilcev je bilo zavrnjenih,
,k er v šoli ni prostora več kol za
35 gojencev.
--S .
PLACEVANJE Kl\IECKIH DOLGOV.
Po uredbi o likvidaciji kmečkih
dol$oV so plačali kmetje Priviligiram agrarni banki od 1. januarja
do 19. maja 34,943.000 dinar.iev. Pla(~ al1o je bilo: centrali v Beogradu
17,(525.000 dinarjev,
podružnici v
Ljuhljani 8)809.000 dinarjev, podružmci v Zagrebu 5,961.000 dUlarjev in
podružnici v Sarajevu .2,549.000 dinarjev. Do 31. decembra 1937. je
bilo plačanih vsem zavodom 143 milijonov 474.000 dinarjev. Vsega sl{upaj
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je bilo dosedaj plačanih 178 milijonov 417.000 dinarjev.
Priviligi.rana agl'arna banka pa
je plačala na račun prve anuitete
kmečkih dolgov vsega skupaj dosedaj 2309 bančnim zavodom 113 milijonov 661 .000 dinarJev, in sicer :
cen trala v Beogradu 1184 zavodom
53,228.000 dinarj ev, podružnica v Zagrebu 513 zavodom 25,108.000 dinarjev, podružnica v Ljubljani 474 zavodom 24,357.000 dinarJev in podružnica v Sarajevu 238 zavodom
10,661.000 dinarjev.

TRI NOVE CELULOZ~E TOVARNE
V JU GOSLA VIJI.
V Beogradu se vršijo pogajanja
o ustanovitvi treh ce]u}oznih tovarn :
·ene v Sloveniji , ene ,, ' Liki in ene Y
Bosni. Pobudo za llstanovitev je dalo
dejstvo, da so avstrijske celulozne
tovarne, ki so iivažale celulozo v
Ualijo in Francijo, ustavile izvoz v
inozemstvu.

NOVA PAPIRNICA V UMKI.
V Umki hodo postavili novo papirnico. S Lroški gl"adnje bodo znašali
okoli 5,000.000 din. Tovarno ustanavlja Anatol Ivanovic iz Beograda.

USTANAVLJANJE NOVIH PAPIR·
NIe JE V BOLGARIJI PREPOVEDANO.
Bolgarska vlada je prepovedala
ustanavljanje novih papirnic. Obstoječe papirnice pa bodo zmanjšale
svojo produkcijo, ker je bila domača potrošnja lansko lelo samo 17
tisoč ton papirja, izdelalo se je pa
23.000 ton.

BOLGARSKI DRžAVNI IZDATKI
ZA GOZDNA DELA.
Leta 1933
14 milijonov levov
27
1934
"
1935
42
,,1936
47
»
"
1937
06"
Ta pregled zgovorno priča o razmahu gozdarstva v Bolgariji in o rastoči dejavnosti tamošnjega ·državnega gozdarstva.

Književnost
Dr. Janko L3kar, Lovsko-ribiški slovar.
Založila Z\"eza Loyskih drušLev v dravski bano\'ini. Ljubljana 1937.
močni razmah slovenščine v povojni dobi zahteva, da
postavimo svoj knjižni jezik na Lrdne osnove in ga zavesLno olJlikujemu
v prav vseh panogah sodobnega življenja, tudi v realnih slrokah. Počasi
spopolnjujcmo vrzeli v strokovni lerminologiji in polagoma dobivamo za
posamezne panogc polrebne p,-iročnike, ki uvajajo domače izrazoslovje.
Taka elela, ki morajo uslrezati današnjim razmeram, so velikega pomena
za narodno kuUuro, ki se olresa tudi v govorici sleclov nesvobodne preleklosli. Se posebno ceno pa imajo, če jih sesLavljajo možje, ki so v predmeLu sLrokovnjaki, obenem pa Ludi dobri poznavalCi naš.ega jezika, ki
so doma v njegovem izraznem bogaslvu in imajo tanek čul za lepoto in
čistolo jezika.
Tak razv.eseljiv poj av je Lovsko-ribiški slovar, ki ga je sesLavil in
izdal dl'. Janko Lokar. Kot dober jezikoslovec in izurjen lovski pisatelj
je bil pred vsemi drugimi poklican z:;t lakšno delo.
Slovar nam odkriva bogastvo lepe domače terminologije in frazeologije za razne pojme in pojave z lovskega in ribiškega področja. Izrazi so
jasno in dovolj obširno tolmač-eni, da ne bo skoro nikjer naleteli na nejasnost ali dvoumnost. Delo pa ni samo slovar v navaclnem pomenu besede,
marveč je razširjeno v neleak realni leksikon, ki opisuje in razlaga s sliko
in {Tležem razno lovsko in ribiško opremo (pušlw, ribiš·ko palico), našo
najlepšo lovno divjad (kozo, petelina, rušcYca, srne, svinje), dalje psa,
lovčevc in pasje dobre in slabe lastnosti, razne navade ,(krst,. pražo).
zakone in predpise Hd. Tu in tam prinaša tudi kako zrnce lovske modrosti (SpreLne lovke so device, streljajo brez psa in pšice).
Vsiovarju .naha.iamo besedje, ki je vsaj trojnega izvora. Kajprej
imamo splošno udomačene slovenske izraze, nato krajevne kranjske in
belokranjske, ki jih je treha izpopolniti z zakladom Pohorja, Dravskega
polja in Prekmurja, in končno precej na novo skovanih izrazov, izmed
kalerih neki izzivajo pripombe, tako n. pr., kako izrazimo po naše Inzuchl,
incest. Naš pisec ima: medsebojna razplodba, istoplodnost~ istoplo<lje,
isloplodba; dr. Černič pritrjuje B. I3orku: sokrvje) sokrvnost; dr. Debeljak
predlaga: . istoplodnja, soplodnjaj dr. Bradač ima v Nemško-slovenskem slovarju: islorodna plemenitev. Praksa naj sedaj odloči, kateri izraz bo
obveljal ·za parjenje najbližnjih krvnih sorodni1mv.
Lepi so številni narodni izrazi, ki označujejo živalske glasove] nadalje
besede, ki zaznamujejo delo in lastnosti divjadi, psa ter razne lovske in
ribiške po Lrebščine. Za tuje spakedranke imamo lepe domače besede: lagerlož, ležišče, širm - zaklon, hiršfenger - bodež, ausšus - razslrel, ferzager - lažen strel, oflužen (iz geflii.geH) - obperuten itd. Bockflinte je
bokovka, nazvana po konstrukterju Bocku, ne pa koz]ovka, saj ni s kozlom
v nobenem sorodstvu.
K pripombam dl-o Cerniča v Lovcu 1938, 99-101 in dr. Debeljaka v
Zivljenju in svelu 1938, knjiga 23, stran 299 še nekaj migljajev: pogrešamo
prah za paljenj e puške, poleg okolili se imamo tudi skotili, za racman!l
poznamo domačo tvorbo racak_ Odv,eč je vnašati v moderni jezik starinske
oblil;:c: im. mno rogi (76) nam rogovi, rod. množ. rog (82), kotel (17) nam.
rogov, kotlov. Nedoslednost je v rabi izraza Irop in tropa: trop jelenov (94),
spredaj pa jelel1ja tropa (19 dvakrat). Tiskovni napaId bosla najbrž tudi
obliki : vejnatost in kusorep~ za vejnalast in kosorep. Divjad pride pred
puško, ne pod puško (85). Iznerouiti se pomeni poslali neploden, degenerirati
pa je izroditi se.
Kljub tem drobnostim je Lokarjev Slovar pomembno delo v kulturi
književnega jezika, saj je eden izmed prvih slovenskih specialnih realnih
leksikonov; je prvovrsten priročnik za vsakega loyca in ribiča ter dragocen
učbenik dobr,e in pristne slovenske besede. Zalo naj si ga osvoje vsi sloNepričakovani
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venski lovci in ribiči, da se bo to jezikovno bogastvo, ki Je bUo doslej
raztreseno po vseh mogočih spisih ali pa bilo sploh nepristopno, povsod
udomačilo in izrinilo tuje spakedranke. Delo je dober zgled in vzor za
podobne priročnike iz drugih strok
Prof. Stanko B u n c

Dr. Aleksander Ugrenovic: Tehnika trgovine drvetom, dio prvi,
Zagreb 1934; dio drugi, Zagreb 1935.
Ta dva zvezka sta tretja in četrta knjiga obširnega strokovnega dela:
IskorišCavanje šuma, ki ga je napisal redni profesor zagrebške univerze
dr. Aleksander U grenovic.
V naslednjem hočem podati kratek pregled vsebine teh dveh knjig.
Prva knjiga: 1. Drvar s k o o rod je: 1. orodje za cepljenje, 2. orodje
za sekanje in 3. orodj-e za tesanj.e. II. Delo: 1. gozdni delavci) 2. čas sečnje
in 3. -organizacija dela. III. Pod ira nje. IV. Krč enj e : 1. la'čenje panjev
in 2. krčenje drevja. V. Teh nik a izd ela v e. VI. O k rog eli es:
1. dolg olu'ogel les, 2. hlodi, 3. drogovi za napeljave, 4. jamsld les, 5. ce1ulozni les, 6. okrog~l }colarsk'i les in 7. drol?en ol~rogel )es. Y!I: T esa ~
1 es: 1. tesan ladijski les, 2. tesan gradbe'm les lil 3. zelezmslu pragovI.
VIII. Ce pIj e 11 1 es: 1. hrastova francoska in nemška doga, 2. cerova
doga, 3. bukova doga, 4. doga iz lesa iglastega drevja, 5, subije, 6. vesla)
7. škodlja, 8. kolarski les, 9. kolje in 10. droben cepljen les. Druga knjiga:
IX. Drva i il t ani n s le ile s. X. O gi je: 1. splošni pogledi, 2. načini
poogljevanja, 3. ogljarska dela, 4. dela pri poogljevanju, 5. lež·eče kape,
6. manipulacija z ogljem, 7. učinek poogljevullja in 8. lastnosti in kakovost
oglja. XI. Prevzem izdelanega blaga. XII. Spravljanje: 1. prenašanje in tovorjenje, 2. vožnja z vozovi, 3. vlačenje , 4. melanje, valjanje
in spuščanje, 5. sankanje) 6. dr-čanje .po naravnih. drčah, 7. drčanje po
talnih, suhih in vodnih lesenih drčah in 8. plavljenje in splavljanjc.
XIII. Za ge: 1. pripravljalna dela, 2. pogon, 3. lega, 4. prostor, 5. stavbe,
6. žage (listi), jarmeniške, krožne jn tračne, 7. delo na hlodišču (skladišču
okroglega lesa), 8, tipi žaganega lesa, 9. tehnika žaganja, 10. delo v žagalnici, 11. izkoriščanje , 12. delo na skladišču žaganega lesa, 13. izdelava
zaboj-ev, 14. izkoriščanje odpadkov, 15. računanje vrednosti žaganega lesa,
16. mehanizacija dela na žagah. XIV. U zaIl s e za žag ani es: 1. zagrebške uzanse in 2. ljubljanske uzanse. XV. Ume t n o suš enj ele s a.
XVI. Fur n i l' .i i i n i ese nep 1 oš če. XVII. Pre voz les a. XVIII.
Tr ž a š ke u zaIl s e. Zaglavje : Trg o v s kat erIn ino log i j a.
Prva knjiga obsega 275 strani, tekst ponazoruje 132 slik in 23 tabel;
druga knjiga ima 523 strani, 260 slik in 34 tabel. Cena knjig (prvi del 90'din, drugi del 90'- din) je ob tem obsegu in pri Lem vsebinskem bogastvu
nazmeroma nizka.
Ne čutim se poklicanega, presojati in ocenjevati to delo. Omenim
naj samo, da to srbskohrvatsko delo z lahkoto vzdrži primero s katero
koli knjigo tuje gozdarske književnosti te vrste. Vsebina je razdeljena
naravno iu sistematično; jezik je nazoren, logičen, .i asen in tudi S-lovencu
lahko umljiv. Važnejši strokovni izrazi so pojasnjeni tudi v slovenščini,
francoščini in nemščini; in v delu so na koncu dodani predpisi zagrebških,
ljubljanskih (v slovenščini) in tržaških uzans.
To odlično strokovno delo bo brez dvoma izborno služilo vsem
gozdarjem, gozdnim posesLnikom, žagarjcm, lesnim industrijcem in trgovcem.
Ing. Stanko S o toš e k

Preskrbite si

pravočasno

semena in sadike!
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar
Crke v okroglih oldepajih na koncu besed pomenijo imena tistih, ki
so te besede rabili v književnosti; črke v ogla lih oklepajih na koncu odstavkov pa imena onihl ki so tiste odstavke napisali za to gradivo; odstavke brez črk v oglaUh oldepajih je prispeval urednik.
B = Dr. Stanislav Bevk, G = Avgnst Guzelj, l\f = Ing. Jože 1Hklavžič,
N = Ing. Viktor Novak, P = Alfonz Paulin, PI = Pleteršnik, S = Ing.
Stanko Sotošek, SL L = Službeni list dravske banovine, S.P. = Slovenski
pravopis, St = Saša Stare, S = Ing. Anton Sivic, Su = IuS' Mirko Sušteršič, U =
Ing. Janko UI'bas, Z. o g. = : zakon o gozdih iz 1. 1929.
etat = sječna mjcra 1 Abnutzl.lngs- letni etat = glej elat. - [NJ
.salz, Elal. - Etat Je lesna mnoobrša = lu·ošnja. - [NJ
žina, ki jo sckajo v kakem gozdu
ostrožnica = Rubus caesius - ost1"Opo določilih urejcvalncga načrta .
ga se loči od robide po viEtat ločimo po času (letni, desetšnjevo sivkastih plodovih (P).letni, periodični), po vrsti užitka
[NJ
glej l1rejevalni načrt.
(glavni, vmesni, slučajni) in po nuregulaliv
činu mere (etat po masi lesa v
- (NJ
m 3 , površinski etat v ha). Včasih
robida = Rubus fruclicosus - kodoločajo elal tudi za slI'anske gozdpinjak (P, B) kopina (Pl ), kopine produkte (za steljo in druge).
nje (S ). - [NJ
- [NJ
šikara = grmišče. - [NJ
gospodarska osnova = osnova .šUlll- štorovec = panjevce. - [NJ
skog gospodarstva - je ul'.e jevataksacijski operat = l.lrejevalni nalen načrt, ki opisuje podrobno občrt. [~J
sloječe
slanje gozdov in ureja
urejanje gozdov = urejanje gozdnega
gozdno gospodarstvo za daljšo <10gospodru:stva, - uredjivanje šuma,
bo . - [NJ
die Forsteinriehtnng, die 'vValdgospodarski program
privredni
erLragsrcgelung.
program (Z. o. g.) - je ul'ej cyulen
Urejanj e gozdov imenujemo tisti
načrt za rnalljša gozdna poseslva
del gozdarske sLroke (gozclal'sl,:e
ali za gozdove, kjet' vladajo enoznanosti), ki se bavi s tem, kako
slavne gospodarske razmere . Z gose da trajno gospodariti z gozdospodarskim programom urejamo
vi lako, da donašajo v obstojegozdno gospodarstvo navadno za
čih razmerah najboljše dohodke.
dobo nekaj let. - (N}
Z urejanjem gozdov določamo na
im'en(arizacija - invenLarisanje Šllpodlagi umne nege gozdov obhodma (Z. o. g.) - urejevaIni načrL,
njo in zaporedni način sekanja
ki ureja gozdno gospodarstvo za
ter llsmerjamo z urejevalnimi nadobo na'l'več desetih let in ki vsečrli (gospodarskimi osnovami, gobuje po eg podatkov o obstoječi
spodarskuni programi, inventa:rizazalogi lesa v gozdu le še kratka
cijami) gospodarjenje za prihoddoločila glede JeLne'g a etala in Vl'stnost. Urejanje gozdov imenn.iejo
nega reda sekunja lel' splošna gotudi taksaeijo gozdov ali uravnflspodarska navodila. - [NJ
vo gozdnega obrata. - [I\q
jelovjc = jelov gozd, skupina jelk ureje\'alni načrt - lal\saeijski ope- jeUčevje (PI) - hojevje, hojral, privr edni plan, der Einrichkovje (SP). Jelko"je (S)je malo v
tungs- (Betriebs-) plan.
rabi. - [N]
Urejevaini načrt .ie spis, ki pl'edkolosek = količ ev.ie - je vrsta nizpisuje način gospodarjenja v dokega gozda, ki v njem izkoriščalo(:enem gozdu za neko dobo (najo kolje (navadno za vinograde).
vadno 10 let) v naprej .
- [N J
Zakon o gozdovih ( Z. o . g.) razkrošnja = obrša (PI ), die Ballmlikuje med urejevalnirni načrti 1.
krone. Krošnja jc gornji del
gDspodarske osnove, 2. gospodar-drevesa, na kalerem raste veli1w
ske programe in 3. inventa.rizacije. Urejevaine načrte za manjše
vej . - [NJ
les = tebnično poraben les, das
gozdove (zlasli za nadarbinske)
Nulzholz. - [NJ
imenujemo tudi r egulative. - [NJ
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Lesna trgovina
Prekupčevanje

z našimi železniškimi pragovi.

Po Jugoslovenskem kurirju posnemamo: V zadnjem času so v Franeiji polrebovali veliko železniških
pragov. Neka belgijsko-holandska 1:.rgovinska cJ,ružba .ie to zvcdela in
ponudila večje množine pragov francosldm tvrdkam ter sklenila z njimi
kupčijo . Nalo je nakupila v Jugo-

slaviji 200.000 prago\' in jih plačala .
Sedaj so ti prago\i v jugoslovanskih
prislaniščih pripravljeni za izvoz v
Francijo, ki jih bo plačala za
20-25 °/0 više, kot jih je kupila pri
nas omenjena belgijsko-holandsl;:a
družba.

Znižanje iz\'oznih kvot za mehek žagan les.
Ce.škoslovaška, Finska, Jugoslavija,
Letonska, Svedska, Poljska, Romunija in Rusija so članice ETEC
(Združenja evropskih lesnih izvoznikov) in so se sporazumele, da še
ponovno znižajo izvozne kvote lesa
za lelošnje leto. To je letos že tretje

Prost uvoz

celul()zn~ga

Globalni uvozni kontingent celuloznega lesa za leto 1938. je Francija
eloročila na 482.000 ton. Konlingent 'pa
ni razdeljen na posamezne države
Povečan

lesa v Francijo.

in vsaka more prosto uvažati, vse
skupaj sev·e da v mejah kontingenta;
za uvoz tudi niso potrebna nobena
uvozna dovoljenja.

nemški nakup lesa v ;Rusiji.

Lansko lelo je uvozila Nemčija
iz Rusije vsega skupaj 54.000 slallPovečanje

znižanje. Sedaj se je skupna kvota
znižala od 3,370.000 std na 3,150.000
std. Isločasno je ruska lesna izvozna
družba Eksportles sklenila, da ne
bo letos prodala v Anglijo več kot
350.000 stel.

dartov, lelos pa je nakupila že 150
standartov.

tisoč

lesnega izvoza iz Poljs]w v

Po pl'eJsnJl trgovski pogodbi je
bil uvozni konligent iz Poljske 170
milijonov zlo lov. Po novi pogodbi .ie
zvišan na 260 milijonov in je večji
kot dosedanji lrgovinski promet med

Nemčijo.

Nemčijo

in Avstrijo. Vkljub zboljšanemu lesnemu stanju po prikljui:':ilvi Avstrije je uvozni kontingenllesa
poy.et'an od 38 milijonov zlotov na
42 milijonov.

Izvoz lesa iz Romunije na :Madžarsko.
Romunsko lesno industrijsko združenje je dobilo sporočilo, da ho na
Madžarskem opuščen sedanji restrikLivni sistem uvoza industrijskega lesa
in da bo uveden prost režim. Ra-

zen lega bo začel madžarski zavod
za zunanjo trgovino uvažali drva.
Tako ima Romunija upanje na zvišanje svojega lesnega izvoza.

Vezan iz\'oz jesenovine iz RonIunije.
Romunsko finančno ministrstvo je
izdalo odlok, da se sme jesenovina
izvažati samo po odobritvi ministr-

RODlunslw

izvozn~

Od 1. avgusta so uv,edli v Romuniji izvozne premije pri plačevanju
s svobodnimi devizami na neke lesne
sortimente in sicer za: gradbeni les
za Sirijo, Palestino, MaHo in Ciper
5 % ; gradbeni les za Egipt in Sivico
10 % ; gradbeni les za Francijo, Maroko, Tunis, Spanijo, Anglijo, Irsko,

slva za zrakoplovstvo in mornarico.
Odoblitev se izdaja izvoznikom na
podrobno obrazloženo prošnjo.

premije za les.
Belgijo) Nizozemsko in Portugalsko
15 % ; zabojni les za Avstrahjo in
Južno Afri]co 25 % ,
Romunija je uvedla od 1. sepl.
t. 1. izvozne premije tudi za bukovino in jelkovino ter je vlada v ta
namen odo,brila 80 milijonov Iejev
kredita.
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Lesna trgoYina Slovenije v juliju, avgustu in septem-bru 1938.
(Od posebnega dopisnika
Prišla je doba, ko navadno jesenska lesna sezona doseže vrhunce
svojega razvoja. V'lem času je često
lak promet, da niti malo ne zaostaja za prometom najživahnejše
pomladanske sezone; sklepajo se prodaje za domači in inozemski trg, čuli
se večja gradbena podjetnost, trgoyci sortirajo skladišča za zimo in
zgodnjo pomlad. Vse to označuje jesensko sezono - v normalnih razmerah.
Vzporedno s splošnimi gospoda.rslcilTIl in političnimi razmerami, ki
so vse prej ko normalne, tudi letošnja jesenska lesna sezona ni taka, kol bi bilo pričakovati. Vsem
onim težkim pojavom, ki so povzročili v veliki meri zastoj na lcsnem
tržišču in na katere smo opozorili
že v svojih prej šnjih poročilih, se
je pridružila nova bistvena ovira:
napela politična situacija, v kateri
je danes vsa Evropa in ki meče svojo temno senco na vse gospodarsko življenje. Take razmere povzro-

Gozdarskega veslnika.)
gospodarsko pasivnost; gospodarslveniki motrijo razvoj dogodko\'
in čakajo. Toda gospodarsko žiyljenje po svoji strukluri ne dopušča
nikakega "motrenja" in "čakan.ia '·,
marveč mora ili svojo pot naprej,
če hoč.e oslati zdravo.
Vendar ~)a je treba ugotovili neko
dejstvo, ln bi se utegnilo pri nadaljnjem razvoju izkazati za ugodno.
To je okolnost, da lesne zaloge vsaj v nekaterih krajih Slovenije niso več tako velik,e. Ce se bodo
splošne razmere popravile in če se
bodo vzporedno s tem izboljšale
možnosti lesnega izvoza, Lo dejstvo,
da so se zaloge slu" čile , imelo vsekakor znaten vpliv na nadaljnji razvoj lesnega gospodarstva in ,,;lasli
še na razvoj cen.
Zal je pa to ludi edino npanje,
ki ga še imamo v današnjih razmerah. Ce se nam še to izj alovi,
poLem bodimo pripravljeni, da bo
vse lesno gospodarstvo zašlo še v
mnogo težji položaj.
čajo

Povpraševanje iz inozemslva.
514

515
534

555 558 -

.559 570 -

.573 .576 577

578
.579

\Vien: kovinski in lesni leslenci.
Berlin: cement in papir za
Irak.
New York: cement, smrckovina (deske, letve, i. dr .), javorovi ženski podpetniki.
Port Elisabeth (Južna Afrika); obutev, usnje) les, gradbeni material.
Tel-Aviv: papir in druge pisarniške potrebščine.
Wien; zastopstvo naših izvozllikov išče tvrdka, ki se bo
kmalu preselila v London.
Catania : bukove letve.
Amsterdam: jesenove vile za
seno .
Rorschach (Svica) : bukova
drva.
Berlin: gradbeni les in deske.
St. l\-Iargielhen (Svica) : bukova drva.
Berlin: hrastovi furnirji iu
boro vi železniški pragovi.

582
585

Atene: vrbovo šibje.
Alexandria : hrastovi železniški pragovi.
599
Pariz: hrastovi železniški pragovi in cement.
634 - Bergen: hraslovi furnirji.
636 - Kilchherg (Svica) : okrogel mehek les.
651 - Glasgow: salinirani papir za
Argentinijo.
661 - Krakow : hrusni kamen.
662 - Budimpešta: hrastov želod.
692 - Porto (Portugalska): išče zvez
z našimi izvozniki, ki so pripravljeni navezati poslovne
stike na PorLugalsko.
693 - Boghdad (Irak): lešniki .
G9:! - Batavia (Java): išče zvez z
našimi izvozniki, ki se inlcresil'ajo za izvoz v Holandsko
Indijo. Izvoz se more organizirati s posredovanjem časlne
ga češkoslovaškega konzula Ir.
R. S laneka, ki je uspešno rešil vprašanje izvoza iz Ceškoslovaške v Holandsko Indijo.

Ponudbe iz tuzemstva.
127 129 -

Ilok; hrastove doge in sodi.
Ljubljana: strus-arski izdelki
(leslenci, ročaji ltd.).

13G -

139 -

Ustiprača:

hrastove doge .
Crešnjica pri Železnikih: smeckova skorja.

191

l

1<12 143
153 150

162 167 -

Banjaluka: bukovi hlodi in
bukova drva.
Beograd: 100 vagonov bukovega jamskega lesa in 100 vagonov bukovih hlodov.
Sarajevo: malinov sok.
Vrbanja: 5-10 vagonov slavonskega želoda.
Tržišče na Dolenjskem: suhe
gobe.
Beograd: sirkova slama in
metle.

168 -

Zagreb: raki, ribe, golobi in
divjačina.

170 -

Zagreb: Ko\'el'te in papirna
konfekcija išče zastopnike za
Balkan in Egipt.
17,1 - Ljubljana : hrastov želod.
Pripomba: Interesen Li naj se obrnejo za naslove na Zavod za pospeševanje zunanje trgovine Beosrad,
Ratnički dom. Pri vprašanju naj napišejo ,zapor~dno številko povpraševanF 111 kraj.

Valute in devize
tečaji

za oktober 1938.
Finančni minislcr je določil za
oktober sledeče uradne teč.aje, po katerih se imajo izplačevati takse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t, d,:
1 napoleondor . .
din 303'1 zlata turška lira
446'50
1 anglešld fun t
238·1 ameriški dolar
"
43'80
1 kanadski dolar
"
43'50
1 nemška marka
1·1'8·20
1 poljski zloL
1 belga
7'40
1 penga , , . . ,
8'60
1 brazilijanski milrajs
""
2'50
1 egiptski funt,
239'1 palestinski funl.
II
231'1 urugvajski pezos
))
16'1 argen Unski pezos
»
11'SO
Uradni

)j

1 čilski pezos
. .
din
1'20
1 turška papirnala lira
"
34'65
100 albanskih frankov ,
1450'100 francoskih frankov
130'100 švicarskih frankov
,,1000'100 ilalijanskih lir
228·100 holandskih goldinarjev " 2365'100 bolgarskih levov
44'50
100 rumunsldh lejev
,,32'100 danskih kron
942'100 švedskih kron
1080'100 norveških kron
1061·100 španskih pezet
150'100 grških drahem . ,
j:
39'100 (;eškos]ovaških kron
149·100 finskih mark
':
93'100 letonskih latov
,,800'100 iransldh rijalov ,
)) 100'Tem tečajem je že prištet pribitek (.,prim").
)1

l)

, j

Mali oglasi
SUMARSKI LIST, mesečna gozdarska
revija, Id jo ure.ia univ. proI. dr.
Levakovic in izdaja "Jugoslovansko šumal's1\o udruženje" v Zagrebu, Vu1cotinoviceva 2.) slane
100'- din letno.
Seme in sadike ,'sakovrslncga dre\'ja
nudi "SUMA" družba z o. z.
podružnica Zagreb, Boškoviccya
ulica 33. Zahtevaj te cenik!
CUNI GABER: od 16 cm premera in
120 cm dolžine llapl'ej kupim
vsako mnozmo , Ponudbe pod
"OS TRYA" na upravo lista.

Prvovrstne iu cenene lovsl-;e in športne srajce, izgotovljene pa ludi
po meri narejene dobite v modni trgovini in izdelovalnici perila IVAN BAB 1 č, Maribor,
Gosposka ul. 24.
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UPRAVA GRASCINE PLANINA pri
Sevnici razpisuje službo gozdnega
upra"'iteIja za veleposcslvo v izmeri ca. 1400 ha, Ponudbe je
poslati na Parno žago v Se,,'nid
z nekolkovanimi in neoverovljenimi dokumenti dovršenih šol in
prakse.
DRAGUTIN CUTIč - \'dova~ puškarna in trgovina z orožjem, Maribor, Slovenska ulica 18, Zaloga
samokresov, avtomatičnih pištol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrebščin. Lastna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožja) montaža daljnogledav i, t. d.

FELIKS SKRABL, lUARIBOR, Gosposka ulica 11, modna in manufakturna trgovina) priporoča
zalogn lovskega, gozdarskega lodna in sukna.

Motorji na les in oglje
Ing. Franjo S e v Il.i k (Ljubljal1a)
(Nadaljevanje)

V naši državi imamo le nekatera manjša nahajališča kamenega
olja; zato moramo uvoziti vsako leto za nad 100 ulilijonov dinarjev

~~~
8i90/1

. Stroj na lesni plin - 12 HP
(Folo: Humboldt - Deutzll1otoren A. G., Koln)

bencina. Pač pa pridobivamo precejšnje množine špirita. Sicer je
njegova uporaba za pogon motorjev Cz mešanjem z bencinom) za
naše poljedelstvo precej važna, toda za današnje razmere je pre~
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draga. V zadnjem času so bile opuščene mnoge privatne avtobusne
zv·eze zaradi predragega kuriva. Prepričan sem, da bi bile lahko
dalje obratovale, če bi bile preuredile svoja vozila na pogon z
.ogljem.
Pri nas v Jugoslaviji je v obratu že precej motorjev na pogon
z lesom in oglJem, deloma stabilnih v raznih obrtnih in industrijskih
obratih, največ pa mobilnih pri tovornih avtomobilih, avtobusih,
traktorjih itd. Povsod so se dobro obnesli.
Uporaba lesa in oglja za pogon motorjev pa je pri nas še bolj
ekonomična nego v mnogih drugih državah. Iz razmerja (po današnjem stanju):
100 1 bencina
ali 120 kg oglja - ali 230 kg lesa
din 570"~
din 60"din 50"100 %
10"5 %
8"S %
-vidimo, da prihranimo pri gorivu do 90 %. Važno je seveda, katere
,cene vzamemo za les in oglje. Navedene cene lesa in oglja so povprečne. Pa če vzamemo tudi najvišje današnje cene, se to razmerje
ne bo dosti spremenilo. Ce upoštevamo povečano postrežbo in
razne druge večje izdatke pt:i takšnih motorjih, dosežemo lahko še
vedno prihranek 70-80 % V primeri z bendnskim obratovanjem.
Pred nekaj leti je začela v naši državi Os ječ kal jeva oni ca
žel j ,e za i t v o rili c il str oje va d. d. Osi jek izdelovati generatorje za l·e sno oglje ali les. Imenuje jih generatorje "Olt". Uporabljamo jih lahko za stabilne kakor tudi za mobilne motorje vseh
vrst.
svojem prospektu pravi, da troši generator "OH" 1-1"25 kg
·oglja ali 2-2"50 kg lesa namesto 1 liLra bencina, ela je v pogonu
:siguren, manipulacija enostavna, izključuje vsako možnost eksplo'zije) pogon je brez vonja in dima, čuva motor, ker ga greje manj
l(ot pri pogonu z bencinom, -in kar je glavno, da prištedi elo 80 %
na gorivu. Tovarna predeluje tudi Dieselove motorje na pogon z
lesnim plinom, kj-er se prihrani baje GO% kuriva . Tvrclka priporoča
:predvs·em generatorje za oglje, ker je prihranek isti kot pri lesu,
manipulacija in postrežba pa Je enostavnejša in potrebni prostor
za kurivo veliko manjši.
Tudi razne mehanične delavnice se bavijo z izdelavo generatorjev za l.esni in qgljeni plin in s preureditvijo motorjev na drugačen pogon. Preureditev izvršijo navadno dosti ceneje kot tovarne,
toda njihovo delo Je, žal) čestokrat pomanjkljivo. S lem pa napravijo
več škode kot koristi. Oplašijo podjetnika ali šoferja, ki odvrača
potem š·e druge interesente od nabave takšnih naprav. Zato se mi
zdi prav um·estna uredba v Nemčiji, da daje država podporo za
nabavo motornih vozil s trdimi gorivi le za "vozila priznano dobrih
·sistemov". Pri nas ni, žal, nobenega posvetovalnega organa, ki bi
,dajal nasvete in navodila v leh in podobnih primerih. Naši šoferji
nimajo ali imajo le malo prilike, sezn~miti se z ustrojem in delo'vanjem takšnih naprav. Zaradi tega nimajo večinoma potrebne
.prakse in ne vršijo propagande za takšna motorna vozila. Zelo
um'E'stno bi bilo, če bi se osnovali posebni kurzi za pouk in uvežbanje šof.erjev v večjih mestih. Takšni kurzi bi bili v vsestranskem

.v
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inter-esu. NIi sli D? , da bi se mogli ustanoviti s sodelov~jem tovarn
za plinske generatorje z razmeroma maljmi stroški.
Znano je, da imamo v Jugoslaviji lesa v izobilju in ga izvažamo.
"Manj znano pa je, da Je Jugoslavija tudi izvozna država za oglje.
V naši državi pridobivamo retorlno oglJe in gozdno oglje. Retortno
oglj e proizvaj ata ivrdki J li g o s lov ,e 11 s kad est ila ci j a drva
d. cl. T -e sli c in Naš i č le a t vo r n ica t rt il ina pri suhi destilaciji
lesa. Oglj-e je pri teIn le stranski proizvod.
Gozdno oglje pa se pridobiva pri ogljarenju v kopah. Tu je
oglje glavni proizvod. Ta način pridobivanja oglja pa smatramo
za postransko vejo gozdnega gospodarstva. Pri ogljarenju se izkorišča manj vredni les iz čiščenj in preredčenj ter -o dpadki pri izdelavi
tehničnega lesa) ki bi se drugače po večini sploh ne mogli izkoristiti.
V naših kraj-ih je znano ogljar,enje že iz davnine. Posebno se je
razvi]o v krajih s cv·etočo ~elezarsko ali kovinsko industrijo. Ko
je začela ta uporabljati v vedno večjd, meri cenejši premog, se je
usmerilo ogljarstvo deloma na izvoz.

(Slika iz

Lati! s plinskim generatorjem znamke Gobin-Poulenc
Revue internationale du Bois in iz knjige Za naš les,
Ljl1bljanski velesejem) Ljubljana 1936)

časopisa

V razdobju 1023-1935 so bile izvožene iz Jugoslavije naslednje množine oglja :

Leta:
1925 1926 HJ27 192R HJ29 1930 1931 1932 1933
vagonov
po 10 ton: 5400 5300 6100 6700 G700 6500 5700 3200 3300
Leta:
1934 1935 1936 1937
vagonov
po 10 ton: 3-138 2467 1037 1769
Od tega odpade na dravsko banovino skoraj polovica. V dravski banovini je struktura gozdnega gospodarstva drugačna kot
v drugih pokrajinah. Ogljarenje je pri nas po vsej banovini prilično enakomerno razpredeno (središče je na Dolenjskem ). Pri
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nas delajo male kope do 100 prm dry, na Hrvatskem in v Bosni
pa velike kope do 600 prm. Način ogljarenja pa je y bistvu podoben
našemu.
Največ oglja (okoli 70 %) srno izvozili elo leta 1935. v Italijo.
Po uv.edbi ~ospodarskih sankcij proti Italiji je izvoz tja popolnoma
preneha1. Odprl se je šele v začetku 1. 1937., toda zaradi raznih
težav v Italiji (kliring, omejevanje uvoza zaradi šlednje, pomanjkan.ie golovine ild.) ga doslej ni uspelo dyigniLi na višino pred
sankcijami.

Škropilni a'irlomobil mariborske občine s plinovim generalorjem na
(Foto: ~1il'ko Japelj)

končnih:u.

Iz gornJe razpredelnice je razvidno, da je padel izvoz 1. 1936.
za 80 % nasproti izvozu l. 1925. ali za okoli 84 % V prim.eri z
letoTI} 1928/29.
Povprečna prodajna cena za 100 kg oglja, postavljenega v vagon na postaji Straža-Toplice, je bi1a:
leta 189"1.
1'50 gold. - 3'·--· K ali 2'85 din v zlatu
leta 1804.
3'50 K ali 3'33 " lJ "
leta 1913·-191 ,1.
,r)'10 K ali '1"85 " " )'
leU. 1924.
5'75 ))
leta 1934-·1935
2'80
2-65
leta 1936.
lela 1937.
3'20
;)
lJ

l)

.,

.,

:)
)1

Z~

" "

podlago primerjavi je yzel tečaj: 1 dinar v zlatu = 14'28
din v papirju leta HI24 ln 14'31 din v papirju v lelih 1934 do 1937.
Po teh podatkih je bila cena v letu 1936 najnižja v dobi zadnjih 42 let.
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Zadržal sem se malo dalje pri ogljarstvl.l, ker ga smalram za
izr·edno važno panogo l1Hsega narodnega gospodarstva . Pomen
oglja za pogon motorj-ev bo vedno naraščal in strokovnjaki konstruklerji. si za bodočnost od nJega največ obetajo.
Naglo zmanjšanje izvoza oglja je hudo prizadelo preclVSC1TI
ogljarstvo v naši banovini. Vendar pa je imelo LucU dobro posledico,
in sioer to, da so zaradi nizke CC11e oglja začele naše tovan1e
uporabljati Y večji meri oglje mesto koksa. Tako so se ga začele
v veliki m·e ri posluževati železarne Kranjske industrijske družbe
na J.esenicah, ki so v z~ldlljil1 letih razširile svoje naprave. Dalje
si je nabavilo več elektrarn plinske generalorje za oglje za pogon
motorjev) ki služijo kol dopolnil.o za vodno moč . S tem si je
ogljarslvo pri nas zopet opomoglo . Ugodno pa je to tudi na našo
trgovinsko bilanco, ker ni treba uvažati toliko koksa.
(Koncc

Nekoliko

črtic

prihodnjič)

o oskrbi in varstvu ptic

Ing. Josip Rus ti a (Ljubljana)

Le premnogo jih je, ki ne pripisujejo pticam posebne vloge v
obrambi prali rastlinskim škodljivcem in ne kaže.io zaradi tega
nikakega pos·ebneg::\ zanimanja za varslvo pLic, kvečjemu da ga
iz -cličnih ozirov teoretično odobrava.to. Je temu predvsem krivo
dejstvo) ela nimamo pri nas nikaldh prepričevalnih, iz skrbnih
opazovanj izvirajočih podatkov) ki bi nnm pokazali) kako zelo nam
pomagajo ptice pri zatiranju škodljivega mrčesa. Vzorna so v tem
oziru poročila, ki jih izdajajo o sv{)jih opazovunjih nemške, od
držflve bogato sllbvcncionirane poslaje za varsL vo plic. Tu je omeniti zlasli odlično pLičjo opazovalnico, kt jo je na gradu Seebach
na Tbiirinškem ustanovil veliki zagovornik varstva plic baron
Berlcpsch.
Stevilni letaki in nešteta liskana opozorila, ki jih izdaja Drž. biološki zavDd za polJedelstvo in gozdarslvo v Berlinu, neoporečno
dokazujejo, kako izdatno pom·oč nudijo ptice gozdarju in 'polj edelcu
pri nevarnih napadih škodljivih žuželk v gozdu, na polju in vrtu.
Prav nazorno nam prikazuje koristnost nekaterih ptic (na str. 198.)
grafična razpredelnica, ki srno jo posneli po lelaku šlev. 67/1938
imenovanega nemškega zavoda.
Iz skice rnzviclimo, kako je iz gospodarskih razlogov opravičeno varstvo in negovanje ptic.
Propagando Z::I varstvo plic in njih o3krbo pa vrše v N·emčiji
tudi različne ch'uge publikacije, obvezen pouk v šolah, periodični
tečaji in poljudna predavanja; celo ženska drušlva se trudijo, da
bi se om'ejila poraba ptičjega perja za modne namcne.
Ko vidimo to sisLematično delo za varstvo, ohranitev in razmnožitev pličjega rodu, ki ga je rodilo spoznanje o njegovi veliki
korislnosli, se nam vsiljuje vprašanje : Kako pa je pri nas?
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Ko je v preteklem deselletju grozovito razsajal v slavonskih
hrnstovih gozdovih gobavec, v bosanskih smrekovih in jelovih seslojih pa lubadar, so o teh katas1rofah obširno pisali v strokovnih
lislihl) jn priporočali različna obrambna sredstva: mehanična, kemična in biološka; kot pomočnike v borbi proti
škoclljivcema
so navajali razne parazite in tudi koristnc- žuželke, le p.; ic ni
nikclo nik j ,e r om·enil; kakor da bi se res z vsem drugim hranile in
le s škodljivim mrčesom ne.
10
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Sli:Odljivost zaradi 1I11i<':c\'anja žila, sadja, koristnih žuželk
vodstolIcih.

itd.

Br-ezpomembno ulUcevanje pleyelncga semena, ncvažnih žuželk ild. v odstotkih.
Korislnosl zaradi uni(':evanja škodljivega
cev ild. v odslolldh.

mrčesa,

miši, vrab-

Edino društvo - kolikor je meni znano, - ki pri nas deluje
za ptičjo zaščito, je Društvo za vzgojo in varstvo ptic pevk v
LjubJjani in isloimensko drušlvo v Zagr·ebu; snuje se pa podobno
1) S·umarsl{i list 1930-1932 in prof. Langhofcrja ' članek "Najvažniji
šldnici 11 hrastovim šumama" v zbOl'nilm "Pola stoljeca šumarstva".
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drušlvo tudi v Beogradu. Požrivovalni planinci v Splilu so pa,
kakor so poročali časopisi) preteklo leto ustanovili klub, ki hoče
skrbeli za varstvo koristnih plic. Ce omenim še ornitološki observatorij v Ljubljani, ki mu je po pravilih gledati tudi na to, da se
pl~edpjsl za varstvo ptic čim
vestnej c izpolnjujejo, potem sem
n}encla navedel vse"').
In vericlar bi bilo ž·eleti, da bi se z državno in banovinsko podporo ustanovila taka društva" vseh mestih in morda tudi v večjih
lrgih Lel' se uvedli primerni ukrepi po zgledu naše severne sosede. 2 )
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Leyo: slika gnezda, kakršnega izklj uje črna žolna. - D('sno: čl'lež prereza
Berlepschevc valilnice.
(Sliki sla iz članka ing. Josipa Rl1stia, Za št ita p tie a, Sumarski list 1937.)
'" Tudi v Mariboru je društvo, Id se bavi z varstvom koristnih ptic
in ima že štiridesetletno tradicijo. Od leta 1919. deluje kol Društvo za
varstvo ilI rejo živali. Vsako lelo pOSlavlja, vzdržuje in obnavlja v
mariborski okolici krmilnice in valilnice ler skrbi za priložnostne članke
v časopisih. V spomin clevetdesetlelllicc smrl:i Valenthn S t an iča, l1sta
novilelja prvega dl'ušlva za varstvo živaLi v Gorici, je priredilo lela 1937.
na }.·f ariborskem lednu razstavo bio1oške obrambe vrtov, sadovnjakov in
gozdov, kjer je bil zlasti 'poudarjen pomen koristnih ptic z razstavo ptic,
krmilnic, valilnic, tabel III slik, z razdeljevanjem hrošurice ohiološki
obrambi, s strokovnimi razlagami in predavanji. - Ure dni š tvo.
2) Tudi y bi"ši AYslriji s'o 1. 1934. v žl\'a!skem vrlu v Lainzu usla4
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To vprašanje so pri uas obravnavali \' strokovnih listih le
redko in y,ečinom3. prav na kr;Tlko. Omenili je le daljšo razpravo
ing. Brizgalilla "Da li su ptice U opšlc korisne ili štetne šumi" \'
Sumarsk,em listu (1929, št. -5), spis pisca teh vrslic "Varslvo ptic" Y
Življenju in svetu (193G, šl. 2-G) :in šlevilne llolice o tem vprašanju v Sacljarju jn vrtnar.iH lel' vsakoletne opozoritve imenovanega
ljubljanskega društva \' ljubljanskih dnevnikih glede zimskega
krmlj.enja pLic.
Poučno preda\"anje o varstvu ptic so imeli pisec tega čh1uka
v oln"iru predavanj ljubljanske podružnice Sadjarskega in - vrtnarskega društva v jeseni -1933., Milorad I:cč:cvic v Poljopri\-rcdnem
clrušt"ll v Beogradu v oktobru .1936. LH nadzornik IVL Humek v
Jjuhljanskem radiu.
Poleg sadjarja in vrlnarja je goio\"o gozelar najbolj poklican,
da se uv.eljavlja na področju nege in "arslva ptic, saj ima v
neposrednem in trajnem stiku z naravo neštetokrat priliko opazo\"ati koristno elelo plic. Zakaj jih ne bi vzljubil in jim postal
dobroboten varuh ter si lako ustvaril ne samo roja brezplačnih
pomočni.c pri" zat.iranju škodljivcev, tcmveč tudi ljubki zbor živahnih pevcev, ki mu s pesmijo blaže samotno življenje?
Službeni pravilniki sicer ne nalagajo gozdarju specialni.h skrbi
za varstvo nclovni11 ptic, vendar pa se bo pokazal pravega ljubitelja
lwrav,e le, če bo v tem primeru storil več) kol veleva mu stml.
Kaj nam je praklično storiti za Y<li'sivo plic? Tu je treba
sInoh'no poskrheli: 1. za njih nascJjcyanj e, 2. razmlloževanje, 3.
krmlj enje in 4. za nj ih zašč.ilo pred soyražniki.
Da zadostill1o prvi zaht-cvi, moramo preskrbeli primerna gnezdi.Šča. tako plicam, ki gn.ezdijo v duplinah (pogorelci, škorci, detli),
kakor tudi onim, ki gnezdijo na pros lem (sinice, brglezi, plezavč.ki,
vrloglavke: 1l11lharji). Ze pred 40 leti je olllcnjeni baron Berlepsch
izdela [ prukti·čne pličje valilnice, ko je prcj sistematično pregledni
nešteto duplin, ki jih izdolhcjo v bolnih in starih drevesih žolne za
svoja (in drugih ptic) gnezda. 'V·e ndar pa je nabava teh res idealnih
gnezdišč zaradi pr,ecejšnjih slroškov marsikomu oležlwčena. 3 )
Pol,eg {'ega pa je v Nemčiji Državni zavod za poljedelslvo in
gozdarslvo po mnogih iemeljitih preizkušnjah različnih modelov
valilnic izdal navodi-Ia za napravo praktičnih in ccncnih gnezdnic)
ki si jih lahko vsakdo sam brez velikih stroškov izdela.
V ta nam,eu je rabiti zdrave in suhe m~1ccsnove) jelševc ali
hrasLoyc deščice (deščice iz mehkega lesa morajo bili impregnira.ne)
v debelosti najmanj 18 mm. N oLranjosl valilnice za malc ptice
mora meriti v širino in globino 12 X 12 CIn, za škorc,e 14 X 14 cm,
v višino pa 20 oziroma 25 cm. Razdalja od izletnicc do strehe naj
bo 4 cm, do dna pa 15 cm. Streha; ki naj moli p:reko sprednje
strani vsaj za 2 cm, bodi iz hrastovlnrc, macesnovin(' ali cinkove
novili prvo postajo za varslvo ptic, ki je obenelll strokovna učilnica za
gozdarje. in poljedelcc.
B) Sadjarsko in \TLnarsko drušlvo \' Ljubljani jih ima \' zalo·gi po
',enotni ceni 22 din .

200

rU

ploč-evinc;

sLreha iz smrekov.ine mora bili prevlcčcna z lcpenko.
Izletnica za lTIal·e sinice naj meri 27 ml11 ~ za večje ptice 32 mm in
za šk.orcc {iG mm \' prcmeru. Kjer se je bati mačk ali podiasic, se
naj pritrdi nekaj cm pred izlclnico žična mrežieH, pod valilnico prt
obroč z oslrimi žeblji. Na dnu valilnice je lreba izvrtati 2 luknjici

s premerom

(j

mm.

Ynlilllice za sinice jc treba obesili 3--4 111 \'isoko v medsebojni
razdalji v~wj 20 m, za škorec pa ~ ki so družabllejši, holj skupaj,
lucU več na eno drevo, v vjšini G-7 m. Na splošno naj pride na
1 ha 4-(1 valilnic. Za belo pastiri(:ico, taščico , muharja in šmnrnico
uporabljamo la ko zvanc poloclprL,e valilnice; lo so skrinjice z notranjimi dimenzijami 12 X 12 X 12 cm in z odprtino G cm na spre.dnji sirani. Te obesim o 3 in več m \'isoko pod slrešnim slemenom
ali ,"crancio.

Ivovnala Sehl"lllerjeva "alilnica 2:clcwbeloIlska \"alilnica za vzidanje v zido\"c
(Sliki sla iz članka ing. Josipa HlIslia, Z aš lil a p Lic a, g·umarsld lisL 1937.)

Vse vali!nice na.i so obrnj ene proli \'zho(lu ali jugovzhodu in
nekoliko naprej nagnjene . Od časa cio časa - loda nikdar ne mccl
,"a1.icnjcm -- jih je ITeba pregledati in očistiLi, kel' ptice veC':krat
poslavijocno gnezdo ''1'h drngega, pa ludi veveric(', polhi, čmrlji
in dr. se radi zal.ečejo van.ir .
Preprosto gnezdišče dobimo llIcli; ČC 11. pr. iz starega zidu
odkrušimo kamen in pr-ccl nastalo luknjo pritrclimo deščico 'l izletnico ~11i pa, ·6e v skriLC:'I11 koHčkn postavimo majhen cvelli(~ ni lonec,
ki ga rad pornbi pogorelček za svoje gnczdo~ ali 1udi slar votel
pnJ'ohek , kjer se rada nasC'li tašč-ica.
Z;l p[icl', l~i gll('.Zc:li.io na tleh, v gnno\".iu ali vejevju, je treba
nas·a dUi grml(\evj-c, ki se l,1hko obn~ zllje in se razrasle v gosle
,·,e}c; da se .iim gnezda čim bolj zav<wuje.io~ je treba vršičke v
gostem grlllO\'ju mcd sehoj povezati.' Za živc meje okrog 'Ttov
ill s·ell()ž,eLi, kjer J)[ice prav udobno ln V;1rnO gne.zd<..\ je prip()rot.ljiY<.l rnhili beli lrn, beli gaber, mastiko ( Iig-uslra ») šipek ) smreko
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in ldetko, ki jih je Lreba zasadili cnovrstno v razcJalji 2;)---::~0 C111. Pri
obrezovanju Je Ireba paziti, da ostane meja spodaj širša, v vrhu
pa ožja.
Grabljenje lislja za steljo se naj, če je ,seveda mogoče, opusli;
prav Lako se naj po posekah ne odstranjujejo, ako pri lem ne trpe
gospodarski interesi, korenine, parobki in vejevje.
Pozimi, ko si ptice v snegu, s1abem vremenu in "iharju ne morejo preskrbeti potrebne hrane, imamo priliko, da se hvaležno ocldolžimo drobnim pevkam, ki so vse lelo pridno obirale škoclljiy
mrčes, ter jih s smotrenim krmljenjem obvarlljemo pred slraelanjem
in nc redko rešimo tudi smrti. S skromnimi in .preprostimi sredstvi
lahko plicam pomagamo. V mačjo ali lisičjo kožo v1ijemo n. pr.
govejega loja, jo prekrijemo s streho iz jcll~o\'ih vej in jo obcsimo
visoko v drevesno krošnjo; posebno sinicam smo lako za dalj časa
prjpravili kaj tečne hrane. Dobra pličja piča je nadalje mešanica
loja, zmlet.ega starega kruha, konoplje, maka, ovsa, prosa in sončnic,
ki jo vlijerno v cvetlični lonček; tega ohesimo na primeren ll[lčin
z odprlino navzdol na visoko drev·esno vejo. Tudi košček surovega
loja, ki. ga pritrclimo pod debelejšo, gosto obrastlo vejo, bo lač
nim sinicam v tečno okrepčilo.
Dobro Je napravili v vrtu na prim'ernem meslu 80·-100 cm visoko ploščad iz desk ali kam,enja, ki jo prekrijemo z lepenko in
nanjo poldadamo drobtinice in poleg že omenjenega 'Ludi pleveino
sem·e. Pogrnjeno mizico bodo ptice kmalu izlaknile. Krmilne hišice
lahko izclelaš sam, toela tako, ela hodo pop o 1 n om ava r 11 e
pre cl m o k rot o; postavili jih je Lreba pred okno ali pa na
prostem blizu košatega, vedno zelcnega drevesa, v 'čigar vejcvje se
lahko ptioe,če jih kdo prE\sl.raši , zatečejo. Priporočljivo je Ludi
7",'1.saditi na vrtu ali ob hiši drevje in grmičevje, čigar plodovi služijO
pticam v hrano, kakor Jer-ebiko, kalino, bezeg, beli trn in dr.
Ko vlada suša in v krajih, kjer ludi sicer primanjkuje vode,
je poLr·e huo napraviti za ptice nap,1jališča, ki naj so bolj na prostem,
cia kopajočih ptic ne presenetijo roparice in zlasti še mačke.
Brez dVOll13 je [reba človeka, ki ptice iz različnih nagibov
l:esiokral v ogromnih množinah uničujc, kar najostreje obsojali.
Na mnogih kongr·e sih krnelov{llcc\', gozdarjev in ornitologov) ki
so s·e vršili po večini ž·e v preteklem stoletjll, se je pOnO\'110 zahlevalo, naj se pr·epovc nehuman m:nošlven lov na ptice, vE':nd~n' pa ti
sklepi niso bili povsod uzukonjeni) še manj pa izvajani. Le strogi
zakonski pneclpisi in njih hrezpogoj no izvajanje lel' v šoli obvezen
pouk o vars'lvu plic (zlasti ob deč.iill dneh za pogozdovanje) bodo
lahko izboljšali današnje stanje in rodili zaždene l1spe/1c ludi Jla
Lem področju.
Med najhujše. uničevalec ptic pe,"].;:, leh naših najmarljivejših
pomočnic pri zatiranju škodlji\'cga mr(:.csa, je š~' e'li m~1čko, zlasti
podivjano, ki jo je treba, ko se plazi za pticami, urez llsmiljenja
pobijati. Lovski zakon iz L 1931. daje v § 38 . laslnikom in zakupllikom lovi.šč pravico, ubijati mačke, ki jill zalolijo v revirju \'eč. kol
200 m daJ , eč od najbližje hiše.. Kako rad.il<alno postop<1jo v Lem
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()zirll v Nelnčiji, je razvidno iz slalisiičnih podalkov, po katerih
so tam v 1. 1936/37. pokončali 364.000 mačk, ki so pohajale po
r-cvirjih. Koliko ptičjih žrtev se skriva za tem ogromnim števHom
zasačenih mačk) si je lahko misliti. V Gr-e noblu na Francoskem
je odreclila oblast, kol posebna prijateljica ptic, da morajo ime1i
l11ačke~ ki niso izključno noma , obešen okrog vralu zvonček , d~l
l:lI~o npozol'{~ ptice tl:tse in na nc\'arnosl, ki jim preti.

Nameščanje

(Sliki sLa iz

članka

yalilJlic

ing. Josipa Rnslla, Z aš lil a p lic a,

Krmilni
~\llnarski

lonček

lisl H)3i .)

Med dlakaslimi sovražniki ptic so šc podlasica, kuna, dihur
in podgana; mcd krilatimi preganjalci pevcc\' pa so nevarni zlasli
kragulj, skobec, šojn, sraka, srakoper, pa tudi vrabec, ki vsi korenilo redči,jo pevski ptičji rocl. Tc sovražnike naj gozdar trajno
pregallja) S puško in pasljo , da Lako ysaj deloma zaščiti svoje-'
koristne pnmo(:nicC' . Vsakdo, ki InU je mar varstva ptic, posehuo
šc učitelj \' .šoli, pa naj skuša že v dovzelnc duše -otrok vdahnili
pravo ljubezen do plic, živalsLva in narave sploh.
Ako boelo te vr:sLice tudi pri nas zbudile več praktične;ga
zanimanja za pre-potrebno varstvo plic, so v polni meri dosegle svoj
nam-e n.

Varujte koristne živali!
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Fond za pogozdovanje -

predpisi

Ing. ?\Im"iill Col, l. (f.jllbljann)

S čl ·enom 2:17. fintlnčncga zakona Zil leto 1927/ 28. jc hil l11inisl~'1'
gozdov,e in rudnike poohJašč-c1l, da predpiše sporazumno.: z
minisLrskim sve lom pravilnik o zbiranju in llpravlji.lllju pl'isp('ykm'
za pogozdovanje.
Na osnovi tega pooblasLlla .j·e minisLer za gozdove in rudnike
izdal "Pravil 11 ik o z,biranju in II prm'ljallju prispC'\'l\:ov za pogonI (l\'anJe" z elne 11. januarj,l 1928., šlev . 853' ), ki je 18. j<.l1111ar.ia 1028.
s(opil v veljavo, ko gn j-e minisLrski svel na svoji seji l1svojil in
službeno predpisal.
S poznejšimi zal\:oniLimi predpisi jc bil pravilnik nekoliko spremenjen oziroma dopolnjeJl, in sicer:
7. odločbo minisl.rskega sveta z dne 30. Dli..1ja 1938., šlev. 20.88G~),
je bil pravilnik (lopolnjcn z, določbo: ,JzdaHd iz Lega fond~\ SP;\dajo po zal~ollll o glavni konlroli pod konLrolo organov glavne
kontrole";
z odločbo minisLrskega sveta z elne 30. maja 1928.) š1ey. 20.88()~ ) :
2;).507 3 ), je bil dopolnjen člen 3. pravilnika s Ločko 13;
z odločbo ministrskega sveLa z dne 12. junjja 10;30. , š·le\'. 2_1.")·1),
je bila izpremenjena točka 8. člena 3. pravilnika;
s §§ lG8. in 187. zakona o gozdih z elne 21. 'decembra lD28. 5 ) jc
prenehal veljati člen 2 C pravilnika, v kolikor je določal. da gre
80 c/ o gozdne globe pri nedržavnih gozdih \' korist lastnika gOZd~l;
S § 56.) toč.ka 3., finančnega zakona za lelo 193N33 .G~ jc bilo
členu 2. pod A 5, B 1 in B 2 pravilnika dodano besedilo: ~J)ri prod<.lji
proizvodov, izdelanih v režiji , pa Loliko gozdne takse" ;
z l11'.cdbo o olajšavah pri pobiran.iu prispevkov y fond za pogozdovanje oel posesLnikov lH'državnih gozdov z dne 15. oktobra
H)35., :'It. S. štev. 880' ), je bil razveljavljC'll člen 2 13 pravi Inik.1 in
.nadomcšč·cll z določili te uredbe.
za

S pravilnikom

o zbiranju in upravljanjll prispevko\" za po-

gozdovanJe z dne 11. jnlluarja 1928. je bil pri ministrslYll za
gozclov,e in rudllike llsLanovljen fond zn j)ogozdovanje. Kaj je namen
leg.1 fonda, kaj sest<Jvlja dohodke fond;\ : za l\:<lj se sme fond upo' ) SlužbE'lle novine

~

diH'

7.

marca

In2~ . ,

št.

:")3j XIV ; l !ra(lni

lisi

št. B8/32 iz leta 1928.

2) Službene novi}}(' l diH' ~l. jJlnija 192t\., .;;1. UO/ L\ V II; ['radni
šL. 1$)7/ 57 iz lela 1928.
3) SlužlJene novine z dne 8. marca 1n:·m., šL. :).l/XIV; l'l'adni
liL 238/ 49 iz lela HJ29/30.
4) Službene no\'ine z dne 23. junija 1930., št. l:~D/LIf; Shlžbeni
šL. 74;15 iz leta 1930.
5) Službene novine z elne 31. decembm 1H30 ., .; t. :n7/CXXXI; CI'aclni

liSi

list
lisi
Jisl

št. 162/35 iz leta 1930.

6) Službene novine z elne. 29. marca 193-1. , šL. 73/ XVIII/IG8; UradJ}i list
št. 2i2/34 iz lela H)3·1.
7) Službene novine z dne 30. nOYernbl'a 1935.) št. 278/LXVIII; SLužheni
list ~t. G94/99 iz leta 1935.
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rahljati in druga določ,ila glede tcga fonua so razvidna iz pravilnika, ki ga ln priobčujemo \' prečiščenem besedilu upošLcvajoč
spre-daj nav·('denc sprcmembe oziroma clopolnii-"c:
PUA 'lIL~(1(

() zbiranju in upl'a,'lj .. nju prisp{wko\' za (logozf1onm.le
elen l.
Da bi se čim in lezinH'jc .in umnejr if.vajalo pogozdovanje go/jč,l\',
kraškega sveta, živega peska, huclonrnišli:ih O/)11l0l'ij, rednih in izrednih
POS(>li:, ki se IH' morejo pomladiti naravno, se ustanavl.ia na osnovi čle
na 247. finanč'. nega zakona za leto 1H27 !2~. pri millistrstvu za gozdove
in I'lldnike fond za pogozclo\'unjc.
Chm 2.
V fond za pog:ozdo\'un.ic se sLekajo lile dohodki:
A. Iz državnih gozdov:
1. lJrispc.wld za pogozdo\'anjl\ ki se pobin\jo od pocdincev in podjetij
na osnovi pogodbe o nakupil gozelO\' za sečnjo;
2. pI'ispevki, ki se pohirajo za pogozdovanje od prodaje proizvodo\-,
izdelanih v režiji;
3. prispevl,i, ki se poJ)irajo od malih prodaj in vseh prodaj po ceniku
za spelmlacijo v \Tcdnosli 20:1 dinarje\' in navzgol";
4. pdspevki, ki se pobirajo od oddajanja p!aninsl;:ih in drugih pašniko\" v zaku p za pašo;
5. prispevki iz licitacijskega .izkupi('ka za LihoLapski slavbni les, čigar
\"rednost presega 200 din; VSL ti prispC'vki znašajo Gu/o vrednosti, doseženc
s prodajo - zalull)OI11, pri prodaji proizvodov, izdelanih \' režiji, pa toliko
gozdne takse;
lP) (ukinjen in nadomešt:en z l.Tredbo o olajšavah pri pobiranju prispevkov v fonel za pogozdovanje od posc:stnikov nedržavnih gozdov z dne
15. okLobl'u H):35., !'IL S. šle\'. 880. );
C. 9 ) vse denarne kazni zaradi kvar, stoljl'nih \. gozdih) in \"Se kOnVC}l('ionaine kazni.
elcn 3.
Iz Irga fonda se smejo vršiti izdatki za namene , kol so:
1. nabavljanje gozdnega semenja ;
2. napravljanje in vzdrževanje st'men<1rnic in zbiranje semenja iz gozela;
3. napravljanje jn vzdrževanje gozdnih drevesnic in nahavljanje orodja,
polr.clJl1ega za obdelovanje drcYesnice;
'1. ustanavljanje ohjeklov na terenu za pogozdovanje bodisi na umeten
način bodisi lako, da se površinc izločijo in dado z~u-adi nara\'nega pomla.iallja v prepoved; jzmc.~rjallje teh oujeklov, karliI-anje in fologl"afiI'anje;
;'). v~a dcla pri pogozclovanju objeklo,', lIslano\'Jjenih in izločenih po
IO('ki L lega (-lena;
rl) Cl. 2. B. ])l'a\'i!nika se jl~ glasU:
B. Dohodki; samo od lJl"odaj lesa \. gozdih:
1. krajiških imovnih ohčin, samoslanov, e('rk\'<l, eerk\'cnih \'l'ledoslojausLvcnikov, "almfov, nadarbin , zemljiških solasl.nikov, povcljnih gozda\-\
mestnih ohčin, selskih, plem~llskih in ostalih korporacij. Ta prispevek za
fond zna.ša 2 % vrednosti) dosež.ene s prodajo.
2. ·o d lastnikov onih privatnih gozdov, kalerih lJovršina presega 100
hektarov, in sicer na osnovi prijav o prodaji in vrednosti prodane lesne
mase po prodajni pogodbi. Ta prispevek za fond znaša 2 % vrednosti,
doscžene s prodajo.
!l) Zaradi spremembe po zakonu o gozdih je odpadlo besedilo:
..Iz dl"Žavuih gozdov gre \' ta fond cclokupni prisojeni znesek) iz
ostalih pod 1. in 2. točke J3 20 ~!o, oslanek 80 % pa pl'ipada laslnilm gozda."

205

O. pogozdovanje l'cdnih in izrednih posek v urža\,llih gozuih, koliko!'
naravnu pomlajanje ui uspelo;
7. zagrajanjc hudollrnili:cw, kolikor je lo \' ZVCZl spogozdovanjem \'
hudourniškem območju;
8. podpore privalnim osebam in korpol'acijam za pogozdovanje goliča",
kraškega sveta in živega peska; nadalje podpore lem za vsa dela gozdno
lehnične narave, za pogozdovanje v zv-czi z zaščito in uredbo kultur kraškega ,svela in goli(:av v okolici mesl, kopa1išt':, zdravilnih kopališč jn
naselij, ki so znalla zaradi pl'Omcla tujCC\' in turistov, zlasti za: ograde,
obrambne zidove in nasi.pe okoli kultur, da se zaščilijo pred popašenjclll
živine; terase, pešpo li, s teze in gozdne po Li zaradi prehodnosti lerena,
zaščitne jarke in preseke za obrambo pred gozdnimi požari itd. i vsa ostala
raznovrslna dela, objekte in naprave, ki pridejo v pošlev kol ukrepi preycntivnc narave, da se uspešno pogozdijo določene površine;
za vsa ta dela je Lreba predhodno predložiti obl'azloženi proračun z
nai:rli, sestavljen po državnem gozdnem organu, in potem po pristojni
lianski upravi dati vodobrenje ministrsLvu za gozdove in rudnike;
8. nagrade gozdarsl.;:emn osebju, zaposlenemu pri lerenskih <lelih zn
pogozdovanje in zbiranje potrebnih podatkov;
10. nagrade })rivalnim osebam in1(Qrporacijam za pogozdovanje goličav ,
kraškega svela, hudourniških območij, živega peska, llspešno izvedeno na
laslnclll svetu, po lastni iUlciativi in z lastnimi stroški;
11. nagrade učileljem, profesorjem, dijakom za l)ogozdovanje, izvedeno
O'b dečjem dnevu za pogozdovanje ali drugače, kakor tudi gospodarskim
slrokovnjakom za .predavanja, ki jih jm~..jo v šolah, vojašnicah in med
prebivalstvom;
12. za kritje slroškov za polovauje inspeli:cijskih uradnikov ministrstva
za gozde in rudnike in podrejenih gozdarskih ustanov, toda saIUO v poslih
pogozdovanja;
13. za krilje pisarniških stroškov pri rninistrslvu za gozdove in
rudnike in pri pod)"(~jenih gozdarskih ustanovah za vse posle glede fonda
za pogozdovanje.
Člen 4.
Od zbranih prispevkov se sme porabiti največ 30 oJo za honorarje, nagrade il1 pokritje potnih slroškov, 70 ?Jo pa za izvajanje del, našletih v
<':-Ientl 3. od točke 1 do všlele točke 8, s pridržkom, da se morajo uporahili
v prvi vrsti v onem okolišlll za J.::aten!.ga so hili pobrani.
elen 5.
Fond za pogozdovanje upravlja minisler za gozdove iu rudnike.
Clen G.
Prispevke za pogozdovanje zbirajo:
1. dohodke, označene v členu 2. pod A, pristojne diJ'ekcijc gozdov
same ali po svojih podrejenih gozdarskih ustanovah;
2. "dohodke, označene v členu 2. pod B, one uslanove, ki nadzirajo
po zakonu upravo teh gozdov glede gospodarstva;
3. dohodke, označene v člelJu 2 . .pod C, ona ohlas(\'a, 'pri l..:alerih se
li dohodki plačujejo.
elen 7.
\'se ,'sole, naurane po lem pravilniku, kakor ludi \'solc, doslej Jlobrane po prej predpisanih pra"i1nikih, a ncporabljene, morajo pošilpti
uSlanove, navedene v členu 5. tega pravilnika, za vsak mesec najkasneje do
15. dne pl'ihodnjega meseca oddelku za računovodstvo in finance ministrstva za gozdove in rudnike v Beogradu obenem s pregledom pobranih
vsot po vrstah, navedenih v členu 2. Lega pravilnika.
Oddelek za računovodstvo in finanoe razpolaga s prejetim denarjem po
odlokih ministra za gozdove in rudnike.
Oddelek za računovodstvo in finance sme imeti v svojih blagajnah
največ 50.000 din; vsak preseŽiek te vsote mora poslati Državni hipolekami
hanki \' fond za pogozdovanje.
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elen 8.
Državna hipo lekarna Lanl\a daje na zahtevo minislra za gozdove. in
rudnike zahLevano vsote na razpolago oddelku za račlll1ovodslvo in finance
ministrsLva za gozdove in rudnike. ki l)OS topa z njimi po odredbi drugega
odslavka člena 7. tega 'pravilnika.
Clcn 9.
Direkcij a gozdov, inspcktorali in oblastni rcferen Li moraj o pred lož i li
vsako leto najkasneje do konca meseca julij a generalni direkciji gozdov oddelku za pogozdovanje - v odobritev svojc preliminarne l)l'edloge za
dela v jeseni tekočega in spomladi prihodnjega ko-ledarskega lela, sločno
označbo nameravanih elel in s potrebno ""solo za njih izvedbo.
t.e nastopijo nepričakovane nujne polrebe in elcmen.tarne nezgode. se
smejo odobrili, ako Lo potreba zahteva, izdatki Ludi na osnovi naknadnih
predlogov.
Člen

10.

Istočasno

morajo pr-edložiti pregledna poroC:ila o delih, izvršenih v
minulih sezonah (pomladnih ill jesenskih minulega leta) kakor lueli obrah.m o denarju, porabljencUl za izvedho leh elel, in siccl' posebej za vso Lc,
dovoljene iz državnega proračuna, in post'bcj za vso Le, dovoljene iz fond,1.
Člen 11.
Prispevki za fond za pogozdovanje se nc smejo porabljati za lli(~
drugega nego samo za namene, določene s tem pravilnikom, jn za odpla(-.evanje anuitet, če bi sklenil minisLer za gozdove in rudnike po dobljeni
odobrilvi posojilo za pospeševallje gozdarsl.va v Južni Srbiji.
Člen

12.

Potl'oš-ek vsol, dovoljenih za izvajanje leh elel, se izkaže po dovr~iL\"i
odobrenega prcliminarnega dela pri oddelku za računovodsLvo in fimmc('
ministrstva za gozdove in rudnike, ki UlOl'a prirediLi za La fond posclm:e
knjige.
Člen 13.
Ko stopi ta pravilnik v \'cljavo, nehajo veljati vsi prejšnji pra vilniki o fondu za pogozdovanje.
člen

14.

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga odobri ministrski svc[~ skladno
s členom 247. finančnega zakona za leto 1027/.28.
V Beogradu, dne 11. jannarja 1928.; št. 855.
Pripombe;
:MinisLrski svet je na seji z dne 18. januarja 1928. usvojil in pl'edpisal
ta pravilnik.
V smislu odločbe minisLrskega sveta z elne 30. maja 1928., šlev. 20.886,
spadajo izdatki iz tega fonda po zakonu o glan)i konlroli pod kontrolb
organo\' glavne konLrolc.

Kakor je ž·e pri členu 213 pravilnika om:.:'njcllo, je bil La člell,
ki Je ur·ejal pobiranje prispevkov v fond za pogouJovanje od
posesLnikov nedržavnih gozdov, ukinjen in nadomeščen z "Uredbo
o olajšavah pri pobiranju prispevkov v foncI za pogozdovanje oel
posestnikov nedržavnih gozdov" z dne 15. oklobra 1935., ?Ii. S.
štev. 880. Ta un.'clba, ki jc slopila v veljavo dne 30. 1l0VCmbl'a 1935.,
je bila pozneje sprem~lljella oziroma dopolnjena z ~)Uredbo o
sprem.embah in dopolnitvah uredbe o olajšavah pri pobiranju prispevkov v fond za pogozdovanje od posestnikov nedrŽ8.V11ih gozdo\"
M. S. šle\". 880 z dne 15. okLobra 193;).'1) z elne 10. julija 1938.)
štev. 6212 10 ) ill se v prečiščenem lwsC'cliln glasi takoIr:
l0) Službene novine z dne Hl. U\·gusla H)38., .št. Hl7/LX/-t7:3; Službeni
list št. 435/71 iz leta 1938.
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tJHEUBA
o olajšavah pri pohiranju I>rispevko\' " (oml za pogoz(lo,'anje od posestnikov
nedržavnih gozdov.

elen 1,11)
Posesl.niki lledt'žavnih gozda" plačujejo prispevek v fond za pogozdo\"anje od lesa, prodanega na. panjn in izdelancga v laslni režiji, takole:
1% od vre.clnosli lesa na panju ob skupni površini gozdov od :mn do
500 ha'
11 /~ fi/O oel vJ'cdnosti lesa na panjn ob skupni povTšini gozdo\" ocl 501
do 1000 ha;
2 % od \Tednosti le.sa na panju ob skupni površini gozdov nad 1000 ha.
Ta prispevek se plača pred začetkom scčnje, pri prodaji lesa na panjll
te seka posestnik gozda v režij i, pa pred izvozom posekanc in predelane
lesne mase iz poscke ali iz skladišbl v gozdu samem, v roku po členu 8,1~)
le uredbe.
elen 2.
Vrc<1nosl lesa na palljll se doloh:
1. za les , prodan na panju, 11a osnovi prodajne pogodbe;
:2. za lesni material, izdelnl1 v režiji laslnil,a gozc(n, na osnovi spiska
iz.delanega materiala, Id ga sestavi in predloži posestnik gozda, in vrednosli
za dolično vrsto lesa in soriimenI , izkazanih v ceniku za povrnčilo gozdne
škode iz ~ 171. zakona o gozdovih. Na isti način se izračuna wednost lesa
na panju, če je hil prodan hrez pismene pogodbe ali c:e \' ,pogodbi nj,
izkazana vrednost prodanega lesa na panj Il kakol' ludi oh 11 porabi lJ'eljega
odstavka člena G. uredbe o nreditvi gozdne proizvodnje in o ukrepih :w
sanacijo lesnega gOSI)odal'slva M. S . šl. 1 :~(j. z dne 28. fehruarja 1!)3G.l~ )
(:len 3.
Lcs) uporabljen kol drva za lastno uporabo v gospodarstvu pos.estnika
in njegovih nameščeneev, ler slavbni les, potreben za postavljanje ln vzdrž('vanje zgradb in mostov na posestvu, kakol' tudi za vzdrževanje prevozni.h
sredstev in drugih naprav na poseslvu, ni podvržen plačilu prispcvkf1 v
fond za pogozdovanje.
Posestniki nedržavnih gozdov morajo podati pristojnemu oblastnI
prija\'o v 15 dneh oel dne sklenilve prodaje oziroma podpisa pogodbe o
tei prodaji; če pa sckajo v svoji režiji, so dolžni predložili pristo.inemu
oblaslvu spisek posel,anega in predelanega materiala v 13 dneh ocl dne,
ko }.;:ončajo sečnjo in predelavo ali prevoz na skladišče v gozdu smnem.
Člen 5. H )
Minister za gozdovc in J'udnike sme proti prinl('l'llemU zavarovanju
(lo\'olili, da se pla(:'uj('jo neporavnani prispevki iz prejšnih let \' ohrokih,
vendar lako, da morajo bili z zCll11udnimi obreslmi v['cd \' ('eloti plačani \'
lelu dni ocl elne H\'cJja\' it\'(~. te uredbe. Drug<1(':c se lWj izterjajo iz danrgn
zn ,'a rov~llj a.
Člen G.
Posestnik gozda , ki ne poslopa po členll -l. ali ki pdjavi s spiskom. man.i
\' režiji l~cl('lan('ga maleriali) ..Ili m::lIlj ,Te-dne sortir,ncnle, kol jih je dejansJw

II ) Prpdpisi nt'IIO\' 2.) '1., G., 7" O. in 9. un'dIJe Lel' besedilo ('lena 1.,
odstavka d.rugega, izza hescclc "secnje" so stopili \" \'clja\'o šele <lne lS)' avgusta lD38., ko jl' s/opila v vcJ.iav() uredba z drJ(, 10. julija 10:38" št. 6212.
l~ ) Mišljen je najbrž člen U.
1~ ) CICIl G Le m'cdl)(' se nanaša na odp(uč('\' (1nje lleplačanih pl'ispcv),ov
" rond za }logozdO\'allje i:l.Zl:I dobe pred ~H. dec . 10:35.
H) PraktiČ'no ne prihaja \'cč \" postn', kl'l' je \' lCI1l (':kllll C]OlotTIl i
J'ok za plačilo že potck(~l.
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izdelal, se kaznuje v denal:ju do 1500 din, ob neizterljivosl.i pa z zaporom
do 30 dni. PoleQ' te kazni se izterja od posesl..nika .gozda tudi še znesek
prispcvka za neprijavljeni material ali na I)l"rmalo prijm'ljel1o vrednost
maleriala v fond za pogozdovanje.

elen 7.
Dejanja,

označ·ena

Denarne kazni,

s to uredbo, kaznujejo

izrečene

elen 8.
po lej uredbi, se

obČIla

slek~jo

upravna oblastv3.

v fond za pogozdovanje.

elen 9.
pla č ali
določbo člena

Obraeunani prispeyek morajo
pozi,Ta za

plačilo ,

upoštevaje

poses!niki v 15 dneh od dne
1.

Uen 10.
\Jinistl"slvo za gozdove in rudnike preclpiše vse, kar je potrebno za
peavilno izvrševanje te uredbe.
.

C:len 11.
Ko stopi ta uredba v v.eljavo, nehajo veljati določbe člena 2.)
loč.ka 1. in 2. pod B, pravilnika o zbiranju in upravljanju prispevkm· Z,\
pogozdovanje št. 855/ 1928.

elen 12.
Ta uredba stop'i v v-elja.vo z dnem razglasitve y Službenih novinah .

Pripomhe:
Uredba (prv.olna ) j-e bila razglašena v Službenih l10vinah z
dne 30. nov,embra 1935., štev. 278/ LXVIII.
K ·členu 3. ur,cdbe se pripominja, da prispevka v fond za
pogozdovanje v smislu poznejših pojasnil ministra za gozdovc in
rudnike tudi n l plačati za oni les, ki se porabi za kri Lj e las tllill
potreb s·erviLulnih upravičenccv.
Posebni predpisi veljajo za odplačevanje ollih neplačanih prispevkov v fond za pogozdovanje, ki so zapadli v plačilo do 31. decembra 1935.
Odplaoev3nje teh prispevlc·ov ureja člen G. "Uredbe o ureditvi
gozdne proizvodnje in o ukrepih za sanacijo lesnega gospodarsLva"
z dne 28. februarja 1936., M. S. štev. 136 15 )' ki se glasi :
"Neplačani prispevki v fond za pogozdovanj-e, ki izvirajo po
pravilniku o zhiranju in upravljanju prispekov za pogozdovanJe
štev. 855/28 iz prodaj lesa iz nedržavnih gozdov, izvršenih od dne
uveljavitve tega pravilnika do dnc 31. decembra 1935., se ne bodo
pobirali:
1. če obremenja plačilna obveznost tega prispevka banovine,
krajiške imovne občine, mestne in selske občine, zemljiške za.ieelnic-e, s3mosLanc J cerkve, vakufe, nadal'bine, plemena in hratstva.
2. od lastnikov zasebnih gozdov, ki dolgujejo ta prispevek za
I[) l Službene novine z dne. 7. marca 1936., št. 5 '~ /XI / 114; Službeni list
štev. 165/25 iz lela 1936. uredba je stopila v veljavo dne 7. marca 1936.
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prodajo lesa iz lastnih gozdov in ki so im,eli na elan plačilne obveznosti tega prispevka manj ko 500 ha gozda . .
l\1inister za gozdove in rudnike se pooblašča, da odpiše pod
Ločkama 1. in 2. navedene 'prispevke.
Ostali lastniki gozdov, ki dolgujejo po pravilniku o zbiranju
in upravljanju prispevkov za pogozdovanje ta prispevek za prej-o
šnja leta, ga morajo plačati, in sicer v znesku 2 % vrednosti od
prodanega lesa; če pa so les pred prodajo predelali v režiji ali ga
predelovali v lastnih industrijskih podjeljih, od vrednosti lesa na
panju."
S pr,e dnjim členom so bili torej oproščeni plačila neplačanih
prispevkov v fond za pogozdovanje izza dobe pred 31. decembrom
1035. vsi gozdni pos·e slniki razen onih posestnikov zasebnih
gozdov, katerih gozdna posest je presegala 500 ha ; le-ti posestniki pa
morajo plačati dolžne prispevke, in sicer v znesku 2 % vrednosLi
prodanega lesa, oziroma - če so les prodali po predhodni prede-o
lavi _ . 2 % \T·eclnosti lesa na panju. Pripominja se, da se vrednost
lesa na panju v lem primeru glede na določilo člena 2.) točke 2.,
dopolnjene uredbe o olajšavah pri pobiranju prispevkov v fond za
pogozdovanje določi na podlagi oenika za povračilo škode y gozdih
iz § 171. zakona o gozdih.
Pri pobiranju teh prisp,evkov se je pojavHo tudi vprašanje,.
kdaj zastara pravica drža\'e elo odmere oziroma do izterjatve tch
prispevkov. V tem vprašanju pa se je Državni svet v konkretnih
primerih postavil na stališče, da je zastaranje prispevkov, zapadlih
v plačilo do 31. decembra 1935., samostojno rešeno z uredbo o·
ureditvi gozdne proizvodnje in o ul{repih za sanacijo lesnega gospodarstva z :dne 28. februarja 1936., iz česar sledi, da pravica države
do odmer·e oziroma do izterjanja teh prispevkov ni zastarela.

Gozd je kmetu stalen vir dohodkov
Preskrbite si

pravočasno

semena in sadike!

Deiele, bogate gozdov imajo

bodočnost
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Dopisna gozdarska posvetovalnica
VPRA~ANJA

30. Toča in gozd.
Ze dolgo Iue zanima vprašanje, \' kakšnem razmerju jc do
g.ozda toča . Ali se res toča izogiblje gozdov, kakor je to često
krat slišali? Kako je bilo s točo v sivi pradavnini, ko so večino
zem·c ljske površine pokrivali nepregledni gozdovi? Ali je bila takrat toča sploh znana ali pa jc nastopila šele pozneje kot posledica
sIn-čenja pragozdov? Zanimivo bi bilo tudi vob6e premotriti medsebojno vplivno razm·crje gozda in podnebja. Pri svojih dolgotrajnih opazovanjUl - saj se kot laik že nad 30 let bavim z
meteorološkimi (vremenoslovskimi) vprašanji - pri Sv. Križu na
Kozjaku, kjer prehajajo razljčne kulture - gozd, vinograd: sadonosnik, njiva - ·ena v drugo, sem lahko ugotovil, da toča kaj
malo izbira; opazil sem celo ponovno, ela se je prav nacl gozdom
še pos·ebno znesla; okleslila je veje, pobila smrekam vršiče itd.,
dočim Je ostalim kulturam prizanesla. Morda pa se toča izogiblje
le strnJenih gozdov, dočim so kozjaški gozdovi, ki so. pomešani
med ostale poljske kulture, zanjo še posebno privlačni? Ker so.
li odprti problemi brez dvoma vsestransko zanimivi, zato bi predlagal, da odpre Gozdarski vestnik za svoje čitatelje anketo, ki bi
ysebovala sledeča vprašanja:
1. Ali je Vaš okraj gozdnat?
2. Kakšni gozdovi prevladuJejo (smrekovi, buko"i itel.)?
3. Kako j,e s točo v 'Vašem okraju? Je. redka, pogos[na, redna?
4 Ali se toča izogiblje gozdo,,?
5. Ali Vam j-e iz lastne izkušnje znan vpliv strnjenih gozdov
na vreme sploh in posebej še na '!očo?
F. P . Maribor.

31. Prepoved hoje skozi gozd.
Imam gozdno parcelo, ki ima obliko trikolnilw. Ob dveh mejah
je speljana .občinska pot. Ljudje so napravili skozi gozd bližnjico
in hodijo večino.ma skozi gozd po stezi, ki vocli v razdalji 5 do 20 m
vzporedno z občinsko potjo. Zaradi hoje skozi gozd je vellik del
gozdnega zemljišča razhojen, kar je velika ovira za podmlajanje
in za rast p'Odmladka in mladovja. Prosim Vas za obvestilo, kako
naj pr,epov-ern hojo po stezah v gozdu, kajti ljudje govorijo, da so že
pripos€sivovali pravico hoJe.
r. T. ~faribor .
32. Gozdarski vestnik.
Približujemo se drugemu letniku Gozdarskega vestnika . Prepričani smo, da ima že vsak naročnik Gozdarskega vcslnika svoje
mnenje o listu, ki ni glasilo nobene družbe) temveč. je organ vseh
nar-očniliov. Zato prosimo cenJene naročnike za nasvete in želje,
zlasli gl·ede vsebine, oglasov, papirja) oblike) tiska in poyečanja
lu-,oga naročnikov in sotrudnikov.
Uredništvo in uprava G o zda r s k ega \. est nik a.
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Zakoniti predpisi in okroinice
Prevozni popust za izvoz
Od 9. avgusta L. 1. se računa voznina za prevoz čevljarskih Idincev
po 10. razredu od postaj Križe--Golnik, ~t. Vid-Vižmarje in Tržič do

Klasifikacija

neprečiščenega

Za to olje ni bila do sedaj predvidena nobena tarifa, l.;a1" je imeto za
posledico) da so zaračunali najclrnžji
1. razred. Od 25. oktobL"a naprej se

Nove tarife

Y

Nemčiji

Z 31. oklohrom so izgubile veljavo : tarifa št. 1 za blago vseh vrst,
tariIa št. G za rude, larifa št. 20 A.
za frize, tarila št. 34 za orehe i. dr.

surovega olja.

bo tadfiralo nepreclsccno surovo
olje kot olje lesnega kalrana ) t. j.
po VI. razredu v notranjem prometu
in po XI. razredu pri izvoZll.
yozJlinc alternativno, ker bo v mnogih primerih voznina, izračunana po
lokalnih talifah, cenejša od voznine,
izračunane po izvoznih Larifah.

enak tarifni sistem.
Seznami z novimi larifami se morejo
kupili pri Biroju za prodajo železnišldh tarif, Beograd) Zmaja ocl N'očaja 12.

Navodilo lesnim izvoznikom v
MinisLrstvo za lrgovino in indusl.rijo je izdalo za vse izvoznike lesa
v Nemčijo naslednje na\'odilo:
Na pocllaf>ri določil, ki jih vsehuje protokol Nemško-jugoslovanskega
gozdno-Iesnega odbora z dne 27. <lYgusta so objavile nemške oblasti 21.
seplembra naredbo ) po kateri so
nemški uvozniki lesa iz Jugoslavije dolžni :
1. da takoj po sklenitvi kupoprodajnc pogodbe z jugoslovanskimi
l)l'odajalci zaprosijo za ])odclitcv potre]mega nemškega deviznega uvoznega dovoljellja ;
2. da tako.i po vložitvi te proš)1je
obvestijo jugoslovanskega prodajalca,
da je prošnja vložena jn
3. da o prejeli rešitvi brezpogojno
takoj obvestijo jugoslov. izvoznika.
V zvezi s to naredbo nemške vlade
ter na podlagi sklepov, ki sta jih
sprejela Nemško-jugoslovanski lesni
odbor v C,"ik\'cnici v septembrn t. l .
in Sll'Okovni odbor za gozdne proizvode v Beogradu na svoji seji z
elne 7. .oktobra l. 1. se obveščajo vsi
lesni izvozniki, da morajo brczpogoj110 prijavili Zavodu za pospeševanje
zlillanje trgovine vse one sklepe o
lesnih kupčijah z Nemčijo, za katere
'V roku .šOdIl tedno\' po sklenilvi
kupčije niso prejeti od nemškega
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klinccv.

jugosloval1sko-nemšld železniški zvezi.

Od 1. oktobra dalje velja na območju Livše Avstrije nova 1.arifa za
prevoz blaga, del 1. 13. Zaradi predelave sedanji h Larif bo treba p,"i
odpravi blaga v I'\emGijo računati

Po vsej

čevljarskih

vseh železniških mejnih prehodov.
Ta popust velja za izvoz najmanj
5000 kg klincey.

kupca
f~ro~Jlje

Nemčijo.

obv·esLila o rešitvi vložene
za dodelitev deviznega dovo-

Jenja.
Ta prijava mora vsebovali natan<::no ime iu naslov jugoslovanskega
prodajalca in nemškega kupca, daLum, ko je hila pogodba sldenjcna,
vrslo in količino lesa, dogovorjeno
ceno ter pogoJe dobave in plačila.
Prijava vseh teh podatkov se more
nadomestiti s prepisom originalne
pogodbe. Posebej pa je treba navesti, ali je nemška firma zadostila
obveznostim po 'ločki 1. in 2. in
kdaj je v Nemčiji vložila prošnjo za
devjzllo dovoljenje.
Ta naredba se nanaša na vse vrste
okroglega, tesanega in žaganega lesa
kot Ludi na turnirje in vezane plošče
lel' velja za vse pogodbe, ki so bile sklenjene po 1. oktobru 1938.
Vsi tisti izvoznikil ki ne bi postopaU po tem navodilu, izguhe pravico do zaščite svojih interesov pri
iZVOlil v Nemčijo po naših pristojnih ustanovah ter so v nevarnosli,
da bodo imeli škotlo pri syojih kupčijah z nemškimi uvozniškimi tvrdh:ami.

Omenjene prijave, se morajo poslati na naslov: Zavod za pospeševanje zunanje trgovine, odsek za lesne
proizvode, I3eograd, Ratnički dom.

Gradivo za slovenski gozdarski slovar
Crke v okrogl~h old~J~ajih n~ kOllCU hesed. pomenij<? imeua tistih, ki
so te besede rabIlI v knJIzevnosti; črke voglatlh oldepa.lIh na lwncll odstavkov pa imena onih, ki so lisle odstavke napisaJi za to gradivo j odstavke brez črk voglatih oklepajih je prispeval urednik
B = Dr. Stanislav Bevk, G = Avgust Guzelj) M = Ing. Jože Milclavžič,
N = Ing. Viktor Novak, P = Alfonz Paulin, PI = Pleteršnik, S = Ing.'
Stanko Sotošek, SI. 1. = Služl}eni list dravske banovine, S. P. = Slovenski
pravopis, St = Saša S Lare, S = Ing. AnLon Sivic, Su = In~ . :Mirko Sušteršič, U = Ing. Janko Urbas, Z. o g. = zakon o gozdih iz L 1929.
akacija = neprava akacija (B), rogozd denemo na drugo mesto ter
binija. - [NJ
ga sčasoma tudi odstranimo, da
borovec
navadni (gozdni) hor.
uc bo zmede ob izrazih in njih
- [Nl
pomenih. - [Suj
borovje = borov gozd (PI, SP). neprava akacija - alcacija, Robinia
_ [N]
pseudoaccacia, robinija.
cepljenice = (Su) cepljena polena oblice = okroglice
(drva). - [N]
okroglice - oblice - so okrogla počrvojed, -i ž. (SP) _ grizotina, der
lena (drva), ki niso cepljena.
LarvenfraB, das FraBbild.
parobek (PI) = panj. - [NJ
podmindili (glej str. 156). - Po močrvojedina - \Vurmstich) Wurmmehl
jem jezikovnem občutku je pod(PI) - prah (moka), ki pada iz
mladek tista pomladitev gozda, ki
lesa (lubja), katerega razjedajo
zrasLe koL podrastek pod stareJ'šim
hroščj, ličinke in drulle žuželke;
'-'
drevjem. Podmladek je torej povrtanina (G). - [NJ
mladek pod sLru:im drevjem ~nara(lračje - das Reisig - veje, ki so
ven ali umeten), ki obenem predmanj kokol' 7 cm debele. Za ta
stavlja podrast v nadstojnem drevizraz rabijo tudi besede: v~.ic\'j{\
ju in je v tem primeru iz isLih
ho sta, šibje. - [~J
dl'€vesni.h vrst, kot je glavni sestoj.
grmišče (B, N) gmajna (Su), maZa "Verjli.ngung" v gozdarskem smikija, šikara. Pomeni navadno z
slu je edino pravilno pomladek grmovjem in slabim drevjem zapomladiti kot najširši občni izra:!:.
raščen solastninsli:i ~ozc1 in ni priTu ne gre za pomladitev indiviclumeren izraz za makljo.
ja temveč za pomladitev organizma,
količevje = kolosek. [NJ
Jej se imenujc gozd (ali vsaj c.lrevmakija = grmišče. - [NJ
je), ki je, rekel bi, ravno zaradi
nizki gozd - V Gradivu za slovensl\i
pomlajevanja v potomstvu nesrnl"gozdarski slovar (Gozdarski vesLnik,
ten v nasprotju z drevesom kot
sLr. 164) čilam opomho, da je nizki
individujem . Zato imamo tudi pogozd štorovce pleonazem. To
mlad (letni čas) . :MotiLi nas ne sme
označbo sem rauil zaradi tega) ker
enak izraz za pomladitev s tarini treba, da je vsak nizki gozd
kavega indivi<luja) kar je pa v
tudi š[orovec, č-cprav navadno je.
razmerju drevo: gozd v bistvo eno
Zato sem ločil nizki gozd kot sploin isto. Tisti "d" se je v izraz
ŠUO (občno) ime za to obliko in
vlihoLapil, kakor na drugi strani
sem dodal posebni vzgoji iz štorov hesedah ljudska raba izloči kavih poganjkov še ime) ki ga ožje
ko črko ali zlog zaradi praktične
karakterizira. Ali je n. pr. do 4 111
izgovorjave n. pr. kolovoz v kovoz.
visoka odgoja za božična drevesca
V besedi podmladek ima "d" svoj
(iglavci) nizki gozel - šlorovec? Po
pomen le v zV0zi s prej omenjeno
moj-em občuLku llikakor ne moreobliko "podrasta". Zato sem po
mo postavili trdiLve nizki gozd =svojem občulku mnenja, da ostanišLoroyec in narobe, temveč je šLomo pri pomla(lku, kakor ljubimo
rovec samo neka vzgojna oblika
pomlad. - [SuJ
nizkega gozda. Ce pa nizkega gozda štor = panj, parobek, trš. - [Nl
ni mogoče praktično gojili iz sclrš = parobek, panj, šLor. - [Nl
menja ali sadik, potem zadostuje
vr~tence =
vejni venec (Su). deibeseda š[oro\'ec in lahko izraz nizki
AsLqllirl. - [N]
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lesna trgovina
Lesni izvoz iz Jugoslavije na Madžarsko.
VIdjub vsem ugodnim naravnim
pogojem je lesni izvoz iz Jugoslavije na Madžarsko izredno majhen.
Plačevanje v kliringu deluje sicer
dobro) tako da more izvoznik računati na plačilo 4-5 tednov po
()dpremi blaga. Velika težava je v
tem) da more dobili madžarski kupec uvozno dovoljenj.e samo, če je
nabavil neko množino avstrijskega

blaga. Ta odstotni delež je različen
in raste od razmerja 1: 1 do 9: 1.
Kupec na jugoslovansko-madžarski
meji n . pr. mora kupiti 1 vagon avslrijsl~ega blaga, da dobi dovoljenje
za uvoz 1 vagona jugoslovanskega
blaga; v okolici Budimpešte pa dobi
Lako dovoljenje, če nabavi 9 vagonov avstrijskega blaga.

Lesni 'izvoz na Madžarsko.
Nekateri znaki kažejo, da se je
končno vendarle premaknilo z mrtve
točke vprašanje našega lesnega izvoza na Madžarsko. Na vahilo madžarskega Urada za zunanjo trgovino
je šel te dni v Budimpešto delegat

našega Zavoda za pospeševanje zunanje trgovine. Na sestankih so se
vršila pogajanja in podpisani so bili
razni zapiski, predlogi in sklepi, ki
jih bodo dokončno rešila pristojna
oblastva obeh držav.

Cene trdega lesa v
V zadnjem mesecu so hilc dosežene
za 1 plm sledeče cene: hrastovilla
trda, neobrobljena 100-120 Rm, srednje blago 120-160 Rm, boljše blago
160-200 Rm, najboljše nemško blago 250-300 Rm; bukovil1a, žagana
hukovina 60-G5 Rm) la neobrob-

Nemčiji.

ljena 70-75 Rm, najboljša oclbrana do 100 Rm; gabrovina 80-120
Rm; jesenovina žagana od 200 Rm na
više; jeIševina, žagana 70-100 Rm;
'orehovina in črešnjevina pa sta imeli
dobre cene.

Palestina rabi 14 milijonov pomaranenih zabojev.
Za bližajočo sezono rabijo paleslinski izvozniki okoli 14·,000.000 garnitur pomaranenih zaboje\'. Na zalogi imajo šc od lani približno 2 milijona zabojev; za nakup ostalih 12
milijonov pa se pogajajo z raznimi
državami.

Lani so nakupili skoraj polovico
v Romuniji, drugo polovico pa na
Poljskem, v Jugoslaviji, v nordijskih
in drugih državah. Letos se pOlegujeta za dobavo zlasti Romunija in
Poljska.

Izvoz zabojev v Palestino.
PalesLina rabi vsako leto velike
množine zabojev, ki ji služijo veči
noma za izvoz pomaranč. Glavni doba"'ileIji zaboj nih delov so po vrstnem
redu : Romunija, Poljska, Rusija in
Jugoslavija. Juo'oslavija se je polaščala počasi ve~no bolj in bolj palestinskega lrga; lansko leto je krila
že 10 % palestinskega uvoza in letos
je kazalo še bolje.
Toda lelos je Romunija zastavila
vse svoje moči, da si v čim večji
meri zagotovi to uvozno tržišče. Sklenila je s Paleshno trgovinski sporazum ln sprejela je 1wulingcnle za uvoz
palestinskega in 300.000 zabojev južnega sadja. Uvoz bo posl'cdovala pa-
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leslinska organizacija "Citrus Exchange" . Od tega ];:onlingenta bo nabavila 60.000 zabojev Romunsko-palestinska zbornica, ostalih 2110.000 zabojev sadja pa hodo mogle uvoziti
samo tisle palestinske tvrdke, ki bodo dokazale, da so kupile v Romuniji prazne zaboje ali zabo.ine dele. Po
dogovorjenem razmerju bodo mogle
prodali 1 .zaboj pomaranč, če kupijo
25 praznih zabojev. Razen tcga bo
romunska Narodna banka dala paleslinskim izvoznikom pomaranč posebno premijo.
Na ta način si je Romunija zagotovila plasman 240.000 X 25 = 6 milijonov zabojev.

r
Lesna trgovin.a Slovenije v ,oktobru 1938.
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega vestnika.)
V prejšnji številki našega lista smo

-v prvi vrsti poudarili momente, ki so

takral onemogočili zadovoljiv razvoj
'v prometu z lesnim blagom. Bila so
to mednarodna politična trenja, za
kalera se ni znalo, kako se bodo
lcončala, ki pa so močno ovirala
promet vobče in temu primerno tudi
promet v naši panoo'i, Izvoz je rapidllO padel in naše lesno gospodar'stvo, ki že vse to leto ni bilo ravno
v rožnatem položaju, je zadel še nov
težak udarec.
Pomirjenju mednarodne napetosti
je sledilo tudi izboljšanJe v prometu·.
Dan,es, vsaj za letošnje razmere, lahkO" označimo promet za normalen.
·Opaziti je večje zanimanje za blago
tako iz luzemstva kot inozemstva,
dejstvo, ki mu, v ostalem že glede na
jesensko sezono ne moremo pripisovati posebnega pomena.
Za kraje, ki. tarifno težijo proli
madžarski meji, je ugodna olwlnost,
da je Madžarska zadnji čas izdala
svojim lesnim uvoznikom večje število uvoznih dovoljenj. To trenutno

povečanje kontingenta za les iz Jugoslavije utegne biti v zvezi s tem,
da je Madžarska zadnje čase močno
omejevala vsak uvoz lesa, pa tudi
s tem, da se je znatno zmanjšala
možnost uvoza iz bivše Avstrije. Dosežene so bile kolikor toliko zadovoljive cene, zlasti za suho blago.
V zvezi s tem, vsaj nekoliko povečanim, prometom tudi cene ve(~ ne
padajo. Trenutno povpraševanje po
lesu pa vendar ni tako močno, da
bi na mah dvignilo tudi cene, čeprav
dejstva, da so se tržne cene vsaj do
neke meje uslalile, nikakor ne gre
omalovaževati. Ko se je prej upravičeno domnevalo, da bodo cene tudi
nadalje padale, so danes naši gospodarstveniki mirnejši, kar se opaža
tudi na trgu, ko ni več pretiranih
ponudb izdelanega blaga.
Mesec oktober je brez dvoma dokaj
zmanjšal precej upravičeno črnocrled
stvo naših lesnih gospodarstvcn.fiwv,
kal' samo z zadovoljstvom ugotavlj amo.

Povpraševanja iz inozemslva.
'702 -

'707 -

715

;Užir : jugoslovanski dl-žavljall,
Jd biva že več let v Alžiru,
išče zastopsLvo lesnih izvoznikov.
Bremen: zastopnik ameriških
uvoznih tvTdk se Zanimel za
lesene žlice in za jedilni prihor za solalo iz bukovine in
javol'ovine, za lesene };:rušnc
pladnje, bate, za zložiine
meb-e in za narodne ročne
izdelke.
Hamblll'g: upognJen les (naslone za stole) za Britansko
Indijo .

716
720

728
735 737 -

739
742
750

Atene: les črnega bora.
Ziirich: nudi se zastopnik za
les.
London: plelaTski izdelki iz
šihja za živež in izdelki hišnih
obrti.
Anvcrs: zajčje in kunčje Kože.
Bruxelles: surove zaj čj e in
kunc:je kože .
Ziirich : malinov sok brez
sladkorja.
London: nudi se zastopnik za
les.
Solun: šibje za košare.

Ponudbe iz tuzcmstva.
182 184 -

Bohinjska
jagode.
Karlovac:
hlodi.

Bistrica:

brinjeYe

185 -

črešnjevi

furnirski

187 -

Gunja: hrastove sodarske cloge.
Apatin: vrbovo šibje.

Ponudba iz inozemstva.
131

Varšava: priprava (aparat) za
sekanje in cepljenje drv ,\Drval", priporočljiv zlasti za vojašlvo\ poljske kuhinje, skladišl~a itd.

Pripomba: Interesenti naj se ohrnejo za naslove na Zavod za pospeševanje zunanje trgovine Beograd)
RaLnički elom. Pri vprašanju na] napišejo zaporedno številko povpraševanja in kraj .
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Valute in devize
Uradni

tečaji

za november 1938,
Finančni minister je določil za
november sledeče uradne tečaje, po
katerih se imajo izplačevati tale se po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t. d.:
1 napoleondor , .
din 298'50
1 zlata turška lira
339'70
1 angleški funt
238'1 ameriški dolar
)'
43'75
1 kanadski dolar
43'55
1 nemška marka
14'50
1 poljski zlot
8'25
"II 1'40
1 belga
1 penga
. . .
8'65
"
1 brazilijanski milrajs ,
2'50
1 egiplski funt, . . ,
Il
239'1 palestinski funt. .
237'1 urugvajski pezos .
15'50
1 argentinski pezos
10'90

1 čilski pezos
din
1'20
1 turška papirnata lira
II
34'70
100 albansldh frankov
,,1470'-100 francoskih frankov
130'100 švicarskih frankov
" 1000'100 italijanskih lir
,,230'100 holandskih goldinarjev " 2365'100 bolgarskih levov . .
44'50
100 rumunskih lejev
32'100 danskih kroll
940'100 švedskih kron
1076"50
100 norveških kron
1057'100 španskih pezet . .
150'100 gr~kih drahem , .
))
39'100 češlcoslovaških kron
150'100 finskih mark
,,92'50
100 letonskih latov
»
780'100 iranskih rijalov ,
,,100'Tem tečajem je že prištet pribitek ("prim").

Mali oglasi
SUMARSKI LIST, mesečna gozdarska
revija, ki jo ureja univ. prof. dr .
Levakovi6 in izdaja "Jugoslovansko šumarsko udruženje" v Za·
grebu, Vukolinoviceva 2., slane
100'- din letno.
Knjiga: Posebni predpisi o izkoriščanju gozdov o zaščiti in gojilvi
domačega oreha se dobi pri gozdarskem odseku kr. banske uprave v Ljubljani za 10'- dinarje,' .

Knjiga: Ing. Anton Sivic, Poljudna
navodila za merjenje lesa, II. izdaja, se dobi pri Kmetijski družbi v Ljubljani za 12'- dinarje·v.
Knjiga: Ing. Viktor Novak, Pratika
za gozdne posestnike, se dobi pri
Kmetijski družbi v Ljubljani za
6'- dinarjev.
Knjiga: Ing. Anton Sivic in Franc
Znidaršič, Lovski zakon z zbirko
lovskih predpisov, se dobi v platno vezana za 76'- dinarjev in v
karton vezana za GL1'- dinarjev
v tiskarni :Mel'kur, Ljubljana.
Prvovrstne in cenene lovske in športne srajce, izgolovljene pa tudi
po meri narejene, dobite v modni lrgovini in izdelovalnici perila IVAN BAB 1 C, Maribor,
Gosposka ul, 24.
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Vse strokovne posle gozdarstva in
lovstva vrši pooblaščeni gozdarski inženir MIRKO SUSTERSIC,
Ljubljana, Mariborska 17a, lelefon 48-12.
Seme in sadike vsakovrstnega drevja
nudi "SUMA" družba z o, z.
podružnica Zagreb, Boškoviceva
ulica 33. Zahtevajte cenik!
čRNI

GABER: od 16 cm premera in
120 cm dolžine naprej kupim
vsako mnozmo. Ponudbe pod
"OSTRYA" na upravo lista.

Zage robidnice znamke "Dve ribi"
z jamstvom, za gozdarje in gozdne delavce! Samoprodaja: železnina Alfonz jU E U Z, Maribor,
Aleksandrova cesta št. 1.
DRAGUTIN CUTIC - vdova, puškarna in trgovina z orožjem, Maribor, Slovenska ulica 18, Zaloga
samokresov, avtomatičnih pišlol,
lovskih pušk in vseh lovskih potrebščin. Lastna delavnica za po pravila, izdelovanje novega orožJa, montaža daljnogiedov i. t. d.
FELIKS SKRABL, MARIBOR, Gosposka ulica 11, modna in manufakturna trgovina, priporoča
zalogo lovskega, gozdarskega lod~
na in sukna.

Motorji na les in oglje
Ing. Franjo S ev nik (Ljubljana)
(Koncc)
Počasi se veča tudi uporaba oglja in lesa v avtOlnobilizl11u.
Kolikor mi je znano, je pred leU vojaška uprava delala ocenjevalne poizkusne vožnje s tovornimi avtomobili na les in oglje.
Poizkusi so se dobro obnesli, tako da je začela vojaška uprava
predelovati svoja vozila, oziroma uvajati motorna vozila na pogon
z ogljem . .Mislim, da je vsekakor \' inLcresu državne obrambe in
našega narodnega gospodarstva, če pospešimo uvajanje moLorje v
na les in oglje.
Surovine, ki jih imamo v izobilju, moramo pooeni izvažati.
V.elik del ostane sploh neprodan, uvažati pa moramo draga pogonska sredstva. Poleg visokih nabavnih cen inozemskih avtomobilov in
visokih carin ter drugih dajatev ovirajo visoke cene goriva razvoj
našega avtomobilizma. Ce že nimamo domače 10varne avtomobilov,
bi morali uporabljati v večji meri vsaj domača goriva.
Naša m'erodajna mesta imajo za ta vprašanja vse r·emnI0 razumevanja. Do zadnjih let se m·otorizacija našega cestnega prom·eta ni smotrno pospeševala; zato je bila Jugoslavija glede števila
motornih vozil med zadnjimi na svetu. V zadnjem času pa prodira
tudi pri nas prepričanJe, da je motorizacija našega cestnega prometa, zlasti iz obrambnih razlogov, nujna potreba. S 1. aprilom 1935.
so bilc odpravljene državne in banovinske takse na avtomobile,
ki so dotlej zelo ovirale razvoj avtomobilizma v naši državi; tudi
trošarina na bencin je bila občutno znižana. V dravski banovini
pa Je ostala še banovinska trošarina na pnevmatiko. Pravilnik
o banovinskih davščinah z dne 23. februarja 1935. določa v § 81
višino te trošarine, na koncu tega člena pa pravi izrecno: "Za
motorna vozila, ki ne uporabljajo bencina (m·ešani bencin) za pogonsko sredstvo, se banovinska trošarina na pnevmatiko pobira
v dvojnem iznosu gornjih postavk." Leta 1937. sem sestavil in
utemeljil za banovinski svet predlog, da se to določilo v proračunu za 1. 1937/38. črta. Zal pa predlog ni prodrl. Pač pa joe letos
v banovinskeln proračunu za leto 1938. to določilo spremenjeno v
toliko, da se za takšna vozila pov·eča trošarina na pnevma tiko le
za 50 % (mesto dosedanjih 100 %). Torej vendarle majhen napred-ek.
Pri nas torej ne le, da ne podpiramo uvedbe plinskih generatorJev v avtomobilizmu, temveč njih razširjenje celo oviramo z višjo
Lrošarino. Vzrok tega je predvsem težnja za dohodki v proračunih
države ali samoupravnih teles, ki izvirajo v ,~eliki meri iz trošarin.
Bencin je obremenjen 5, trošarino, dočim oglje in les kot moLorni gorivi še nista. Res bi se zmanjšali dohodki iz tega vira, če
bi uv.edli naglo ti gorivi. Toda bojazen je neupravičena. število
avtomobilov pri nas stalno narašča. S tem rast.e tudi dohodek iz
tr.ošarine na bencin, lako aa b~ se delni izpadek zaradi trdih goriv
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niti ne občutil v proračunih . Razen tega je pa -potrebno, da se
uvedba novosti, ki imajo brez dvoma po drugi strani za naše
narodno gospodarstvo ogrom,en pomen; v začetku podpira, kakor
delajo to druge države. Prišel bo čas, ko se bodo lahko tudi
domača goriva ustrezno obremenila s trošarino.
Glavni razlog tega postopanja pa je po mojem mnenju nevednost
ali nepoznanje ogromnega pomena teh stvari. Zal se pri nas gospodarskim vprašanjem posveča vse premala skrb, To mi je tembolj
nerazumljivo, ker je splošno znano, da je večina naše velike industrije, rudnikov in drugih pridobitnih podjetij v tujih rokah in
da bomo prišli sčasoma na stopnjo kolonije, če bo šlo tako naprej.
Ce sosedne mogočne države vodijo avtarkislično in načrtno gospodarstvo, je ludi nam potrebno , da usmerimo vse svoje sile v
izrabo domačih sredstev in uvažamo le najnujnejše. S čim bomo
plačevali vedno večje izdatke za oboroževanje, če ne bomo v
svojem gospodarstvu do skrajnosti ekonomični? Naši gospodarski
krogi sami želijo načrtno ali dirigirano gospodarstvo meslo brezglavosti. Vedno češče se čuje zahteva po gosp.odarskem svetu (glej
Trgovski list!). Ta ustanova je predvidena že v sedanji us lavi.
Clen 44. ustave določa: "Za izdelavo socialne in gospodarske
zakonodaje. se ustanovi gospodarski svet, ki bo dajal na zahtevo
kr. vlade ali narodnega predstavništva svoje strokovno mnenje.
Gospodarski svet tvorijo zastopniki gospodarskih ustanov ter
strokovnjaki za gospodarska in socialna vprašanja.'!
Na podlagi tega ustavnega določila je izdalo nato narodno
predstavništvo zakon o gospodarskem svetu. Ta zakon je bil objavljen. v Službenih novinah št. 69 z dne 25. marca 1932., ko bi moril
slopiti v veljavo,
tlen 19. tega zakona predpisuje: "Najkasneje v treh mesecih
po uveljavljeuju tega zakona (t. j. najkasneje do 24, junija 1932)
mora sklicati predsednik minislrskega sveta člane gospodarskega
sveta k prvemu zasedanju,"
Zakon je bil torej sankcioniran že 1. 1932. po pokojnem kralju,
tod~ do danes po 6 letih - gospodarski svet, žal, še ni oživotvorjen.
V zadnjem času se vendar kažejo tudi v tem oziru znaki zboljšanja. Tako je bil konec leta 1936. v ministrstvu za gozdove in
rudnike osnovan Od bor zap rop aga n do dom a čih pog o ns kih gor i v, Ima 3 s-e kcije, in sicer za trda, tekoča in plinska
goriva. NiselTI mogel dognati kaj natančnejšega o dosedanjem delu
tega odbora. Tudi ne vem, če in kje objavlja rezultate svojih pro uče
vanj in propagandne članke. Dobro bi bilo, če bi jih priobčeval
tudi v Sumarskem listu in Gozdarskem vestniku.
Dalje je bil na koncu leta 1937. pri Zavodu za pospeševanje
domače trgovine osnovan Str o k o v n i od bor za g o z dne proi z v o rl e, ki se bavi z vsemi vprašanji, ki so v zvezi z našim lesnim
gospodarstvom ali z izvozom lesa.
Letos je ministrstvo za vojsko in mornarico osnova1o Z a vod
z a fi ar ·o dno ob r a ln b o v Beogradu. Zavod bo dajal ministr-
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stvu svoJe Innenje v vseh znanstvenih vprašanjih, ki so v zvezi
z vojaško obrambno pripravljenostjo naše države, vodil bo pregled
uslanov in organizacij, ki lahko korisLijo s svojim delom narodni
obrambi ter se bavil Ludi s problemi vzgajanja k moralni obrambni
pri pravljenosti.
Dalje je po § 75. novega finančnega zakona trgovinski minister
pooblaščen, da izda uredbo z zakonsko močjo o ustanovitvi Zavo cl a zap r o u če van je g o s p o cl a r s lv u. Ta zavod ima kot
samostojna državna uslanova nalogo, da proučuje sistematično, v
sodelovanju s prizadetimi gospodarskimi ustanovami, gospodarsko
ži\"ljenje in daje obvestila o slanju gospodarstva in njegovem razvoju.

Slika 1. Tovorni avtomohil na pogon z ogljem ali lesom. Generator (G)
je monliran ob slrani za kabino. (Folo: IVIirko Japelj .)

Upam, da bo izšel iz teh ustanov končno gospodarski svet,
morda kot cenLralna us1anova v Beogradu z banovinskimi gospodarskimi sveti po banovinah. Razmere nujno silijo klemu. Prebiyrs IsI \'0 naše države se je v teku zadnjih 20 let pomnožilo od ca
11 .;) milijonov na ca 15.5 milijonov, lorej za okoli 4 milijone ljudi.
Pred vojno se je vršilo močno izseljevanje prebivalstva predvsem
v Se\"erno Ameriko, danes pa to skoro ni več mogoče. Kako bomo
preskrbeli kruha naraščaju? Ali ni absurdno, da morajo naši delavci
iskati (in da najdejo) zaslužek po državah, ki imajo same zaradi
preohljlldenosli premalo "življenjskega prostora" in težijo za razširjenjem svojih mej?
\'sa la vprašanja so med seboj ozl<o povezana. Vidimo sicer,
da njih usodna važnosl počasi prodira tudi v našo zavest. Toda ·želeli
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je, .da bi s·e spoznanje širilo hitreje, v istem tempu kot pri sosedih,
in da bi vsakdo, ki se prišteva le naši narodni skupnosti, doprinesel
po svojih moč'eh delež k naši gospodarski osamosvojitvi.
DODATEI{'

Letošnji mednarodni kongres za gozdni plin (Congres inLernalional du -Gaz des For·ets) je bil v mestu Limoges v Franciji od 15.
do 18. julija. Vršila so se mnoga predavanja in praktični poizkusi
z motorji na lesni ali oglj-eni plin. Med drugimi je tekmovalo 14
osebnih in '14 tovornih avtomobilov. Osebni avtomobili so dosegli
v težkem gozdnem svetu povprečno hitrost 50-55 km na uro)
tovorni pa 32-38 km na uro. Prireditvi so prisostvovali tudi francoski ministri in poslanci.
Po časopisnill vesteh je O cl lJ o r zap rop aga n do do n1 a či 11
pog o n s kih s r -e d s te v pri ministrstvu za gozdove in rudnike
na svoji seji m,e seca' avgusta sklenil, priredili propagandno vožnjo
motornih vozil z uporabo domačega goriva*). Ta vožnja bi se priredila s sodelovanj-em Avtomobilskega kluba kraljevine Jugoslavije v
septembru ali pa v oktobru. 1 ) Dalje je bilo sklenjeno, da se ustanovijo pri vseh banskih upravah banovinski odbori za propagando
domačih pogonskih sredstev in se priredij.o poljudna predavanja
o uporabi teh sr'ea. S tev. Za voznike motornih vozil se napišejo
navodila za uporabo domačih pogonskih sr-edst~v, razen tega se
priredijo tudi tečaji za priučenje uporabe domačih goriv. Ker so se
p.ojavile priložbe, Češ da ni dovolj oglja na razpolago je bi10
sklenjeno1 posredovati zaradi tega pri raznih podjetjih Ler pri
ministru za gozdov·e 'in rudnik,e, da eventualno državne gozdne
upr'lve odpomorejo pomanjkanju oglja. 2 ) Finančno ministrstvo pa
se naprosi za ukrep9 da se banovinska trošarin'a na pnevmatiko za
vozila, ki uporabljajo domača pogonska sredstva ) odpravi.
J

") H.azpravo ))~Jolorji na les in oglje" smo prejeli v juniju. Slika na
str. 171 je iz članka ing. O. Piškorica: ),Drveni ugalj umjesto benzina)
za pogon motornih vozila") Sumarski list 1933. Ure dni š lv O.
J) Poročilo o tej ocenjevalni vožnji bomo objavili po možnosti veni
prihodnjih številk.
2) Kakor sledi iz mojih prejšnjih izvajanL je oglja v naši dl'žavi več
,kot dovolj . Tudi cena oglja je v letu 1938. razmeroma nizka, kajti izvoz v
Italijo) Id je naša največja odjcmulka, se Ludi letos ne razvija ugodno. Pač
pa je treba prodajo smotrno organizirati) podobno kot so to storile drnge
države z uslanoviLvijo prodajnih postaj ( tankov) za oglje in les.

Ekonomična
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poraba lesa je velikega gospodarskega pomena

s

Nov način tlakovanja podeželskih cest ziesomI)
Ing. Stanko Di ro nik (Ljubljana)

V krajih, kJer primanjkuje kamna in gramoza, a jih je zalo priroda obdarovala z gozdovi, si prebivalstvo na blalnih in močvir
nih mestih kaj rado pomaga z lesom, da napravi svoja pota prehodna in prevozna. To so delali na razne načine, včasih kar s
pomočjo butar iz dračja in šibja, drugJe so za ulrdHev pota uporabili v-ejne okleščke ali krcpelca. Te zadnje so okrogle ln neoluplj-ene polagali enega k drugemu na močvirno ozemlje in jih ob
slraneh še vzdolžno priLrdili - torej podobno kot. mostišče pri
mostovih in jim zalo narod pravilno pravi "m·osle"2) (nemško Priigelweg). Precej neroden tlak je 10, brez trajnosti in uporabljiv le
za zasilno utrditev pola.
.
Drugačen je bil način utrjevanja cestišča z lesom pri poizkusih za
LlakovanJe ulic, ki so z njimi pr:ičeli pr~d kakimi 100 leti v Parizu)
Londonu in drugih večjih mestih .. Tedaj so· odbrali les clrevesnih
okleščkov, največkrat pač hrastovih, jih nažagali na 10 do 20 cm
dolg.e čake in jih uvrščali lesno drugega poleg drugega v peščeno
podlago na že obstoječih gramoznih ceslah. Tak lesen tlak so potem
posuli s peskom in z zal.ivanjern z vodo zago stili rege med čoki.
N fl podoben način imamo česl·o v naših krajih že zdavnaj tlakovane veže) delavnice in tudi dvorišča . Ta naČUl se je obnesel
dobro, vendar le tedaj, če je bil tlak dobro zavnrovan pred dežjem
in drugo vlago.
Vplivi takr·a~l1ill Llakovalnih poizkusov z leS0111 v Londonu in
Parizu so dosegli tudi LjUbljano . Bilo je to v dohi, ko so trnsirali
in vršili pripravljalna dela ·z a gradnjo juž,nc železnice, kalere odsek
od Gra.dca d:o Celja j-e bil tedaj že izYršcn in v obratovanju; v
odseku od Celja do Ljuhljmle so zaključevali zadnja del:.1, a od
Ljubljane do Trsta je bila proga še v premišljevanju. Glavni vodja
Leh del je bil geni.alni inženir Ghega,3) ki je sam VIdel londonske
poiz!ms·e jn najbr-že dal potem pobudo za tako tlakovanje y
1) Nanj sem opozoril Že meseca avgusta 1. 193G. v propaganclni brošuri
))Za naš les" na str. 77 s člankom "Tlakujmo cesle v gozdnih pokrajinah na
novodohen način z lesom" in s tem (;lankol1l v "Tehnikt in gospodarstvu"
1936/37., št. 11-12.
2) Der Prtigelweg = moste ali pol iz oldeščkov. Nekateri so za to uporabljali nepl"imerell naziv "pobrunb.llla pol", nakar jih je v Slov. Narodu
št. 226, 3. X. 193G.) v dopisu :Yobrllnčana poL" neki dopisnik okrcal in
poučil lel' opozoril na dr . Glonarjev Nemško-slov·enski 5]0"a1', ki navaja za
nemški "Prtigelweg" slovenske "moste". Pravilnost tega iJ::t"aza potrjujejo
razne naše vasi z imenom :Mostc, ld so še ali pa so bile na močvirllih
krajih, kjer so Lorej nekoč svoje poti utrjevali zmoslami.
3) O lem je na.~el znani puhlicist g. Ante Gaber v ljubljanskem mestnem
arhivu važne podatke v Spiflih in rahmih, kjer je navedeno tudi ime
železniškega inspcktorja Ghege. G. Gaber .je obljubil) da bo o tem šc sam
pisal.
Ing. Gbega je bil zasl1ovalc]j in graditelj južne železnicc. Spomeniki
na Dunaju) na Semmeringu pred velikim predorom in v Trstu spominjajo
nanj.
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razn~h

m·estih ob južni železnici, med lemi tudi v Ljubljani. Menda
so bile tako tlakovane ulice, vodeče od magistrata do stare bolnišnice n~ Ajdovščini, torej današnja Prešernova ulica in del Tyrševe
ceste. Skoro gOlovo je ta hrasiov tlak kmalu propadel.
Nekaj desetletij po prvih pariških in londonskih poizkusih so
načine ilakovanja z lesenimi čoki zelo izboljšali, tako da danes
cenilno iak tlak kot najprijetnejši od vseh številnih načinov
uličnega tlakovanja. Solidno tlakovanje ulic z lesenimi čo ki zahleva
pač vestno izbiro lesa, ki mora bili narezan v enakomernih prizluatičnih oblikah, dobro impregniran in pravilno v vezavi pokladan na
betonsko podlago. Tako cestišče je v higienskem oziru odlično, ne

Dovažanje in PQkladanje lesenih okroglih

čokov

na

peščeno

podlago."")

povzroča

prahu, hlaia in ropota in je vendar za varnost prometa
dovolj hrapavo. Ima pač eno neprijelnost, da je to tudi najdražji
način tlakovanja. Tlak iz regularnih lesenih čokov (Holzst6ckelpflaslel') "imamo danes v Ljubljani v Selenhurgovi ulici in na Frančiškanskem mostu.
V zadnjih letih prinašajo strokovne revije kakor tudi dnevno
časopisje v naših sosednjih državah pogosiokrat vesti o novih
enostavnejših načinih tlakovanja podeželskih cest z lesom. N ajzanimivejše je pri tem, da uporabljajo za laka tlakovanja največkr~l lesne odpadke ali les) ki bi ga sicer zavrgli in pustili
zgniti na gozdnih l1eh. Baje so dosedanji uspehi prav ugodni in so
tako tlakovana poizkusna cestišča po desetih letih lako dobro
ohranjena, da jim prerokujejo še nekaj desetletij trajanja. To je pa
"') Vse slike so iz hro;ure; Oeslerreichischer Holzwirtschaflsra.t.
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že razdobje lrajanja, življenski čas tlakov, kakršnega imajo drugi
naši boljši načini novodobnega tlakovanja.
Tako so na pr. pred več kot deseLimi leti napravili poizkusna
tlakoyanja z lesenimi čoki po nekalerih javnih gozdnih cestah na
Danskem:') To pa kaj enostavno. Izlrebili so ob gozdnih polih
stoJeča bukova drevesa in vejne okleščke razžagali na 7 do 9 cm
visoke čoke. Z okroglimi in nerazcepJjenimi čoki so nato tlakovali
staro že obstoječe cestišče, ki so ga poprej še posuli z nekaj centim·etri peska. S peskom so zadelali ludi preostale odprtine in rege
med čQld ter končno še po vrhu površino utrdili s ceslnim valjarjem .
Najbolj presenetljivo pri tem poizkusu je dejstvo, da so uporabili
svež, še sočnat bukov les, ki ga večinoma niso niti impregnirali
proti gnilobnemu razkrajanju.

Na

peščeno

podlago položene

čoke

ulisnejo in u!rde v Lleh s cestnim valj arjem

V Nemčiji je delal poizkusna Uakovanj a podeželskih cest z
lesom dr. ing. Deidesheimer iz Berlina,6) ki je svoje uspehe zavaroval s palentiranjem. 6 ) Izvrševal je poizkusna tlakovanja z okroglimi
čoki, kakor tudi tlakovanja z lesom, predvsem z ·odpadki, vejami itd.,
ki so jih razsekali v male kose in pomešal1e s peskom ter bitumnom zvaljali v trdno ccsLiŠčc. "Lesna gramozna cesta" (HolzscholterstraI3e) je nazval ta način. Ni mi znano, če so kje ta način daljšo
dobo tudi ž·e v praksi preizkusili.
Važnejši in večje zaupanje vzbujajoč je Deidesheimerjev način

- - - 4) Deutscher Forslwirt, št. 72, od 8. IX. 1933.; Forslmeister dr. v. Monroy, Berlin : Ueber die Ausfiihl'lmg einer I-Iolzdecke anf allen ausgefahrenen
Wald- und 6ffenllichen SLl'aPJen in Danemark VOl' rund 10 Jahren.
5) \Vicner aUgcm. Forst- und JagdzeiLung, letnik 53, NI'. 50, 13. dec. 1935;
Ing. O. Megele: Die HolzsteinslraBe, str. 227 in 232.
6) Oesterreichischer Holzwirtschaflsrat \\Tien: .Merkblatt uber die neuzeiUiche HolzslraBe.
j
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tlakovanja z lesenimi čaki. Uporabljal je polnosočnat) svež les in
sioer predvsem iz vejnih okleščkov, ki so ga takoj olupili, narezali
in impregnirali. Sočnat les je priporočljiv zategadelj, ker bi se
suh les po tlakovanju sic-er napel pod vplivom vlage ter bi se potem
tlak izbočil ali pa drugače uničil. Odstranitev skorje in takojšnja
imprBgnacija se mora Izvršiti zalo, da se ne bi posekani les v
gozdu okužil z gnilobnimi klicami. V mrzlih mesecih) to je od oktobra do februarja, ne obstoji nevarnost okužbe in tedaj je možno
olupljenje in impregnacija tudi po preteku nekaj dni ali tednov.
Les je lahko bukov, horov, smrekov itd.

Končno posipljejo vso tlakovano ploskev z ch'obnim in roba'tim silikalnim

peskom, ki ga pofnetejo z hrezovkami· tucF 1'" šprunje mecl
še za\ijejo. z vročim bitumnolll.

čake

in nazad.nje

PaLcnLna zaščita Deidesheimerjevcga na6na tlakovanja tiči v
uporabi impregnacijsk·e soli, torej prcpojilve, ki, je v primeri z
drugimi konservacijskimi' na-tini precej cenejša in izvršljiva z nanlOčitvijo v razlopjni soli, ki s,e lahko sproli pripravlja kar na kraju
graditve ceste. Posebn.ost te solne raztopine je, da se na osnovi difuzije spoji z lesovino celic, kar uspešno preprečuje izplakovanje
odnosno izluženje te im prcgnacijske soli iz lesa, ki bi bil sicer sča
soma zopet izpostavljen gnit ju in glivičnim klicam. Uporabljanje
modr·e galice, zelene galiccl cinko\'cga kloricla, sub1imata in podobnih
soli ima poleg visoke nabu'\'ne cene šc neprijelnost, da jih deževje
pol agoma izluži in izpere, nakar zaščita lesa precl propadanjcm preneha; zalo jih Deidesheimcr odklanja.
Kot že omenjeno, se mora v polctnih mesecih les čiulprej olupiti
in zaščitili z napojitvijo v posoeli s popisano solno raztopino. Posekani. les, ki je določen za tlakovanje, mora biti hranjen v senčnem
kraju in prepoj-en takoj ali največ dva dneva po olupljenju. Posebna
pre\"idnost je potrebna pri bukovjni, ki je zavoljo velike množine
beljaka vine, nahajajoče se v njenem drcvesnem soku, šc posebno
podvržena okužbi in gnilobnemu razkrajanju .
Okrogli leseni čaki so položcni za Lak L1ak tesno drug k drugemu in
zasipani potem z robatim kamenitim zdrobom, ki ga še s preplavlja-
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nJem z vodo čim bolj zagoste. Prostih, z zdrobom napolnjenih odprtin preostane povprečno 30 o/r> od celotne površine. S cestnim valjarjem vlisnejo nalo čoke v peščeno podlago, pri čemer se zarijejo
posamezni ostri delci kamenitega zdroba tudi precej v stranice
lesenih čokov, kar jih samo bolje poveže v skupnost. Tlakovalno delo
zaključijo z zalivanjem cestne površine s kako vročo bitum-ellozno
emulzijo in s ponovnim posipanjem s kamenitim zdrobom ter jo
še enkrat zvaljajo.
le pred petimi leti so napravili taka poizkusna cestišča v N emčiji, Avstriji, Svici in Ceškoslovaški. Uporabljali so pri cesti v okolici
Dunaja (\Vienerwald) bukov les, pri solnograški zvezni cesti blizu
:Mauterna (1. 1934.) in v ·o kraju Bruck an der Mur (1. 1934.) na Staj erskem smreko in deloma lu di macesen. Pri kopališču v Beljaku7)
(1. 1934.) so vzeli bor in smreko, kjer so potem zalili zdrob v regah
in površino tlaka najprvo z vročo asfaltno emulzijo v razmerju
30 o/r> asfalta in 70 o/r> vode, nato v drugič z emulzijo v razmerju
50 r>/o proti 50 % in so končno površino posuli z bazaltnim zdrobom
zrnatosti 5 do 8 mm . Tako utrjenim cestiščem prerokujejo strokoynjaki vsaj 25 letno življenjsko dobo.
Končno navajam po ing. Megelu7) še nekaj kalkulacijskih podatkov. Po njem je treba računali pri 10 cm visokih čokih z 0'.1
do 0"13 mS lesa vejnih okleščkov za m2 tlaka. Pri višini čokov 15 cm
se zviša potrebna množina lesa na 0"165 do 0"2 mS/mz. Z enim prostorninskim m·e trom (1 prm) drv bi bilo potemtakem mogoče tlakovati
7'7 do 9 mil cestišča z 10 cm visokimi čoki. En kilometer cestnega
tlaka z 10 cm visokimi čoki je mogoče izvesti s tole množino gradiva:
lesa okleščkov (0 8 do 12 cm) .
300 pnn
impregnacijske soli. .
. 420 kg
zdr.oba za posteljico (po l/S zrnosti O do ;) mm,
5 do 15 mm, 15 do 25 mm) .
130 m '~
finega zdroba zrnosti 5 do 15 mm za zvaljanje in za
zagostitev reg . . .
15 mS
silikatnega zdroba zrnosti 5 do 8 mm z.a površinsko
posipanje po biLumiranju
20 m~
pol·eg tega še stroški za bilumenozni preplesk ali pa
sprameksiranje .
Za našo z lesom bogato zemljo bi bilo precejšnje narodnogospodarske važnosti, če bi navedeni način novodobnega tlakovanja s
svežim lesom temeljito proučili in pričeli vsaj s poizkusnim tlakovanjem kak·e naše podeželske ce-;te, ki vodi po gozdnati pokrajini.
Kakor je razvidno iz časopisnih poročil v 'tujini, so to za promet
izredno prijetne ceste brez prahu, blata in ropotanja - avendar
trajne. Posebnega poudarka je vredno še dejslvo, da bi gradili tako
cestišče lahko iz povsem domačega gradiva, to je manjvrednega lesa,
ki ga v krajih, oddaljenejših od železnic, navadno kar zavržejo, in
pa s samimi domačimi delavci, ker je delo povsem enostavno .
7) \Vicner allgem. Forst- und Jagdzeilung, letnik 53, 1935.) str. 157:
Eine HolzsteinstraBe hei Warmbad Villaeh; dolžina 2 km.
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Oroije . gozdnih ' in lovskih

čuvajev

Ing. Anton šiv i c (Ljubljana)

Zapriseženi organi z značajem javne straže (tudi čuvaji v privatni
službi), ki pred pristojnim oblastvom položijo po veljavnih predpL~ih pris·ego za vršenje čuvajske službe, smejo v smislu čl. 16.
zakona o posesti in noš·e nju orožja z dne 14. junija 1928., Ur. L
štev. 260/72 iz 'lela ' 1928., ter § 15. pravilnika k navedenemu zakonu,
Ur. 1. šle.V. 275/..177 iz leta 1928., imeli in nositi (nositi le tedaj,
kadar so v služb-i) orožje kakršne koli vrste po na r avi svoje
službe. in predpisih o njihovi organizaciji.
Organi z značaJem javne slraže so zapriseženi gozdni~ lo\'ski1
polj )ki ribiški, vinogradniški, rudarski i. clr. čuvaji.
N!13 gozdarje zanimajo predvsem zapriseželli gozdni in lovski
čuvaji.

Kat·e re vrsle orožja S111ejo v službi nositi ti čuvaji in kakšne
dokum·ente morajo imeti, ki jih upravičujejo do nošenja orožja
v službi?
1. Zapris·eženi lov s k i čuvaji.
.
Po § 43. zakona o lovu z dne 5. decenlbra 1931., SI. 1. šlev.
SLi/7 iz leta 1932.) 202/16 in 115/19 iz lela 1935.) morajo lovski
čuvaji v službi 'nositi puško, legitlmacijo o opravljeni prisegi iri
službeni znak. Po § 45. z. o 1. in čl. 8. pravilnika minislra zj
gozdove in rudnike z dne 15. oktobra 1935., šlev. 22.222, dobijo
lovski čuvaji po prisegi potrdilo, ki jim služi obenem za legi limacij'o
in dovolilnico za po.set in nošenje orožja. CV dravski hanovini
je ta dokument iz rnmenega kartona.)
V . čl. 11. eH. mjl1islrskega pravilnika je predpisano, da sme
im·e ti lovski čuvaj sledeče lovsko orožje: 'enoc-evko, dvocevko,
lroccvko, lovsko karabi'nko ,*) lovski re\'olver in pobočno orožje.
Oel tega ' orožja nosi v službi tisto puško, ki mli
j o o cl red 1 lov s ki g o s pod a r.
Pripominjam, da je pri nas za lovskega čuvaja v službi najpriInernejša polurisanica, ki ima eno gladko Gev' (za šibre) in eno
risano cev (za kroglo).
2. Zapris·e ženl g o z dni čuvaji.
Po § 136. zakona o gozdih z elne 21. decembra 1920., Ur. 1.
št·ev. 162/35 iz leta 1930., se mora vsakdo, ki mu je poverjcno
varstvo gozdov, po pr·edpisih · zapriseči. S prisego postane organ
javne straže ter 'uživa pravice teh organov. Po položeni ' prisegi
prejme gozdni čuvaj posebno izkaznico, izdano na osnovi čl.. 2.
uredbe ministrlva ' za gozdove in rudnike z dne 1. aprila 1-920.,
Ur. 1. štev. 172/41. CV .dravski banovini je ta izkaznica iz rdečega
kartona.) Pol.eg te izkaznice prejme šc posebno legilimacijo za
"') Za lovske karabinke je po § 5. pravilnika k zakonu o posesti iu
nošenju orožja smatl-ali lovske puške za kroglo z eno cevjo ali · "eč
cevmi, izmed kalerih sme bili ena tudi za šibre.
.
..
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posest in nošenje orozJa (čl. 16. zakona o poses'(j in nošenju
~orožja z dne 14. junija 1928., Ur. 1. štev. '26b/72, tcr § 1-5'. pra...
vilnika le temu zakonu) Ur. 1. štev. 275/77 iz leta 1928.; v dravski
banovini Je ta legitimacija IZ zelenega kartona).
Gledc vrst orožja, ki jih sm~ nositi gozdni čuvaj v službi,
je preudari ti sledeče:
Gozdni čuvaj je večinoma postavljen l i zaprisežen za ču
vanje gozdov) pa tudi za čuvailje -lova. To _velja -posehno za op.e
gozdne čuvaje, ki so· nameščeni na pbseslvih tako velikega obsega,
da pi'ipacla tem posestvom pravica do lastnega lova. Takšni čuvaji
so upravičeni nositi gori označeno orožje.
Ako pa gozdni čuvaj ni postavlJen tudi za čuvanje lova, ne
potrcbuJe puške za šibre; nosi jo v slu~bi navadno le tedaj, ako
mu Lo lovski upravičcnec izrecno dovoli (§ -33. zakona o lovu prepoy-eclujc hojo s puško po tujem lovišču).
_
Gozd.ni -čuvaj bi moral ilneti in v službi nositi kako drugo
strelno orožje, in sicer takšno) kakršno mu služi za njegovo osebno
varnost in za varovan}e imetja, ki 111U ;je p6verjeno v čuvanje,
t. j. gozdov. S Lem vprašanjclTI se .ie svoj čas bavila osrcdnja
uprava Zvez lovskih društev, Svoj sklep je predložila ministrstvu
za notranj-e posle, ki je z razpisom z dne 12. marca 1934., štev.
iI-86gB odredilo podrejenim oblastvol11, da naj ga· vpoštevajo. Ta
sklep se glasi:
a) da se gozdnim čuvajem (državnim, samoupravn.im: občin
skim, č.l1v.1jem Imovinskih občin, zemljiških zajednic, privatnim in
dr.), dalje po.ljskim in vinogradniškim čuvajem zabrani nošenje
pušk za šibr,e, ako niso ti čuvaji zapdseženi -obenem tudi za
čuvanje lova;
b) da 1110rejo v odsla'vku a) navedeni čuvaji kol organi. javne
straže nositi od strelnega orožja samo revolverje) avtomatske pištole in puške vojaškega značaja.
Temu razpisu nasprotno pa Je islo ministrstvo zrešenjem ldne 12. julija 1937., štev. nI-22.~98 izjaYilo, ela sogbša s predlogom minislrstya za gozdov,e in rudnike z dne 5. marca j 93G.,
štev. 54.90/36, ki je zavzelo stališče, da potrebujejo l,gozdarski uradniki, logarji in zapriseženi lovski čuvaji" v službi revolver ali
aVlomatsko pištolo, puško za šibr·e in puško za kroglo. (Ni povsem
jasno, ali je mišljena samo gozdarsko osebje na državnih, samoupravnih in privatnih veleposesLvih ali lucU ouo gozdarsko in gozdnočuvajsko osebje, ki je nameščeno, ela čuva take gozdove, ka.terim ne
pripada pravica elo lastnega lova. To osebje hodi z orožjem po tujem
]OViŠČll. Zadevo bi bilo treba razčistiti. Pobudo naj bi dala Zveza
lovskih društev).

Kupujte strokovne knjige in liste!
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Dopisna gozdarska -posvetovalnica
ODGOVORI
28. Orožje gozdnih

čuvajev.

Na vprašanje smo prejeli izčrpen odgovor ing. A. Sivica, ki ga
objavljamo kot poseben članek v tej številki pod naslovom ,,0 rož j e
go 7, cl nih inI o v s kih ču vaj e vl<.
Ure dni š t vo
29. Izbira drevesnib vrst za pogozdovanje.

Predvsem ni bilo prav, da ste na svojem zemljišču izvršili golo
ker se je s tem le še bolj omogočilo razdiralno delo vre~
m·e nskih vplivov (dež, nalivi, sneg in dr.). Zaradi samega zavaro~
vanja zemljišča je potrebna čimprejšnja pogozdiLev goljave. Glede
na visoko lego bo primerno, da zasadite goljavo z macesnoll1, pomešanim s smreko. Saditi in gojiti macesen v čistih sestoj ih ni prisečnjo,

poročljivo.

Prav Lako ni primerno saditi mace3en med duglazijo. Duglazija
ne trpi stranskih priLiskov in zasenčenja; zato je ne smenlO
saditi skupaj z drevesnimi vrstami, ki v mladosti hitro rastejo,
kakor na pr. ravno macesen.
Duglazija uspeva v globoki, sveži in prstenasti zemlji, ki mora
imeti severozapadno lego. Zahteva tudi precej zračne vlage in
mnogo padavin (800 mm na leto). Najprimernejše je, saditi duglazijo
v · čistih sestojih ati v večjih skupinah skupno s smreko. Duglazija
raste, zlasti od tridesetega leta dalje, mnogo hilreje kot domači
igJavci in ima prvovrsten les; zalo bi jo bilo treba zaradi teh odličnih
lastnosti · čimbolj razširiti po naših gozdovih. lug. Franjo J li Il ar
namreč

30.

Toča

in gozd.

Vprašanje, kako delujejo gozdovi na padavine, še ni dovolj razjasnjeno. Vendar smemo trditi, ela mnogi precenjujejo pomen gozdov
glede na množino in čas padavin, podc2ujujejo pa delovanje gozdov
pri zbiranju in odtekanju vode) ki pride na zemljo s padavinami.
Odgovore, ki jih bomo, kakor upamo, brez dvoma prejeli na Vaše
vp:rnšClnj-c, Vam bomo takoj po prejemu izročili.
Ure dni š t vo
31. Prepoved hoje skozi gozd.
Gre za vprašanje) ali obstaja služnostlla pravica do h:o j e po
tujem gozdu.
Patent z dne 5. julija 1853., Drž. avstr. zale štev 130., je odpravil enkrat za vselej priposestvovaJ.lje užitka gozdnih pridelkov v
gozdu, pašne pravice na katerih koli tujih lleh in vse služnostne
pravioe v gozdu ali na tleh, ki so določene za gozd. :Med ~'1ke služ·nostne pravice spadajo tudi vsa pota skozi gozd, ki pravnoveljavno-
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ne obstoje. Od 1. 1853. naprej torej ni mogoče v gozdu pridobiti
nobene služnostne pravice več in če katera obstoji, se lahko proti
odškodnini odpravi ali vsaj uredi. Ker se more vsaka služnosl:na
pravica šele po trideseLletnem mirnem izvrševanju pridobiti, oziroma
priposestvovati, zato so le tiste služnostne pravice v gozdu, ki niso
odpravljene ali urejene, še veljavne, ki se o njih more dokazati"
da so se 30 let pred t. 1853~ pripo.sestvovale, to je vsaj pred le':
tom 1823.
Za ta čas pa je danes težko dokazati pravico, ako ni nobenih
zadevnih listin ali kake vknjižbe v zemljiški knjigi.
V primeru spora bi razsodilo sodišče na tožbo stranke. (Prirnerjajte odgovor v Kmetovalcu 1912., str. 32)
Ing. Šiv ic

32. Gozdarski vestnik.
1. Uči te 1 ji: "Uprava naj skrbi, da pridobi za naročnike vse
ljudske in meščanske, zlasti pa kmetijske nadaljevaine šole." "Vabile naročnike, da pošilj ajo vprašanj a in skušaj te dobiti odgovore
od čim v-eč sotrudnikov."
2. G o z cl ar s k o o s e b je: "Med Dopisi primanjkuje kralkih
dopisov o raznih dogodkih, ki zanimajo gozdarsko in lovsko oseb-je,
gozdne delavce, km-ele in trgovce. Skušaj te spopolniti list tudi v
lem 1" - "Pridobite solrllc1nike, ki boelo pisali praktične članke iz
varstva, gojenja in izkoriščanja gozdov!"
3. Prof-esor: "Jezik je dober; ureditev lista je spretna. Zbiranje gradiva za gozdarski slovar je splošnega kulturnega pomena
in le želeti je, da se drugo leto nadaljuje in izpopolni z novimi
dOlH~ski. «

4. Arh i t -e k t: »Dobro bi bilo opremiti prvo stran platnic s
prim-ernim naslovom iz večjih in lepših črk!"
5. }VI li o gi: »Z vs-e bino, obliko, papirjem in tiskom smo zadovoljnij zato naj sodelujejo pri listu vsi) ki želijo napredek
naš-e ga gozdarstva, lesne industrije in lesne trgovine. Podpirajte
list s članki in dopisi, z ,oglasi in s pridobivanjem novih naročnikov!"
6. Pri jat -e 1 j g o zda r s tva: "List pogrešam v podeželskih
gostilnah, turističnih postojankah in knjižnicah."
7. Trg o v ci: "Pridobite vsaj še dvakrat toliko naročnikov, kot
jih imate sedaj!" - "Gozdarski vestnik im a oglase samo iz Maribora,
kJe je Ljubljana? Oglasi so koristni za list in za inserenta."
(L'r-e dništvo in uprava se zahvaljujeta vsem, ki so odgovorili
na naše vprašanje. Odgovori so natisnj 2ni v izvlečkih. )

Varujmo in gojimo gozdove
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Statistika
Jugoslovanski izvoz lesa v: septembru 1938.
Po uradnih po.datkih je bilo jzvoženo (v oklcpajih ·~o podatki za
lansko leto) v septel'nbru 73.G6~ Lon
lesa za 67,690.000' din . (117.291 ton
za 107,013.000 din). Od tega odpade
na ILalijo 20.010 ton za 13,472.000 din
(44.802 Loni za 30,162.000 din), Nemčijo 19.169 Lon
za 21,215.000 4in
(7.621 ton za 13,350.000 din), Anglijo
8.910 ton za 9!452.000 din (16.703 Lone
za 18,879.000 din), Madžarsko 4.042
ton za 3,359.000 din (13.308 ton za
8,430.000 din) in na Grško 6.802 toni
z 4,735.000 din (7.028 ton za 5,116.000
din).
V prvih devetih mesecih jc bilo
izvoženo 712.703 tone lesa za 635 mi-

lijonov 633.000 din (011.077 ton za
857,147.000. din), in sicer 576.369 ton
gradhenega lesa za 4&8.0·12 din, .59
Lisoč 135 ton železniških pragov 'za
36,296.000 din in 29.84 ton drv za
7,325.000 din. Italija je kupila 197
Lisoč 720 ton
za 137,180.000 din
(226.420 ton za 168,182.000 din), Nem6ja 140.164 top za 152,831.000 din
(127.785 ton za 153,951.000 din), Anglija 80.723 ton za 95,227.000 din (151
tisoč 733
ton za 178,765.000 din),
?I'ladžarska 74..877 ton za 43,596.000
din (99.8GG ton za 60,390.000 din) iu
Grčija 46.209 ton za 32,881 .000 din
(45.758 ton za 3S,227.00G ·din).

Jugoslovanski izvoz lesa v oktobru 1938.
Po uradnih podatkih je bilo izvoženo (v oklepaj ih so podatki za lansko leLo) v o k Lob r u 85.063 Lon lesa
za 79,200.000 din (95.3,1-1 Lon za 86
milijonov 500.000din). Od tega odpade na Ilalijo 24.775 lon za 15 milijonov 700.000 din (28 .814 ton za.
20,700.000 din), Nemčijo 22.017 ton
za 25,200.000 din (6.971 LOll za 8
milijonov 600.000 din), Madžarsko 9
tisoč 225 ton za 8,100.000 din (10.036
Lon za 7,000.000 din), Anglijo 3.488
ton za 5,500.000 din (13.043 ton za
16,200.000 diu ). Grčijo 6.061 LOI1 za
-1,300.000 diu (5.478 lOll za 3,900.000
din), Palesl.ino 1.548 ton za 1,'100.000
din (531 ton ha 400.000 din) in Španijo 73 ton za 100.000 din (nič).

v prv i h des eti h lU C ~ cci h je
bilo izvoženo 797.766 ton za 714.
milijonov 900.000 din (1,006.1.18 lon za
973,700.000 din), kar pomeni po količini 21 %
in po vrednosti 2G %
manj kot lani. Ilalija je kupila 222
lisoe 4·95 ton za 152,800.000 din (255
tisoč 23·1 Lon za 188,900.000 din), Nern<::ija 151.073 ton za j64,200.000 din
(108.300 LOll za 131,000.000 din), :Maclžal'skn 84.102 toni za 51,700.000),
Anglija 84.211 ton za 100,700.00"0 din
(167.778 ton za 194,900.000 din): Gr6ija
52.270 ton za 37,200.000 din (54.236
Lon .za 37,100.000 din), Paleslina 8.323
Lon za 7,100.000 din (8.534 ton za
7,'100.000 'din) in španija 745 ton za
700.000 din (733 ton za' 700.000 din) .

Slovenski izvoz lesa v letu 193ft
Zanimanje za slovensko. gozdno ln
lesno gospodarstvo rasle iz dneva v
dan. Za spoznanje stanj a te najvažnejše gospodarske panoge so potrebni poleg drugega zlasti zanesljivi
slalistični podatki. Doslej je na razpolago že mnogo slatističnega materiala; tu je omeniti predvsem vsakoletna Poročila o gozdarstvu in
lovstvu, ki jih sestavlja gozdarski
odsek banske uprave v Ljubljani.
Potrehnemu in Twristnemu delu za
statistiko, ki ga opravlja gozdarski
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ods·ek. se je,' sedaj pridružila še
Kmetijska zbornica v zavesti, da jc
čim točnejša stalistika podlaga za
pdmernc predloge in ukrepe pri pospeševanju gospodarstva. Tako je
med drugim zbrala podatke o lesnem izvozu Slovenije v letih 193G.
in 1937. V naslednjem podajamo po
njenih podatkih pregled slovenskeza
lesne'ga izvoza v letu 1936., podaUd
za lan sko leto pa bodo natisnjeni
v 1. Š tevi1ld drugega letnika Gozdarskega vestni.ka.

Lesni izvoz, iz SloveItije v druge ba'novine leta 1936.
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Vsega skupaj
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Zakoniti predpisi in okrožnice
Nekateri novi zakoniti predpisi.
(Iz Službenega lista dravske banovine 1938.)
Telefonski promet (438/ 80).
Odločba o denarnih kaznih po poslovnem redu za industrijska podjetja (485/80).
Poslovnik posvetoyalnega odbora za oskrbo države s tekočim gorivom (488/ 81).
Pravilnik sklada za pospeševanje domače proizvodnje tekočega goriva (489/ 81).
Razširitev seznama o blagu, za čigar uvoz je treba dobiti predhodno
dovolitev odbora za uvoz pri Narodni banki (494/81).
Uredba z zakonsko močjo o po vračilu .škode, slorjene naJdep.oma iz
političnih nagibov s lem, da se tuja imovina uniči, pošlwduje, požge ali
opleni (303/83).
Uredba o Nacionalnem instiLutu za gorivo in rude (504/83).
Pravilnik o delu in poslovanju v Nacionalnem inslituLu za gorivo in
rude (508/84).
Odredba o prevedbi l,eruit:ncga laboraLorija oddelka za upravo dZ'Ž .
rudniških podjetij v sestav oddelka za vrhovni rudarski. nadzor lwt odsek
z nazivom "Nacionalni institut za gorivo in rude" (509/8 1).
Pravilnik o denaturiranjn, prodaji in konlroli porabe white-sp irita
za industrijske namene (311/85).
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvrševanju rokodelstev brez stalnega poslovališča (513/85).
Avtentično tolmač enje uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov (516/85).
AvLentično tolmačenje posameznih določb uredbe o likvidaciji kmeLskih
dolgov (517/85).
Avlenličllo tolma<::cnje lU'cdbe o zaščiti denarnih zavodov in njihovih
upnikov za hranilnice javnopravnih teles (521/86).
Sprememba določbe ministra za finance glede potrdil o zavarovanju
valuLe(522/8G).
Pojasnilo k odločbi ministra za finance glede potrdil o zavarovanju
yaluLe (522/ 86).
Tejefonski in telegrafsl,i promet z inozemstvom (533 /87) .
Pravilnik o obliki, sestavi in oznamenova.nju elektroštevcev il] o
mejah njih naLatlČnosli (536/88) .
Avtentično tolmačenje 1. odst. 2. člena uredbe o likvidaciji kmetskih
dolgov (537/ 88).
PI' avilnik o denatnriranj u, prodaji in kon lroli \vhiLe-spirila za industrijske namene (511/85 ).
1

Nova ždezniška larifa za deske.
Oel 21. novembra 1938. ill elo preklica, toda najdalje do 20. novembra H)39., velja za jelkove, smrc];:o\,c

in borove deske tariIa 20 E (Jugoslovansko-nemška železniška ?NeZa, Spt
614-20 E ).

N uredba glede sekallja in prodajanja

božičnih

drevesc.

(Službeni lisl 1932 št. 733/92.)
Na podslavi §§ 11., 75., 76., 79.
in 166. zakona o gozdih z dne 21.
decembra 1929., "Uradnega lista" št.
162/35 iz lela 1930., se predpisuje glede sekanja in prodaje božičnih drcv('sc nasLopna nareclba :

1. V nedoraslih gozdih je prepovedano sel~anje mladih iglasLih dreves
za božična drevesca, ako bi se s tem
ogrožal ra7..yoj ali obsLoj teh gozdov.
Za božična drevesca se smejo sekati in prodajati v prebil'alni sečnji
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samo drevesa, ki se dado izločiti za
čiščenje in redčenje sestojev. Golc
sečnje mladih sestojev na o. 2 ha
celokupne ptoskve na isLem posesLvu,
se smejo izvršili ob upošlevanju § 75.
zakona o gozdih le po poprejšllji
prijavi občemu upravnemu oblasi.vu
I stopnje
Oni posestniki, ki so dolžni imeli
gospodarski načrl, javijo pridobivanje božičnih drevesc s predpisanim
jim "predlogom za sečnjo", odnosno
za "gojo gozda".
2. Kdor prodaja ali prevaža božič
na drevesca, mora dokazati njih izvor s potrdilom županstva one občine, v kalere območj u so bila drevesea posekana. To po trdilo, ki ga
izda županstvo po predpisanem vzorcu) mora imeti oseba, ki prodaja
ali prevaža božična drevesca, pri
prevozu ali prodaji vedno pri sebi
ter ga mora pokazati na zahtevo
gozdarskih, javnovarnostnih, dohoda.rstvenih in tržnonadzornih organov.
3. 2upanstvo mora na potrdilu zabeleži Li kolikor mogoče točno množino dreves, ki se izsekaj o, dan, do
kdaj velja po trdilo za izvoz iz občine, in trg, kamor so drevesea namenjena.
4. Ako županstvo upravičeno dvomi o jzvoru dreves, ne sme izdati potrdila ter mora zadevo nemudoma
javili okra.inemu načelstvu in pristojni orožniški postaji.
Božična drevesca, ki se prevažajo
ali prodajajo brez predpisanega potrdila ter obstoji o njih upravičen
sum, da so sumljivega izvora, se zaplenijo.
O tem se mora takoj obvestiti

okrajno načelstvo in pristojna orožniška postaja. V mestih z lastnim
štalutom naj se lakoj ukrene, kar je
potrebno za uvedbo kazenskega postopanja .
Osebe, ki prenašajo, odnosno prevažajo posamezna božična drevesea
od mesta prodaje do stanovanja, niso dolžne imeti potrdilo o izvoru.
5. Ce se komu izda potrdilo ia
množino nad 300 drevesc, odnosno
več, četudi
zaporednih potrdil in
prese~a vsota vseh drevese že število JOD, mora županstvo to lakoj
sporočiti pristojnemu okraj nemu načelstvu; o potrdilih, izdanih za množino pod 300 drevesc, naj županstvo predloži najkasneje do 31. januarja vsakega leta seznamek pristojnemu ol<rajnernu načelstvu z navedbo, kdo je sekal, kje, koliko in
kam so bila dreves ca namenjena.
6. Ako se potrdilo ne uporabi v
njem navedenem veljavnem roku, se
sme izdati za ista drevesea novo le
tedaj, če se staro po trdilo vrne. Cc
se slaro ne vrnc, se izda potrdilo r
kakor bi šlo za novo množino drevese.
7. Prestopki te naredbe se kazIlUjejo, kolikor ne veljajo zanje predpisi kazenskega zakona, po predpisih
§ 166. zakona o gozdih.
Razveljavljajo se:
naredbe velikega župana ljubljanske oblasti z dne 4. novembra 1932.,
G. br. 152/12, "Uradni list" štev .
447/166 iz leta 1927., naredba velikega župana mariborske oblasti z dne
5. decembra 1927., G. br. 756/1, in
naredba ces. kralj . namesrn. za Stajersko z dne 1. decembra 1910., dež.
zakona štev. 63.

Vzorec izvornega potrdila za

božična

dreyesca.

POTRDILO.
Podpisano županstvo poLrjuje, da je g.
iz
posekal v lastnem gozdu
kupil Y gozdu g.
iz
božičnih

drcvese (število je treba z besedami izpisati).
Drevesea se i.zvozijo na vozu, avtomobilu, po železnici.
To potrdilo velja do
2upanstvo v _
. dne .. _
(Pečat)
2upan:
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Dopisi
GOZDARJI NA DU2. STROI(OVNEM IZPITU V LJUBLJANI.
Pred izpiLno komisijo kralj. banske uprave 7.a drž. slrokovni izpit
uradmških pripra.vnikov z nepopolno
srednješolsko izobrazbo za administrativno pisarniško službo v gozdarski stroki so dne 28. in 29. nov.
t. 1. uspešno opravili izpit uradniški
pripravniki - gozdarji: Kafol Dušan,
Poločnik Martin, Broman Avguštin,
Geršak Ivan, dodeljeni okrajnim na.čelstvom v Skofji Loki, Murski Soboti, Drayogradu in Radovljici.
Ing. Janko Ur bas

•

BOLEZEN ZELENIH DUGLAZIJ.
Svicarski in nemški časopisi poročajo, da so se začele na duglazijah
širiti razne bolezni. Najbolj nevarni
sla holezni iglic, ki jih povzročala
Rhabdocline pseudolsugac in Adelopus G5.umanii; slednji se vedno
bolj nevarno širi med zelenimi duglazijami. Zaradi tega so nekatere
gozdne uprave že prenehale pogozdovali z duglazijami.
V Nemčiji so državne oblasti p'revzele v svoje roke dobavo duglazIjevega semenja iz Amerike; tako si hočejo zagotoviti semenje listih vrst
duglazij, ki so odpornejš~ proti bo~znim.

s. s.

ALI NI SKODA 1
V pohorskih gozdovih natešejo vsako leto mnogo tJ.'amov. Skoraj povsod vidimo, da se pri tesanju gleda
prav malo na bodočnost gozda. pustimo n~ slrani, da se vzame iz gozda
pri "prebiranju" često tisto drevje,
ki bi moralo še oslati, toda tudi
tešejo navadno drevesna debla l.;:ar
na mestu, kamor je drevo padlo. Tako so po celem gozdu raztresene
trsl<e in lubje. Trske ostanejo nesegnUe po več let in tako ovirajo
naravno podmlajanje gozda. Semena
na trskah ne vzkaUjo in že rasto~
podmladek se posuši. Trditi smemo,
da nastaja zaradi tega mnogo praznin, ki izdatno zmanjšujejo vrednost
gozdov.
Zalo hi bilo dobro, da zahtevajo
posestniki in gozdarske oblasti tesanje na potih in v ta namen določenih mestih .
Ss.

PREPOVED IZVOZA čRNEGA
GABRA.
Nedavno je bil nekje sprožen predlog, naj se prepove izvoz črnega
gabra, da bo imela domača sLrugarska obrt zagolovljeno pol.relmo
surovino.
Crni gaber (Ostrya earpini-folia)
rasle večinoma kol grm na južnih
strmih in skaInalih kraških pobočjih
in ima važno vlogo pri zaščili leh
pobočij pred izpiranjem in oelnašanjem zemlje. Na boljših položajih
pa raste ludi visoko v lepo dehlo.
V gostejših seslojih so taka debla
gladka in za tehnično rabo primerna.
Crni gaber rasle zelo počasi, zaradi
česar je tudi ks lega gabra izredno
č.vrst. Uporablja se zlasli za strugarske izde1ke, za čolničke v tekstilni
induslriji in sploh za izdelke, za
kalere je polrebna velika čvrstoča
in odpornost proli izrabi.
Zadnje čase se mnogo črnega gabra izvaža v inozemstvo. Kllpci pa
za les ne nudijo niti približno one
cene, ki usl.reza vrednosli lesa; ponekod so celo za gabrovino plačevali man] kakor za drva. čeprav
p~ svoji vrednosti ne zaoslaja za
hrastovim lesom.
Glede na lehnično vrednost in svoje gozdno-zaščitne lastnosti je potrebno, da se črni gaher obvaruje
pred iztrebljenjem. Ne more pa se
brez nadaljnjega sprejeti predlog, naj
se prepove izvoz črnega gahra v inozemstvo, ker bi to neugodno vplivalo na njegove cene; koristno in
polrebno bi bilo nadal.ie, opozoriti
posestnike na vrednosl črnega gahra
in vzbudili med njimi večje zanimanje za njegovo gojenje.
Prosimo ludi, da zainteresirane
osebe sporoče svoja mnen.ia glede
prepovedi izvoza črnega gahra. ki
jih bo Gozdarski vesini1< skupno z
morehitnimi predlogi priobčil v prihodnjem 1etniku.
Ljuhljanska podružnica Jugoslovanskega gozdarskega združenja.
NOVA TOVARNA CELULOZE NA
POLJSKEM.
Neka poljska papirnica bo začela
drl1go lelo graditi novo celulozno tovarno s kapacitelo 200.000 ton lesne
mase za papir.
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Književnost
Posebni predpisi o izkoriščanju gozdov in o zaščiti in gojitvi domačega oreha. Ljubljana 1938. Založila kr. banska uprava dravske
banovine.
Kraljevska banska uprava v Ljubljani je pred kratkim izdala brošuro
"Posebni predpisi o izkoriščanju gozdov in o zaščiti in gojiLYi domačega
oreha".
Brošura vsebuje naslednje posebne, le v dravski banovini veljavne
predpise:
1. zakon o prijavi sečenj iz leta 1922.;
2. nar.edbo o gospodarjenju z nedoraslimi gozdi z dne 25. aprila 1938. ;
3. nareclbo glede sekanja in pl"odajanja božičnih dl'cvesc z dne H . novembra 1932.;
4. naredbo o zaščiti in gojitvi domačega oreha z dne 1. februarja 1934.
(v prečiščenem besedilu);
5. obrazce za prijavo, dovoljenje ali prepoved seč-nje.
Zakonu o prijavi sečenj, naredbi o gospodarjenju z nedoraslimi gozdi
in naredbi o zaščili in gojitvi domačega Ol"eha so pridejanc primerne uvodne
besede, ki pojasnjujejo okolnosli in potrebe, zaradi katerih so bili ti predpisi izdani. Pod črto so objavljeni ludi predpisi državnega gozdnega zakona,
ki prihajajo pd iz.koriš~al1ju gozdov v poštev.
Brošura, ki ima 63 strani, se naroc:a pri gozdarskem odsekll kraljevske
banske upravc v Ljubljani (Knafljeva ulica št. 9/1.) ali pa pri okrajnih naČ€lslvih (pri okrajnih gozdarskih rcferenlih in gozdarjih) ter stane 10"- din.
Posebne gozdarske razmere v dravski banovini, ki se znatno razliku.iejo
od gozdarskih razmer v ostaJ.em delu države in ki je zanje znaUlna velika
razkosanost gozdnih posestev, mali odstotek državnih in skupnih gozdov,
intenzivnost gozdnega gospocial'sLva, izrazita goratosL itd., so zahle\'ale
izdajo posehnih predpisov o izkol'iščavanju gozdov. Ti predpisi vsebuje.io
nekatere omejilyc in utesnilve v svobodnem izkoriščanju gozdo\", ki so jih
nareko,'ale posebne gozdarske razmere in ki jih državni gozdni zakon
izrecno ne nušteYa, kakor so: prepoved močnih prebiralnih sečenj brez
oblastvenega dovoljenja, prepoved prebirnlnih seeenj v nedoraslih gozdih,
prepov,ed sečenj na golo v nedoraslih g(ndih brez oblastnega dovoljenja,
posebne utesnilYe pri izkoriščanju gozelov v hudourniških območjih itd.
Zakon o prijavi sečenj iz lela 1922. vsebuje tudi predpis o soodgo\'ornosli
kupca lesa za lwavilno izvnj anje pred piso,", t":(,sar državni gozdni zakon ne
predvideva.
Poznavanje spredaj navedenih pl'edpisov je ne samo naloga, ampak
ludi potreba vsakega gozdnega poscsLmka. Ti predpisi so bili izdani z
namenom, da se zagotovi takšno gospodarj.enje z gozeli, kakršnega zahtevajo Lemeljna načela umn('ga gozdnega gospodarstva; v ta namen predpisujejo ukrepe, ki so potrehni za pravilno obnovo in gojile\' gozdov, prepo\'CdlljCjO pa dejanja, ki bi mogla v danih razmerah povzročiti opusLošenje
gozda in imeti tudi druge zle posledice. O teh ukrepih in dejanjih pa si
gozdni poseslniki večkrat niso dovolj na jasnem; v navedeni brošuri pa,
ki poleg predpisov o izkoriščanju gozdov vsehuje tudi predpise o gojenju
gozdov (nal'cdba o gospodarjenju z nedoraslimi gozdi), bodo našli man:;ikaj, č:esal" doslej zaradi ncponi:cnosli testo v svojo lastno škodo niso
dovolj upošt('.\'ali.
Zato je hrošura "Posebni predpisi oiz1corišC:a.n.i u gozdov in o zašč:iti
in gojilvi cIoma~ega oreha" vsakemu gozdJlemu posestniku neizogibno potrebna in se zaradi svoje odlične 'infol'lnalivnosti sama na.ibolj priporoča.
Brošura pa je nujno potrebna tudi lesnemu trgovcu, ki se ob vsakem
koraku sreča s predpisi o izkoriš\:anju gozdov, zlasti ŠC, ker vsebuje tudi
daJjnoscžne predpise o prometu z orehovim lesom.
Ljubljanska podružnica Ju~oslo"anskega gozdarskega združenja.
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar
Crke v okroglih oldepajih na }wncu besed pomenijo imena tistih, ki
so te besede rabili v }mjlževnosLij črke voglatih oklepajih na koncu odslavkov pa imena onih, ki so tiste odstavke napisali za to gradivo; odstavke brez črk voglalih oklepajih je prispeval urednik.
B = Dr. Slanislav Bev]<: G = A.vgusl Guzelj, lVI = Ing. Jože :Miklavžič,
N = Ing. Viktor Novak, P = Alfonz Paulin, PI = Pleteršnik, R = Ing.
Alojzij Rus, S = ,Ing. Stanko Sološek, Sl. 1. = Službeni list d.ravske hanovine; S. P. = Slo\'C'nski pravopis, St = Saša Stare, S = Ing. Anton Sivk,
Su ;:...-= Ing. Mirko Suš1eršič, U = Ing . .Tanko Crbas, Z. o g. = zakon o
gozdovih iz lela 1929.
praksi in leoriji upošlevati še razborovec
navadni (goz"č1ni) bor.
ne druge lastnosti posameznih
[NJ
vrst drevja; istjl vrsta drevja rabi
borovje
borov gozd (PI, SP).
namreč v toplej.ših le.gah manj sve[NJ
tlobe kot v hladnejših. V vsakem
gmajna (Su) - Ta beseda pomeni
navadno z grmovjem in slabim
kraju in na vsakem mestu, kjer je
izprcmenjen le eden od žiyljen,idrevjem zaraščen solastninski gazel;
ni pa primeren izraz za grmišče
skih pogojev (vrsta in starost drevja, Ua, vlaga, toplola, veler i. dr.)
(makijo) - [N]
maldja = grmiš<;c (B, N) - [N]
je potrebna za primeren razvoj
drugačna mera sveLlohe. Zalo se
drva = kurivo drvo, das Brennholz
- drva (les za 1mrjavo). - [N]
ludi glede lega ne morejo sestavili
cepljenje (Su) = cepljena polcna
pravila, Id bi bila veljavna povSDd.
(drva> - (NJ
grmišče (B, N) makija, šikara.
PD različnih potrebah in zahteGmajna (Su) pomeni navadno z
,"ah dreves glede na sončno svegrmovjem in slabim drevjem zar:lUobo delimo drevesa na svetlobna,
ši::en solastninski gozd in ni primesenčna in polsenčna drevesa. Sveren izraz za makijo. - [NJ
tlobo praIdično urejamo z gojesvetloba = svijello, das Licht njem o'ozdoY v prvi vrsti. s podSončna svetloba. je zaradi usvamlaj anjem, čišt:enjem, redčenjem in
janja drevju in grmovju neobhodsečnjami.
no po Lrebna. Pri nsvaj anj u se tvo- šikara = grmišče (B, N) - [NJ
ri v zelenih listih in iglicah ob
topolol'ina - lopolorina, das Pappelprimerni svetlobi in toploli iz ogljiholz.
kovega dvokisa in anorganskega
lopolov les = topolovina.
lrš (glej sLI'. 213). - V Bohi.nju 'in
rastlinskega soka organska hrana;
razen tega vpliva svetloba v odo Ico lici Bleda pomeni heseda stalot-ilni meri še ua obstoj, rast in
ro hukovo drevo, ki je ostalo v
obliko drevja, grmovja in drugih
mlajšem ali drugem sestoju, ObirasUin.
čajno je deblo vejnalo in ~~často s
Razne vrste drevja rabijo in zahširoko in nizko lu·ošnjo. Navadno
tevajo različno množino svetlobe,
so laka debla zrasla iz nekdanjih
Jd pa ne sme bili manjša od najpričuvkov. Nemški bi se takemu
potrebnejše in ne večja od na,idrevesu moglo reči 'Volf. Po rasti
večje količine; vsaka vrsta nam.ret:
podobna jelova debla imenujejo v
rabi neko določeno mero svetlobe.
okolici Lancovega "češnja", [R]
Največ
sveLlobe zahlevajo ma[rš - v Alpah rabijo besedo trš za
cesni, najmanj pa tise. Glede na
dl'evo, Id pade vsakemu v oči zakoličino sončne svetlobe, ki jo zaradi svoje starosti in oblike. To so
hlevajo in po tr.ebujejo drevesa, bi
debela, grčast.u in vejnata drevesa,
bil vrslni red glavnega dl'evja prinavadno z že suhim vrhom. Ta izbližno naslednji: macesen, breza,
raz sem slišal - domači ga rabijo
rde6 bor, topola, vrba, dob, graza stare macesne, jelke in bukveden, jesen, koslanj, črni bor, črna
zlasti ob višinski gozdni meji in v
jel.ša, zeleni bor, javor, smreka,
smislu zgorajšnje razI ase (R) za
gaber, bukev, jelka in tisa. Pri
drevesa. iz predraslkov ul neposetem vrstnem redu pa moramo v
kanih pričuvkov. - [S]
j
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Lesna trgovina
Cene lesa na ljubljanski b01Zi v novembru 1938.
(Trgovski list 1938/128.)
Smrekovina in
jelkovina:
hlodi I., 11., monte
brzojavd drogovi. .
bordona;i merkanlil.
filerji do 5'/6'
trami oslalih dim.
škorete, konične, od
16 cm dalje . . .
škorele, paralelne, oti
16 cm dalje . . .
škorele, pod'm ernc od
10-15 cm. . . .
deske-plohi, leon., od
16 cm dalje. .
deske-plohi, par., od
16 cm da:je. . .
brusni les za ce:u~ozo
kralice za 100 kg.
Buko\·tna:
hlodi od 30 cm naprej, 1., II.
hlodi za furnir, či
sli, od 40 cm naprej
deske-plobj, naravni,
neobroblj .) monte
deske-plohi, naravni,
o stro robi, 1., Il.
deske-plahi, parjeni,
neohroblj., montc
deske-plohi, parjcl1i,
ostrorobi, 1., II.
Hrasto\,Sna:
hlodi 1., II., premera od 30 cm da;je
bordon ali
deske-plohi, boules

130'120'160'175"165'-

170'170'180'195"185'-

380"- 420'440' -

'1 80'-

350'-

390'-

330'- 350'3GO"- 400'120'-- HO'.38'42'-

90"-

130'-

200'- 230'-

deske-plohi ,
neohrobljeni, 1. in II.
deske-plahi, ostrororobi (podnice)
frizi LIII., širine. 5,
6 in 7 cm
frizi LIII., širine od
8-12 cm naprej
Orehovina:
plohi, neparjeni, ncobrobljeni 1., II. .
plohi, parjen~ neobrobljeni, 1., 1r.
Bre!'tovina:
plahi neobrobljeni 1.,

II. ,

400'- 500'320'- 380'520"- 640'-

170'- 300'750'- 850'850'- 950'-

800'~

800' -

900'--:

730"- 800'840" -

950'-·

800'- 950'-

1000'- 1100'380'- 430'-

Ja\'orovina:
plohi neobrobljeni I.,
II. "
Jescn.ovina:
plohi neobrob;jeni 1.,
II.

500'-

600'-

780'-

900'-

Lipo\'ir1a;
plohi neobrohljeni 1 ,

II. ,

250"- 290'-

700'-

l~arkeli:

hrastovi, za ro 2
bukovina, za m 2
2eleznBki pragovi
14 X 24, 2'60:
hrasLovi, za 1 korn,
bukovi, za 1 kom.
Drva:
bukova, za 100 kg
hrastova, za 100 kg
Oglje:
bukovo, za 100 kg

!30'- 520'-

58'35'-

68'45'-

39'-

49'28'-

24'-·
12"-

14'-

9'-

11'-

43'-

55'-

Svicarski lesni trg,
Zunanji politični dogodki so imeli
znaten odmev ·na švicarskem lesnem
trgu. PoleLi so se zmanjšale zaloge
lesa, tako da so bila povpraševanj a
v nekalerih primerih večja od ponudb, Cene hlodov so se dvignile
in zanimanje za ta trg je bilo večje.
Bivše avslrijske lesne izvoznike v

Svico je med drugimi s}{uša}a nadomeslili tudi Ceškoslovaška,
Podoba je, da je jesens]..:o poslovanje dobro pl"er1vsem zaradi odpadanja
cenenih avstrijskih dobav, minimalnih cen, zmanjšanih zalog in povP-čane gradbene delavnosti.

Izvoz češkoslovaškega pohištva v Anglijo.
V zadnjem času je sprejela češli:o- naročila iz Anglije in je s tem zveslovaška industrija pohištva velika
čalo domačo predelavo lesa,
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Lesna' trgovina Slovenije v novembru 1938.
(Od posebnega dopisnil{a
Zašli smo v tako zvano mrtvo ser
zono iu kakor vsak gospodar na
koncu lela seslavi bilanco svojega
dela, tako ne bo napak~ če sedaj
tudi mi v celoti premotrimo statis1iko našega lesnega izvoza.
Po uradnih poda1.ldh doseza vred..
nost lesnega izvoza v posamezne države za prvih devet mesecev t. L sledeče vsote:
Država:
Vrednost izvoza:
Nemčija (z Avstrijo
din 152,831.000
Ilalija. .
" 137,180000
Anglija . . . . .
Il
95,2270:)0
Madžarska . . . .
" 43.5U6 O~)O
GrNja
.....
,,32,881.0nO
To so bili glavni kupci našega
lesa. 'Zanimivo je, da je bil izvoz
lesa v te države v isLem razdobju
lela 1937. več ji, in sicer za sledeče
vsote:

Gozdarskega vestnika.)
Država:
Večji izvoz 1. 1937:
Anglija. .
za din 83,538.000
HaJija
. . za " 31,002000
1\.ladžarska
. . za ~, 16,794.000
Nemčija
."
za " 1,120000
Grčija
. . . . . za"
346.000
Ako vzamemo izvoz v 1. 1937. za
pravilno merilo, sledi iz tega, da
morajo merodajni činitelji težiti z
vso silo za lem, da sklenejo čim
več ugodnih trgovskih pogodb in tako omogočijo' v prihodnji sezoni boljši razvoJ lesnega izvoza, zlasti v
Anglijo, Halijo in na :Madžarsko.
Večji izvoz na Angleško je važen v
prvi vrsli za Bosno, ,loda s tem posred no ni brez pomena tudi za razvoj slovenskega lesnega lrga, dot-im
je povečani izvoz v Halijo in na '!'.'fadžarsko za slovensko lesno gospodarstvo velike neposredne važnosti.

Na dražbi dosežene lesne cene.
Gozdna uprava razlaščenih gozdov
v Crni je na javni dražbi dne 10.
novembra t. 1. dosegla za mehki les,
posekan in spravljen v laslni režiji
na skladišče v gozdu, povprečno tele
najvišje cene za 1 p)m:
o k rog 1 ile s d o 20 cm d e h clin e: smrekov din 81'70, borov GG'·tO,
smrekov s primesjo 10 % borovega

85"-, macesnov 129"52; o k rog Ji
1 e sna d 20 cm d c be) ine: smre,
kov din 110'96, borov 101'12, smre'kov s primesjo 10 % borovega 115'-,'
macesnov 325'01.
Dne 28, avgusta t. 1. je gozdna

uprava razlaščenih gozdov v Kočevju
dosegla na javni dražbi za 1 plm bukovine na panju povprečno diu 40"-.
U.

Povpraševanja iz inozemstva.
753
754
755
771
781

-

789 790 -

7nt
7!J6
797 -

800 -

Atene: les in !wžc.
Limmassol : vse vrste lesa.
Akne: šihje za košare.
Solun: celuloza.
Solun: sadni zaboji in celu·
loza.
l\lene: les.
Kail'o: parkeU.
Solun: les.
Dunaj (Wien): bukovo oglje.
Ml'xiko: Ic-senc plošče.
Breslau: II-d in mehd: le:.;,
celulozni les, lesene plošt-e.

Bat'cclona: železniški pragovi,
Lelegrafsld drogovi in gradbeni les.
S15
A Lene: gradbeni les in pat"keti.
823 - Solun: doge.
8:>5 - Pariz: h.-aslovi furnh·ji.
8:~ti --- I\1ilil1a-VaJos (Grčija): doge.
N3B - Solun: doge.
SlO - Pl'alteln bei Basel: sirkove
meLle.
8-n - Solun: les.
816
Solun: brusni lmmni.
812 -

Ponudb(k iz IUl('mslva.
196 - Vinkovci:

zajčje,

dihul"jl" li·
sU'je, veveric:jt, in dl"uge kuže.
198 - Sv. Vid nad Cerknico: zohotrebci, obešalri'.i, ž'icc in drugi drobni lesni izdelki.
Pripomba: Interesenli nai se ohr-

nejo za naslove na Zavod za pospeše\-ar!jl\. zunanje. trgovine. Beog)'ad,
Hatmt-kl dom. Pn vprašanju naj napišcjo "7.apor~dno številko povprašeY3J1JU 10 kraJ.
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L

Valute in devize
Uradni

tečaji

za december 19380
Finančni mihister je določil za
december sledeče uradne tečaje) po
katerih se imajo izplačevaLi takse po
zakonu o taksah, sodne pristojbine
i. t. d.:
1 napoleondor , .
din 298'50
1 zla ta turška lira
" 339 70
1 angleški funt
238'1 ameriški dolat'
43'70
1 kanadski dolar
"
43'50
1 nemška marka
14'50
1 poljsJd zlot
8'25
1 belga
7'40
1 penga
8'70
1 brazilijansld milrajs
2'1 egiptsld funt, ,
239'1 palesLinski funt.
238'50
1 urugvajski pezos .
15'1 argen tinski pezos
10'0

o

,

,

•

,

1 čilski pezos
. din
1'10
1 turška papirnata lira
"
34'80
100 albanskih frankov ,
1475'100 francoskih frankov
"
130'100 švicarskih frankov
1000'100 italij anskih lir
.
230'100 holandskih goldinal'jev" 2415'100 bolgarskih levov "
44'50
100 rumunskih lejev
,,915'100 danskih kron
" 1065'100 švedskih kron
" 1037'100 norveških kron
,,110' 100 španskih pezet .
»)
32'30
100 grških drahem . .
"
39'100 češkoslovašldh lefon
150'100 finsldh marIc
90'100 letonskih latov
740"-100 iranskih rijalov .
100'Tem tečajem je že prišLet pribitek ("prim"),
l)

l)

Mali oglasi
SUMARSIU LIST, mesečna gozdarska
revija, Id jo Ul'eja nniv. prof. dL'.
Levakovic in izdaja ,)Jugoslovansko šumarsko ndruženje" v Zagrebu, Vukolinoviceva 2., stane
100'- din letno.
DRA Z BAL ESA, Začasna državna uprava razlaščenih gozdo,' v
Ljubljani, cesta 29. oktobra štev.
24/1., proda na javni dražbi, dne
26. januarja 1939
2.240 m 3 iesanih tramov
produkcije 1938 1'00 vagon Straža
pri N.ovem mestu. PojasniJa) pogoji. in tiskovine za ponudbo so
na razpolago pri gornji upravi
in šnmski upravi razlaščenih
gozdov v Straži.
WALLNER FRANC, MARIBOR, Slovenska ul. 18, preparira in nagačuje po najnovejših strokovnih
nač.inih vse vrste divjadi ter kupuje in prevzema v tzdelavo suhe in sveže lwže,
tRNI GABER: od 16 cm premera in
120 cm dolžine naprej kupim
vsako rnnOZlllO. Ponudbe pod
),OSTRYA" na upravo lista,
Prvovrstne in cenene lov·s ke in športne srajce, izgotovljene pa tudi
po meri narejene, dobite v modni trgovini in izd.elovalnici perila lVAN BAB I C, Marib(}r,
Gosposka ul. 24.
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Vse strokovne posle gozdarstva in
lovsh'a vrši pooblaščeni gozdarski inženjer lUIRRO SUSTERSlt,
Ljubljana, Mariborska 17a, telefon 48-12.

Seme in sadike ,'sakO\'fstnega drevja
nudi ,,~Ul\:IA" družba z o. z.
podružnica Zagreb, Boškoviceva
ulica 33. Zahtevajte cenik I
DRAZBA vseh vrst krzna divjadi bo
v Ljubljani 23. januarja 1939.
Pošiljke naj bodo naslovljene na
"Divja koža", Ljubljana, Velesejem.

Žage robidnice znamke "Dve ribi"
z jamsh'om, za gozdarje in gozdne delavce! Samoprodaja: železnina Alfonz MEU Z, Maribor,
Aleksandrova cesta št. 1.
DRAGUTIN čUTIt - VdO\'8. puškarna in trgovina z orožjem j Maribor, Slovenska ulica t8. Zaloga
samokresov, avtomatičnih pišto:l,
lovskih pušk in vseh 'lovskih potrebščin. Lastna delavnica za popravila, izdelovanje novega orožja, montaža daljnogIedov i. t. d.
FELIKS SI{RABL, MARIBOR, Gosposka ulica Il, modna in manufakturna trgovina, priporoča
za.log/l lovskega, gozdarsk~ga lodna in sukna,

