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Svobodna je pot 
Gozdno ill lesllo gospodarstvo imata v zvezi z vsemi drugimi 

luZejstvovallji delovnega človeka važno vlogo pri dviganja gospodar
skega, socialiwga, političllega in kulturnega razvoja narodov. Gozd 
zavzema polovico slovenske produkcijske zemeljske površine; gozd 
in les sta pa ljudstvu eden od neobhodno potrebnih življenjskih te
meljev ter izvor fJl'emnogih dobrin ill surovin. 

Gozd veže s koreninami last1la tla ill zadržuje v rahli zemlji 
mnogo vode, ki polagoma odteka na poljedelska zemljišča, v stu
dence, vodnjake, potoke, reke in jezera. Brez gozda bi mnogo te 
vode nekoristno odteklo; hl1dourniki bi trgali njive, povodnji bi za
sipale polja s kamenjem in marsikateri mlini, žage in elektral'lle Tle 
bi mogli redno obratovati. Gozdno drevje varuje svoja lastna tla 
in dl'llga obširna zemljišča pred vetrovi, Id bi drugače mnogo zeml.fe 
posušili in odnašali iz njiv rodovitno prst. Gozdovi delujejo tudi 11([ 

podnebje, zmanjšujejo toplotne razlike, večajo zračno vlago ill zbolj
šujejo zrak ter tako omogočajo obstoj mnOgill vasi, naselbin, okre
vališč jn tllristovskill postojank. Znanih je tIZdi mnogo predelov, !ejer 
je zagotavljen neoviran promet po cestah, železnica!? in rekah le v 
varstvu gozdov. Vojaški pomen gozdov pa je vsakdo prepričevalno 
spoznal v zadnji osvobodilni vojni. 

Ogromni sta množina in raznovrstnost blaga, Id ga moremo na
brati ali izdelati v gozdu. Tako dobimo iz gozda: drva; jamski, ce
lzzlozni, kolarski, ogijarski, taninski in cll'1lg ind1lstrijski les; hlode, 
pilote, ademike, drogove za napeljave, železniške pragove, trame, 
remeljne, kolje, hmelovke, šibje, doge, smolo, indllstrijska in zdra
vilna zelišča, gobe, semena, sadeže, steljo itd. 

Iz gozda spravijamo to blago s prenašanjem, tovurjelljem, vla
čenjem in san/wlljem; s spllščanjem /JO zemljastih, lesenih in žičnilz 
drčah,' s plavljenjem in splavljanjem; z vožnjo po cestah in železni
cah, z vozovi, avtomobili, traktorji in lokomotivami. Mnogo blaga 
se porabi za kurjavo, poljedeljstvo, železnice, napeljave in rudnike. 
Še več blaga pa je glavna sllrovina za mehanično in kemijsko pre
delavo v raznih industrijafl, ki izdellljejo nenadomestljive sestavne 
dele za hiše, lJohištvo, opremo, mostove, vagone, ladje, zaboje, sode, 
vozila, karoserije, letala, vezane plošče, vžigalice, zdravila, papir, 
lepenko, ]Jlin, lak, barve, llsnje, umetno svilo, milo itd. 

Od dela v gozdnem in lesnem gospodarstvIl živi dobra petina 
slovenskega ljudstva,' gozdovi na slovenskem ozemlju so pa postali 
kot pridobitev narodno osvobodilne borbe jllgoslovanski1z narodov 
ljudska last. Šele s tem so bili Ilstvarjeni osnovni POgoji za uspešen 



razvoj gozdnega in lesnega gospodarstva Pri lW('rtnem sodelovanju 
za boljšo bodočnost slovenskega naroda. Za tako lleJ)tekinjeno in 
pospešeno sodelovanje pa je potrebno še, poleg lltrjevanja in zboljša
vanja osnovnih pogojev, graditi neprestano še dmge pogoje. 

Med drugim je potrebno nepl'esiCL1lo vkl.iačevati vsestranslw so
dobne gozdarske in lesne kadre v liudsko delovno lwrmollijo. l( 
strokovnemu kadnz prištevamo lanete; gozdne in leslle delavce, po .. 
možno tehnično osebje, tehnike in inženIrje. Širši kader pa tvorijo 
vsi; ki so kakor koli vezani ali vplivajo na gozdno in lesno gospo
darstvo) zlasti gospodarske, prosvetne in politične llstanove; 
telji in mnogi dl'llgi. 

Minili so časi, ko je bilo znanje dosegljivo le ll:Jlwtel'11iJwm in 
namenjeno blaginji manjšine. Ob llstreznem razvoju se boelo vrata 
do izobrazbe odpirala vedlla balL VSakem!l po njegovih sposobnu
stih;, znanje in izobrazba pa bosta sredstvo za delo v korist slwp
nosti. Zato so poklicani vsi, ki so si pri delu; opazovanjlI, učenju in 
poučevanju pridobili s/wšnje in izobrazbo) da svo.ie Inisli in znanje 
podajajo drugim, obenem pa neprestano spopolnjlljejo sebe tcr iščejo 
novih tefmični1z iznajdb in boljših načinov dela. 

Kakor se nobena druga znanost in gospodarstvo ne ločiti 
od ostalega političnega in gospodarskega živijcJJj{1, tako se tlldi goz
darstvo ne sme Obravnavati ločeno, ker bi ohromelo in zakmelo, če 
bi bilo vklenieno samo v svoje strokov1l3 in tehnične meje. il lie bi 
znalo zaživeti v polni š;rini in globini z vsemi del')vllega 
ljudstva. Gozdarstvo bo resnično ljlldslw, če bo pomagalo splo
šne potrebe in če bodo strolwvnjaki mlložiče pal/čevali in se obenem 
od njih učili. Ce bo gozdarstvo navezalo in olzl~anilo zveze z 
ljudstvom in jih trajno poglabljalo, bo ljlldstvo spoznalo pomen goz
darstva iTi lesne industrije in bo rado varovalo in gojilo gozdove 
in skrbelo za trajnost koristi, katere more imeti smotrnega 
gozdnega. in lesnega gospodarstva. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LRS stremi k opisanim 
smotrom. Po številni11 pobudah 'iz vsell delov Slovenije našlo ]JO
trditev ugotovitvi, da .le v ta namell poleg drugega potr~bel1 ;tlldi 
list za gozdno in lesno gospodarstvo. Sklenilo je olmoviti in iz
dajati » G o z cl ar s k ive s t 1l i k «, Ili je Molčal 
in ves čas okllPacije in narodno osvobodilnih borb, da bi v svobodi 
tem svobodneje spregovoril. 

UREDNIK 
»Gozdarsliega vestnika«. 



V nove čase 
Ing. S e v il i k Fra il j o (Ljubljana) 

Naši davni predniki so živcli v zadrugah prakomunistične oblike. 
Ko pa so okoli leta 800 izgubili svojo politično samostojnost, se je 
na slovcnskcm ozemlju uveljavil polagoma germanski fevdalizem, 
ki je uničil staroslovansko zadrugo. Po srednjeveški vaški ustavi so 
bila zasebna last kmctov le obdelana zemljišča, dočim so bili gozdovi 
in pašniki skupna last vseh t. j. sosesk. Poznej e si je slo
vensko zemljo zvečine.prilm:til zavojevalec graščak, krnctom tlača-
nom pa bi1~ priznana le pravica uživanja teh zcmljšč samo za 
njihove p;:;trebe in od tega je moral oddajati svojemu fev-
c1alncmu gospodu večji ali manjši del. V 18. in 19. stoletju je fevda
lizem propadel in sledil mu je kapitalizem. Slovenski kmet je po
stajal čedalje bolj -- za ceno težkih žrtev privatni lastnik. So
seske so se delile, kmečka se je vedno bolj drobila in iz kmet
skih vrst je nastajal tudi j)Dlproletariat ter delavski in inteligenčni 
prolct;;:riat. Krnet je prejel od fevdalca že dokaj slabe gozdove, v 
gospodarskih stiskah jih je pa sam vedno bolj izčrpaval, posebno 
ker sta lesna industrija in trgovina čestokrat njegovo stisko izko
riščali. 

V dru~i polovici preteklega stoletja se je začelo naglo razvijati 
tehnično popolIle,lše gozd[~rstvo v s.:'cclnji in zahodni Evropi. O slo
venskem gozdarstvu v tem obdobju ne moremo niti govoriti, ker je 
tudi gozdarstvo v naših deželah bilo v oporo nemškemu imperia
!iZ1llU. fevdalci, skoro sami Nemci, so sicer po odpravi tlake, oc1-
nosno po kmetski odvezi, zgLlbili večino ]Jolj edelj skih zemljišč in 
velik elel gozdne posesti, venelar so jim ostale velike površine 
dobro zaraščenih gozdov. Tc gozdove so uredili in oskrbovali po 
sodobllih g-ospod.arskih načelih IO:- gradili lesne industrij ske naprave, 
da tako dosezali čim večje dohodke. Slovenski človek jim je bil 
Ic cenena delovna moč. 

Gozdarsko strokovl1o osebje v naših deželah je imelo tja do 
prve svetovne vojne samo uemško strokovno izobrazbo in vzgojo. 
Dve nižji gozdarski šoli v Idriji in Celovcu sta bili popolnoma nem
ški. Pretežna večina gozdarj ev je bila tujega rodu ali pa po svoji 
vzgoji našemu narodu odtujena. 

Gozdarji so se zb:ra1i v »Kral1jsko-primorskem gozdarskem 
drllštvu« skupno s odnosno gozdnimi veleposestniki. Dru
štvo je poslovalo v nemškem jeziku in letna poročila so bila pisana 
le v nemščini; predsedl1iki so bili zvečine nemški velikaši. 

Slovenske gozdarske strokovne literature je bilo bore malo. 
Poleg kratkih sestavkov v razncm dnevnem časopisju je bilo iz
danih samo nekaj krajših brošur, kot poljudna navodila za k!nečke 
g-ozdnc posestnike, a še trl večinomu po naročilu oblasti. Redki so 
bili gozd,ujL Id w slnt~J1i i;;: lastnega nagiba pomagati kmetu z 

\'z;);cjo lil pomočjo. Zadružništvo, ki je tako pomembl10 Zel 
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gospodarski razvoj našega naroda vse od dobe tabo;ov napre], Je 
bilo v pogledu gozdarstva skoraj ncpomembno. Osnovanih je bilo 
Jc nekaj gozdnih zad':ug, čeprav je bilo okoli tri čctrtinc slovens.kih 
gozdov radroblj enih v male posc.';ti. 

V tem obdobju zaznamujemo potemtakem komaj zarodke slo
venskega gozdarstva. 

Po letu 1918. so se razmere dokaj spremenile. Veliki socialni 
problem agralrne reforme je postal zelo pereč. Veleposestva v Slo
veniji so imela pretežno gozdni karakter. Slovenski veleposestuiki 
so se, družno z nemško in drugo tujo zemljiško gospodo, upirali 
z nemi sredstvi izvedbi agrarne reforme. Podpirala sta jih domača 
in mednarodna reakcia, ki sta na hrbtih slovenskega delovnega 
ljudstva hoteli obdržati svoje izko>,'iščevalske položaje. Agrarna 
reforma v obdobju med obema svetovnima vojnama, torej v 23. 
letih ni bila povscm izvcdcna; izigrali so jo tako glcde površine, 
kakor glede odškodnine za poljcdeljski svet. Od veleposcstniških 
gozdov je bilo razlaščen ih komaj cna čctrtina - če štejemo za 
gozdna veleposestva vsa ona, ki imajo več kot 50 ha gozdne po
vršine. 

Edina dobra plat pri tcm je bila ta, da gozdovi niso bili raz
delj cui individualno mcd int,crcsellte, temvcč so osL1.le veči c po
vršine ,v skupni upravi državc, manjše pa tudi deloma v upravi 
občiu. 

Velcposestniki so spdčo agrarnc reforme svoje gozdove po 
večini prekomerno izkoriščali. Kmetski gozdovi so dalj e propadali 
in v hudih gospodarskih krizah bili vse češče plcn tujih ili domačih 
špekulantov. Krivico bi dclali našemu l(metu, bi trdili, da je 
žalostnega stanja kmetskih gozdov kriv krnet zaradi svoje zaosta
losti, nevcdnosti ali celo nemarnosti. stanje je posledica mnogih 
činiteljev, gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja slo
venskega kmetskega ljudstva. 

Napori nekaterih gospodarstvenikov, da bi zavrli ta propad, so 
imeli le malo uspeha. Treba bi bilo ozdraviti zlo pri korenini, kajti 
ves tedanji gospodarski sistem je bil bolan: gonje za dobičkom so 
rodile silne gospodarske krize, imperializem je dovedel končno še 
enkrat do sbrahotnc svetovne vojne. 

Leta 1919. se jc nemško »Kranjsko-primorsko gozdarsko dru
štVO« prelevi10 v »Oozclarsko drnštvo za Slovenijo«. Ko je bilo 
lcta ]922. ustanovljeno »]ugosloVCJ1sko šumarsko udruženjc« se je 
»Oozdarsko društvo za Slovenijo{( preimenovalo v »Podružnico 
]ŠU (Jl1gosloven~kcga šllmarskcga udruženja) v Ljubljani«. 
stop v društvo so imeli, poleg gozdnih veleposestnikov, lesnih indu
strijccv oziroma trgovcev in gozdarskih strokovniakov tudi kmet
ski gozdni posestniki, a pristopili so le rech:.i. Veleposestniki so b 

društvom zavarovali svoj e koristi, predvsem delali proti agrarni re
formi, proti pravičnejšemu progrcsivnenm obdavčenju itd. Že od 
vsega počctka se' je vodila, v društvu tiha borba med reakciollar-



nimi elementi in progresivno struj o, ki je želela usmo:'jati sloven
sko gozdarstvo v službo vsega nato da, Ti redki člani so bili od 
nasprotnikov često deležni pridevka' »boljševiki«. 

Pri osnovanju banske uprave v Ljubljani 1929. je bilo gozdar
stvo vključeno v oddelek za kmetijstvo. Goz.darstvo v tem okviru 
ni našlo qstrezllih pogojev za razvoj in je bilo poverjeno samostoj
nemu odseku za gozdarstvo. 

Vrste strokovnjakov so se množile z inženirji, ki so prihajali 
z domačih univerz, z logarji in gozdarji, absolventi gozdarske šole 
v Mariboru, ki je bila ustanovIj ena leta 1931. Dokaj mladih sil ni 
moglo dobiti dela v Sloveniji, čeprav je, zlasti v gozdarski nadzorni 
službi, silno primanjkovalo strokovnega osebja. Morali so zato 
oditi v druge pokrajine države, Ozke in nezdrave razmere so vo
dile k ozkosrčnosti in kruhoborstvu. Pomnoženi kader gozdarskih 
strokovnjakov je prinašal vedno večje pobude na vseh področjih 
njihovega udejstvovanja. V Ljubljani so izdali nekaj strokovnih 
knjig v slovenščini. Med ljudstvo so širili miset za umno gozdno 
gospodarstvo s članki v »Kmetova1cu« in »Šumarskem listu« in od 
leta 1926 z vsakoletnim prirejanjem »Dečjih dni za pogozdovanje;<, 
z anketami in razstavami. Leta 1938 je začel izhajati.v Mariboru 
»Gozdarski vestnik«, prvi slovenski strokovni list za gozdarstvo. 
lesno industrijo in trgovino. Novi rod je pospeševal, namesto takoj 
po vojni nastalih lesnih zadrug (ki so bile dejansko ponajveč le 
združbe lesnih špekulantov in so v krizi z ogromnimi izgubami pro
padle), snovanje lesnih produktivnih zadrug, to je združenj kmet
skih gozdnih posestnikov v obrambo pred izkoriščevalci. 

V napetem ozračju pred nastopom druge svetovne vojne je 
prišlo leta 1940. do preosnovanja centralistično urejenega »JUgo
slovenskega šum~rskega udruženja« v »Savez šumarskih društava« 
(Zvezo gozdarskih društev). Za dravsko banovino je bilo osnoVallO 
»Slovensko gozdarsko društvo« v Ljubljani. Pri tej preosnovi pa 
je prišlo do ločitve duhov. Veleposestniki niso bili zadovoljni z novo 
organizacij o društva, ker so spoznali že po sestavi članstva ob pri
toku mlajših strokovnjakov, da društvo ne bo več slepo sredstvo 
za njihove protiljudske težnj e. V novem društvu niso več sodelovali 
in pretežna večina njih se je poznej e znašla na strani okupatorjev. 

Kmalu potem, ko se je zrušila prejšnja Jugoslavija, je večina 
članov, bivajočih tedaj v Ljubljani, sklenila, da »Slovensko gozdar
sko društvo« ustavi svoje delovanje, inventar poskrije, gotovino 
pa porabi za podpiranje najpotrebnejših članov. Ti sklepi so bili 
vsi izvršeni. 

Okupatorji so se z vso pohlepnost jo vrgli na ropanje slovenskih 
gozdov. Nemški nacisti so raztegnili svoje predpise na naše ozemlje. 
po katerih bi morali posekati večletni normalni prirastek gozdov v 
čim krajšem času in vse lesno gospodarstvo podrediti potrebam 
nemške vojske. Italijanski fašisti, ki. so v obdobju med prvo in 
drugo svetovno vojno prekomerno i:d\O;'i~t1li gozdove SIOvcl1~'kega 
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Primorja, so hoteli izvleči še iz gozdov tako zvane Ljubljanske po
krajine vse, kar se jele dalo. 

Kmalu po ustanovitvi osvobodilne fronte je bil organiziran goz
darski terenski odbor Of, v katerem so delali nameščenci bivših 
javnih gozdarskih ustanov v Ljubljani (odsek za gozdarstvo in od
sek za zgradbo hudournikov pri banski upravi, direkcija državnih 
gozdov in začasna državna uprava razlaščen ih gozdov). Težišče 
dela ni bilo več na strokovnem področju, temveč na političnem in 
vojaškem. Vse načrtovanje in znanstveno delo je bilo odloženo za 
pozneje. Nujne dnevne potrebe osvobodilne borbe na vseh pod
ročjih so stopile v ospredje. 

V Ljubljanski pokrajini, posebno na Rogu in Brezovi rebri, so 
bile proti jeseni 1941. organizirane gozdne postojanke, kjer so par
tizani prejemali hrano in drug material, ki ga je začasna državna 
uprava razlaščenih gozdov v Ljubljani pošiljala preko gozdnih 
uprav v Kočevju in Straži. Potek osvobodilne borbe je potrdil pra
vilnost domneve, da bodo ti kraii za osvobodilno borbo posebno 
važni, ker je preko teh gozdnatih goratih predelov najlažja zveza 
s sosednjo Hrvaško. V tem območju je vrhovno pol;tično in vojaško 
vodstvo postavilo trdne, zakonspirirane postojanke, bolnice in važne 
pomožne ustanove. Tudi gozdarsko terensko osebje je pri tem v 
veliki meri sodelovalo. 

Ob kapitulaciji Italije je odšlo še nekaj tovarišev na osvobo
jeno ozemlje, nekaj so jih Nemci zaprli in odvlekli v internacij o in 
aktivnost preostalih tovarišev v Ljubljani in drugod je morala pod 
silnim, pritiskom popustiti. Na osvobojenem ozemlju pa se je po
rajala nova organizacija, novo jedro. V jeseni 1943. so vsi gozdarji 
od Notranjske do Novega mesta delovali po smernicah »Upravne 
komisije«, ki je bila osnovana na zboru odposlancev v Kočevju dne 
3. oktobra 1943. 

Ta komaj vznikla upravna organizacija je pa bila že v začetl~u 
razbita ob priliki nemške ofenzive v oktobru in novembru 1943. V 
gozdovih Brezove rebri je bil tedaj ustanovljen poseben gozdarski 
vod. Iz tega centra so bile postopoma vzpostavlj ene nove zveze, 

Medtem je nastajalo v območju Roga, predvEem v Beli krajini, 
novo svobodno ozemlje. V dneh 19. do 20. februarja 1944. je bilo 
v Črnomlju prvo zasedanje Slovenskega narodno osvobodilnega 
sveta (SNOS-a), na katerem so bili sprejeti važni sklepi. Med dru
gim je bilo sklenjeno, da se Upravna komisija razpusti ter se usta
novijo odseki in oddelki pri Predsedstvu SNOS-a. Dalje je bil spre
jet sklep, da se ustanovi l>Komisija za zaščito gozdov« ter posebna 
»Komisija za upravo narodne imovine« (KUN!). 

Pri predsedstvu SNOS-a je b:1 za gospodarske panoge osnovan 
odsek. za gOEp~)darstvo in v tem odseku oddelek za gozdarstvo. V 
»Komisijo za upravo narodne imovine« so bili imenovani pretežno 
gozdarji, ker je večina razlaščene posesti sestojala tedaj iz gozdov. 
)lKomisija za zaščito gozdov« pa sploh ni bila oživljena, ker sta od
delek za gozdarstvo in KUNI zadostovala za vodstvo vseh gozdar-
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skih poslov. Gozdne uprave razlaščenih gozdov so bile podrejene 
KUNL Tako je postopoma rastla in se oblikovala nova gozdarska 
organizacija. 

Delovanje teh u~tanov se je ra;. tezalo na dnevne potrebe t. j. 
na preskrbo lesa in drv vojski ter civilnemu prebivalstvu, na var
stvo gozdov in pogozdovanje, na prosvetno delo (pisanje člankov 
za časopisje, predavanje v radiu, politično-upravnih tečajih, na 
anketah in v vojski) ter na študijsko delo (nova organizacija goz
darske službe, problemi gozdarstva, gozdne in lesne zadruge, orga
nizacija lovstva itd.). Izdelano je bilo več referatov in predloženih 
»Študijski komisiji pri predsedstvu SNOS-a«. 

Avgusta leta 1944., ko se je delo odsekov vse bolj širilo in kre
pilo, je bil osnovan poseben odsek za gozdarstvo. S tem je vrhovno 
vodstvo zaradi njegovega velikega pomena v sklopu narodnega 
gospodarstva ustvarilo gozdarstvu potrebne pogoje za uspešno de
lovanje. 

Ožji delovni krog odsekov je obsegal bivšo Ljubljansko pokra
jino, širši pa vse slovensko jezikovno območje. Obstojali so še več 
ali manj samostojni pokrajinski odbori, in sicer: za Slovensko Pri
morje, za Gorenjsko, za Koroško in za Štajersko. Ti so na svojih 
območjih povezali, med drugim tudi gozdarje in uredili delo po 
svojih razmerah. K temu odbo,yu so odseki SNOS-a pošiljali stro
kovnjake kot instruktorje. Odsek za gozdarstvo je pošiljal gozdar
ske instruktorje, ki so postavljali instruktorje dalje po okrožjih in 
okrajih (okrožne in okrajne gozdarje) zaradi poenotenja gozdarske 
službe na vsem slovenskem ozemlju. Tako je bilo gozdarstvo vseh 
slovenskih pokrajin, okrožij in okrajev povezano med seboj in z 
vrhovnim političnim vodstvom. 

Nova upravna organizacija je rastla in tembolj važen je bil 
civilni sektO'f Of, čim bolj se je bližal konec vojne. Vse leto 1944. 
in začetkom leta 1945. je bilo polno intenzivnega dela. Dočim je 
sredi leta 1944. bilo poslano v vojsko vse osebje, ki ni bilo neob
hodno potrebno v civilni upravi, je vrhovno vodstvo okoli novega 
leta 1945. začelo pozivati razne strokovnjake iz vojaške službe. V c
jaške operacije so se bližale koncu, mobilizirati 'je bilo treba sile 
za novo borbo za vojno na gospodarskem področjU. V odsek za 
gozdarstvo so bile pritegnjene nove moči. V diskusijah so se raz
čistila mnoga gospodarska in politična vprašanja, določile se smer
nice gospodarske politike na splošno in gozdarske politike posebej. 
Tako je bila tudi gozdarska organizacija kolikor toliko pripravljena 
za prevzem oblasti. V narodni vladi Slovenije je bilo ustanovljeno 
posebno ministrstvo za gozdarstvo, 

Kakor našim davnim prednikom, tako so tudi v našem težkem 
osvobodilnem boju nudili gozdovi našim borcem in aktivistom 
zatočišče in skrivališče pred sovražnikom, nešteto možno~ti za 
uspešne napade in za obrambo. Mnogim našim junakom so p')stali 
zadl1je bivališče, Ker so dokaj enakomerno porazdeljeni po IHši 
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domovini, so se pod njih okriljem lahko izvršili premiki vsepovsod 
po Sloveniji, postavljale uspešne zasede, izvrševali bliskoviti na
padi zdaj tu zdaj tam, da se sovražnik nikjer' ni čutil varnega. Zato 
se je njegov bes obračal tudi proti gozdovom, katere je uničeval s 
sekiro in ognjem in jih ropal kjer koli je mogel. Ko smo delali ob 
koncu vojne pregled o stanju naših gozdov, gozdnega in lesnega 
gospodarstva, smo morali ugotoviti veliko opustošenje. Gozdovi 
blizu naselij in prometnih žil so zelo izsekani, ponekod docela Ul1l
čeni. Na mnogih krajih se beli golo kamenje na grobišču gozdov. 
Gozdne prometne uprave (žičnice, ceste, železnice) upravne in go
spodarske stavbe (gozdarske, logarske. in drvarske hiše in koče z 
opremo, skladišča za les in oglje) so bile z malimi izjemami, uni
čene . .Edina slovenska gozdarska šola v Mariboru je bila izropana 
in ves inventar odpeljan v Avstrijo. Gozdne drevesnice so bile za
nemarjene, velik del sadik prestar in neuporaben, prav mladih sadil\: 
nič, nikakega gozdnega ~emenja na zalogi in nobenih upov, da bi 
ga mogli nabaviti v prvem povojnem letu. Koristne divjadi se je 
povprečno t:.manjšalo za eno tretjino in zelo se je razpasla škod
ljiva divjad. Od vse slovenske industrije je bila najbolj prizadeta 
lesna industrija; pcžganih, porušenih ali težko poškodovanih je bilo 
411 žag, in to predvsem večjih. 

Glede lesne zaloge slovenskih gozdov je treba poudariti, da so 
bolj odmaknj eni gozdovi bili pod zaščito partizanov in tako ostali 
neizropani. Smemo računati, da nam je ostal v letih od 1941. do 
vključno 1945. prihranjen približno' triletni pri-rastek na lesu. S tem 
se je velik primanjkljaj lesne zaloge naših gozdov nekoliko znižal. 
Žal pa se ti oddaljeni in težje dostopni gozdovi niso mogli smotrno 
negovati in so se zato v njih zelo razmnožili gozdui škodljivci. V 
našem gozdnem in lesnem gospodarstvu prizadejana škoda je bila 
ocenjena na približno 1 milijardo predvojnih dinarjev. 

Ob štetju vrst naših strokovnih in delovnih tovarišev, smo ugo
tovili, da je bilo pretežno število njih v naših borbenih vrstah, bodisi 
kot borci v vojaških edini<;ah, bodisi kot aktivisti, pomagaČi ali sim
patizerji. Mnogi n.aši tovariši borci so bili ranjeni, mnogi so gin iii v 
internacijah; nekaj odličnih je padlo ali umrlo mučeniške smrti. 
Nam preostalim pa je pripadala velika naloga, da izpolnimo priča
kovanja, ki jih stavi na nas naše ljudstvo, preizkušeno v trpljenju 

\in prekaljeno v boju. Čakajo nas velike naloge: pripraviti čim več 
iJesa za obnovo, čim prej inventarizirati in urediti vse gozdove, na
črtno izgraditi lesno industrijo za čim dragocenej še končne izdelke, 
da bo ostal zaslužek piri predelavi lesa doma, s smotrn im gozdnim 
gospodarstvom nadoknaditi čim prej manjkajočo zalogo lesa v na
ših gozdovih, pogozditi K'ras in druge goličave ter ustvariti sodobno 
vzgojo novih kadrov. Povezujmo naše izkušnje in dognanja, ki so 
prestala preskušnje, z novimi pridobitvami in dognanji naših tova
rišev iz Sovjetske zveze in drugih naprednih dežel. Z vzajemnim 
delom, s povezanostjo z !jud.stvom, iz katerega smo izšli, poma
gajmo graditi lepšo bodočnost našemu narodu. 
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Pogozdovanie Krasa ni problem 
Ing. Vladislav Bel tra ru (Ajdovščina) 

Spominu svojega požrtvovalnega sotrudnika Antona Barhanovi6a 

SPOŠTUJMO NARAVO IN NJENE ZAKONE 
Ena glavnih značilnosti gozdarstva je konservativnost, t. j. 

težnja, da gre kolikor mogoče po starih, utrtih stezah. Vzrok je 
v tem, da gozdarstvo računa z dolgimi razdobji, z obhodnjami, ki 
gredo celo v stoletje. To je točno in deloma opravičeno. Poljedelec 
dela s posevki na kratkotrajne sezone. Napako, ki jo napravi, 
navadno takoj zapazi in jo lahko v naslednjem letu popravi. Na
pake v gozdarstvu navadno zapazimo šele čez desetletja. 

Predvsem se v gozda:rstvu lahko maščujejo prestopki, ki te
meljijo na samem hladnem računu, ako ne vzamejo v poštev na
ravnih pogojev, z eno besedo: grehi proti naravi: 

Eden takih grehov je udaril razvpito nemško gozdarstvo: for
siranje čistega smrekovja, kjer po navadi ni obstajalo, na podlagi 
golega ,računa o najvišji zemljiščni renti. Tla so v takem smrekovju 
postala kisla in v smrekove sestoje s6 morali hiteti vnašati prej 
toliko prezirano bukev. Podoben greh so zagrešili v naših glasovitih 
slavonskih gozdovih: spričo visoke vrednosti hrastovine, so pri
čeli gojiti čiste hrastove gozdove, a niso doumeli, da so prav na
ravne primesi bresta, jesena, lipe in gabra dale hrastovino s kva
liteto svetovnega slovesa. Iztreznjenje je prišlo, ko so čisti hra
stavi gozdovi začeli propadati zaradi širjenja gobavcal) v zvezi s 
pepelnic02

). Šele tedaj so se mnogim strokovnjakom odprle oči, 
da je od narave nastala združba edino sposobna uspešno se boriti 
proti svojim sovražnikom. Istočasno je tudi cena ostalim lesnim 
vrstam v toliki meri porasla, da je postalo jasno, da je vsaka vrsta 
kot taka vredna za gozdno gospodarstvo. 

Ali naj to pomeni, naj bomo konservativni ter naj ne posku
šamo in naj ne uvajamo ničesar novega? Ne. Toda karkoli delamo, 
ne smemo delati proti naravi. Naravo moramo dobro opazovati in 
jo posnemati, kolikor je le mogoče. 

POGOZDOVANJE KRANJSKEGA KRASA 1886-1911 
Poročilo komisije za pogozdovanje Krasa na Kranjskem od leta 

1886. do leta 1911.3
) nam nudi zanimive podatke: 

»Umetno pogozdovanje s set vij ona pro ste m se na 
Kranjskem sploh ne vrši«. (Str. 44.) 

"S adi tev, k o t naj pra v i ln e j š e pog o z d o van j e, 
}e za dob ila vel j a vo; seje se le tedaj, ako se namerava 

1) Liparis (LYmantria) dispar 
")Microsphaera quercina Foex .M. alili Wallr., var. quercina ali M. 

aJphitoides Griffen et Maublanc). 
3) Konrad Rubbia: Petindvajset let pogozdovanja Krasa na Kranjskem. 

LjuhlJana 1912 (slovenski Drevedel ing. Anton Šivic). 
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izpremeniti vzgojevalno vrsto gozda, in sicer v obliki tako zvalle 
podsetve. Način kultiviranja obstoji v sad it v i sad i k v 1 LI k -
nje ali jamice, pri vrhu, navadno 40 cm v četverokotu široke in 
najmanj 30 cm globoke. Ako ne bi bilo dovolj prsti, jo je treba do
našati ali pridobiti s povečanjem jamice. Na rušatihali drnatih 
mestih je izrrezano rušo ob jamici tako močno otresti, da odpade 
prst, ki se je drži, v jamico, kjer se porabi za podvlako korenin. 
Potrebne sadike se navadno povezane po 1000 komadov skupaj, 
neposredno pred sajenjem previdno, kakor je treba, spravijo ozi-

Slika 1.*) 
Nad tiho Vipavsko dolino se vzpenja Nanoška visoka planota. S planote vidiš 
Triglav in lesketaioči se pas Soče z njenim vtokom v Tržaški zallv. Z ni enih 
vrhov uzreš tudi Ljubljano. Ob vznožiu Nanosa se temnijo starejši nasadi 

črnega bora. 

roma prineso na kraj saditve ter zakopljejo tn ]JO vrsti razporejene 
v zemljo, da ji je mogoče potem vselej kadar se rabija, v malih 
množinah razdeliti med sadilke. Sadil ke dobe navadno po 20 sadik, 
ki jih pomočijo najprej s koreninami v prsteno brozgo, spravijo 
nato v razne posode ali košarice ter skrbno zavaruiejokorenine. 
Omenjeno bodi še, da se sadikam odrežejo predolge korenine z 
ostrim nožem preden se jih namoči; to rastlinam nič ne škodi.« 
(Str. 43.) 

Po 15letnlh poizkusih s semenom in sadikami raznih drevesnih 
vrst je leta 1895. črni bor (in to saditev istega) dosegel splošno 
priznanje kot edino zveličavne vrste pri PJgozdovanju Krasa in 
častni naziv pionir golega Krasa. 

*) Slike 1. do 9. foto Sandi Jesenovec, foto~ekciia oddelka za gradnje, pover
jeništva PNOO za Slov. Primorje. 
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»V začetku kraškega pogozdovanja so porabljali bel ibo r4
); 

k sreči so porabili na Kranjskem vsega skupaj le 356.000 komadov, 

Slika 2. 
Posamezni predeli plano te so deloma pokriti z nasadi črnega bora, umetno tvorbo 
človeških rok. Kier so jih posadili, tam rastejo počasi in si ne upajo prekoračiti 
zidu. Pred samim nosom so se jim pojavile prve predstraže rdečega bora, ki jih 

je veter prinesel, kdo ve od kod. 

Slika 3. 
Samo dva markantna črna vrha, sredi slike, sta umetna nasada črnuhov. Pred 
njima ter levo in desno je Hdeča armada« sama osvojila teren. Pleme rdečega 
bora se ne prišteva med lenui1e, kakor so počasni črni borovci, ki še pravega 

naraščala nimajo. 

4) Ustreznejše ime za "beli, navadni ali gozdni« bor (Pinus silvestris L.) 
je rde č ibo r; za »alepski« bor (Pinus aleppensis M.il!.) pa bel ibo r in 
tako ju bomo imenovali v »Gozdarskem vestniku,<. -- Uredništvo. 
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torej 0.73% vseh posajenih rastlin, in sicer večinoma v legah, kjer 
zapade malo snega. Koder na to niso pazili, sta nasadbe belega bora 
sneg in led tako močno polomila, da jih le zaradi zavarovanja tal 
niso nato odstranili, in da se razvijejo preostali bori v pregrinja
joče drevje. Tam kjer beli bor ni tako poškodovan, se je pa po
polnoma pravilno razvil in kaže prav ugoden prirastek v višino. 
Gozd belega bora postane pa že po tridesetem letu precej svetel 
in redek, ter zastavijo drevesa šele visoko pri vrhu svoje redko 
vejevje. V tako svetlih gozdovih se tla le po malem izboljšavajo, 
vendar se je posrečilo v največ slučajih z uspehom posaditi jih z 
jelko in s sri1reko ali hrastom in jesenom, ki se tam dobro raz
vijajo, ker dobivajo dovolj svetlobe.« 

»Beli bor, ki igra tam, kjer je podsajeno, vlogo pregrinjajočega 
drevja, se lahko potem, ko je treba, odstrani, da se preskrbi pod
saditvi nekoliko širši prostor za rastje. Lepi borovci se tudi pu
stijo, posebno vvzrasteh, podsajenih z jelko in smreko, da se še 
bolj utrdi stalnost poslednjih.« (Str. 73.) 

Gozdne drevesnice za proizvodnjo sadik za pogozdovanje 
Krasa, so se nahajale v Gradišču pri Ljubljani, v Logatcu in 
Bršljinu! Šele leta 1908 so ustanovili manjšo drevesnico v Vrhpolju 
pri Vipavi pod Nanosom. Brevoz in prenos sadik iz takih daljav v 
tako različne te-renske in klimatske razmere res ni mogel dati boljših 
uspehov, nego so spodaj navedeni. ' 

Od 26,000.000 vseh posajellih sadik se jih je prijelo samo 29%. 
»la popravila vseh od komisije izvršenih nasadov se je porabilo 

vsega 18,491.440 sadik. Iz tega sledi, da je bilo treba 71 % prvotno 
posajenih sadik s ponovnimi popravami nadomestiti.« (Str. 45.) 

Kakšen uspeh naj daj o sadike, ki se prenašaj o 900 mvisoko ?5) 
Kako mučno in težko je bilo pogozdovanje Nanosa: 
»lelo ugodno se je naključilo, da se nahajajo ravno na naj

višjih ter najbolj oddaljenih pogozdovalnih objektih na Nanosu, 
obsegajočih 636 hektarjev, od kater.ih je 534 hektarjev še pogozditi, 
prav udobna zavetišča za delavce. Ta zavetišča so lani zgradile 
agrame oblasti in jih rabijo ob priliki zboljšavanja planine. Brez 
teh ustanov bi bilo sploh vsako pogozdovanje kraške planote na 
Nanosu nemogoče, ker je od bližnjih vasi do pogozdovalnih objek
tov sem in tja 4 ure hoda in bi bilo komaj dobiti delavcev, ki bi se 
podvrgli takim težavam. Ta zavetja in zvišanje dnine za 20 vi
narjev na dan so pripomogla, da se oglaša zadostno število delav
cev, ki prenočujejo prav v bližini pogozdovalnih krajev in jim ni 
pdhajati od dolge hoje izmučenim na delo.« (Str. 41.) 

V času od 1887.-1911. je komisija izvršila veliko delo s tem, 
da je uspešno pogozdila skoro 3000 ha golega Krasa. Izvršila je 
75 % celotnega predvidenega načrta. 

5) Tak neuspeh sem doživel, ko sem moral nekoč, proti svojemu prepričanju, 
naročiti sadike črnega bora iz obmorske drevesnice v Metkovicu in jih saditi 
na 770 tD nadmorske višine. 
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Od 45,000.000 porabljenih sadik je bil 1 % listavcev, 4.4% 
smreke za lego nad 600 m nadmorske višine, 3.6% ostalih iglavcev, 

Mene poglej! pravi narava gozdarju. Kar ti v potu svojega obraza in v domiš~ 
ljavosti dosežeš, opravim jaz igraje. Sejem seme rdečega bora. Sejem bogato. 
Vzkaliio in ostanejo redki, vendar dovolj, da bodo predstraža in zaščita onim. 

ki jim bodo sledili. 

Slika 4. 
Mar nismo podobni vojski na zmagoslavnem nezadržnem pohodu? Zmeraj več 

nas je,kakor partizanov v času narodno osvobodilne borbe. 

Slika 5. 
Zmeraj več nas je. Pod našo zaščito J vstaja nov rod in kmalu, čez pet let 

samo, bomo pokrili travo in kamen. 
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91 % pa črnega bora. Rubbia obžaluje, da zeleni (gladki) bor (Pi
nus Strobus) ni prišel do večje veljave zaradi svojih dobrih lastnosti. 

Jelko so podsejali na 480 ha v že obstoječe borove nasade, 
tako da imamo danes lep jelov gozd, kjer je leta 1887. bil $e pust 
Kras. Tukaj je bil črni bor prehodna 'vrsta, ki jo je pod njegovo za
ščito zamenjala jelka. 

U spe h j e pre pri če val e n. Daj e v sta riJ u g o -
slaviji vsak okraj na Krasu izvršil podobno 
delo v takem obsegu, bi imeli danes komaj še 
nek a j K ras a. 

Oočim smo z uspehi prve 251etke lahko zadovoljni, bi priča
kovali od druge 251etke precej več. Med tem je ta zatajiia.6) 

Do dandanašnjega dne smo v pogledu pogozdovanja Krasa 
pri istih načinih in izkušnjah kot leta 1859. Danes, po 87. letih! 
Gozdarstvo pogosto res računa s stoletjem. Zdi se, da posebno v 
našem primeru . 

. Tu je konservativnost neumestlia! 

NAZAJ K NARAVI 
Medtem, ko se je pogozdovanje Nanosa na višinah 800-900 111 

začelo že leta 1887. z napornim in dragim presajevanjem sadik 
črnega bora, niso vsi ti nasadi s svojim naraščaj em razširili svo
jega areala do danes niti za 1 % svoje površine. Potomci onih red
kih preziranih rdečih borov, posajenih leta 1895. in 1896. pa so 
osvojili na stotine hektarjev goličav in sprejeli pod svoje varstvo 
naravni nalet smreke in jelke. Tako imamo danes na Nanosu drage, 
a malo vredne umetne nasade črnega bora, na drugi strani pa ce
nene, od narave podarjene, a vrednejše mešane sestoje rdečega 
bora, smreke in jelke, ki jih gozdarji z gozdnimi delavci polagoma 
pretvarjaju v smrekov in jelkov gozd. (Glej tekst s slikami 1-9.) 

Z?,kaj so se vršila umetna pogozdovanja skoro izključno s črnim 
borom? Zato, ker sadike te vrste najboljše prenesejo dolga mrcva
renja od drevesnice do mesta saditve. 

Zakaj se pri tem delu ni uporabljala setev semena? 
Tu je kriva predvsem konservativnost in slabo opazovallje 

narave. 
N ara v a ima 11 a j več j e u spe h e pri Iju d e h tak r a t, 

k ode lit rde 1 e k c ije! V s eka ž e, d a dob r o in 
skromno učitelji co naravo redko kdo skuša 
raz ume t i in p o slu š ati ! 

Manj drevesl1ic in napornega presajanja! 
Posnemali bomo naravo, nabrali bomo storžev in sejali seme: 

mallj dela -- več uspeha! 
B) Prva svetovna vojna je onemogočila nada!jevanje gozdarskega dela na 

Krasu. ko je Kras z rapal1s\Co pogodbo skoro v celo,ti pripadel Italiji. Novi gospo
darji so le še nekaj let pogozdova1i s črnim borom; zanemarili so že prej začeto 
delo pretvariania bOl'ovih nasadov v ielkove in smreko ve sestoje, Namesto tega, 
!lO izsekali vse boljše drevje starejših kraških nasadov, 
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POGOZDOVANJE S SETVIJO NA OTOKU BRAČU 

Ko sem prišelleta 1930. kot okrajni gozdar na dalmatinski otok 
Brač, so mi povedali, da je moja glavna naloga pogozdovanje tahl
kajšnjega Krasa. Opozorili so me, da je saditev najuspešnejša po
gozdovaina metoda. Dotedanje setve res niso dale dobrega uspeha. 

Pleme rdečega bora ne pozna šovinizma. Pod svoje varstvo sprejme vse, kar 
veter nanese: 

Slika 6. Slika .7. 
V varstvu mojih vej se ugodno počuti Tesno se je privila k meni vitka jelka, 

J:onosna smreka. ki ji brez zaščite lii obstanka. 

Ob natančnem opazovanju narave in Jljenih metod dela smo v 
dveh letih prišli do tega, da ~mo na vsem otoku, razen samega mesta 
Bola, uvedli sdev na prostem, ki ni nikdar več zatajila. Uspeh je 
bil povsod in vselej 100%. Edino pri BoluJnismo mogli uvesti setve, 
ker je jesenska setev propadla zaradi zmrza1i, spomladanska pa 
zaradi suše. Take so bile tam lega in podnebne razmere kraja. 

Seveda so Ilam pri tem raziskovanju bile jako dobrodošle lek
cije iz prejšnjih let, ki jih jc narava ])odeli1a gozdarskemu delu, v 
obliki neuspehov prednikov, ki pa teh lekcij niso razumeli. 
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Predvsem je ugotovljeno, da beli (alepski) in primorski bor ter 
pinija sejejo seme v poznem poletju. To pomeni, da je edino ta čas 
ugoden za setev na terenu. To pa zato, da seme ob ekvinocialnem 
deževju vzkali. Semenke .rastejo v jesenski toploti do zime, ki ni 
tako stroga, da bi jih pomorila. Ob koncu zime rast1inice nadaljujejo 

Slika 8. 
Res nisem za parado. Sneg in burja sta me zdelala na predstraži. Ponosen pa 
sem Ila svoi naraščaj okrog sebe, o katerem "vem, da mu bo laže nego meni, 
ki sem zrastel osamljen. Tu je domena nas, rdečih borovcev. Praznine je natrosila 
mladina gimnazije iz Ajdovščine s storži našega rodu. Prihodnjič bo nadaljevala 
delo s setvijo semenja. Zaman so nadeli črnemu boru ime »pionir« golega 
Krasa. Kamor so ga postavili, tam je obstal, medtem ko smo mi osvojili široka 

prostranstva Krasa na Nanosu. 

z rastjo ter se do nastopa poletne suše že toliko raZVIJeJO, da jim 
ista ne more do živega, saj imajo prav za prav že dve vegetacijski 
dobi za seboj. Pomladanska setev praviloma propada, ker jo poletna 
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suša dobi še l1ez~do~tno razvito ili jo lahko ugonobi. (Na NallOsu 
odpira rdeči bor svoj e stoe-že v pozni zimi ali zgodnji pomladi ter se 
klima sploh močno razlikuje od one na Braču.) 

Setev vseh treh bOl'ovih vrst smo izvedli na vseh mogočih tere
nih od morske gladine do 300 m nadmorske višine (više zaradi zime 
ni mogoče) na več načinov. 

Razmetavanja storžev, kakor soga neki kmetje že prej uspešno 
rabili, nismo uporabljali, ker zahteva preveč semena (v storžih). 

Izvajali smo: 
1. Setev iz roke na terenu z malo trave iu mnogo kamnitega 

grušča, ki gapa ne sme biti tako na debelo, da ne bi padlo seme pri
spelo do zemlje, kjer vzkali zaščiteno pred mišmi in pticami. Na 
žalost je bilo takih terenov malo. . 

2. Setev z matičico ali paličico, pri čemer se razrahlja zemlja v 
obliki krožnika na'korak razdalje. Seme sepomeša z razrahljano 
zemljo. To je bi1a'precejpogosta metoda, stala pa je le 20 do 25% 
stroškov saditve. 

3. Plitva, stolčena tla smo krčili s krampi do 20 cm globine, 
po sk01"O vsej površini. To je bila sicer najdražja metoda, toda še 
zmeraj za 40% cenejša in uspešnejša od saditve, ker se je sejalo iz 
roke in po končani setvi z vejami pobranalo zemljo. 

Kakor rečeno, metoda setve ni nikdar več odpovedala. 
Zakaj se prej ni uporabljala setev v večji meri? 
Večkrat je bilo krivo to, da so krediti prihajali prepozno, šele 

spomladi naslednjega leta, medtem ko je pravi čas setve v avgustu 
in septembru že davno minil. 

Uporabljala se je metoda pod 2. za težke, zbite teI'ene, kjer 
seveda ni mogla imeti uspeha. Napačno uporabljani trije odločilni 
faktorji: čas, metoda in teren so bili vzroki neuspehov, ki .so s 
som ustva·rili predsodek proti pogozdovanju te vrste. 

Poudariti je potrebno, da se pinija sploh ne more presajati, za
radi prevelike občutljivosti; zato imamo v Dedmaciji tako malo 
pinije celo tam, kjer dobro uspeva. 

Razmere, ki sem jih našel leta 1930. na otoku Braču, so domala 
ostale še danes po vsem dalmatinskem Primorju in otočju. Nič ni 
pomagalo, da sem poslal bivši banski upravi v Splitu vezano knjigo 
»Splošne in gozdaii'ske prilike otoka Brača«, kjer so bile metode 
setve in njeni uspehi natančno opisani. Gozdarstvo Krasa gre pač po 
svojih »dobro preizkušenih potih«. 

Še nedavno smo čita1i v dnevnikih o ))udarniškem« delu v ne
kem dalmatinskem kraju, kjer je mladina izkopala na desettisoče 
jam za pogozdovanje Krasa s sadikami. In to na terenih, kjer setev 
odlično uspeva. Delo, ki bi ga lahko pesem opravila, mora vršiti mla
dina v potu svojega obraza, kakor da ne bi bilo drugega potreb
nejšega dela. 
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))Glej ga!« poreko strokovnjaki. »Videl je Brač in Nanos, sedaj 
bi pa stvar rad posplošil!« Brače in Nanose srečujemo tudi drugod. 
Samo drugačna imena imajo; kar pa nas ne sme motiti. 

Slika 9. 
Pred 40 leti je bila tu puščoba, na kateri so samovali trije rdečekožci. Danes ne 
moreš skoz potomstvo naravnega naleta borovcev in smrek, prekrasnega dela 

velike narave. 

Le malo globlje se je treba zamisliti v naravo in čitati iz knjige 
nj enega bogatega znanj a. 

(Konec prihodnjič.) 

lščimo in uporabljajmo vedno bol j še načine dela 

Zde lom krepimo ljudsko oblast 
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Dopisna gozdarska in lesna posvetovalnica 
VPRASANJA 

1. Sadika 
Okupator je posekal pri nas dolge pasove smrekovih gozdov. 

Prihodnjo pomlad nameravamo mnogo teh posek zasaditi. Na raz
polago imamo dve drevesnici, ki nam lahko dobavijo sadike štiri
letnih smrek. Veni so sadike rasle počasi ter so komaj sposobne za 
presaditev. Vse kaže, da je bila drevesnica slabo gnojena. V drugi, 
bolj gnojeni drevesnici pa so sadike precej večje. Gozdna tla so 
prej slaba kot dobra in ne posebno zapleveljena. Lahko bi porabili 
ene ali druge sadike. Nekateri so mnenja, da bodo bolj odgovarjale 
slabše sadike, češ, da niso tako razvajene z dobro hrano. Jaz sam 
bi bil za večje sadike iz dohro gnojene drevesnice, in vprašam za 
nasvet. S. L. Borovnica 

2. Žičnice drče 
Kot partizan sem prehodil mnogo krajev gornje Soške doline. 

Videl sem mnogo posameznih napetih žičnih vrvi, ki so razpete s pla
nin čez doline in grape do cest. Nekatere od njih so dolge tudi do 
1000 m. Videl sem, kako po njih kmetje z lahkoto spravljajo seno 
in drva v dolino iz krajev, od l(Qder bi še koza sama komaj prišla. 
Pri nas tega na Gorenjskem ni, čeprav bi brez dvoma bilo zelo ko
ristno. Ako bi nam v vašem listu hoteli pokazati korist take eno-
stavne žičnice, bi vam bil jako hvaležen. V. N. Kranj 

3. Pridobivanje smole 
V državnih borov ih gozdovih na Dravskem polju vidim že nekaj 

mesecev na drevesih po eden ali dva glinasta !ončka, v katere se 
cedi smola. Slišal sem, da se istotako oda tudi v bOl"Ovih gozdovih 
ljubljanskega okrožja. Vem, da se iz smole dobiva terpentin, kolo
fonija in marsikaj drugega. Vendar bi želel vedeti, ali so to šele po
skusi ali pa se vrši delo v večjem obsegu. Za stvar se zelo zanimajo 
tudi bližnji kmetski gozdni posestniki. L:elimo, da nam to zadevo ne-
koliko razsvetIite. J. T. Dravsko polje 

4. Peskanje zemlje 
V »Slovenskem poročevalcu« sem lanske jeseni čital zanimiv 

članek »Kako lahko izboljšamo naša kisla zemljišča«. Začel sem 
opazovati naše zemlje in sem prišel do prepričanja, da so zemlje na 
južnem pobočju Pohorja prav take, kakor one na Kordunu. Spomladi 
se težko zagrej ei o; detelj e, fižol, proso slabo LE pevajo. Apnenega 
peska pa ni nikjer, da bi z njim popravili svoje zemlje! Mogoče pa 
bi se našel kak uporaben material, ki bi ga lahko dobili v naši bližini, 
a ne vemo zanj. Vprašanje sicer, strogo vzeto, ne spada v »Goz
darski vestnik«, vendar ste mi v prejšnjih letih nekoč že pomagali 
v negozdarski zadevi, zato se tudi ob tem obračam na Vas s prošnjo, 
da bi našli pisca tistega članka in ga naprosili, da nas ob priliki 
obišče. Morda le kaj najdemo. 1. L. Hoče 
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Sodobna vprašania 
TOCNO RACUNOVODSTVO 

Spominjamo se časov, ko so v stari Jugoslaviji vse državne oblasti in usta
nove imele svobodno uporabo telefona, ne da bi plačali razgovore. Kaj je bila 
posledica tega? Večina telefonskih prog i e bila stalno zasedena in telefonska 
zveza se ie zvečine le težko dobila. Telefon se je uporabljal in zlorabljal za 
stvari, ki bi se lahko tudi pismeno rešile. Telefona so se pač posluževali brez 
računa in brez plačila za brezkončne privatne razgovore. Zaradi takih })važnih 
službenih« razgovorov je pogosto poslovnim ljudem bilo nemogoče priti do tele
fona. Trpela je poštna blagajna zaradi neplačanih taks za uporabo telefona in 
trpelo je gospodarstvo, kateremu je ta naprava v prvi vrsti namenjena. Stvar 
se je spremenila, čim se je zahtevalo, naj tudi državne ustanove piačajo. Telefo
niranje se je takrat reduciralo na res potrebno mero, ker so se izdatki teh vrst 
morali opravičiti pred predpostav\jenimi oblastmi. Dohodki pošte so narastli in 
telefon je začel služiti svojemu pravemu namenu. 

Cudno je bilo prejšnje čase videti, kako se v celem potniškem vlaku vozijo 
potniki s prostimi in režijskimi vozovnicami ter polovičkami, a s celo vozovnico 
le malo potnikov. Boli enostavno in edino pošteno bi bilo: primerno znižati 
železniško tarifo in ukiniti popuste na voznini. 

Danes je uvedena poštnina tudi za državne oblasti. Marsikomu se zdi, da 
ie lepljenje znamk samo nepotrebno in zamudno delo, posledica neke birokracije. 
Tudi ta ukrep ima svoi namen: pokazati, koliko posamezni uradi trošijo za pošto 
in koliko je pošta stvarno aktivna. 

Na ta način ima poslovanje podlago v točnem računovodstvu. Vsaka panoga 
državnega gospodarstva lahko pokaže svojo pravo bilanco, iz katere se lahko 
potem kritično presodi uspešno ali neuspešno delovanje. 

V stari Jugoslaviji so državni gozdovi, posebno oni izven Slovenije, bili vir 
vseh mogočih špekulacij državnega aparata, posameznih državnih mogotcev in 
malih nepridipravov, ki so kradli iz gozda na veliko in na malo. Material so 
vlačili iz gozda, čeprav samo z vozičkom in· ga prodajali po smešno nizkih cenah 
ter tako pomagali bogateti vaškim oderuhom. Prav zato je v stari Jugoslaviji 
gozdarstvo bilo neugledno, čeprav bi bilo po svoji važnosti moralo zavzemati 
eno prvih mest v splošnem gospodarstvu. Ce je bilo treba pomagati pogorelcem, 
poplav!jencem, kolonistom itd. daj Hm slavonske hrastovine ali bosanske ielo
vine iz državnega gozda, da jo potem prodalo naprej za mal denar prekupcem! 
Ministri za gozdarstvo so delili oberočke državno imovino. Posledica tega je bila, 
da je državna panoga gozdarstva izkazovala izredno nizke in nerealne dohodke, 
da ie vsakdo gledal na gozd kot na objekt za eksploatacijo v lastno korist, da 
gozdovi niso bili ceneni, temveč so jih na vse pretege uničevali. Namesto, da bi 
predelovali les iz lastnih gozdov v lastni režiji, so to delale privatne firme, ali 
se je uporabljal finančni zakon, ki ie dajal priložnost malim ljudem, da so iz 
državnega gozda dobili letno po 20 m3 materiala za preprodajo. Pri tem je pa 
resnično »zaslužil« spet samo prekupec. V vsakem primeru ie to pomenilo zmanj
šan dotok sredstev v državno blagajno, pustošenje gozda, izkoriščanje malega 
človeka v korist nesolidnih prekupcev in firm. 

Bilo bi napačno, če bi take metode nadaljevali (tudi one, ki v stvari niso 
nepoštene) v novi Jugoslaviji: če bi se pogorelcem nakazoval les in drva za pre
prodajo, če bi ga dajali obnovi brez računa ali brez plačevanja. Ce bi na primer 
državne ustanove dobivale premog iz državnih premogovnikov brezplačno, v prvi 
vrsti državne železnice. bi premogovniki kai kmalu postali pasivni, kuriava pa 
bi se po državnih ustanovah razsipaia brez premisleka, kot stvar brez vrednosti, 
kakor se je to dogajalo včasih s telefonom. Taka je pač človeška miselnost, s 
katero moramo vselej računati. Sai so zato postavljeni števci za plin, vodo in 
elektriko. da se poraba omeji na racionalno mero na podlagi točnega plačevanja 
za porabljeno količino. Prav zaradi tega državne ustanove vodijo točno računo
vodstvo in medsebojne nabave tudi obračunavajo. 

V. B. 
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Okrožnice 
Spomnimo se padlih za svobodo! 

V "Gozdarskem vestniku« se bomo oddolžili spominu vseh borcev in akti
vistov, ki so žrtvovali življenje za našo svobodo. Vabimo vse svojce in znance 
padlih gozdnih in lesnih dejavcev, gozdnih čuvajev, logarjev, manipulantov, po
slovodii, gozdarjev, tehnikov iII inženirjev, da nam pošljejo življenjepise padlih. 

Uredništvo 

Absolvelltom šolskega logarskega tečaja na gozdarski šoli 
v Mariboru 

Komisija ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo je s sklepom z dne 31. 
julija 1946, izvr5ila dodelitev absolventov na sedemmesečni praktični logarski 
tečaj pri gozdnih upravah. 

Takoj naj se javijo pri državnih gozdnih upravah: Ambrožič Franc, po
gačnik Anton, Bohinc Karol na Bledu; Štros lI'lartin, Vidic Ludvik v Bohiniski 
Bistrici; Kuplenik Jože, Vodopivec Milan v Brežicah; Muhar Zdenko, Triler Jože 
v Celju; Sedlar Anton v Črni; Jeras Josip v Kamniku; PUJ'kart Aloiz v Ko
čevju; Markelj Jakob, Šmid Jože v Kranju; ŽelJOvec Jože v Ljubljani; Jurica 
Janez, Ernožnik Alojz v Mariboru; Kavčič Karol, Drganc Franc v Murski So
boti; Mlakar Silvo, Ravnik Janez v Nazarjih; Poljšak Anton, Trošt Jože v po
stojni; ZalJrastnik Franc v Sevnici; Šumrada Anton na Snežniku; Likar Ciril in 
Kenk Jože v Črničah pri Ajdovščini. 

S tem so vsi imenovalli začasno nallleščeni, odnosno premeščeni in zapos1 eni 
po delovnem načrtu. 

Po uspešnem absolvirallju tega tečaja bodo polagali sklepni izpit 1. letnika 
gozdarske šole me!ieca maja 1947. MKO III št. 416/2 19·~6. 

Sprejem gojencev v šolski bgarski tečaj 1. letnika gozdarsI{e šole 
v Mariboru 

Ministrsvo za kmetijstvo in gozdarstvo otvori s 1. septembrom t. L trime
sečui šolski logarski tečaj I. letnika državne gozdarske šole v Mariboru. V te
čai bo sprejetih 25 gojencev, ki bodo živeli v šolskem internatu. 

Pogoji za sprejem so: najmanj osnovna šolska izobrazba. odslužen voiaški 
rok. telesna in duševna sposobnost in priporočliiva karakteristika. Prednost bodo 
imeli borci POS, POJ in NOV ter aktivisti OF, posebno oni, ki imajo že nekaj 
prakse kot gozdni čuvaji ali pomožni logarji in gozdni delavci, predvsem iz 
podeželja. 

Interesenti naj pošljejo svojeročno napisane prošnje ministrstvu za kme
tijstvo in gozdarstvo, oddelek za gozdarsko prosveto, Ljubljana, Poljanska c. 2, 
najkasneje do 15. avgusta 1. l. Prošnji je priložiti: 1. rojstni list, 2. zadnje šol
sko spričevalo, 3. potrdilo o odslllženem vojaškem roku, 4. zdravniško spričevalo 
o duševni in telesni sposobnosti za tečaj in naporno terensko delo v hribovitih 
kraiih (spričevala, ki bodo omenjala le sposobnost slediti pouku, ne bodo upo
števana), 5. spričevalo o imovinskem stanju, G. izjavo o plačevanju oskrbnine, 
7. potrdilo'pristojnega javnega tožilca, da prosilcu ni s sodbo odvzeta volivna 
pravica, da ni bil kazl1.ovall in da ni v sodni preiskavi, in 8. spričevalo organov 
ljudske oblasti o ponašanjn prosilca in njegove rodbine. 

V prošnji je navesti kratek življenjepis z dru'~jnskim in imovinskim sta
njem, točen naslov in znesek. ki bi ga mogel prosilec, njegovi starši ali kaka 
orgaliizacija prispevati k oskrbnini (gojenci iz drugih republik in tisti, ki bodo 
~prejemali plačo v času šolanja, morajo plačati oskrbnino 800 din na mesec). 
Prošnjo je kolkovati z 10 din, priloge pa vsako s 5 din (v kolikor že niso kol
kovane) in priio,~iti !colek 30 din za rešitev. (Interesenti iz Slovenskega Pri
morja Jlai prilože namesto kolkov gotovino, računajoč za 1 din 3 lire.) 

Kandidati bodo nravočasno obveščeni o dnevu njihovega prihoda v gozdar
sko šolo, kO!l::lIo odločitev o sprejemu p:t be> izdala sprejenma komisija na 
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osnovi zdravniškega pregleda iu sprejemnega izpita iz čitanja, pisanja in ra
čunanja. 

Absolventi tega tečaja boelo poslani !la sedemmesečni praktični logarski 
tečaj pri gozdnih upravah LRS z ustrezno plačo in bodo nato polagali sklepni 
izpit iz L letnika gozdarske šole. !v1KG - III - št. 414/1 1946. 

Sprejem gojencev v šolsld lesni tečaj I. letni1m gozdarSKe šl)le 
v Ljubljani 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo otvarj";;. 1. septemhra t. 1. trime
sečni šolski lesni tečaj L letnika državne gozdarske šole v Ljubljani. V tečaj 
bo sprejetih 25 gojencev, ki bodo bivali v šolskem internatu 

Pogoji za sprejem so: najmanj oSlIovna šolska izobrazba, odslužen vojaški 
rok, telesna in. duševna sposobnost in priporočljiva karakteristika. Prednost bodo 
imeli borci POS, POJ, ali NOV ili aktivisti Of, posebno oni, ki imajo že nekaj 
prakse lcot lesni manipulanti ali lesni delavci. 

Interesenti lIaj pošljejo svojeročno napisane prošnje ministrstvu za lone
tijstvo in gozdarstvo, oddelek za gozdarsko prosveto, Ljubljana, Poljanska c. 2, 
najkasneje do 15. avgusta t. 1. 

Prošnji je priložiti: 1. rojstni list, 2. zadnje šolsko spričevalo, 3. potrdilo 
o odslllženem vojaškem roku, 4. zdravniško spričevalo o duševni in telesni spo
sobnosti za obisk tečaja iu izvrševanje lesnega mani]lulativnega dela (izpriče
vala, ki bodo omenjala le sposobnost slediti jJouku, ne bodo upoštevana), 5. spri
čevalo o imovinskem stanju, 6. izjavo o plačevanju osli:rbnine, 7. potrdilo pri
stojnega javnega tožilca, da prosilcu ni s sodbo odvzeta volivna pravica, da ni bil 
kaznovan in da ni v sodni preiskavi, in 8. izpričevalo organov ljudske oblasti o 
ponašanjll prosilca in njegove rodbine. 

V prošnji je navesti kratek življenjepis z družinskim in imovinskim sta
njem, točen naslov in znesek, ki bi ga mogel prosilec, njegovi starši ali kaka 
druga organizacij,a prispevati k oskrbnini (gojenci iz drugih republik in tisti, 
ki bodo sprejemali plačo za časa šolanja, morajo plačati oskrbnino 800 din na 
mesec). Prošnjo je kolkovati z 10 din, priloge (v kolikor že niso kolkovane) 
vsako z din 5.- in lJriložiti kolek din 30.- za rešitev. (Interesenti Slovenskega 
Primorja naj prilože mesto kolkov gotovino, računajoč za 1 din 3 lire.) 

Kandidati bodo pravočasIlO obveščeni o dnevu njihovega prihoda v gozdar
sko šolo, končno odločitev o sprejemu pa bo izdala sprejemna komiSija na 
osnovi zdravniškega pregleda in sprejell1nega izpita jz čitanja , pisanja in 
računanja. 

Absolventi tega tečaja boelo poslani na SedelllllleSečni praktični lesni tečaj 
pri državnih lesnih obratih LI(S z ustreZ!lO plačo in bodo nato polagali sldepni 
izpit iz L Jetnika gozdarske šole. Ml(O lJI - št. 415/1 1946. 

Sodeluimo Z liudsko mladino 

Delajmo v sindikatih 

Opirajmo se na ljudske odbore 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
Znak = Domeni, da se predlaga za pravilno besedo na njegovi desni strani. 

aleDsld bor = beli bor - rS] 
beli bor - alepski bor, bijeli bor, sosna, 

Pinus aleppensis Mili. 
Lubje bolj mladih borov je pepel .. 

natosivo in sladko. Starejše lubje 1 o·· 
stane rdečerjavo in razpoka. Iglice 
so 1110drozelene, tanke, mehke, ciolge 
7.10 cm in so boli goste na koncu 
vejic. Seme je podobno semenu čr
nega bora, samo, da je nekoliko 
temnejše. - [S] 

črni bor - crni bor, Pinus nigra 
Vzrast je v mladosti širokostož

časta, pozneje pa ima drevo široko, 
nepravilno, okroglasto obršo. 
Drevo požene glavno korenino in 

močne stranske korenine. 
Deblo je okroglo, valjasto in po· 

končno ter se v starosti razvij e v 
močne veje. 

Lubje je črnosivo in globoko raz
pokano ter ima isto barvo na spod·· 
nielll delu debla kot na vrhu. 

'Veiice so rumenozelene do rjav,e. 
l\Uadike imajo belkaste, luskaste li .. 
ste. 

Popki so belkasti, jajčasti; mnogi 
malo nkrivlj eni; dolgi so 2 cm. 

Iglice so temnozelene, po dva v 
vsakem šopu, nič ali skoraj nič za
sukane, na robovih imajo llrav dro
bne zobčke. Iglice so precej goste in 
imajo rumenkasto konico. Dolge so 
8-·15 cm in debele 1.5-2 mm. 

Cvete v maju ili dozorevav istem 
času kot rdeči bor. 

Starži so večji od storžev rdečega 
bora. Skupaj poženejo 1-··3 storži in 
so blesteče-rumenor.iavi. SDodnii del 
plodilih lusk je rdeG.erjav. Ščitek ima 
počez greben z grbico na sredi. 

Pod vsako plodno lusko sta dve 
krilati semeni. Krilca je pra v lahko 
odluščiti od semena. 

Semena so svetlOl'j ava do sivo-
rjava in so debela 7 mm. - [S'j 

gladki bor = zeleni bor - [S] 
gozdni bor = rdeči bor - [S] 
navadni bor = rdeči bor - [S] 

pepelnati bor - munika, bjelokori bor, 
Pinus lellcodermis Ant. 

Drevo ima stožčasto vzrast. Lubj e 
je pepelnatosivo, globoko 'razpokano 
na štirioglate plošči,ce, v razpokah je 
~dečkastorjavo. Mladike so belosive. 

19-1ice so temnozelene. 
Popki so rdečkastorjavi in imajo 

bel vršiček. Storži so dolgi 7-8 cm. 
Ščitek ima na sredi kratko, šilasto, 
nazaj obrnjeno konico. Seme je ria
vosivo in ima temne pege. -- [S] 

rdeči bor - obični bor, Pinus silve
stris L. 

V zrast i e v mladosti stožčasia, 
pozneje pa' postane obrša nepravilna 
in redka. 

Poleg glavne korenine, ki prodre 
v rahlill tleh globoko v zemlj o, ima 
še dolge stranske korenine. 

Deblo je pokončno in precej vitko. 
Lubje mladih vej mladik in vrhov 

je rdečkastorjavo do rdečkastoru
meno in je Inskasto. Ka starem de
blu je temnosivo in globoko razpo
kano vzdolž in počez. 

Popki so podolgasti, nekoliko jaj
časti, rdečkastorumeni, dolgi 1-2 cm 
in mnogi so zaliti s smolo. Pod vsa

kim vršnim popkom so v vretencu 
stranski popki. Od stranskih pop
kov se riq:vijejo samo nekateri, dru .. 
gi pa se izpremenijo v speče popke. 

Iglice so 11l0drozelene do sivoze
lene in so bodičaste. Konica iglic je 
nekoliko rulllenkasta. V vsakem ŠOPll 
sta po dve iglici. Dolge so 4-8 cm, 
široke 1.5-2 mm in nekoliko zasu
kane. Pred odpadanjem porumenijo 
in odpadejo po treh letih. 

Cvete v maju in cveti so eno
domui. Moški cveti rastejo v ru1l1e
nih mačicah, ženski pa v rdečih ma
čicah. Po oprašenju se krovne luske 
posušijo, ):lodne luske pa se pove
čajo in olesenijo, ko se mačice spre
mene v storže, ki so spočetka zeleni, 
pozneje pa rjavi. 

Storži dozorijo jeseni naslednjega 
leta, llavadno v septembru, tretjo 
pomlad pa se začno odpirati in po
tem takoj odpadejo. Dolgi so 3-7 cm 
in debeli približno 3 cm. Ščitek je 
ploščat in rjavkast ter ima na sredi 
malo grbico. 

Pod vsako plodno lusko sta po dve 
semeni s krilci. Krilce obj ema seme 
z dvema krakoma in se da lahko od
luščiti. 

Seme je drobno. od črnikaste do 
rjave barve. - [S] 

Vaimutov bor = zeleni bor - lS] 
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Dopisu 
NABIRANJE BUKOVICE. 

Novi časi nam prinašajo nove na
čine izkoriščania naših gozdov. Nek
dai ie množici predstavljal gozd edino 
vrednost izsekanega lesa, danes pa llUŠ 
gozdarski sektor vse boli opozarja 
in navaja ljudi na to, da spoznavaJo. 
gozd kot produkcijsko sredstvo naj
različnejših surovin, ne salllo lesa. 

Pred nekaj meseci je pokazal odde .. 
lek za gozdarsko prosveto pri ministr
stvu za kmetijstvo in gozdarstvo na 
veliko važnost posebnega izkoriščanja 
naših gozdov; na smotrno smolarjenje. 
te prvi poskusi so dali najlepše uspehe 
in upanje, da bo naše gospodarstvo 
imelo od tega največje koristi. 

3. julija t. 1. je pa bila na ministr
stvu za trgovino konferenca, ki naj bi 
ugotovila možnosti, koristi in uačine 
zbiranja bukovice po naših gozdovih. 
Iz tega žira lahko pridobivamo visoko 
vredno jedilno olje in še nekaj stran
skih produktov. 

Konferenca je ugotovila veliko ko
rist akcije, ki bi vzgibala ,ljudi, da bi 
začeli po naših bukovih gozdih smo
trno nabirati bukovico za našo oljar
sko industrijo. Lepo korist bi imeli od 
tega ne samo nabiralci, temveč vse 
naše gospodarstvo, posebno letos, ko 
je bukov žir izredno dobro obrodil. 

Vrednost, ki bi jo imeli od tega, si 
lahko izračunamo točno, če upoštevamo 
sledeča lleovržena dejstva: 

V Sloveniji so v šmarskem in breži
škem okrajU, na Gorjancih, na južnih 
obronkih Pohorja ter okrog Polhovega 
gradca velike površine pokrite z lepi
mi bukovimi gozdi. Na 1 ha bukovega 
gozda smemo računati, da lahko na
beremo od 4QO do 800 kg žira. 

Naše Naproze bi lahko v zvezi z m2.
sovnimi organizacij ami popularizirale 
in organizirale splošno nabiranje bu
kovega žira, Naproze same pa bi v 
svojem okolišu potem ta žir zbirale 
in ga vskladiščile, dokler se ne bi na
brala vagonska Iwličina, katero bi se 
izplačalo poslati v tovarno. 

lir je treba tal(Oj, ko je nabran, po
sušiti v suhem, zračnem prostoru tako, 
da ga razgrnemo največ do 30 cm na 
debelo in ga dnevno večkrat preme
šamo vse dotlej, do se povsem osuši. 
Za manjše količine, katere nabere po
sameznik, ni treba posebnih sušilnic; 
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pač pa bi bilo treba organizirati po
sebne sušilnice ali pa naiti obširncjše 
ustrezne prostore tam, kjer bi izvedli 
masovno zbiranje. 

Nabiralec bi lahko takoj ob prcdaji 
suhega žira zbiralnicam-zadrugam pre
jel plačilo, in sicer po 15 I olja za 100 
kilogramov žira, ali pa v gotovini po 
5 din za kilogram. Nabiralec iahko 
dnevno nabere povprečno 20 kg žira, 
kar odgovarja dobri dnevnici 100 din. 
Pri današnjih cenah odgovarja tej 
dnevnici tudi količina olja, ki bi jo na
biralec prejel za nabrani bukov žir. 
Napraze bi pa za svoje delo in tran" 
sport v tovarno prejele po 2 1 olja za 
lOO kg oddanega žira. Vsi ostali pro
dukcijski stroški bi pozneje znesli ko
maj toliko, da bi lahko o\jarne posta
vile na trg prvovrstno olje že po 29.10' 
dinarj ev. V naši politiki cen je to važna 
ngotovitev. 

Pri nabiranju je lahko zaposlena 
mladina mlajših let in dela manj zmo
žni \judje, ki pa prejmejo za 'svoj trud 
plačilo, ki dosega plačilo strokovnih de
lavcev, obenem pa stvarno koristiio 
skupnosti, ko pomagajo zvečati naši 
industriji produkcijo olj nih maščob ta
ko, da naša ~reskrba z oljem ne bi 
bila več posebno težak problem. 

Vsekakor bi bilo treba dati Čimprej 
našim množičnim organizacijam in Na
prozam potrebna navodila in zbuditi za
nimanje pri ljudeh za stvar, ki prinaša 
takojšnjo korist posamezniku in celoti. 

LB. 
»OKULARNA CENITEV PO DEBELIN. 
SKIH RAZREDIH IN TABLICE ZA DO· 
LOČANJE LESNE ZALOGE PO TEJ 

METODI« 
(Razprava ing. M. Š u š ter š iča) 
Način cenitve je važcn za praIdične 

gozdarie in taksatorje za načrtno ure
janje gozdov. 
Naročite oboje skupaj pri avtorju, 

Ljubljana, Mariborska ul. 17·a, telefon 
25-68, ali t'oljanska c. 2-1L. soba 42. 

Od istega avtorja so v tisku tablice 
za določanje lesne zaloge enomemili 
sestojev na podlagi debelinskih razre
dov. Pripravljena za tisk ie tudi raz
prava o prebiralnih gozdih in tablice, 
ki kažejo zgradbo normalnega prebi
ralnega gozda. To so izvirne razprave, 
ki naj da'io slovenskim gozdarjem po
budo za nadaljnja raziskovania na tem 
važnem strokovnem polju. Š. 



Glavne naloge gozdnega gospodarstva 
Dr. ing. Rudolf Pip an (Beograd) 

Skor o polovica slovenske zemlje je pokrita z gozdovi. V zad
njih štiridesetih letih se je gozdna površina zvečala nekoliko na 
račun manj donosnih poljedeljskih zemljišč, medtem ko v ostalih 
delih Jugoslavije, posebno v Srbiji, vidimo, da se gozdovi vedno bolj 
krčijo in zato čuti tamošnje ljudstvo vedno večje pomanjkanje lesa 
in drv. 

Širjenje gozdne površine v Sloveniji nam odkriva značilnosti 
našega gospodarskega razvoja; to širjenje gozdov je posledica ,raz
voja industrije. Še pred nekoliko desetletii niso imeli kočarji in mali 
kmetje druge možnosti prehraniti sebe in svoje družine, kot da so 
obdelovali zemljo, pa čeprav tudi nerodovitne njive. Ko so pa rastle 
nove tovarne, tedaj je mali kmet dostikrat opustil svoje gospodarstvo 
in se preselil v mesto, kjer i e našel zaslužek. Pa tudi posestniki, ki· 
so s plačanimi cenenimi delovnimi silami obdelovali svoja posestva, 
so v novejšem času svoja nerodovitna zemljišča raje pogozdili. Vse 
bolj so opuščali gozdno pašo, in gozdno drevje polagoma zarašča 
stare pašnike, ki se tako pretvarjajo v gozd. 

Toda, ko na eni strani opažamo sicer malenkostno sIrJenje 
gozdne površine, moramo na drugi strani ugotoviti, da način gospo
darjenja v naših kmetskih gozdovih niti zdaleč ne ustreza zahtevam 
umnega gospodarstva. Če gledamo gozdovk od daleč, posebno na 
pomlad, so vsi lepi in zeleni, kamor koli obrneš oči. Ko pa stopiš v go
zdove, zlasti če imaš priložnost, da napraviš daljše potovanjt!.!..tedaj 
more vsakdo opaziti veliko razliko med gozdom in gozdom. Ponekod 
vidimo lepo zarastel gozd, poln lepih in močnih dreves, kjer vse kipi 
od zdravja in življenjske moči, toda neposredno poleg njega, v pri
bližno enaki legi in na enakem zemljišču, vidimo gozd, ki je redko 
zaraščen, s slabo razvitim drevi em, tla so pokrita z ničV!rednim 
grmovjem, vresjem in podobnim rastjem. Zal, moramo ugotoviti, da 
je slabih gozdov mnogo več kot pa dobrih. Če poskušamo Ugotoviti, 
kolik je letni prirastek v naših gozdovih, koliko priraste na enem hek
tarju lesa venem letu, tedaj je razlika med gozdom in gozdom še 
bolj očitna, saj se ta razlika razločno izraža v številkah. Niso pri 
nas redki gozdovi, kj er letno na hektar priraste do sedem kubnih 
metrov lesa in drv; pa so tudi gozdovi, kjer je prirastek še večji. Na 
drugi strani imamo pa še mnogo več gozdov, kjer letni prirastek ne 
dosega niti enega kubnega metra na leto, ali pa slaba dva kub na 
metra. 

Te velike razlike so posebno značilne za naše gozdno gospo
darstvo. Če primerjamo med seboj donos dobrih in slabih njiv in 
travnikov, tedaj tudi opažamo znatne razlike, vendar pa te razlike 
še daleč niso tako velike, kot v danasu naših gozdov. 
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Tako rasteta dva gozda na enakem rastišču, enaka so tla, enako 
podnebje in vendar prejme prvi gospodar desetkrat večji donos od, 
drugega. 

Očividno je, da te razlike izvirajo iz načina, kako gospodarimo 
in kako postopamo z gozdom. V splošnem je prirastek naših kmet
skih gozdov zelo majhen, včasih naravnost neznaten, čeprav tudi 
tukaj najdemo dobre gozdove. 

Sp,ričo tega, da je tri četrtine slovenskih gozdov v rokah malih 
kmetskih posestnikov, ki dosegajo zelo slabe uspehe v gozdnem go
spodarstvu, lahko izračunamo, kolikšna izguba sledi iz tega za ce
lotno naše narodno gospodarstvo. Okrog 450.000 ha naših gozdov 
prirašča povprečno pol drug do dva kubna metra na leto, medtem 
ko bi ta prirastek moral biti najmanj dvakrat tolikšen. Torej je letna 
izguba na prirastku v naših gozdovih okoli tri milijone kub nih 
met.rov. Na panju je td Količina vredna najmanj 50 milijonov di
narjev. Moramo pa vedeti, da je vrednost drv in lesa v gozdu na 
panju komaj peti del vrednosti, ki jo ima isti les ko je izdelan, sprav
ljen in pripravljen za porabo, predelavo ali prodajo. Delo v gozdu 
in dalje pri predelavi na žagah in tovarnah pa nudi enega najvažnej
ših naših narodnih dohodkov in pri tem najdejo delovni ljudje mož
nost koristnega dela in zaslužka. 

Ko si je delovno ljudstvo po težkih osvobodilnih borbah pribo
rilo svobodo v novi Jugoslaviji, je napočila nova doba, ko moramo 
z novimi močmi in z novimi nazori začeti veliko delo za gospodar
sko in kulturno povzdigo ljudstva. Tudi za gozdno gospodarstvo je 
v tem okviru napočna nova doba. Tudi na tem polju zahteva ljudstvo 
večji in hitrejši napredek, hoče jasnih in določenih ciljev, 

Med glavnimi nalogami novega kmetskega gozdnega gospodar
stva naj bo zvečanje prirastka gozdov ter delo v gozdnih in lesnih 
zadrugah. V teh nalogah so zajete glavne zahteve naše gozdne 
gospodarske politike: povečanj e produktivne vrednosti gozdnega 
zemljišča, razširjenje surovinskega zaledja industrije, zagotovitev 
stalne zaposlenosti ljudstva na domačih tleh in dvig kmetskih do
hodkov iz gozda. 

Dela za zvečanje prirastka se ne moremo lotiti, če se ne zave
damo ovir, ki so onemogočale pravilen razvoj gospodarstva. Te 
vzroke bi kratko označili takole: nezadostno poznavanje prirodnih 
zakonov, po katerih raste gozd in gospodarske stiske, ki so silile 
gozdnega posestnika, daje vedoma in nevedoma nepravilno go
spodaril. 

Gozd in gozdno gospodarstvo si ~e mnogi predstavij aj o kot ne
kaj zelo enostavnega in menijo: »Gozd 'raste sam in pregovor pravi, 
da raste. tedaj, ko mi spimo. Ni ga treba gnojiti, niti orati niti ob
delovati. .Edina gospodarska skrb je mogoče samo ta, da posadiš 
sadike, ko si posekal drevje. Pa še to ni zmerom potrebno, saj se 
gozd dostikrat tudi sam zaseje. Iz gozda vzamemo vse kar potre
bujemo in kar nam gozd more dati: drva, les, steljo itd.« 
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Ko jemljejo iz gozda, ne mislijo na nič drugega, kot m svoje 
potrebe. Posekajo drevo, ki ustreza in ne gledajo ali ni mogoče 
nastala v gozdu praznina, ki je gozd sam ne more izpolniti. Pri 
grabljenju stelje ne pomišljajo, da tudi gozdne rastline potrebujejo 
svoj gnoj, da tudi drevje črpa iz zemlje nekatere sestavne dele, ki 
so neobhodno potrebni za rast. Nihče ne kosi zelenega žita, ker ve, 
da potem ne bo imel kaj žeti; v gozdu pa sekaj o mnogi prav tista 
drevesa, ki bi morala postati naša glavna »žetev«. 

Pri temeljitejšem študiju se gozdno gospodarstvo pokaže kot 
izredno zapleteno tako, da od nestrokovnjaka ne smemo in ne. mo
remo pričakovati, da bi se mogel dovolj poglobiti v to vprašanje. 
Slabo gospodarjen prirašča letno 0.5-1 m3, dobro oskrbovan 
in negovan gozd pa in več, celo do 10 m3 na hektar. Že samo ta 
gola številčna ugotovitev je krepko opravičilo zahtev, posebno pa 
našemu kmečkemu gozdu. 

Gozdno gospodarstvo je v veliki meri odvisno oi posestniških 
razmer. Gospodarsko močan posestnik lahko tvega mnogo več, da 
doseže čim večj e koristi iz gozda, kakor pa gospodarsko slabši. 

Gospodarsko najmočnejši gozdni posestnik je brez dvoma 
država; ne samo pri nas, temveč povsod na svetu. Splošno lahko 
trdimo, da so najbolje oskrbov<1ni drž.:'1'vni gozdovi. Državna gozdna 
uprava ima poleg splošnih gospodarskih nalog tudi to dolžnost, da 
je nosilec in pionir naprednega gozdarstva. Za državno gospodar
stvo niso merodajni samo finančni interesi, temveč tudi splošni 
vzgojni in socialni. Znanstvena raziskovanja in poskusi, ki jih pov
p~'ečni posestnik ne more prenesti, spadajo pač v dolžnosti države. 
Ti izdatki se bogato povrnejo lhldski skupnosti s splošno povzdigo 
gospodarskega stanja in kulture. Med socialne dolžnosti državne 
gozdne uprave spada tudi z gozdnimI proizvodi prebival-
stva, ki se ne more iz svojih gozdov. 

V naših slovenskih razmerah, kjer imamo dosti privatnih 
dov, bo pa glavna gospodarska naloga državnega sektorja, v 
svojih gozdovih vodi vzorno gospodarstvo, dadoseza največji možni 
letni prirastek, tako glede množine kakor tudi vrednosti dreveso-
ville. 'Na drugi strani IH držwni predstavljaj o surovinsko 
zaledje za lesno industrijo. gozd je splošna ljudska last in 
mora služiti najširširn Ijndskim interesom. Ti splošni interesi bodo 
pa najbolTe zaščiteni, če les iz državnih gozdov predelujejo državna 
podjetja. 

Od vseh gozdov Slovenije pripada cel6 sedaj komaj dobra če-
trtina državi. To so v splošnem nuib0lj5i gozdovi, v njih se 
nahaja verjetno več kot polovica lesnih zalog. 

Tri četrtine ostale gozdne površine je pa skoraj brez izj em v 
rokah kmetskih posestnikov. Prav ti kmetski gozdovi so pa najbolj 
potrebni pomoči in povzdige, bo dosegljivo le ob ustreznem so
delovanju gozdnih posc~:tnilwv in drž~vllih o:'gauov z najširšimi 
ljudskimi plastmi. 
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Brez te osnove si ne moremo predstaviti uspešnega dela. Danes 
so razmere drugačne kot so bile pred osvobodilno vojno. V neka
terih krajih ustanavljajo lesne produ~tivne zadruge in skoraj vsaka 
od teh zadrug ima svoj gozdE:::ski odsek. Ti odseki nai prevzamejo 
nalogo, pospeševati gozdno gospodarstvo in ustvarjati pogoje, d~l 
bi se donos in prirastek gozdov povečala. V nekaterih zadrugah že 
delajo na tem, da nastavijo svoje zadružne gozdarske in lesne stro
kovnjake. Po vsem tem moremo upravičeno sklepati, da so osnovni 
pomisleki proti lesnemu in gozdnemu zadružništvu v širokih slojih 
že premagani. To je ogromna pridobitev. Na drugi strani pa se 
morajo vsi zadružni delavci zavedati ogromne, rekli bi zgodovinske 
odgovornosti. Če bi se misel gozdnega in lesnega zadružništva, iz 
katerega koli vzroka kompromitirala, potem bo težje zidati na novo. 
Vsakdo je dolžan javno povedati svoje misli in opozoriti na stvari, 
ki bi mogle ogražati zdrav razvoj te panoge zadružnega gibanja. 

Marsikje ustanavljajo lesne produktivne zadruge z namenom, 
omogočiti gozdnim posestnikom prodajo lesa in drv ter soudeležbo 
pri koristih, ki izvirajo iz nadaljnje tehnične predelave lesa, kar je 
nekdaj prinašalo dobiček predvsem lesnim posrednikom. Zaradi tega 
ustanavljajo zvečine zelo velike zadruge, da bi zadružni gozdovi 
mogli trajno oskrbovati večj~ žage. Ali ni za zadružno misel ne
varno ustanavljati preveč veliko zadrugo? Za vsako zadrugo je zelo 
važno, da se vsi člani med seboj poznajo, da si medsebojno zaupajo, 
da vedo katere sposobnosti ima ta ali oni član, da poznajo tudi 
svojo gospodarsko moč - v našem primeru da poznajo gozdove 
priključene zadrugi. To vprašanje je opravičeno sedaj, ko srno že 
tako daleč v razvoju, da se ustanavljajo zveze gozdnih in lesnih 
zadrug. 

Včasih slišimo tudi očitek, da so v lesnih zadrugah združeni 
srmo veliki kmetje, ki imajo mnogo gozda, ni pa v njih malih gozd_O 
nih posestnikov. V skupnem interesu je, da pridejo v zadruge vsi, ki 
se bavijo z gozdnim gospoda[stvom, Vsi. tudi tisti, ki nimajo.toliko 
gozda, da bi mogli iz njega kaj prodati. Tudi tem članom naj bo 
omogočeno, da bodo imeli koristi od združenja. 

Gozdne zadruge se naj ustanavljajo tudi v onih krajih, kjer so 
gozdovi tako izsekani in v tako slabem stanju, da za sedaj ni pri
čakovati večjega prometa z lesom in drvmi. Zveze gozdnih in lesnih 
zadrug bi pač mogle poskrbeti za povzdigo gozdnega gospodarstva 
tudi v takih krajih. 

Ljudske oblasti bodo prav gotovo podpirale za splošnost po
trebno in koristno gozdno in lesno zadružništvo, da dejansko v čim 
krajšem času dosežemo pomembne koyisti za naše splošno narodno 
gospodarstvo. 

z delom krepimo ljudsko oblast 
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Pogozdovanje Krasa ni problem 
Ing. Vladislav Bel tra ID (Ajdovščina) 

(K one c) 

ZA VEČJI USPEti PR.! UPORABI SADIK NA KRASU 
Dobri gozdni delavci, čuvaji in logarji niso le točni vršilci na

logov vodečega strokovnega osebja, temveč imajo priložnost, da v 
mnogih stvareh postanej o iniciatorji naprednega in uspešnega no
vega dela. Dolžnost predpostavljenih je, da opažanja in izkušnje svo
jih izvršujočih organov pazljivo proučijo in koristno uporabijo, dajoč 
jim tako polno p!riznanje in voljo za nadaljnje delo. 

1. Začasne lokalne gozdne drevesnice so porok 
. večjega uspeha 

Brez dvoma je povsod dovolj leg, kjer pogozdovanje iz tega 
ali onega vzroka ni možno na drugačen način kot spresajanjem. 

Znano pa je, da je pogozdovanje s sadikami na Krasu drago, 
največ zaradi velikih neuspehov, ki ·so tam precej pogosti, da 
ne rečemo, naravnost redni. Čim bolj so tereni, na katerih se vrše 
pogozdovanja, izvrženi vremenskim neprilikam, posebno suši, tem 
slabši so uspehi. Posebno velja to za primorski Kras obalnega pasu. 

Neuspehi se kaj lahko zmanjšajo, ako z dobrim opazovanjem 
ugotovimo vzroke, namesto da se zadovoljimo z enostavno konsta
tacijo »propadlo zaradi suše« ter skušamo odstraniti vsaj one 
vzroke, ki so v dosegu naših možnosti. 

Na primorskem l(,rasu se pogozdovanje v glavnem vrši s sadi
kami alepskega in črnega bora. Praviloma odgajajo sadike v stalnih 
večjih gozdnih drevesnicah, odkoder jih razpošiljajo na mesta po
gozdovanja, pog'osto zelo oddaljena od drevesnice. 

Ko sem nastopil dolžnost okraj nega gozdarja na Braču, sem 
takoj uvidel, da pogozdovanja na južni strani otoka, nad mestom 
Bolom, izredno slabo uspevajo. To so bile najbolj beprikladne lege 
vsega otoka: plitvi tereni, izpostavljeni ledenim burjam in sončnim 
pripekam. Ob prvem svojem srečanju sem vprašal občinskega gozd
nega čuvaja Antuna Barhanoviča, ki je neposredno vodil pogozdo
valna dela nad Bolom, zakaj so uspehi tam tako slabi. Brez premiš
ljevanja n1i je Barhanovi6 odgovoril: }}Dokler nebom imel na Bolu 
lastne drevesnice, ne bomo imeli nikdar večjega uspeha.«' Trditev 
mije objasnil s svojimi opažanji: 

L .že pri samem zavijanju v drevesnici se sadike, kolikor toliko 
kvarijo; 

2. pri prevozu ali prenosu se kuhajO, ker ne morejo svobodno 
dihati in v enej o; . 

3. večkrat jih na parniku nenadoma zaloti burja in celo po
škropi morje; 

4. ko pridejO v Bol, jih moramo vkopati v zemljo, ki je zava
rovana pred soncem in pred burjo; 
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5. kadar s.e :il1ora zaradi suše ali burje saditev za nekaj dni pre
kiniti, ostanejo sadike dolgo vkopane v zemlji, kar ni ugodno za nji
hovo zdravstveno stanje. 

Barhanovic je imel popolnoma prav. Lahko bi bil še dodal: 
6. tla drevesnice in terena za pogozdovanj e so bila popolnoma 

različnega sestava; prva so bila rdeča ilovica brez apna, druga pa 
težka apnena zemlja; 

7. sama klima terena je bila precej bolj ostra od one v dre
vesnicL 

Takoj naslednjo pomlad smo napravili pet malih gozdnih dre
vesnic za krajevne potrebe, v neposredni bližini predelov, 'predvi
denih za pogozdovanje. Bile so to drevesnice z 20-30 1112 zasejane 
površine, blizu vode za zalivanje, katerih vsaka je mogla dati letno 
po 30.000 enoletnih sadik belega bora. Te drevesnice so osnovali in 
vzdrževali občinski logarji z bedno plačo in nestalno namestitvijo, 
brez prave logarske prakse in brez logarskega izpita. Občinski logar 
Ivan Domic iz Ložišca je bil jako užaljen, ker mu nisem dal naloga, 
naj tudi 011 osnuje svojo drevesnico. »Kako da sem ostal brez dre
ves nice ? Mar sem slabši od svojega levega ali desnega soseda? 
Ljudje govorijo po vasi, da nisem sposoben imeti gozdne dreves
nice.« Čeprav ni bilo resne potrebe za sadikami ~v onem kraju, sem 
mu dal 2 kg semena, da si napravi drevesnico, že zaradi njegovega 
ugleda. 

Ko smo kmalu nato prešli na pogozdovanje s 
set vij o 11 a pro ste m, s m o v s e dre ves n ice, raz e 11 

one n a Bol u, opu s til i. 
Korist novih drevesnic se je kmalu pokazala. Število uspelih 

sadik se je na položajih nad Bolom od prejšnjih 20-30% povzpelo 
takOj na 80-90% in več. Razumljivo: pri pogozdov<lnju so se sadike -
v drevesnici izkopale z največjo pazljivost jo, in sicer zjutraj za 
dopoldnevno delo, opoldne za popoldnevno. Nadvse važno je bilo 
tudi, da nismo več dajali sadik v lonce z vodo (čeprav blatno !), 
kakor se še danes splošno prakticira, saj tudi taka voda izpira sa
dikam koreninice, jemlje jim tako rrekoč iz rok hrano, ki se je bila 
pripila h koreninicam. Mesto 1011cev· z vodo smo rabili podolgovata 
plitva lesena korita (tam jih imenujejo »mašuf«), V katere smo po
lagali sadike vodoravno in jih pokrivali s krpami, da ne uvenejo.7) 
Sadike so bile od izkopa pa do prcsaditve vsega nekaj ur iz zemlj e, 
ter so doživele najmanjši mogoči pretres. Pač pa smo jim iglice na
lahko poškropili z vodo ob polaganju v mašur, da nam ostanejo 
::;veže. . 

Postavili smo si načelo: sadika izven zemJj eje kakor riba na 
suhem; ta čas naj je kar mogoče kratek! 

. Kako moremo sicer sploh upati na kak uspeh, ako je sadika 
prišla na novo mesto vsa izmučena in napol uvela? Obdržala se bo 

7) Uporabo podobnih l,orit priporoča Dengler: Waldbau auf i.ikologisclicr 
Grundlage, Berlin E'31, ~tran 416. Ure q 11 i št v o. 



pri življenju morda do poletja, toda ob večji suši bo klonila. Izdržala 
bo mogoče tudi celo leto ali bo zato lahko poznej e propadla, 

Pazili smo na to, da sadike v drevesnici niso pregoste, Vsaka 
"sadika naj ima svoboden prostor. Stika med njimi ne sme biti, ker 
se v gostoti odgajajo slabe in zeljnate sadike, nesposobne za po
gozdovanje. Sadike pa morajo biti vse uporabne za pogozdovanje. 
Večjega odmetavanja sploh ne sme biti. Vedeti je treba, da sadika, 
ki je zaradi gostote nesposobna za uporabo, ni le sama brez vred
nosti, ampak ovira tudi vse svoje sosede vrazvojul 

Čvrste, jedre in kratke sa<;like, ki se med ,seboj niso dušile, so 
za saditev najboljše, ker so se kolikor toliko privadile samostoj
nemu življenju. Pazili smo tudi na to, da je bilo seme za drevesnice 
iz istega predela, ker je sadika že s samim svojim pokolenjem na
vajena na tako lego, 

Take začasne drevesnice so pripravne za iglavee, za gojenje 
ene ali dveh drevesnih vrst. Listavci, kot listopadni, bolje prenašajo 
prenos na velike razdalj e in ukopavanj e. Oni so pripravnejši. za 
stalne gozdne drevesnice, Ker S0 vse drevesnice pri petih logarjih 
dobro uspele, dokazuje, da za to ni potrebno več kakor malo pažnje 
in dobre volj e ob točnih navodilih, 

Med naj huj š e pre d s o d k est e ž kim i p o sle di
cami, predvsem na Krasu, spada prepričanje, da 
sem o ras adi k o ž.e v prv imI a d o s tin ava d iti nat e
ž ave i 11 t rp 1 jen j e, kij o čak a pre saj eno nat ere n u ! 
Temu primerno so navadno drevesnice tudi zelo izčrpane, ker se 
premalo gnojijo. Mlade sadike pa vsakoletno odnašajo iz drevesnice 
ogromne J(oličine rudninskih snovi, ki jih sam hlevski gnoj ne mOJ:'e 
nikdar nadomestiti. Navadno manjka p':'edvsem apna. Na rdečih kra
ških ilovicah se pomanjkanje apna pozna po tem, da te zemlje v 
suši PQkajo, po vsakem dežju ustvarjajo na sebi skorjo, ki mlade 
semenke jako ovira in duši. Ker vsebuje lesni pepel tudi do 50% 
apna, poleg ostalih mnogo vrednih hranil, je pepel poleg hlevskega 
gnoja najboljše gnojilo. Z uporabo apna ali pepela se talm zemlja 
rahli, bolje drži vlago, ne poka in ne dela skorje. Pepela lahko 
dajemo letno po 500 kg, apnenega prahu pa po 1000 kg na ha vsakih 
pet let. NajhUjša zabloda je, da se semenka s postom, namesto s . 
ll!repko hrano, pripravlja na poznejše težko življenje! Na terenu 
nikjer ne najde tako izčrpanih tal, kakor so bila prav vdrevesnici. 
Vsako živo bitje (otrok, pišče, goska itd.) rabi v mladosti dobre 
hrane in nege. Ako je tako bitje v mladosti zaostalo, težko ujame 
kdaj svoje vrstnike, tudi če slučajno pride do obilja hrane. Umer-
j eno hranj ene sadike so nam dale vselej najlepše rezultate. 

Za pokrivanje posejanega semena smo rabili zemljo, pomešano 
s konjskim gnojem. Gnoj smo nabavili popolnoma svež, neizpran. 
Dali smo ga v zaprt prostor ter ga z mešanj em in zmernim poliva
njem kadar koli se je segrel (kakor se meša beton), pripravili do 
tega, da se je v treh tednih ugasil, a zadržal pri tem svojo polno 
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vrednost. S takim gnojem smo dosegli nagel razvoj semenk tako, 
da so ob nastopu suše bile že precej močne ter smo s tem mnogo 
prihranili na zalivanju. 

Prepričali smo se, da sO spomladanska zalivanja drevesnice važ-" 
l1cjša od poletnih, ker poletna služijo v vrOČih obmorskih krajih bolj 
za vzdrževanje semenk pri življenju, kot pa za vegetacijo, ki takrat 
skoro miruje. 

Pepel, apno ali cestno blato nikakor ne smemo mešati na gno
jišču s hlevskim gnojem, ker apno gnoj razkraja. Ni pa zadržka, da 
se ne bi obe gnojili našli skupflO v zemlji. 

Bramorja smo uničili na najenostavnejši način: mesec dni pred 
setvijo smo na razdalji vsakih 10 metrov v drevesnici plitvo zakopali 
za klobuk svežega konjskega gnoja. Gnoj smo vsakih 8 dni pregle
dali in iz njega pobrali bramorjevo druščino. Z lončki se nismo bavi1i, 
kakor to mnogi priporočajo. Poslužili smo se enostavnejšega načina. 

Take začaSlle lokalne drevesnice so največjega pomena, po
sebno za pogozdovanje Krasa, ker se sicer kljub največji pažnji ne 
morejo odstraniti škodljivi vplivi, ki jih ima na sadike omotavanje, 
prenos, prevoz ter začasno vkopavanj e. 

Tudi drugi gozdni čuvaji, ki imajo skušnje s pogozdovanjem, so 
rr.zumeli potrebo po lokalnih drevesnicah, čim bližjih terenu za po-
g )zdovanje. . 

V Y IJ r a š a 11 jud reve s 11 ic jev s a s k r iv n o s t 11 j z
kega odstotka uspeha pri pogozdovanju Krasa 
b i v š e A v str ije i nJu g o sla vij e. 

Tudi druga skrivnost že davno bila odkrita: zakaj se druge 
vrste, razen črnega bora, pri pogozdovanju Krasa niso mogle uve
ljaviti: one so še manj trdožive od črnega bora ter še slabše pre
našajo mrcvarjenja daljnih prenosov. Alepski bor je od vseh naj
bolj občutljiv. Ob malo hujšem vetru ali ob sončnem dnevu takoj 
pobeSi glavo, še preden ga posadimo na mesto. Pinija pa sploh ne 
prenese presajevanja. 
II. Hitrejši, cenejši in uspešnejši na~čil1 pogozdo

vanja s sadikami: 
Tudi na Krasu najdemo prav pogosto predele za pogozdovanje, 

{(jer kamen ni kompakten in se nahaja nekaj malega zemlje, kjer 
lahko uspešno uporabljamo tudi druge načine saditve, kot je ona, 
stereotipna saditev v jame, izkopane s. krampom. ':Enega teh načinov 
smo z uspehom preizkusili na položajih nad mestom Bolom. 

Zamisel ni moja. Tov. ing. Yranjo .Munih mi je pripovedoval, 
da je ta način s pridom rabil za pogozdovanje Krasa pri Podgo;'ici 
v Črni gori.S) 

Potreben je za to železen vzvod, ki ima gornji kraj zavit v držalo, 
na spodnjem kraju pa ima pritrjeno železno lopatico z jekleno ko
nico. Vzvod je lahko okroglega preseka dolžine 105 cm, debeline 

Podobne priprave so opisane tudi v starejših strokovnih gozdarskih 
Ure dni š tvo. 
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26 mm, teže 5 do 6 kg, ki ga z nekaj udarci v zemljo tako 
globoko, kolikor je potrebno, da sadiko z njeno glavno korenino 
lahko posadimo.O) Zmajanjem vzvoda na vse strani dobim.o zadostno 
odprtino za posaditev sadike. Vzvod izvlečemo in na Ilie:R"ovo mesto 
rahlo vtaknemo sadiko do potrebne globine, toda pri tem je ne 
spustimo iz roke. Da se glavna kOil:enina lepo izr avna, je potrebno 
ploščato leseno ravnilo. Potem vbodemo vzvod nedaleč od sadike 
in ga počasi in pTevidno z vso zemljo pritisnemo v smeri zasajene 
sadike. Pri tem je važno, da se tudi vrh zaseka izpolni z zemljo, 
t. j., da ne bi ostal slučajno prazen. Sedaj je sadika zasajena in pritis
njena.z zemljo. Jamo, ki je;; nastala poleg nje, nabijemo s pomočjo 
vzvoda ali jzpolnimo s pomočjo motičice (slike 10 do 12.). 

il 

Slika 10. 
Sadilni vzvod ali železni sadilnik 

(orig.). 

a) iz enega kosa, 
b) iz dveh kosov. 

b 

Pri tem nacmu p:-esajevanja je najlažje posaditi sadiko z vre
tenčasto glavno korenino (borove sadike) tako, da korenina ne dobi 
kolena. Res se ostale koreninice sploščijo v eno ravnino, toda vedeti 
moramo, da niti pri ročni saditvi, ne moremo dati koreninam tistega 
razporeda, kakor so ga imele v drevesni ci. Seveda mora imeti dela
vec pri vzvodu dovolj občutka, da ve, kakšna sila je potrebna, da 
zemljo pritisne do sadike, a da pri tem ne poškoduje korenin! Zato 
pa je delo lahko in udobno, ker ne zahteva niti pripogibanja, kakor 
Je to pri kopanju jam s krampom. 

Ko je omenjeno delo opravljeno, moramo posajena sadiko oko
z moti čico v premeru 30 cm (za površino navadnega krožnika), 

9} Da ne ostanemo samo pri besedah, smo naročili za gozdarske potrebe Slo
venskega Primorja 70 vzvodov, točno po skici, vendar s to razlil(o, da smo vzvod 
in lopatico dali izdelati iz enega samega komada, kar bo enostavnejše. Koliko 
laže bo sedai tudi privatne gozdne posestnike pripraviti k pogozdovanju potrebnih 
zemljišč. 
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a v globino do prvih postranskih koreninic, očistiti j o plevela in po
vršino zagrniti s plitvo plastjo peska ali grušča. Najslabše je oblagati 
sadiko s težkim kamenjem, kakor vidiš to še danes vsepovsod delati. 
ker se kamen čez dolgi poletni sončni dan razbeli in ostane do jutra 
Itca)el, t. j. do novega sonca. Namesto da bi kamen pomagal zemlji 
obdržati vlago, jo še bolj izvlači. Medtem pa pesek ali grušč delUjeta 
zadovoljivo, ker se manj segrevata, po zahodu sonca se takoj ohla
dita, boljše ščitita vlago v tleh ter prepuščata dež in zrak v tla. 
(Zato so terase betonskih streh nasipali z g>rllščem!) Saditi v jamice, 
globlje od površine terena, se je posebno na prisojnih legah poka
zalo kot nadvse škodljivo. Naj samo PQskušajo oni, ki to zagovar
Pravilno delo z vzvodom da tudi pra- Nepravilno in površno delo da neupo-

vilno iamico: rabno jamico: 
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Slika 11. 
Delo z vzvodom (odg.). 
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Tu ie os vrtenja konica vzvoda. V za- Os vrtenia ie nad vzvodovo konico. 
sek se lahko spusti na koreninice pest Dno take iame se ne more izpolniti, 

zrelega gnoja ali bOljše prsti. vrh sadike ostane v praznem nezasut. 

jaja, zlesti na morski obali v velik kotel in v njem zdržati na sOncu! 
Noben vetrič ne more hladiti sadike v takem kotlu in ono malo več 
dežja, ki ga sadike na ta način dobijo;~ se kaj kmalu izgubi. 

PlI"vi delavec ravna z vzvooom, dočim drugi sadi in okopava sa
dike. Delo napreduje jako naglo ter je vsaj za polovico cenejše od 
navadne saditve, uspešno pa najmanj toliko. Točno je le to: delavce, 
ki delajo z vzvodom, je treba vestno izhrati in jih dobro vpeljati v 
delo ter se prepričati, da so stvar res dobro razumeli. Mnogo na
sadov je zasajenih tako zaporedoma skozi nekaj let, ki še danes, po 
več kot 10 letih, krasno uspevajo. Včasih smo sadikam dodajali po 
pest dobro gašenega hlevskega gnoja naravnost do koreninic ter jih 
pred zadnjimi spomladansldmi dežji še opleli in okopali. Tako smo v 
praksi vsaj malo imitirali ing. Dimitrija Afanasijev:a ekspresne šume, 
ki so svojčas, namestQ priznanja med samimi strokovnjaki, prikli
cale proti sebi ostro kampanjo (glej ŠumaTski list iz leta 1938. i. dr.). 
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Kjer ni dovolj zemlje ter se delo z vzvodom ne more opravljati, 
je treba pač kopati jame na navaden način ter jemati celo zemljo 
od strani. Včasih je te jame kopati poleti ali v jeseni, a sadike, za
radi zime, ki tam vlada,saditi šele naslednjo pomlad. Izkopane jame 
je treba zopet takoj napolniti z zemljo, da je burja čez zimo ne 
odnese. Do 'Pomladi se zemlja v jami pod menjajočim se vplivom 
sonca, vetra, dežja in zmrzovanja napij e zraka, dušika in vlage. Ker 
pa se navadno pri saditvi zemlja z nabijanjem zopet zbije, propa
dajo v tem hipu vse dobrine, ki si jih je zemlja pridobila tekom je-

Slika 12. 
Saditev z vzvodom (orig.). 

saditev okopana sadika 

seni in zime. Zemlja je strnjena kakor pred samjm kopanjem jame, 
ako še ne bolj. V take jame je edino pravilno saditi sadike s po
močjo železnega vzvoda ali pa lesenega, s pločevino okovanega 
klina. Seveda je potrebno saditi malo bolj pazljivo nego sadimo 
zelje na vrtu. P.ri taki saditvi ostane vsa zemlja rahla, kar je naj
večj e važnosti za nadalj nji razvoj sadike, ki bo v rahli zemlji naj
laže razvijala svoj sestav korenin in lahko kljubovala suši. 

Gotovo bo takoj sledil ugovor: 
1. korenine so sploščene v eno ravnino in nimajo naravne raz-

mestitve; 
2. zemlja je stlačena, ker ni bila kopana jarnica. 
Na to odgovarjam: 
ad. 1. Pri tem delu je glavna korenina ostala neupognj ena in ko

reninice se ne trgajo, kakor pri navadni saditvi, kjer se zemlja tlači 
in nabija z rokami v navpičnem smislu. 

ad. 2. Nad Bolom smo imeli najtežjo apneno ilovico. Sadike, ki 
so jih vred menoj sadili po navadni metodi in so se bile osušile, smo 
ob popolnjevanju nasada našli s koreninami v zbiti kepi, trdi in kom· 
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jJaktni, kakor velika betonska gruda! Zemlja v jami je bila pri tra
dicionalnem načinu sajenja bolj stlačena kot pred kopanjem jame. 
Pri sajenju z vzvodom pa ,je ostala mnogo bolj rahla in njena po
vršina v obsegu velikega krožnika okopana in zrahljana. 

Ob nezadostni pažnji ali pomanjkljivih instrukcijah glede pra
vilne u\Jo:cgbe vzvoda delo seveda ne bo dalo zaže!jenega uspeha. 

Končno, ali ni ta način saditve podoben pikiranju sadik v dre
vesnici ? Ako odgovarj a drevesni ci, zakaj ne bi na terenu? Ob času 
saditve je zemlja vlažna, mehka. Mar se pri pikiranju perejo žilice 
sadikam v vodi? Ne. In vendar je uspeh pikiranjavselej skoraj 
100%ten. Razlog je prav v tem, da »riba« ostane čim manj na 
suhem. V tem je največji vpliv lokalne drevesnice. In če smo na
mesto močenja lwrenin poškropili iglice, smo samo posnemali staro 
vrtnarsko prakso škropljenja šopkov, da ostanejo čim dalj sveži: 
saj je znano, da rastlina tudi z listi vpija vlago (slika 13). 

Slika 13. 

Predstavljam Vam logarja Antuna Bar
hanovica (pod žirardijem) v njegovi 
drevesnici. On in njegov pomočnik 
držita po 1 vzvod ali »mač« (meč), ka
kor ga je Antun imenoval. S svoiimi 
»meči" ie Barhanovic osvojil lepo po
vršino Krasa nad svoiim Bolom (orig.). 

Slika 14. 
Borove semenke v lončkih iz lepenke, 
ki se niso obnesli. Ako smo iih vko
pali v drevesnici v zemljo, so segnili; 
izven zemlje pa niso mogli ohraniti 

potrebne vlage (orig.). 

Prvi nasadi ob koncu 19. stoletja pri Bolu so bili izvršeni s 
saditvUoborovih semenk v glil1astih lončkih. Javno mnenje v Bolu 
je bilo, da se brez lončkov ne bo moglo uspešno nadaljevati pogoz
dovanje prav zaradi slabih uspehov sajenja na teh terenih v zadnjih 
letih (1920-1930). Zato smo nab'avili cenene lončke iz lepenke, ki 
pa se niso obnesli. Naše nove metode saditve pa so dokazale, da so 
lončki nepotrebni (slika 14.). 

Preizkušali smo tudi odgajanje semenk v ceveh sončnice ali 
trske z najboljšim uspehom pri rogaču (Ceratonia' siliqua), ki ga 
brez lončkov sploh n'e moremo presaditi. (Način uporabe cevi je 
opisal ing. Ante Premužič: Rješevanje kraškog pitanja na se!jačkoj 
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osnovici, 1940.) Pri tem nacmu napolnijo do 30 cm dolge in naj
manj 2 cm debele cevi iz stebla sončnice ali trske z rahlo zemljo in 
postavijo v navpičnem položaju drugo poleg druge v odprt zaboj. 
V vrh cevi stavijo 2-3 semensk.i zrni. V teh ceveh odgajajo potem 
semenke (navadno pustijo po eno), katere že polletne lahko skupno 
s cevko presadijo na teren s pomočjo droga. Metoda je uspešna in 
cenejša od one z lončki ter je nadvse priporočljiva, bolj od presaje
vanja z lončki. Mi smo jo preizkušali, ali je nismo uporabljali, ker je 
naš način pogozdovanj a glede ila uspeh in stroške popolnoma zado
voljil. Vsekakor je metoda priporočljiva za vrste, ki ne prenašajo 
niti pikiranja v sami drevesnici. Pripomniti je še, da mora biti pro
stor v zaboju med samimi cevmi'prav tako napolnjen s prstjo, kakor 
cevi same. 

Dobra plača in gotovost nameščenja nista edina pogoja dobrega 
dela. O tem me je prepričal občinski logar Antun Barhanovic, ki je 
imel leta 1935 ysega 250 dinarjev ,mesečne plače. Plača mu je vedno 
zastajala, a z eno nogo je bil zmeraj na cesti. Izvedel sem, da mu 
je njegov poslodajalec tudi še drugo nogo vrgel na cesto in da po
kojnine ni dobival. Videl .sem ga lani, malo pred smrtjo. S ponosom 
mi je pokazal na 5 km dolg zaščitni pas goida nad svojim rojstnim 
mestom Bolom, ki ga je z malimi stroški zasadil v času 6 let. Ta 
pas se danes imenuje }}Be1tramov pas«. Čeprav to ni pravično. Bar
hanovica ni težilo. Zadovoljen je bil, da obstOja to, česar mu pred 
15 leti ni hotel nihče verjeti, da bo izvršeno. 

Barhanovic ni bil edini dober logar na Braču. 
Ti ljudje so mi dokazali, da se s požrtvovalnost jo in ljubeznijO 

do dela, dajo doseči zavidanja vredni uspehi. 

SKLEP 
Ni črni bor povsod potreben za pogozdovanje golega Krasa. 

Imamo vrste hitrejše rasti: Pinus haleppensis (alepski ali beli bor), 
P. Paro1iniana ali brutia ter odličnegakrižanca med obema, ki,dobro 
prenaša sušo in zimo (na Bolu se nam je dobro izkaza!), P. mari
tima, P. strobus, cedre (C. deodara in at1antica), grško jelko (Abies 
cephalonica). V se te vrste odlično uspevajo v raznih predelih Dal
macije, Hrvatskega Primorja, Istre in Slovenskega Primorja. Kjer 
koli uspevajo, vselej in povsod so boljši od počasnega črnega bora. 
Le konservativnost, ki je priznala edino črni bor, ni dala, da pridejO 
tudi drugi do prave veljave. K temu je potrebno ugotoviti še to, da 
je črni bor znan lenuh v rasti. Ce16 pri »expresnih šumah« se je po
kazal, ko ni ubogal Afanasij eva in ni reagiral z rastj o na nobeno na
ravno ali umetno gnojilo, kakor ostale vrste. 

Konservativnost gozdarjev na Krasu, ki ni dopustila, da se kra
ški nasadi izkoriščajo z redčenji in sečnjami, je kriva, da so da
nes veliki predeli pusti in prazni, kjer koli je okupatorjeva sekira 
zapustila svoje sledove. Danes goli Bošket nad Trstom ponovno 
nastaja »prob1em« za pogozdovanje. Tudi okoli okrajnega mesta 
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Supetra na Braču so nasadi alepskega bora posekani. Toda kakor 
livada se je že lani zelenil njihov naraščaj na isti površini, zahva
ljujoč svoj obstanek samo dejstvu, da smo te nasade redno redčili 
tako, da so že razmeroma mladi dali seme, ki je po sečnji nasada 
nemoteno takoj vzkalilo. Vsak nasad naj ima svoj naraščaj, ki naj 
mu jamči trajen obstoj ob kakšni katastrofi. Sicer pa .ie tudi l\)raški 
nasad zato tu, da ljudstvu koristi in da se obnavlja. Brez sekire tega 
ne mOl' emo doseči. 

Izkoriščanje kraških nasadov za pridobivanje jamskega lesa in 
pridobivanje smole iz borovih dreves na Krasu so nam porok, da 
bodo ljudstvu na Krasu dali nov zagon in polet pri pogozdovanju. 

Na Krasu ne obstoja tehnično vprašanje pogozdovanja kot po
sebne vrste problem! ObstOja pač pogoj: 

Znanj'e in pravilno 'delo! 
Zavedati se moramo, da s~ tem problem Krasa še ni rešen, ker 

je pogozdovanje samo del tega velikega vprašanja. 

PODATEK UREDNIŠTVA: 
V delu J. Becker-Dillingen: Die Ernahrung des Waldes. Handbuch der 

Forstdiingung. Berlin 1939, najdemo na več" mestih potrjeno pravilnost opazova
nja in trditev pisca gornjega članka: 

»Opažamo, da se apno iahko izpira in celo popolnoma izpere iz tal, ki so 
se razvila iz čistega apnenca in ki se nahajajo na matični čisti podlagi. Raz
topljeno apno voda z lahkoto odnaša ter ga tlom povsem odvzema, vendar se 
apno lahko izloča iz odcejajoče se vode v spodnjih plasteh. Toda kopičenje 
apna v spodnjih plasteh na račun gornjih plasti je v naših razmerah tako redko, 
da lahko to poolnama izvzamemo in si moramo zapomniti dejstvo, da vsak 
liter vode, ki se cedi skozi naša tla, odnaša kalcij, magnezij in ostale soli, ki 
gredo na ta način v izgubo ter jih moramo nadomestiti. Apnenje dobiva s tem 
docela drugo ,sliko: ono ni ie nadomestilo iz koliČine apna, ki so jo drevesa 
odvzela, temveč neobhodna protiutež preperevanju in izgubi apna. Poslabšanje 
tal niso redke posledice nastopajočega pomanjkanja apna.~ (str. 31). "Ureditev 
vprašanja apna v tleh. S samim apnenj em še ni vse opravljeno; potrebno je, 
ne samo apniti, temveč »pravilno apniti«. Uporaba velikih količin apna hkratu, 
torej iznenada, nasilna in globoka izprememba talne reakciie, redko priia. 
20 qu žganega apna na hektar je največ, kar lahko zagovarjam pri apnenju 
zemlje. Posebno siromašnega, ubogega na humusu in jako kislega peščenega 
zem!iišča ne smemo hkrati poapniti.« (Str. 552,) (V tem primeru je uP.Oraba 
naravnega apnenega peska dosti enostavnejša in brez nevarnosti, kakor bomo 
to pozneje v posebnem članku pokazali - op. ur.) "Mišljena je gozdno drevje, 
v nasprotju z drugimi kulturnimi rastlinami. Razlika med po1iedelistvom in go
zdarstvom ie le v tem, da se grehi nad tlemi maščujejo Pri poljedelcih nad greš
nikom samim, pri gozdarju pa šele llad ,njegovim sinom, zato pa tem hujše. 
Razumliivo je, da gozdar iz siromašnega peska ne more napraviti 1. bonitete 
tal, lahko pa s svojevrstnim gospodarjenjem doseže od 1. bonitete vrednost sia
bih peščenih "tal. Gozdar nikdar ne sme pozabiti, da se slabo gospodarjenje s 
tlemi, s počasnim razpadanjem humusa, z ustvarjanjem kislega humusa, v sa
mem začetku nikakor ne pokaže s padcem prirastka. Nasprotno: padec prirastka 
je že znak kronične obolelosti tal, je že znak alarma in ne več opozorilo. Pre
ostaja nam edino: to v naprej preprečiti. K sreči pa Ham je narava tudi tukaj 
dala izredno budno in zanesljivo stražo. Kdor tukaj ume čitati, mu bo delo 
znatno olajšano. Bolj kot vse kemične regence, daje flora sliko o razmerah v 
tlu.« (Str. 72.) 
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»Današnja gozdna tla v mnogih pogledih niso več »naravna« tla, pač pa v 
velikih prostranstvih »kulturna tla, vsekakor s pomočjo "kulture« pokvarjena: 
predvsem s pretirano kulturo čiste smreke, kjer ji ni bilo mesta.« (Str. 73, 
76.) »Poskusiti moramo vse, da vnesemo v formacijo vresja in borovja listavce. 
Ogromne so površine čistih borovih sestojev, ki dopuščajo vnašanje listavcev. 
Nazaj k naravi, ne delajmo proti njenim zakonom.« (Str. 86.) 

"Predvsem nam mora biti jasno, da sta kisla reakcija tal in siromaštvo 
zemljišča na rastlinskih hranilih nerazdruž1iiva. Kisla reakcija in bogastvo hra
nil v tleh se izk1iučujeta. Tega osnovnega dejstva na žalost mnogi znanstveni 
poizkusi ne upoštevajo. Na primer: pri poizkusih v loncih se Llstvarja kisla 
reakcija z dodatkom močnih kislin ter se na ta 'način ustvarjajo povsem dru
gačni osnovni pogoji, kot se nahajajo v sami naravi." (Str. 182, 183.) »Slednjič 
naj omenim ugodni vpliv Pinusa montane (ruševLa) na smreko. Na starih jut
landskih tleh, kjer raste vresje, smreka propada in gnQjenie s S Ca ali P ter 
ostali kulturni ukrepi tega niso mogli preprečiti. Edino vmesna saditev P. mon
tane je stvar izboljšala. Razlagamo si lahko tako, da mora imeti P. montana 
razen ektotrofne mikorice tudi dihotomo in endotrofno, kar omogoča tudi 
smreki porabljati dušik.«(Str. 78.) 

" S semenom Pinusa cembre (limba) so deiali pogozdovalne .poizkuse v 
višini 1100-2000 m. Seme so španski delavci jedli. Zato so dali pomešati seme 
s kraviim gnojem, toda brez uspeha. Ubogi Španci so si še naprej polnili ž'epe 
s semenom, kljub strogim pretnjam gozdaria, da bo vsakdo odpuščen, pri ka
terem najdeio seme v žepu. Čim so delavci zagledali gozdarja, so hitro iz
pra.znili žepe. Na ta način je po opazovanju .Mouillarda vzrastel slučajno gozd 
tega bora, pri čemer so ugotovili, da je to slučajno razmetano seme boljše 
uspelo, k6t pa ono, sejano »po vseh predpisih«. (Str. 213.) 

»Ako primerjamo potrebo po najvažnejših rastlinskih hrani1ih, vidimo na
slednje potrebne količine za hektar površine v kg: 

K20 CaO P20S N 
kultura rži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 15 29 50 
4letne presajene (»šolane,,) ielove sadike . . . . . . . 92 158 56 ]39 

To je dejstvo, s katerim nihče ne računa. Poraba hranil v drevesnici je 
večkratna v primeri z n'livo rži, ki daje 20 qu zrnja na ha ter se bliža po 
koiičini potrebam na]intenzivnejše poljedelske kulture: sladkorne repe. 

Če primerjamo številke o potrebi hranil v gozdnih drevesnicah z onimi v 
poljedelstvu, vidimo, da je velika napaka, ako hočemo govoriti o neki eksten
zivnosti gospodarjenja v gozdarstvu. Tudi drevesnica pleni in izkorišča tlo. Tu 
ie gnojenje prav tako potrebno, kakor v po1iedelstvu. POgosto 'je prepričanje, 
da naj se gozdne sadike odgajaio ob čim večjem pomanikanju, da bi na novem 
kraju presadnje našle boljše življenjske pogoje, vse prej kot pravilno, na
sprotno: sadika se mora v mladosti kolikor mogoče krepko hraniti, da bi bila 
čim boli pripravljena za borbo na svojem novem kraju. To Aa ne pomeni, da 
bi jo morali priganjati z dušikom. Edino premočno gnojenje z dušikom je ne
varno, kar bi moglo imeti reakciio pri poznejši vzgoji. Pravilno, skladno gno
jenje, ki dovoli upošteva vsa hranila, še ni nikdar napravilo škode.« (Str. 549, 
552.) 

S člankom POg o z d o van jeK ras a Il i pro ble m, ni pisec sprožil 
le vprašanja tehnike pogozdovanja Krasa in ga pokazal v popolnoma novi luči. 
Istočasno se poraja vprašanje izbo1išanja naših smrekovih in borovih čistih se
stoiev z mešanj em z listovci, vprašanje sistema in tehnike pogozdovanja na 
splošno, vprašanje pravilne izbire drevesnih vrst ter vprašanje me1ioracije tal 
v naših. drevesnicah. 

Preidimo od, besed k deianjem 
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Dopisno gozdarska in lesna posvetova Inica 
VPRAŠANJA 

5. Sušenje kanadske topole 
Pred 15. leti sem zasadil večje število kanadske topole. Sadike 

so vse doslej lepo rastle in imajo danes že čez 10 cm premera. Sedaj 
pa so se začele sušiti v vrhovih. Kaj je vzrok bolezni in kako joj e 
mogoče zatreti? J. S. Prekmurje. 

6. Gostota sadik in rast sestnja 
Na Bregu ob Dravi je bila pred desetimi leti goščava jelš, to

polov in j agnj edov; j elše so bile debele okoli 30 cm, topoli 60~70 cm, 
jagnjedi pa čez 1 m. Drevesa so bila zelo redka ter grde oblike in· 
vmes se je razprezalo razno grmovje. Zemlja je globoka črnorjava 
glina. , 

PO nalogu bivšega posestnika smo postopoma del goščave pose
kali na golo in poseke zasadili z nasadi črne jelše, belega jesena 
in kanadskega topola. Sadike smo morali saditi na 1 mrazdalje, 
Meni se je to zdelo pregosto in sem posadil jesene kar na svojo 
roko 1.40 m drug od drugega. 

Sedaj po 15~20 letih se nasad suši. Rad bi vedel, če imam 
prav, pa menim, da je vzrok v preveliki gostoti drevja. Opazil sem, 
da so gosti kanadski topoli debeli komaj 1O~15 cm, pretežno oveli 
in mnogi skoraj suhi; nekaj pa jih je v bolj redki zarasti in ti so 
debeli 25-30 cm in bolj zdravi. Kako naj rešim sestoj? 

7. Oglje 
J. Š. Zlatoličje na Dr. p. 

Ing. Franjo Sevnik je v "Gozdarskem vestniku" 1938, pisal o 
prenosnih ogljarskih retortah. Ali bi uredništvo lahko oskrbelo še 
kak članek o teh napravah? 

Čas bi bil, da tudi v praksi izpopolnimo naše ogljarstvo in da 
ne spuščam o dragocenega terpentina v zrak, in ne zlivarno lesnega 
katrana v zemljo. R. K. Dravsko polje. 

ODGOVORI 
1. Sadika 

Vaše mišljenje je popolnoma pravilno. Vzemite sadike iz b9lje 
gnoj ene drevesnice ; s slabimi "lakote vaj enimi" sadikami boste iIi1~1i 
slabši uspeh. Prečitajte v tej številki odstavek v članku "P o g o z -
d o van jeK ras ani pro ble m", kjer piše o sadikah iz dreves-

. nico Priporočam Vam obenem tudi uporabo v istem članku opisanega 
železnega sadilnika. Ure d 11 i š tvo. 

2. Žičnice, - drče 
Imate popolnoma prav: žične drče in žične železnice je treba 

vpeljati kot gozdne spravilne naprave v razne predele Jugo?lavi]e, 
predvsem za spravljanje gozdnih pridelkov čez strma pobOČja v 
doline .. Uredništvo "Gozdarskega vestnika" je že povabilo nekaj 
strokovnjakov, da opišejo v listu tehniko in gospodarski pomen teh 
naprav, zlasti po skušnjah v Soški dolini. st. S o to šek. 
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Sodobna vprašania 
Poslovimo se od devetnajstega stoletja! 

Ko prvIc prideš v istrsko mesto Pulj in ga obideš, obstaneš in z grozo 
ugotoviš, da si še natanko tam, kjer je napoved .prve svetovne vojne pre
Idnila življenje in napredek tega razvijajočega se obmorskega mesta. Uiice dolge 
in široke, toda le delno zazidane. Poslopja tipičnega gradbenega sloga iz prehoda 
med 19. in 20. stoletjem. Edini centralni trg je moderniziran. Zdi se ti, da koledar 
kaže leto 1914. Čas je tukaj obstal. 

Slovenski gozdovi dajejo s svojim zelenilom lepo sliko naši deželi. Navdu
šujejo izletnika in navdihavajo pesnika. Breze naše Bele Krajine in smreke 
našega gričevja! Večina naših gozdov služi poeziji prav dobro, a zato tem bolj 
slabo našim gospodarskim potrebam. 

"Kdo bo listje grabil, kdo bo praprot žel7« 
ni samo lepa pesem, temveč tudi grenka proza. Tanko si bomo rezali kruh, 
dokler bomo grabili listje in želi praprot. V bodoče naj bi to bila le še pesem 
iz starih časov. Slaba nam bo od gozdne paše živina, a tudi gozdovi 
zaradi nje ne bodo napredovali. 

Koliko našega bukovja smo brez potrebe, po nemškem vzoru 19. stoletja, 
pregnali in na isto mesto posadili smreko, ki z rdečo gnilobo zaman dokazuje 
in kriči, da ji tu ni mesta. Bukev, ki ima pri nas najboljše rastišče vsega sveta 
in ki je že davno vrednejša od jelke in smreke, še vedno preganjamo. Pa se 
še najde gozdar, ki seka mlad, nedozorel bukov naravni sestoj in v njem ogljari, 
da bi ga pretvoril v »rentabilnejši« jelkov gozd. Prepričan je, da ima prav in 
da vrši rodoljubno delo. Človek, ki živi v 20. stoletju, diha pa zrak .19. stoletja! 

A jelša7 To dragoceno, hitro rastočo drevesno vrsto povsod ugonabljajo 
in preganjajo, da bi njeno najprirodl1ejše rastišče, mokra! tla, posiiili s smreko. 
Ne vedo, da je droban jelšev hlod glede cene davno prekosil smrekovino. Tudi 
topoli in vrbe pri nas še niso priznani. Smreka nam je zas.enčila oči. 

V Furlaniji celo platano uporabljajo za vezane plošče. Cerovina kot furnir
sko blago, ima tam isto ceno kakor hrastovina, saj pohištvo ni namenjeno za 
dež in vodo. Prav zato cerovina nadomešča hrastovino. . 

~e zmeraj imamo v naših gozdovih preveč primitivnih tradicionalnih pro
metnih sredstev, lesenih suhih in vodnih drč ali "riž«, namesto cenejših in boJi 
praktičnih žičnic. 

Na kratkem potoku vidiš 30 venecijank drugo poleg druge in vsaka žaga 
po svoiih normah, ko bi lahko ena sama žaga pravilno predelovala in boljše 
izkoriščala les. In to pri nas, ki, s pomilovalnim nasmeškom gledamo na primi
tivne bosanske mlin čke z' vodoravnimi vodnimi kolesci, medtem ko imamo mi 
vendar velike moderne mline. Bosanski mlinček in naša venecijanka pa sta prav 
za prav brat in sestra. R.azlika je le v tem, da bosanski mlinček melje samo za 
Bosanca, medtem ko mi silimo z našim lesom ven. A s takim lesom venecij ank 
si bomo kmalu zaprli svetovni trg. 

Kako dolgo naj še ostanejo simboli slovenskega gozdarstva: 
"grablje za gozdno steljo, gniloba nižinskih smrek in 2000 žag na "nožni pogon 7« 

Kako dolgo naj še ostane jedro naših gozdov, naša kmetska posest, brez 
strokovne nege s petino svoj ega normalnega prirastka 7 

Tako ne moremo dalje. Lepe in častne izjeme prav tako malo pomenijo, 
kakor novi centralni trg mrtvemu mestu Puliu. Ako ne pojdemo s časom, pojde 
čas preko nas. 

Oglejmo se naokrog in zavedimo se, da je 19. stoletje že davno minilo. 
Dajmo v novi Jugosiaviji slovo tem starim »idealom«. Vladislav Bel tra m 

Uporabljaimo nove tehnične pridobitve 
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Okrožnice 
Razglas 

G o z dni po žar i se zanetijo največkrat v zgodnji pomladi in v jeseni. 
Požar v gozdu se lahko tako razširi, da napravi ogromno in nepovračljivo 
škodo. Pogosti so gozdni požari ob železniških progah. Ti požari nastanejo 
zaradi isker iz lokomotiv tedaj, če posestniki ob progi ležečih gozdov ne skrbe 
za čiščenje lahko netIjivega plevela. Najbolj se širijo požari na južnih pobočjih 
in na tleh, katere pokriva visoka in suha trava in kjer niso sečni ostanki po
$prav\ieni. Večina gozdnih požarov pa nastane zaradi brezbrižnosti in nepaz
ljivosti gozdnih delavcev, izletnikov in nabiralcev raznih gozdnih proizvodov, ki 
netijo ogenj v gozdu ali ob robu gozda, ko lahkomiselno odmetavajo tleče 
ogorke cigaret in v2igalic na tla. Dogaja se tudi, da požigajo pastirji in pašni 
upravičenci namenoma obrobne dele gozdov in posamezne skupine dreves, da 
bi razširili pašniški svet. 

Da bi se gozdni požari prepr'ečili, odreiamo na temelju določb §§ 40 in 47 
zakona o gozdih z dne 21. XII. 1929naslednie: . 

1. Kuriti v gozdu ie prepovedano. Le osebam, ki se morajo iz tehtnega 
razloga muditi dali časa v gozdu, je dovoljeno kuriti po dejanski potrebi, toda 
samo Ila odreienih krajih in ob potrebnih varnostnih ukrepih. Izletniki, turisti, 
popotniki in drugi, ki nimajo tehtnega posla v gozdu, ne smejo netiti ognja v 
bližini gozda. . 

2. Odmetavanie neugašenih ogorkov in t1ečih vžigalic v gozdu ali na robu 
gozda. nadalje zažiganje smolnatega drevja, je najstrožje prepovedano. Na prvo 
se predvsem opozarjajo planinska društva, ki naj nabijejo potrebna opozorila 
v planinskih kočah, na zadnje poškodbe pa, ki iih povzroča posebno nedorasla 
mladina, se opozarjajo starši in šolska upravite1istva. 

3. Požiganje posek in drugih ploskev v gozdu ali ob robu gozda, je dovo
iieno le pri popolnoma mirnem in vlažnem vremenu pod pogojem, da je prej 
počiščen ob robeh zadosti širok pas in s tem onemogočeno prehajanje ognja 
v gozd. 

4. Gozdovom ob železniških progah imajo niih lastniki posvečati posebno 
paznjo. Skrbeti morajo, da kraje, kjer se je sekalO. očistijo ostankov (trsk. 
vejevia, vrhačev). 

5. Kdor naide v gozdu ali ob gozdu neugašen ogenj, naj ga takoj pogasi. 
Ako tega ne more, je dolžan obvestiti o tem stanovalce prve hiše, do katere 
pride. Stanovalci morajo o požaru takoj obvestiti predsednika KLO in gozdnega 
posestnika, oziroma njegovo osebje. Kdor tega ne stori, zapade kazni. . 

I~ Pozivu gozdnega posestnika ali njegovih uslužbencev, predsednika KLO 
ali gozdarskih organov pri gašenju požara, se' mora odzvati brezpogojno vse 
okoliško prebivalstvo. Opremiti se mora s potrebnim orodjem (krampi, lopatami. 
rovnicami, sekirami itd.) ter se podati nemudoma na kraj požara. 

Vodstvo pri gašenju požara prevzame najv'šli prisotnih gozdarskih or
ganov, če pa tega ni, predsednik KLO ali njegov namestnik, kateremu se mora 
vsak brezpogojno pokoriti. 

\ Po udušen)ju, odnosno pogasitvi požara, mora ostati na pogorišču straža 
tako dolgo, dokler ni odstranjena vsaka nevarnost ponovitve požara. 

6. Predsednik KLO je dolžan obvestiti o požarutakoi najbližjo edinko NM 
ter javiti telefonično ali brzojavno vsak posamezni slučaj pristojnemu okraj
nemu LO. 

VoditeIi gasilne akcije naj v primeru nevarnega gozdnega požara, ki ga z 
-lastnimi sredstvi ne more udušiti, zaprosi za nujno pomoč vojaštvo po okraj
nem LO, ki to prošnjo z utemelienim pr'edlogom po najkrajši poti sporOČi pri
stojnemu okrožnemu LO. 

7. Vsakdo, ki ie zakrivil gozdni požar, bo kaznovan po določilih gozdn?ga, 
oziroma kazenskega zakona ter odgovarja za povzro~eno škodo. Za škodo, ki 
jo povzročijo nedoletni otroci, odgovarjajo starši, za pastirie pa gospodarji, od
nosno pašniške zadruge. 

Min ist r s t voz a k !TI eti j s t v o in g o z rla r s t v o 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
Znak pomeni, da predlaga avtor za pravilno besedo na njegovi desni strani. 

bor bor, Pinus 
Borov je več vrst in ta opis ve1ia 

za vse bore. 
Vzrast je v mladosti lepO' stožča

sta, toda pozneje ima razne oblike 
in dobi redko obršo. 

Deblo ni pri vseh vrstah vitko, ven
dar pa je pri večini navpično, pra
viln o in vi tk O. 

Veje in veiice rastejo vretenčasto 
iz debla)11 iz vej, v starosti pa ra
stejo in poganjajo vejice bolj nepra
vilno. 

Mladike poženejo dolge in kratke. 
Iz dolgih mladik se razvijejo vrhovi, 
veje in vejice. Ti vrhovi, veje in ve
jice so pokriti z luskastimi listi. Do
Ider so še mladike, zrastejo v pazdu
hah teh luskastih listov kratke mla
dike. 

Iz kratkih mladik, ki ostanejo ve
dno kratke, raste šop dveh do petih 
iglic. Vsak šop je vedno zavit v nož
nico. Ce ovene mladika, se iglice hi
tro osujejo. 

Storži imajo plodne luske. ki so 
od korena tanke, proti koncu pa ve
dno debelejše. Na odebe1ienem delu 
luslce je na zUllanji strani ravna plos
kev, katero imenujemo ščitek. Na 
ščitku, Id je večinoma na sredi, je 
mala grbica ali pa konica. 

Semena borov so krilata in pega-
sta. [S] 

cemprin limba, Pinus cembra L 
Deblo ima veje blizu skupaj in obrša 
je košata. Glavna korenina navadno 
zaostane in dobi močne stranske ko
renine. Lubje mladih '.',emprinov ima 
svetlo-pepelnato barv·' z rjavimi pi-
kami (dihalnice). Lub " starejših ~de
bel je rjavosivo do rečerjavo, raz
pokano in se lušči v luske. Mladike 
so lasaste. Iglice so tem!1ozelene, 
debele, dosti trde, na J10trannii strani 
imajo vzdolžno motna črto, dolge so 
5-10 cm in jih je pet v vsakem šopu. 

Cvete v juniju. Sto rži so kratki in 
debeli, 'dolgi so 6-8 cm in debeli 
okoli 5 cm. Cim dozori seme, odpa
dejo celi storži, ki se zaradi svoje 
teže pri padcu razbiiejo. Plodne luske 
so povsod enako debele in imajo 
ščitek. Seme je temno-rdečerjavo, 

nima kril, je užitno, dolgo je do 
12 mm in deblo 6-7 mm. [S] 

piniia - pinija, piniol. Pinus Pinea L. 
Vzrast tega drevesa se zelo razli

kuje od vzrasti drugih borov. Obrša 
ima obliko narobe obrnjenega dežni
ka. Popki so rjavi in nimajo smole. 
Venem ŠOptl sta po dve iglici, trdi, 
dolgi 14-20 cm in široki okoli 2 mm. 
Storži so dolgi 11-15 cm, debeli 7 
do 10 cm, širokojajčasti in blesteče
rjavi. Seme pinjol je dolgo 2 cm, ši
roko 1 cm in debelo pol cm. Veter 
ne more nositi semen, sta se
menski krilci premaihni. 
jedro je užitno. - [S] 

primorski bor - primorski bor, Pinus 
Pinaster Lamb., Pinus maritima Poir. 
Drevo zraste precej visoko. Lubie je 
rjava do sivo rdeče. V vsakem času 
sta po dve blesteče zeleni igli ci, 12 
do 20 cm dolgi. Storži s-o dolgi 10 
do 18 cm in debeli 5-8 cm. Na ščit
ku je prečni greben z ravno ali šila
sto grbico. Seme je na eni strani 
črno, na drugi pa sivo. - [S] 

zeleni bor -.borovac, vajmutovac, Pi
nns Strobus L. 

Vzrast je vedno stožčasta 
Ima močno glavno korenino in 

močne stranske korenine. ' 
Lubje ostane gladko do starosti 

približno 20 let; v začetku je temno
zelenkasto in črno sivo ter se sveti; 
pozneje dobi vzdolžne razpoke. V 
lubju je precej smole. 

Popki so vitki in koničasti. 

Iglice so svetlo-zelene, tanke in 
mehke ter ostanejo na vejicah 2-3 
leta, dolge so 6-10 cm in rastejo v 
šopih po pet iglic. 

Cvete v maju in juniiu. 
Storži so dolgi 10-15 cm in de-

beli cm. Plodne luske so povsod 
enako toda imajo ščitek. 
Sto rži visijo na kratkem pecliu. 

Seme izpada takoj pri odpiranju 
plod)lih Insk. Seme je kakor pri ielki 
priraščeno na krilce; odluščiti se ne 
da samo spodnji del, ki je zraščen 
s semenom. [S] 
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Stenčas 
POČAl(AJ1'10, POČAKAJMO, 

POČAKAJM.O! 
Tako brundaio vsi tisti, ki pravijo, 

da bo kmalu drugače. Prav ti ljudje se 
izogibajo prostovoljnemu delu, masov
nim sestankom in vsemu, kar bi bilo v 
prid ljudski skupnosti. Ne zavedaio se, 
da je tudi njihova dolžnost, da s svo
jim nasvetom in delom pomagajo. 

Slovenec si, zato je tvoja narodna 
dolžnost, da Slovenijo po svojih mo
čeh gradiš in obnavliaš v novi Jugo
slaviji! 

Ako želiš, da bo' naše poslovani e 
čim rednejše in hitrejše, moraš poma
gati in ne samo neupravičeno kritizirati 
in s tem razdirati, kar je že nareie
nega. 

Ce si že do sedaj stal ob strani, vsai 
zdaj primi za delo in se izkaži vred
nega sinu svoje domovine. Domovina 
hoče to od tebe. 

Ne čakaj! Razvoj gre neizprošno 
svojo pot - še trenutek in izrinjen 
boš ob kraj ceste, kjer te bo poteptalo 
tisoče, v nezadržanem pohodu koraka
jočih nog. MKG 

TOVARIŠI GOJENeI 
L 

Prišli smo v šolo, da se naučimo ti
stega, kar bo v prvi vrsti koristilo nam 
samim. Koristiti pa moramo tudi skup
nosti, t. i. državi, ki nam je omogočila, 
da se šolamo. Zato, tovariši, veliko več 
učenja in pametnega govorjenja pa 
manj pohajkovanja in brezpomembnih 
besed! Star pregovor pravi: »Veliko 
misli in malo govori«, ali "Trikrat 
premisli, pa enkrat govori 

II. 
Zdi se mi prav, da bi na tem mestu 

še nekaj povedal. - Za vsak dan je po
stavljen dežurni, ki mora skrbeti za to, 
da so prostori te stavbe očiščeni, kar 
se pa doslej še ni zgodilo. Stopnice 
iz L nadstr. v pritličje še niso bile 
doslej niti enkrat pometene. To je sa
mo primer. Je pa še mnogo stvari, ki 
bi se jih lahko dotaknili. 

Da pa se čitatelii tega dopisa ne bo
do sklicevali na dežurne, bom povedal 
še nekaj. Greš po hodniku ali stopnicah 
in povsod vidiš odpadke cigaret.Nada~ 
lie prideš v stranišče, iz katerega je 
pravkar stopil tovariš in tam naideš 
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vse, kar nikakor ne gre... in kar se 
ne sklada z redom. ki je predviden in 
ki bo moral biti. Iz tega je razvidno, 
da dežurni sam, ako ostali deiaio na
sprotno,' ne more držati čistoče v 

DG!j Maribor 

l'1IŠLJENJA ° PREDA VATELJIH. 
Ton e: »Najbolj mi ugaja preda

vatelj tovariš inženir Šušteršič, ker 
veje iz njega duh narave, posebno 
gozda, davnine in ljubezni do svojega 
naroda. Zato bi rad vse to presadil v 
naša srca in preko nas na bodoče 
generacije slovenskih gozdarjev in 
lovcev. Bil bi odličen predavateli iz 
zgodovine in jezikoslovja.« 

Mil an: "Meni pa boli ugaja pre
davateliica iz botanike. Ne znam si 
razložiti zakaj. Ali zato, ker predava 
tako prijetno po žensko, ali zato, ker 
nam je nanosila toliko slik, ali pa 
zato, ker čutim tudi jaz liubezen do 
narave in njenih pojavov?« 

Pra n ce: »Meni je pa najbolj všeč 
predavateH iz gradbeništva, tovariš in
ženir Klemenčič zato, ker nas je prvi 
odvedel na izlet v naravo, kjer nam 
je v tako privlačni obliki prikazal 
ogromno tvornico skrivnostnega sno
vanja narave in vse tako preprosto 
in razumljivo. Bil bi odličen učenjak.« 

Sta ne: "Meni pa najbolj odgo
varja naš tajnik tovariš Bučer. On ti 
tako nazorno, kar otipJjivo, prikaže 
vsako stvar, n. pr. staro zgodovino 
človeštva in razvoj govora, da se' ti 
začno kar lasje ježiti na glavi.« 

Iva n: "Od vseh pa je najboljši naš 
.. socialist". On",je zelo plemenita duša. 
Razsvetlil bi nam rad glave. toda one 
so nek'am trde';! slabo prepuščajo znan
stveno socialistično svetlobo.« 

Ton ček: »Meni pa najbolj ugaja 
zakonodavec tovariš Gabrovšek zato, 
ker je zelo temperamenten in živahen 
v kretnjah, mislih in izražanju. Zdi 
se mi, da ie njegova glava sestav
]jena iz samega prava. Kar iztresa 
zakone in datume kakor iz rokava. 
!jkodaje samo to, da imamo mi vsi 
zaspane možgane, prepočasne ter mu 
lie moremo slediti v njegove ab
straktne oblasti osebnega, javl,ega in 
absolutnega interesa, enostranskih obla
sti, javnopravnih nalog, javnega in 
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upravnega prava. Po mojem mneniu 
bi bilo dobro zaprositi načelnika pro
svetnega oddelka, da nam pošlje ste
nografinio, katera bi nam zadrževala 
brzino njegovega govora in ga ohra
nila, da ne bi uhajal mimo naših ušes.« 

DGŠ - Lillb\j ana 

NA IZPITU IZ ZAKONODAJE 
"Nace Piškurovič, povej mi, kar si 

si najbolj zapomnil iz zakonodaje?« 
? ? ? 
»No ... le začni kar od kraja. Kar 

sam govori, kar in kolikor veš?" 
"Gozd... gozd ie tisto,· kar ne bi 

bil, če ne bi bil gozd. Je eno upravno 
javno pravo, ki se imenuje gozdna po·· 
vršina in ie kultura, in ta kultura je 
zelena itL tudi diha. Zraven tega 
imamo ap. .. absolutni in relativni 
gozd.« 

"Kaj pa živali, kakšne so v teh 
gozdovih po pravu?« 

"So prav tako absolutne in rela
tivne.« 

»Naštel mi tiste živali, za katere mi-
sliš, da so absolutnc?« 

"To so mačke in pesi, oziroma zveri.« 
"Naštej nekatere zveri?« 
»Srne. ježi, volkovi, dihllrii in zajeL" 
"A katere živali so glodalci?« 
"Te sopesi.« 
),Kako to misliš?" 
"Po tem kaj dodaio kostL« 
»Kaj si si še naibolj zapomnil?" 
,,0 nekem iksipsHf);10vičlI, katerega 

ie imel ne vem kdo, tam doli neKje 
bogve kje, kateri pa mi ni znan. Zdi 
se mi, da se ta stvar rabi pri taksi
ranju. Če smo komu izdali kaivemkaj, 
moramo plačati takso tem in tem, tam 
in tam - kajvemkje. 

Naiboli pa sem si zapomnil, d'l si
romak ni siromak, če nima potrdila.« 

DGŠ Ljubljana 

ZAKAJ PRIRE.lAAiQ IZLETE? 
Zadnjo nedelio smo bili v Poljčanah. 

Združili smo koristno z lepim: z mar
ljivim delom smo koristili skupnosti, 
na grobovih talcev smo počastili njih 
spomin, ogledali si krasote naše Go
renjske in se zadOVOljni, k1iub utruie-

nosti spočiti, vrnili domov, pripravljeni 
za nove nar;,ore. 

Pa še nekaj smo s tem in s prej
šnjimi izleti dosegli! Izleti so nas med" 
sebojno povezali, združili v tovariško 
in delovno skupnost, dokazali so, da 
se oblikujemo v novo družbo. Mar ni 
tudi površen opazovalec moral opa
ziti, da v naši družbi ni več razlike 
med »višjimi" in »nižjimi«, tudi »sta
rih« in »mladih« nisi mogel razliko
vati. Vsi smo bili ena družba, poma 
vo1ie in zavesti, da nam bo skupnost 
pri delu koristila. Ali je mogoče to 
družbo primerjati z družbo predapril
ske Jugoslavije, ali si je kdaj bilo mo
goče zamisliti "šefa« in služite!i a z 
lopato v roki pri istem delu, ali sta 
kdaj sedela in se zabavala pri isti 
mizi? . 

Res je, postajamo nova družba, prav 
tako kot se je iz našega ijudstva iz
oblikovalo novo Iiudstvo. 

V ta 11amen prirejamo izlete in jih 
bomo še prirejali. MKG 

TOVARIŠI! 
Velike, zelo velike so še napake 

med nami. Vzemimo si za primer ne
kaj teh napak, katere skuš aj mo v bo
doče odpraviti. Pri pouku neki go
jenci zasmehujejo tiste, ki iim ni mo
goče raztolmačiti vprašanja, ko ga do
bijo od svojega' predavatelja, ali pa 
še celo. napačno prišepetavajo. Sploh 
mora to šepetanje v bodoče izginiti. 
Zavedajmo se, da smo v šoli zato, da 
bomo čim več pridobili, da bOT[lo po
tem laže opravljali svojo službo, za 
katero bo treba precejšnje odgovor
nosti. 

Pa tudi tega se moramo zavedati, 
da so med nami nekateri tovariši žc 
precej priletni in da ob svoji starosti 
ne morejo tako spremljati pouk kot pa 
mlajši gojenci. Zato je dolžnost vsa
kega zavednega gojenca, da tem tova
rišem pomaga v vseh ozirih, ker le 
na ta način si bomo pokazali prav.o 
tovarištvo in dosegli uspeh tak, ka
kršnega si vsi gojenci želimo. 

DGŠ - Maribor 

Delaimo V sindikatih 
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Copisi 
NEMARNOST, KI JE KAZNIVA 

Na dnevnem redu je obnova našega 
gospodarstva. V vseh panogah z vese
ljem opazujemo stalni napredek k1iub 
težkočam, ki so posledica končanega 
svetovnega pokolja. 

Naše gozdno imetje je trpelo zaradi 
prekomernega izkoriščanja gozdov za 
časa fašistične tiranije. Okupator je 
izropal naše gozdove, da pripravi vsa
kovrstno orožje za osvajanje miroljub
nih narodov. Potreboval je seveda več
jo količino lesa kot bi ga mogla dati 
normalna proizvodnja gozdov. Da iz
vede pustolovščino, je z raznimi siste
matičnimi ukrepi vsilil našemu ljudstvu 
gospodarsko krizo, da bi od zasužnje
nega kmeta izčrpal vse, kar si ie ta 
s pametnim gospodarjenjem in var~eva
njem skozi dolgo vrsto let prihranil v 
gozdu. 

Našadivna Primorska nudi žalostno 
sliko. Vsepovsod vidiš težke rane: uni
čene borove nasade, ki so služili oku
patorju za gradnjo bunkerjev, požgane 
mlade nasade in na splošno opustošene 
gozdove v bližini komunikacij. 

V okraju tIerpeijc-Kozina je okupa
tor s požiganjem gozdov upal uničiti 
našo NOV. Ugotovljeno je, da je 50% 
naših gozdov uničil ogenj. 

Za časa borbe ie gašenje požarov bilo 
nemogoče, pač pa moremo danes na 
vsak način preprečiti, da gozdni požari 
ne nadaljujejo zločinskega dela okupa
torja. Ako danes požari nemoteno raz
sajajo po gozdovih in uničujejo pre
ostalo gozdno imovino, ni kriv tega 
okupator! Krivci so predvsem pastirji
ovčarji, pa tudi napačno poučeni last
niki, ki požigajo z mladim drevjem in 
brinjem poraščelle pašnike, češ, da si 
jih na ta način izboljšajo. Tako po
četje je nespametno! 

Potrebna je budna pozornost, da se 
ne zaneti gozdni požar pri vžigan!u ci
garet in suhljadi ob robu gozda. Če pa 
se že razplamti gozdni požar iz kate
rega koli vzroka, je dolžnost vsakogar, 
da se gašenja udeleži, ne glede na to 
čigav je gozd. ' 

MarIiive in skrbne gospodari e. pa 
tudi funkcionarje l11oramonagraditi s 
pohvalo, nemarneže pa ožigosati pred 
ljudstvom. Spomladi je izbruhnil po
žar v !!:ozdu npravičencev iz Rodike. 
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Zaradi razmetanega suhega vejevj a in 
obilice suhe trave, se i e ogenj v ne
kaj urah razširil po površini dveh hek
tarjev ter uničil mnogo mladega drev
ja. Nastala škoda je 'velika. Ogenj je 
nemoteno razsajal po gozdu kljub 
temu, da se nahaja gozd v neposredni 
bližini Rodika. Vaščani se niso brigali 
za gašenje požara. Posredoval je neki 
član INOO in pozval lastnike, ':oaj pri
hite na lice mesta. Odzvalo se'~ 6 
odraslih tovarišev in 8 mladincev,'J<i 
lim je po komai enournem napornem 
delu usp elo pogasiti požar. 

Ako bi bili člani Krajevnega odbora 
NOO iz Rodika nemudoma podvze1i 
potrebrie ukrepe, čim so opazili po
žar, bi bili v najkrajšem času brez 
posebnih težav pn:prečili škodo. 

Delo vseh naj boizklju:nJ v inte
resu skupnosti. Skupna sI, rb in delo 
nam bo v pomoč pri obJovi našega 
gospodarstva. 

Mar bo mladina zato požrtvovalno 
pogozdovalago!i kras, da bodo nasadi 
ko odrastejo, zaradi neprevidnosti i1~ 
nemarnosti zgoreli v nekaj urah? Tega 
ne smemo pod nobenim pogojem do
voliti! 

Poudariti je, da ni nihče dolžan ča
kati na poziv kogar koli, temveč ie 
dolžnost vsakega, da gre takoi gasit 
in reševat narodno imovino iz ognja. 

V. 
SMOLARSKI TEČAJ V MARIBORU 

Dne 11. marca t. 1. .je bil pri Državni 
gozdarski šoli v Mariboru posvet, na 
katerem se je razmotrivala možnost 
smolarjenja v Sloveniji. Posve.t je 
ugotovil, da predstavlja glavno težavo 
pomanjkanje smolarjev. Zato je bilo 
skleni eno, predlagati, da se priredi po
seben smolarski tečaj. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdar
stvo ie priredilo smolarski tečai na 
Državni gozdarski šoli v Mariboru iII 
sicer v dneh od 24. do 27. aprila t. 1. 
Tečaja se ie udeležilo 17 tečajnikov 
ki so jih na tečai poslale d~žavn~ 
gozdne uprave. Te so bile na tečaju 
zastopane tako-le: 

Državna gozdna uprava Maribor 4 
tečajniki (p ran g e š Viktor, predde
lavec iz Velike Nede1ie; Rautar 
!yan, Pl~e~delavec iz Gornie Radgone; 
1 o l1l a ZI Č Ignac, praktikant iz Ma-



tranovka; Š pra II Jakob, praktikant 
iz Sv. Kungote); 

Državna gozdna uprava Murska So·· 
bota, 7 tečajnikov (Š tru m bel j 
Ivan, ekonom v Rankovcih; Š a dt:I j 
Rudolf, logarski pomočnik v Tišini; S i
po š Miha, logarski pomočnik v Vučji 
gomili; K o l o š a Franc, delavec v Ti
šini, Bod ane ejože, po\iedelec v Ti
šini; 1" u j s Peter, logarski pomočnik 
v Gornji Lendavi; VU e z Josip, lo
garski pomočnik v Dubrovniku); 

Državna gozdna uprava Ruše, 1 te
čajnik (1" e r žan Franc, lesni delavec 
v Rušah); 

Državna gozdna uprava Ljubljana, 
1 tečajnik (p reš ere n Franc, oskrb
nik na Turjaku); 

Državna gozdna uprava Kranj, 1 te
čajnik (A dam 1 j e Ludvik, gozdni ma
nipulant v Kranju); 

Državna gozdna uprava Kamnik, 1 
tečajnik CE rja v šek Anton, gozdni 
delavec v Stranjah); 

Okraj Opatija, 2 tečajnika (C eti na 
Vjekoslav, gozdni poslovodja v Zvone
čah; Ani čič Josip, delavec v Opa
tiji). Tečaju je prisostvoval tudi 
okrajni gozdar v Opatiji ing. R e 'g e n t 
Boris. 

Na tečaju so se predavali tile 
meti: smolarska botanika, smolarenje, 
uporaba in predelava smole, oskrbova
nje borovih gozdov ter smolarska 
služba. Praktičen pouk iz smolarenja 
je bil v borovem gozdu državne gozdne 
uprave v Rušah. Temu pouku so pri
sostvovali tudi načelnik za gozdarsko 
prosveto, ing. Stanko S o toš e k, rav
natelj gozdarskega instituta v Skoplju 
ing. :Em in šefi prizadetih državnih 
gozdnih uprav. 

Tečaj je kot zastopnik ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo vodil ing. 
Č o k l Martin, sodelovali pa so kot 
predavateIii : okrožni gozdar v Mari
boru ing. Mik 1 av žič Jože, ing. U r
bas Janko ter upravnik tovarne »,Pi
nus« v Račah pri Mariboru Ku roš a 
Radovan. Tehniko dela je tečajnikol1l 
predočil smolar K o ren Martin iz Ra9~ 

M. Čol~1 

NOVA ŽIČNICA KOLNICA-RAZPOK 
NA JELOVICI V POGONU 

V soboto 27. julija 1. I., je bilq. v 
Kolnici pri Sp. Lipnici na Gorenjskem 
skromna proslava dovršitve žjčnice 
Kolnica--,R.azpok, katere so se udele
žili zastopniki mini.strstva za kmetij-

stvo in gozdarstvo, okraj nega in lua
jevnega odbora ter medstrokovnega 
zveznega sveta iz Radov1iice. Tega dne 
je stekla žičnica ter pripeljala prve 
hlode iz Jelovice v dolino. Gradnja 
žičnice je bila v tekmovalnem načrtu 
tehničnega oddelka ministrstva za kme
tijstvo in gozdarstvo s postavljenim 
datumom 31. julija. Vsi, ki so pri grad
nji sodelovali, so se brez izjeme za
vedali svoiih dolžnosti ter kljub ne
predvidenim zaprekam uspeli uresni~ 
čiti s svojo požrtvovalnost jo predvi·· 
deno delo. 

Žičnica je dvovrvna na samotežni 
pogon z gornjo in spodnjo postajo ter 
sedmimi vmesnimi oporniki. Dolga je 
1100 metrov, višinska razlika znaša 4>0 
metrov. Za gradnjo je bilo potrebno 
110 kub. metrov lesa, 150 kub. metrov 
betona in 25.000 kg raznih strojnih de
lov in žičnih vrvi. Načrt in gradnjo je 
izvedel tehnični oddelek ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

Pomanjkanje železnega materiala ie 
bilo najtežje. K sreči se je manjši del 
potrebnega materiala našel med sta
rim železjem pri KID na Jesenicah, 
manjkajoče dele pa je izdelala nad vse 
zadovoliivo KlO v svojih delavnicah. 
Razen KlO ie pri izdelavi strojnih de
lov sodeloval z manjšimi izdelki tudi 
"Plamen« v Kropi. Ko je bil ves strojni 
material zbran in ko se je posrečilo 
dobiti iz Zagreba novo nosilno vrv, 
so nastale težave s spajanjem vrvi. 
Ker ni bilo veščega kadra, nam je šla 
tudi pri tem delu KlO na roko s tem. 
d~ nam je iz svoiih delavnic posodila 
za montažo strojnega ključavničarja, 
tov. Jožeta Janežiča. Tov. Janežič je 
ob sodelovanju tovarne Schneiter v 
Škofji Loki, katera je izdelala spoj ke, 
delo uspešno dokončal. 

Pri delu na terenu moramo imeno
vati poleg tov .. Štiherlove~a Janeza še 
tesarskega mOJstra, tov. Sparovca in 
Matevža Pintarja iz Radovljice. 

Pri prenosu dolgih in težkih jeklenih 
vrvi iz doline na Jelovico je v pro
stovoljnem delu sodeloval~ 300 voja
kov in 100 domačinov, drugič pa poleg 
domačih ~elavcev še 200 vojakov, ki 

~ so dolge Jeklene kače zl10sili na svojih 
ramenih na vrh Jelovice in jih od tam 
z enim krajem spustili preko opornih 
stolpov v dolino. 

Od nekdal1j e primitivne žičnice na 
tem kraju ni bilo kaj uporabiti tako, 
da je to povsem nova zgradba. 
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Žičnica se bo izplačala že v dveh 
letih. Zamišljena je kot trajna, ker ve
že s svojo zgornjo postajo planoto Je
lovice, katere samo državni sektor 
daje letno po 5000 kub. metrov hlodo
vine za izvoz v dolino. Do sedaj je 
bil mogoč izvoz le po strmi, 6 km 
dolgi cesti, katere vzdrževanje je bilo 
jako drago. Izvoz pa je bil mogoč sa
mo pozimi, in sicer ob primernem sa
nincu tako. da se je bilo zgodilo, da 
je les ob neugodni zimi obležal v gozdu 
neizpe!jan. Dnevna kapaciteta žičnice 
znaša 80 kub. metrov. Njeno delovanje 
je neodvisno od letnega časa. 

Seveda so imeli domači vozniki spo
četka pomisleke proti žičnici, kakor je 
včasih gradnja železnice vzbuiala slabo 
razpoloženje. Pri tem pa ie potrebno 
pomisliti, da žičnica občutliivo zmanj
šuje stroške izvoza lesa, pocenjuje les 
in lesne proizvode in pomaga pri dvigu 
kupne moi;:i našega denarja. Možno bo 
spravilo iz gozda tudi ostalih drobnej
ših sortimentov lesa, katerih izpe!iava 
se dozdaj ni izplačala. S tem bo mo
goče boli intenzivno gozdno gospodar
stvo in na ta način večja in stalna za
poslitev domačega prebivalstva. 

V. Bel tra m 

LEP LOVSKI PLEN 
Lansko jesen so krenili tov. Obreza 

Alojz, Meden Alojz in Sami dii Avgust iz 
slehernemu slovenskemu partizanu zna
ne doline Poli ane-Stara žaga, po strmih 
gozdnih poteh proti Kunčam. Dogovor
jeno je bilo, da pride iz smeri Dvora 
še tovariš Š'uštar Alojz. Tam na pri
jaznih Kunčah naj bi se sestali vsi 
štirje gozdarji na lov na divje svinje. 
Vendar prvi trije še niso prišli do ci
lja, ko zaslišijo v kraški, gosto zara
ščeni dolini ob poti močno lomastenje. 
Za vsak primer pripravijo puške. Ne 
zaman. V goščavi zagledalo krdelo 
divjih svinj, ki so močno hropele, a 
za njimi so prežaH trije volkovi in se 
priprav!ja1i na. napad. Tov. Meden na
glo pridrži spremljajoče pse, da ne bi 
razgnali ščetinarjev. Obreza hitro 

vzame na muho volke, Samida pa svi-
-nje. RazumIiivo je vsakemu, da se je 
bilo treba kaj hitro obračati. Po dveh 
strelih obležita svinja in volku1ia. 
Ostale svinje se na mah razprše, tako, 
da Samida ne utegne oddati več stre
lov, medtem ko volkovi še nekaj tre
nutkov oprezujejo. Obreza je hotel iz
koristiti še to priložnost, toda ni mogel 
ustreliti, ker je med potjo izgubil pe
telina s puške. Seveda so volkovi ta
koj odskočilL Za bežečo zverjad so 
izpustili pse. Zaman so čakali na 
povratek enega psa - postal je žrtev 
volkov. 

Tovariša Obrezo je izguba pridnega 
lovskega psa bolela, toda vesel je bil 
uplenjenega volka. Vsak tovariš-lovec. 
bo razumel, da pogovorov o tem ni 
bilo ne konca ne kraja. Da, tudi smeha 
ne. Medtem je dospel še četrti član 
lovske družbe - tov. Šuštar Alojz. 
Zelo mu je bilo žal, da je bil zamuni1 
to redko lovsko prigodo. Končno so si 
naložili težki in redki plen na ramena 
in krenili proti dolini v smeri Smuke. 
Niso pa še prispeli do ceste Stari log 
-Smuka, ko zagleda Samida lisjaka. 
Prevrgel je še tega. Torej so v pič
lih treh urah padli: divia svinja, vol
kulja in lisjak. 

Ko spravijo ščetinarja, krvoloka in 
kožuharja v Dvor, sta bila tamkaj ob
čudovanje in hvala brezmejni. Svinja 
je tehtala 100, volkulja pa 35 kilogra
mov. Meso svinje so tovariško raz
delili na štirinajst delov in to vsakemu. 
Ki lim je na kakršen koli način poma-

- gal pri prenosu plena. Kožuh volkuije 
je bil pa lep eksemplar. 

Divje svinje, kakor tudi volkovi, so 
se zelo razmnoži!i po Kočevskem in 
delajo prav veliko škodo. Svinje poli
skim pridelkom, volkovi pa divjadi, 
predvsem srnjadi. 

Pripetilo se ie pred kratkim v bli·· 
žini Rakitnice, da je volk trgal srnjaka 
kakšnih 30 metrov od kamionske ce
ste. Ko je mimo njega vozil' kamion, 
je odskočil, pa se nato vrnil k plenu, 
zgrabil zadnii konec srnjaka in izginil 
v gozd. P. Pri c 

Nabirajmo gozdna semena 

Iz bukovice bo industriia pridelala olie 
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K inventarizaciii gozdov 
Ing. Martin C o k 1 (Uub!iana) 

O slovenskem gozdu vemo danes .še bore malo. Dobro ga po
znamo le na zunaj. Njegova vsebina in njegova rast pa sta nam kaj 
malo znani. V gozdarskih statistikah najdemo sicer zelo razčlenjene 
podatke o gozdovih v Sloveniji, ki pa slone le na cenitvah in so 
zaradi pogostega poseganja v zalogo lesa premalo zanesljivi, da 
bi jih mogli vzeti za osnovo premišljenemu gospodarskemu načrtu. 

Če naš gozd še danes tako malo poznamo, so temu krive v prvi 
vrsti naše posebne posestne razmere. Gozd je v pretežni večini v 
rokah malega gozdnega posestnika, kmeta. Ta ni bil dolžan z go
zdom gospodariti po načrtu. Zato kmetski gozdovi tudi niso bili iz
merjeni. Gozd seče kmet po svojem občutku, še raje pa po trenutnih 
gospodarskih potrebah. Pri tem večkrat le pregloboko poseže v 
gozd in poseče tudi sestoje v najlepši rasti. Ob takšnem nenačrtnem 
gospodarstvu pa ne trpi škode le mali posestnik. Kot rezultanta teh 
malih gospodarstev jo čuti tudi naše celotno gozdno gospodarstvo. 

Poleg splošnega gospodarskega načrta je potrebno tudi načrtno 
gospodarstvo tudi pri posameznih posestvih, ki bi urejalo vsaj obseg 
in način sečenj. Zaradi tega nam pa tudi ne bi zadoščala inventari
zacija, ki bi dala le splošne podatke za naš gozd kot celoto. Po
trebna nam je inventarizacija, iz katere bi bilo mogoče vsak čas iz
luščiti tudi osnovne podatke vsaj za ona večja gozdna posestva, ki 
imajo lesa preko domačih potreb. . 

Kot uvod v načrtno gozdno gospodarstvo bi inventarizacija 
gozdov ustregIa svoj emu namenu, če bi nam dala dovolj točno: po
vršino gozdov, zalogo lesa v gozdu, pri'rastek lesa, sestavo gozdov 
po drevesnih vrstah ter starosti, oziroma debelini, gojitvene in go
spodarske oblike gozdov ter splošno stanje gozdov. Popolna pa bi 
bila šele, če bi nam dala še talne in podnebne razmere gozdov, njih 
lego in površinsko razmestitev, odvozne razmere in druge osnove 
gozdnega gospodarstva. 

Med podatki, ki smo jih pravkar navedli, smo posebei omenill 
tudi površino gozdov. Gozdno površino nam sicer nudi tudi davčni 
kataster. Ta se pa ne ujema več s stanjem v naravi. Res, da se je 
meja med poljem in gozdom že pred dobrimi sto leti, ko se je delal 
kataster, skoraj ustalila; vendar pa se je od sestave katastra pa 
do danes nekoliko premaknila v korist gozda. Po gozdnem katastru, 
ki ga je vodilo gozdarsko nadzorno osebje, je gozdna površina v 
Sloveniji danes za cca. 3% večja, kot jo izkazuje davčni kataster. 
Pri manjŠih gozdnih enotah pa moramo seveda računati še z večjimi 
relativnimi razlikami. Nastale so te razlike zaradi tega, ker se spre
membe v naravi niso redno vnašale v davčni kataster. Inventari
zacija gozdov torej ne bi bila popolna, če nam ne bi dala tudi toč
nejših podatkov o površini gozdov~ Pri tem seveda ne moremo mi
sliti na kakšno redno izmero gozdov. Logično bi pa bilo, da se ob 
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tej priložnosti prekontro1ira gozdni kataster in da na ta način pri
demo do točnejše gozdne površine. 

Os, okoli katere se inventarizacija gozdov vrti, pa je zaloga 
lesa v gozdu. Glede na to, kako bi to zalogo ugotovili, so bili stav
ljeni že razni predlogi, med njimi cenitev gozdov, izmera gozdov, 
kombinacija cenitve in izmere ter aerofototaksacija. Gre pa tu pred
vsem za inventarizacijo kmečkih gozdov, kajti sedanji državni 
gozdovi so bili po večini že prej izmerjeni. 

V naslednjem nekaj besed k posameznim načinom inventari
zacije. 

Glede na to, da o zalogi lesa le ugibamo, bi cenitev gozdov go
tovo pomenila korak naprej. Mogla bi nam tudi dati nekoliko bližje 
podatke o sestavi in splošnem stanju gozdov ter o nekaterih drugih 
osnovah splošnega gospodarskega načrta. Je pa to najmanj popo
len ter najmanj točen način inventarizacije. Za silo uporabne podatke 
bi mogla dati cenitev le za celoten gozd in za velike gozdne enote, 
kjer je mogoče računati s tem, da se uštevki navzgor in navzdol 
kolikor toliko izravnajo. V čim manjše enote pa gremo, s tem več
jimi pomotami moramo ,računati in tem manj uporabni so tudi po
datki cenitve. Iz takšne inventarizacije ne bi mogli črpati podatkov 
za posamezna gozdna posestva. V Sloveniji bi dala cenitev dvom
ljive podatke tudi zaradi tega, ker imamo v pretežnem delu 
opravka z nepravilnimi in zelo raZl10likimi kmečkimi gozdovi, kjer 
je lesno zalogo težko pravilno ceniti. 

Najtočneiše podatke o zalogi lesa v gozdih bi nam mogla dati 
popolna izmera gozdov. Bilo bi pa to ogromno delo, ki bi zahtevalo 
velike stroške. Ti bi bili upravičeni le tedaj, če bi izmera dala do
volj točne podatke tudi za vsako gozdno vsako posestvo. V tem 
prhneru bi imeli od izmere korist tudi sami gozdni posestniki ter 
bi država mogla od njih zahtevati, da prevzamejo del stroškov nase. 
Samo delo pa bi mogli s primerno organizacijo tudi pospešiti. Mer
jenje namreč ne zahteva posebne izurjenosti in znanja. Zaradi tega 
bi bilo mogoče k izmeri gozdov pritegniti znatno večje število ljudi 
kakor k cenitvi gozdov. 

Cenitev in izmero gozdov bi mogli kombinirati tako, da bi eno
like gozdove cenili, raznolike pa izmerili. Drugi način pa bi bilta, 
da bi izmerili le tipične, primerjalne ploskve gozda in bi na podlagi 
njih sklepali na celotno zalogo lesa v gozdu. Za te namene bi bilo 
treba izmeriti le 2% gozdne površine. S to metodo bi brez dvoma 
prišli do znatno' zanesljivejših podatkov o zalogi lesa v gozdovih, 
kot pa nam bi jih mogla dati zgolj cenitev gozdov. Od "taksatorja tudi 
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ne bizahfevala tiste izvežbanosti in izkušenj, kot jih zahteva ceni
tev gozdov, bila bi pa neprimerno cenejša in hitrejša od popolne 
izmere. V najmanjše enote, gozdna posestva, bi pa tudi s to metodo 
ne mogli iti. 

V zadnjih dveh desetletjih se je v nekaterih državah, zlasti v 
Sovjetski zvezi, NemČiji, na Svedskem, pa tudi na Češkem že močno 
uveljavila povsem nova metoda izmere gozdov s pomočjo fotograf
skih posnetkov iz zraka. Gozdove fotografirajo iz letala, ki leti v 
določeni višini nad gozdom, in sicer s posebnim fotografskim apara
tom. Obstajajo tudi posebni aparati, ki avtomatsko odklanjajo op
tične deformacije (perspektivo) ter dajejo naravne slike v polju dnem 
merilu*). 

Iz zelo preciznih fotografskih posnetkov iz zraka je mogoče ne
posredno ugotoviti drevesne vrste in njih medsebojno razmerje, šte
vilo dreves glavnega sestoja (izpadejo le drevesa izpod 10 cm 
debeline), višino dreves in sestoja (do točnosti 2S cm pri merilu 
(1 : 10.000), ki je vidna povsod, kjer je sklep krošenj pretrgan, ter 
zarast gozda. Na podlagi teh elementov pa lahko doženemo tudi 
zalogo lesa v gozdu, ki se od zaloge, dobljene z iz mero gozda, raz
likuje le za 6-8%. Dognano je namreč, da med obsegom krošnje in 
višino drevesa, ki jih iz posnetkov lahko neposredno čitamo, na eni 
strani, ter med lesno maso oziroma prsno debelino drevesa na drugi 
strani obstoji neko zakonito razmerje. To razmerje je seveda pri 
raznih drevesnih vrstah, na raznih rastiščih in pri raznih starostih 
različno in ga je mogoče ugotoviti le na osnovi obsežnih raziska
vanj. Neko razmerje obstaja tudi med prostorom, v katerem raste 
gozd, in med' lesno maso gozda. Rastni prostor gozda pa določamo 
s profili gozda v enakih razdaljah, kijih je s posebnimi pripravami 
mogoče neposredno posneti. 

Glede na postopek pri ugotavljanju lesne zaloge so se razvile 
štiri različne metode. 

Pri prvi metodi iz obsega krošnj e in posebnega ob1ikovnega 
števila ugotovimo prsni premer, na osnovi srednjega prsnega pre
mera in srednj evišine drevj a v sestoju pa zalogo lesa. 

Drugi način je v tem, da ugotovimo skupno površino krošnjinih 
ploskev in srednjo višino sestoja, na osnovi njih ter na osnovi 
oblikovnega števila pa doženemo zalogo lesa. 

Pri tretj em načinu iz srednj e krošnjine ploskve in srednj e se
stojne višine najprej ugotovimo starost sestoja. Iz starosti in višine 
lahko sklepamo na kakovostni razred, nato pa zalogo lesa ugoto
vimo na osnovi običajnih donosnih tablic. 

Zadnji, naibolj točni način pa je naČin profiliranja. Pri tem na
činu že na opisani način posnamemo profile gozda v enakih razdaljah 

*) Tehnična plat fotografirania je podrobneie opisana v Šumarskem listu 
št. 10 iz leta 1940 in v drugi literaturi ter bi zahtevala poseben članek. 
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in na osnovi njih ugotovimo ra.stniprostor. Iz tega prostora, za
rasti in posebnega faktorja, ki predstavlja razmerje medrastnim 
prostorom in lesno· zalogo, pa ugotovimo zalogo. lesa v gozdu. 

Ker moremo iz elementov, ki nam jih neposreCino dajo foto
grafski posnetki, ugotoviti tudi starost gozda, moremo po njih po
sredno priti tudi do povprečnega letnega prirastka. 

/Fotografski posnetki iz zraka nam poleg tega popolnoma nado
meščajo geodetska merjenja. Ne glede na tOj da mOremo že iz samih 
posnetkov neposredno Ugotoviti gozdno površino, moremo na osnovi 
njih tudi sestaviti katastrske mape. Celotni stroški za sestavo 
topografskih kart v merilu 1 :1500 so pred vojno znašali cca. 1000 
dinarj ev za km2 ali deset dinarjev za ha. Po točnosti se te karte 
komaj kaj razlikujejo od preciznega merjenja na terenu, samo delo 
je za 80% cenejše. Na podlagi fotografskih posnetkov in s poseb
nim aparatom moremo dobiti tudi slojnice in to zelo natančno. Vi
šinska napaka znaša namreč komaj 25 cm na 1000 mvišine. 

Razen tega nam fotografski posnetki najbolj nazorno prikazu
jejo višinsko lego, ekspozicijo in inklinacijo gozdov ter s tem tudi 
približne klimatske .razmere. Nadalje nam kažejo stanje gozdov, 
terensko razmestitev gozdov, gravitacijska področja, gospodarsko 
obliko gozdov in druge značilnosti; služijO nam pa tudi lahko kot 
podlaga za razmestitev lesno industrijskih obratov, za projektiranje 
gozdnih cest, riž in drugih spravilnih naprav, za urejanje hudour
nikov, za kontrolo sečenj in v razne druge namene. 

V primeri s prejšnjimi načini inventarizaciie gozdov ima foto
grametrija nesporno velike prednosti. Prikazuje nam najbolj na
zorno vse tiste elemente, ki so podlaga gospodarskemu načrtu, in 
to ne samo za gozd kot celoto, temveč, po primerjavi skatastralno 
mapo, tudi za vsako najmanjše gozdno posestvo. To pa tudi tedaj, 
če smo celotno zalogo lesa ugotovili po sestojih, ne pa po posestvih. 
Posnetki iz zraka nam podajo tudi sliko gozdov v nekem določenem 
trenutku, česar pri drugih dolgo časa trajajočih metodah ne moremo 
dobiti. 

P-reden se lotimo inventarizacije gozdov, bi bilo potrebno pro
učiti tudi možnost aerofototaksacije. V ta namen pa bo treba Oim
prej dobiti na razpolago potrebne instrumente ter na podlagi po
skusnih posnetkov izvršiti potrebna raziskovanja. 

f\erofototaksacUa zahteva specialne precizne aparate za ana
lizo posnetkov in obsežna raziskavanja, ki jih ni mogoče izvršiti v 
kratkem času. Med tem smo tudi že pristopili k cenitvi gozdov, ker 
je živo gospodarstvo zahtevalo takojšnjih podatkoV. S to cenitvijo 
pa je problem inventarizacije le začasno rešen. Nalogo inventariza
cije naših gozdov bo mogla še najbolje rešiti le aerofototaksacija. 
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Pridobivanie in poraba stelie 
Ing. Janko U r'b a s (Maribor) 

Stelja (nastelja) spada med najvažnejšo vsakoletno potrebo 
kmetskega poljedelskega gospodarstva. Steljo rabimo v vsakem 
hlevu, da ostane živina snaŽl1a in ima mehko, prožno, suho, pozimi 
toplo ležišče. Stelja vsesava in veže živalske izločke, seč in blato 
ter omogoča lahko odvažanje gnoja iz hleva ali z gnojišča na 
kraj porabe. Steljni gnoj zrahljava zorano ali prekbpano zemljo, 
poveča dostop zraka in vode, pospešuje trohnenje organskih snovi 

Slika 1. 

Steljnik v okolici Metlike v Beli Krajini. (foto; ing. J. Urbas, 1. 1938.). 

v gnoju ter razkrajanje rudninskih spojin v zemlji. Steljni gnoj po
množuje prstenino, nastalo iz mešanice in strohnelih preostankov 
steljnega gnoja. Od množine prstenine pa je v prvi vrsti odvisna ro
dovitnost zemlje. S pridelki odvzete hranilne snovi nadomeščamo v 
obdeloval ni zemlji s steljnim gnojem. 

Od dobre stelje se zahteva, da ni vlažna ali celo mokra, da je 
suha, zelena stelja preperela, dolga stelja zrezana ali sesekana na 
kratko. Le tako pripravljena stelja bo dala dober gnoj za vsako
vrstno obdelano zemljo, za njive, travnike, vrtove, vinograde. 
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Najboljša nastelja je slama.1) Navadno uporabljajo zato v kmet
skem gospodarstvu le trženo in pšenično slamo. Vso ostalo, na orni 
zemlji pridelano slamo, kakor tudikoruznico in drugo zel, pokladajo 
živini kot zmes. Slamo je treba pred nastiljanjem zrezati 15 do 30 cm 
na dolgo. Zrezana slama se bolje pomeša z živalskimi odpadki, vsesa 
več tekočih izločkov, pospeši trohnenje v zemlji, olajša oranje ter 
omogoča š ted lj i v o porabo. Računamo, da zadošča dnevno za 
konja po 2 do 3 kg, za govedo po 2.5 do 5 kg, za drobnico po 0.25 
do 0.3 kg, za svinjo po 0.5 do 0.6 kg zrezane steljne slame. Redke pa 
so kmetije, ki morejo vse svoje steljne potrebe kriti s slamo. Pri
manj\djaj nadomeščamo z drugmi steljami, zlasti s steljami iz gozda. 

Gozdna stelja je.ali pritalna, kakor listje, iglovje, mah, borov
ničje, resje, praprot, trava in razni plevel, ali vejna, ki jo daje 
gozdno drevje in razno grmičje. Izven gozda pridobivamo pritalno 
in vejno steljo še po pašnikih, travnikih in mejah. Bližina žag omo
goča dobavo žagovine, okoliš šotnih ležišč pa šote in šotnih odpadkov. 
Porabo stelje lahkof:manjšamo, če je na ra:c.polago droben, kre
menčast pesek, kakor ga donaša iz pragorovja prihajajoča Drava 
s svojimi pritoki. Čisti apnenčev pesek pa ne velja za nastiljanje. 

Naveč stelje dobivamo iz gozda. Ko so jeseni poljski in vino
gradniški pridelki pospravljeni, ko nastopi v novembru oster mraz 
in drevje odvrže porumenelo listje, je prva skrb vsakega kmet
skega gospodarja, da si preskrbi ob suhem vremenu listno in iglasto 
steljo še, preden zapade sneg. Če grabljenje stelje zaradi slabega 
vremena pred snegom ni bilo mogoče, se še more grabiti, ne da bi 
bil s tem gozd v večji meri oškodovan, v rani pomladi marca ali v 
začetku aprila, vsel\:akor pa, preden se prebudi narava iz zimskega 
spanja in preden prične semenje gozdnega drevja kaliti in poganjati 
brstje. Le po jarkih, kjer je veter nalomi! debele plasti listja in 
iglovja, ter po stalnih izvoznih poteh in spravilnih napravah lahko 
grabimo tudi v drugem letnem času. 

Množina listne in iglaste stelje je odvisna od vrste, starosti in 
zaJrasti drevja, od dobrine gozdnih tal in od trajanja presledkov med 
enim in drugim grab1jenjem. Sklenjen, dorasel gozd na globokih, 
krepkih tleh da več stelje kakor pa mlad, razredčen ali na plitvih 
tleh stoječ gozd. Proizvodnja listja in iglovja pri bukvi, hrastu, 
smreki in jelki narašča na srednje dobrih tleh nekako do 80. od
nosno 90. leta, pri boru pa le do 40. odnosno 60. leta, potem pa je 
vsako leto manjša. 

Med listavci donašata največ stelje bukev in kostanj, med jglavci 
pa smreka. Na srednje dobrih tleh daje 60- do 80-letni, polno obrasli 
gozd, letno na 1 ha tole steljo: 

bukov gozd 3700 do 4600 kg, 1. j. povprečno 31 do 39 prm., 

1) Ta ugotovitev ie ena od mnogih, ki dokazujeio povezanost gozdnega go
spodarstva z drugimi gospodarskimi panogami. Če bomo intenzivirati in dvignili 
z melioracij o obdelovalne zemlje poliedelstvo, bomo istočasno dvignili gozdno 
gospodarstvo. Z večjim donosom niiv bomo dobili več slame. Čim več bo slame, 
tem mani bo treba jemati stelie iz gozda. - Ure dni š tvo. 
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smrekov gozd 3600 do 4300 kg, t. j. povprečno 21 do 25 prm., 
borov gozd 2200 do 3200 kg, t. j. povprečno 17 do 23 prm. 

stisnjenega, zračno suhega listja ali iglovja. Če grabimo v treh- do 
šestletnih presledkih, se ta donos do stoodstotno zviša. 

Na množino steljnega listja in iglovja močno vpliva način pri
dobivanja stelje. Grabljenje pritalne listne in iglaste stelje, ki bi 
se vršilo vsako leto ali vobče v prekratkih presledkih, ima zelo 
slabe posledice, ker zmanjšuje rodovitnost gozdnih tal in s tem 
ne samo proizvodnjo listja in iglovja, temveč tudi prirastek na lesu. 
Grabiti je treba istega leta odpadlo listje in iglovje, ne pa tudi pod 

Slika 2. 
Ste]jnik pri Hinjah v Suhi Krajini. (Fnto: ing. J. Urbas, 1. 1939.) 

tem: ležečo, napol strohnel o steljo iz prejšnjih let, ki je že deloma 
pomešana s prstenino. Strohnela stelja in prstenina se izgubita že 
pri nakladanju ali med prevozom in izkladanju v steljnik. Pri grab
ljenju je rabiti lesene in ne železne grablje, ker s slednjimi ranimo 
korenine in se s tem· širi okuženje s škodljivimi glivami in žu
želkami. 

Ponekod, posebno na Dravskem polju, je udomačena navada, 
da "goste, komaj do desetletne borove gozde klestijo z namenom, 
da bi omogočili grabljenje stelje. Klestijo jih do vrha, kjer ostane 
komaj nekaj vej nih vretenc. S klestenjem živih vej se povzroči 
drevju mnogo odprtih ran. Okleščeno drevo izgubi z iglicami ne-
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, 

šteto organov, ki skrbe za predelavo prehrane, za rast in debelenje 
drevja. Preden se preostali vršiček zopet toliko obraste, da more 
nadaljevati s klestenjem zmanjšano in za ;redni razvoj drevesa 
potrebno življenjsko delovanje, mine več let. .. 

V naših kmetskih gozdih pokriva mah redko kje večje gozdne 
površine. Navadno ga grabijo skupno z listjem in iglovjem Mah raste 
zlasti v iglastih, posebno v odraslih borovih gozdih. V sklenjenih bu
kovih gQzdih je le malo mahu. Mahovja je več vrst. Za steljo upo
rabljamo vejni (tlypnum) in rastni mah (Polytrichum). Prvega 
lahko odgrabimo od tal, drugega je treba pred grabljenjem s kratko 
koso odkositi. Mokrotni mah (Sphagnum in Leucobrium) ni uporab
ljiv za steljo. Mah dobivamo tudi po mokrotnih travnikih s prebra
nanjem po zadnji košnji. S tem se poveča rast trave ter zmanjša 
poraba pritalne stelje iz gozda. 

Borovničje raste na oslabelih tleh, v razredčen ih, posebno igla
stih gozdovih, resje pa na golih, že več ali manj opešanih gozdnih 
tleh. Borovničevje ima plitko, močno razvito, resje pa globoko lcore
ninsko omrežje. Oba plevela sta zelo škodljiva za rast gozdnega 
drevja, ker izsesavata že itak izčrpana in kvarnim podnebnim vpli
vom preveč izpostavljena gozdna tla, otežujeta obnovo gozda in 
povzročata nastanek neplodnega surovega humusa. Ta plevel uni
čimo le z izruvanjem. Trošenje dušikovega gnojila ima tudi kolikor 
toliko dober učinek. 

Borovničje in resje kosimo ,za steljo s kratko koso, v treh- do 
petletnih presledkih. Pred porabo je treba plevel zrezati na kratko 
in ga stlačiti v steljnik, da se nekoliko uleži. Stelja iz tega plevela 
vsesava malo vlage in se v zemlji težko razkroji, nima torej kot 
nastilj posebne vrednosti. 

Praprot, v poštev prihaja le orlova pr'aprot, ne prenaša obsen
čenja, raste po razredčenih gozdnih delih in prazninah, zunaj gozda 
pa po pašnikih in opešanih njivah. V gozdu je praprot pomešana s 
travo, borovničjem, resjem in drugim plevelom. Praprot ima glo
boko, nečlenasto položno korenino. Bujno se razvija posebno na 
mineralno krepkih tleh. Zelo razsežne površine zavzema praprot po 
zakrašenih »steljnikih« Bele in Suhe KraHne2

). Med redko stoječimi 
brezami raste tu gosta praprot, pomešana s travo, ponekod z res
jem, ki daje vsako leto okoliškemu prebivalstvu zelo čislano steljo. 

") Prepričani smo, da bodo steljniki Bele in Suhe Krajine v doglednem 
času izginili. 

Pravkar izišla knjižica ing. Vlad. Beltrama: Mel i o rac i jak i sli h 
z emI j iš č prepričevalno s sliko in besedo dokazuje, da se dozdevna neplo
dnost tal, iz katerih je izprano apno, odpravi z dovajanjem aPllenčeVega ali 
dolomitne ga peska in drobnejšega kamenja. To je tako zvano peskanje zemlie, 
kakor ga ljudstvo na Kordunu izvaja že nekaj desetletii ter na ta način pre
tvarja prei malovredne zemlje v izredno rodovitne. Potrdityah pisca so 
ogromne površine Bele in Suhe Kraiine v pogledu kakovosti tal popolnoma 
identične z onimi na bližnjem Kordunu. I~azumIiivo je, da bo akcija za kalcifi
kacijo tal, ki se ravnokar uvaia, zajela tudi te predele in odpravila enega 
glavnih vzrokov njihove pasivnosti. - Ure dni š tvo. 
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Praprot žanjemo pozno jeseni, ko je že pOiYumenela. Računamo, da 
dobimo na 1 ha s tem plevelom obraslega sveta do 59 q osušene pra
protne stelje. 

Pra,prot daje prav dobro steljo, povzroča pa v gozdu mnogo 
škode s tem, da poleže preko zime s svojim širokim listom pod njim 
rastoči pomladek, ga skrivi ali uduši. Izkoriščanje praproti pred sne
gom je zato gozdu le v korist. Praprot uničimo, če jo požanjemo še 

Slika 3. 

Okleščeno smrekovje na Permanškovi kmetiji pri Črni na Koroškem. 
(Poto: ing. Janko Urbas, 1. 1938.) 

zeleno in preden se pojavijo na spodnji strani lista trosniki. po
sebno učinkovito je zatiranje, če krhke, mesnate poganjke odbijemo 
ali odžanjemo, še preden se razvije list. 

Manjvredna stelja je gozdna trava in .razni drugi plevel, kakor 
mik (zajčji lakotnik ~ Spartium scoparium), ki je močno razširjen 
po bo,:rovih gozdih Dravskega polja, nadalje ma1inje in drugo. Uni
čev anj e tega plevela koristi gozdu3), ker to rastlinstvo odvzame 
drevju mnogo hrane ter ovira nastanek in Il"azvoj pomladka. 

3) Nad v se. zan imi v obi bilo zvedeti od gozdarjev, gozdnih čuva
jev ali samih gozdnih posestnikov. če je tako. Znano ie namreč, da strokovke 
(!eguminoze) kot robiniia (akaciia) in lupina, pomagajo borovim gozdovom v 
rasti. Tako najdemo v R.ubnerju, Neudamer f6rstIich_es Lehrbuch, 1942 in Becker
Dillingenu, Die Ernahrung des Waldes, 1939 podprto s slikami -, da ti dve 
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Vejno steljo pridobivamo med iglavci od smreke in jelke, .redko
kdaj od bora, med listavci pa od jelše, razen grmičja in izjemoma 
od bukve. Vejna nastelja iglavcev je običajna med kmetskim prebi
valstvom naših goratih gozdnih krajev, kjer daje tej stelji prednost 
pred pritalno listno in iglasto steljo. Dobro vejno steljo daje črna 
jelša, ki raste ob mejah mokrotnih travnikov (Dravsko polje) in 
drugod ob potokih in na vlažnih tleh (Prekmurje), Za steljo lahko 
uporabimo tudi belo jelšo ter vsako drugo netrnasto grmičje po paš
nikih ali drugod izven gozda. 

Slika 4. 

Okleščeno bukovje pod Kumom. (Foto: ing. J. Urbas, l. 1939.) 

Vejno steljo pridelujejo iz vejeVine podrtega drevja, ki je 
spravijo na pod; drobnejše vejice s sekalom sesekajo na kratko, 
debelejše vejne dele pa porabijo kot kurivo. Le ponekod v kmetskih 
g;ozdih Koroške, gornje Savinjske doline in Gorenjske je še udoma
čeno kleščenje stoječih smrek in jelk. Klestijo pa mnogokrat do dve 
tretjini debelne višine. Pri plezanju se poslužujejo železnih kram
pežev, s katerimi lfanijo lubje. Les na stoječem okleščenih iglavcev, 
posebno smrek je manjvreden. Okleščenci so podvrženi raznim bo-

vrsti mešajo v čiste borove sestoje predvsem kot zbiralki dušika iz zraka, da s 
tem pomagata rasti borovja. 

Prosimo vsakogar, ki ima v tem oziru izkušnje, da javi svoja opažanja in 
pomaga razbistriti to vprašanje, ki je za gojenje borovih sestojev zelo važno: 
Ali je mik (lakotnik) borovemu gozdu v pomoč ali v škodo ali pa je brez vpliva? 

Ure dni il tvo. 
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leznim, in so manj odporni proti škodljivemu mrčesu. Pretrgani sklep 
obrš ima slabe posledice za tla, ki se zaplevelijo tako, da polagoma 
opešajo dohodki po kakovosti in količini lesa in se zvišajo stroški 
obnove gozda. 

Sveža vejna stelja popije malo živalskih izločkov. Zato se mora 
v steljniku kuriti, da nekoliko preperi, preden jo porabimo za nasti
ljanje. Na poseki 1 ha sklenjenega smrekovega gozda računamo 
okrog 300 do 700 q vejne stelje. Iz vejne stelje pripravljen gnoj je 
priporočljiv za težko zemlj o. 

Slika 5. 
Sušenje šote pri Črni vasi na Liublianskem barju. (Foto: ing. J. Urbas, 1. 1937.) 

Žalostno pokrajinsko sliko nudijo v nekaterih planinskih krajih 
popolnoma, z vrhom vred okleščeni listavci: jesen, javor, bukev, 
hrast. Vej evino povežej o v vej nike, osušij o v senci, da ostane ze
lena, in jo pokladafo čez zimo drobnici, za silo pa tudi govedi. 

Važen steljni pripomoček je žagovina, s katero prihranimo 
mnogo gozdne' stelj e. Suha žagovina vsesa do štirikratno lastno 
težo vlage, je pa v zemlji težko razkrojljiva. Z žagovino dosežemo 
dober uspeh, če jo trosimo pri nastiljanju pod zrezano steljno slamo. 
Iz žagovine pripravljen gnoj moramo ohraniti v gnojni jami stalno 
vlažen. 

Naiboljšo steljo daje šota in njeni odpadki. Šota vsesava 7 do 
9kratno lastno težo vlage, veže in zgoščuje 4- do 5krat več amonUaka 
kot druga stelja, prepreči izpuhtevanj e za rastlinstvo dragocenega 
dušika ter ohrani v hlevu dober zrak. Šota se bolje pomeša z žival
skimi odpadki kot slama. Šotni gnoj ne plesni, zelo zrahljuje zemljo 
in daje mnogo prstenine. Šotni gnoj prekaša kemično in fizikalično 
vse druge steljne vrste. Dobava šotne stelj e pa je zaradi prevoznih 
težkoč in stroškov omejena na bližnjo okolico šotnih ležišč. Slovenija 
ima šotna polja na Ljubljanskem barju. Do 2 mgloboka šotna ležišča 



so vrh Pohorja na zamočvirjenih predelih zapadno od Klopnega vrha. 
Dobro steljo dajc osušen kremenčast pesek, kakor ga donaša 

Drava 's syojimi pritoki. Razen 'rudninske primesi kalija, apna, ma
gnezija, fosforne kisline so pcsku primešane tudi organske snovi. 
S posebnim uspehom porabljamo ta pesek, če ga pomešanega s su
ho humozno ali lapornato zeluljo trosimo pod običajno nasteljo. Za
radi velike teže pa lahko ta stclni nadomestek uporabljamo le tam, 
kjer se nahaja ležišče peska in zemlje v bližini kmetskih domov. 

Vrednost raznovrstne steUe kot gnojila pri obdelavi zemlje je 
različna. Če primerjamo listno in iglasto steljo, pa tudi mahovino s 
slamo, ne doseže v splošnem pritaina gozdna stelja dobrine slame. 
Listje in mah vsesavata sicer več tekočih živalskih izločkov kot 
slama, ne pomešata pa se tako dobro z živalskimi odpadki. Zato 
trohnenje v zemlji ni enakomerno, ka\!' povzroča kvarne humozne 
kisline. Iglasta stelja vsesava manj tekočin kot slama. Iz iglaste 
stelje nastali gnoj tudi rad plesni. Tako so ugotovili, da odgovarja 
en težinski del slame: ' 

2.- težinskim delom bukove 1istnestelje, 
2.85" "smrekove iglaste stelje, 
3.30" "borove iglaste stele, 
1.25" "mahovine, 
0.62" "praprotne stelje, 
4.-" "resja, borovničja in vejne iglaste stelje, 
0.34" "šotne stelje. 
Iz tega [azvidimo, da dosežemo s 100 kg steljne slame isti steljni 

učinek kot z 20(}kg bukove, 285 kg smrekove, 330 kg borove, 62 kg 
praprotne, 34 kg šotne steUe. Od naštete gozdne stelje se po svoji 
steljni vrednosti le mah približuje slami, praprot, posebno pa še šota 
jo celo precej prekašata. 

Pritaina gozdna stelja vsebuje le malo gnoji1nih snovi. Tako je 
ugotovljeno, da preostane po trohnenju te stelje od 100 kg suhe stelje 
tale množina pepela v zemlji: 

od bukovega listja . . 
od smrekovega iglovja 
od borovega iglovja . 
od mahovine . . . . 

· . . . . . . 5.4 kg 
· ...... 4.6kg 
· . . . . . . 1.4 kg 
· ...... 2.7kg 

, Ista količina stelje ima v svoji kemični sestavini v kg: 
Vrsta stelje kalija apna fasf. kis!. krem. kis!. Skupaj 

bukova listna .. -.26 2.45 -.28 1.67 4.66 
smrekova iglasta -.15 1.83 -.23 2.07 4.28 
bmova iglasta . -.15 -.53 ~.12 -.21 1.01 
mahova . '. .. -.44 -.39 -.21 -.7J 1.75 

Iz tega sledi, da so gnojilne snovi, ki jih vsebuje našteta gozdna 
stelja tako neznatne, da ne morejo vplivati na količino in kakovost 
donosa orne ali druge obdelovalne zemlje. Vrednost stelje ne tiči 
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v njeni neposredni gnojilni lastnosti, temveč v svojstvih, ki omo
gočajo v hlevu vzdrževanje snažne živine in pridelovanje dobrega 
gnoja, na polju pa izboljšanje fizikalnih lastnosti orne zemlje. Steljni 
gnoj je koristen za njivsko in vinogradniško zemljo, katero stelja 
prerahljava in prezračuje. 

Drugačne so razmere pri gnojenju travnikov in sadovnjakov, 
ki jih gnojimo na površju. Za gnojenje teh zemljišč ni treba stelj
nega gnoja, ki ga zaradi stelje tudi ne moremo enakomerno trositi. 

Slika 6. 
Rezanje šote pri Črni vasi na Liubljanskem barju. (foto: ing. J. Urbas, L 1939.) 

Gnojenje s steljnim gnojem poveča le stroške dela, ker je treba 
preko zime izprane in izsušene ostanke stelje spomladi pograbiti, 
preden požene in ozeleni trava. Zato gnojenje s steljnim gnojem ne 
pride do popolnega učinka in se stelja po nepotrebnem troši. Za gno
jenje travniških zemljišč so najboljši tekoči, z blatom pomešani od
padki iz greznic in gnojnih jam, predvsem pa dobro predelan kom
post. 

Prednji opis raznovrstne stelje ima namen, omejiti porabo 
gozdne listne in iglaste stelje. Uspeh gnojenja ni odvisen od vrste 
in količine za pridelovanje gnoja porabljene stelje, temveč od kako
vosti gnoja. Dobro predelan, masten gnoj bo drobno raztresen dose
gel večji in boljŠi pridelek kot, če trosimo na debelo, z napol suho 
steljo pomešan gnoj. Mnogo pripomorejo k varčevanju stelje pra
vilno zgrajeni hlevi, gnojne jame in greznice. 

V nekaterih predelih Slovenije z razsežnim poljedelskim obra
tovanjem (Prekmurje, Dravsko in Krško polje) pa tudi najveČja 
varčnost pri porabi stelje ne more kriti vseh steljnih potreb zaradi 



pomanjkanja gozdov in drugih pogojev za dobavo nastelje. Zeleti bi 
bilo, da bi v take kraje dovažali steljne pripomočke od drugod, kjer 
je teh v preobi1ici ali kjer jih sploh ne izkoriščajo. Seveda bi morali 
dobavljati steljo po splošno enotnih cenah, določenih po materialni 
vrednosti stelje in krajevni gospodarski zmogljivosti delovnega 
kmetskega ljudstva. 

Prekomerno izkoriščavanje listne in jglaste stelje je gI av n i 
vzrok slabega gospodarskega stanja naših malih in s,rednjevelikih 
kmetskih gozdov, ki zavzemajo med vsemi gozdovi na površini prvo, 
po svoji donosnosti in gospodarski vrednosti pa zadnje mesto in to 
kljub temu, da leže, z redkimi izjemami, v splošno ugodnih nižin
skih in srednj egorskih legah. Po statističnih podatkih iz leta 1936. 
zavzemajo ti gozdi s površino do 5 ha približno 35 % vse gozdne 
ploskve, s površino 5 do. 25 ha do 28 % in s površino 25 do 50 ha do 
7%, skupaj 70%, to je od takratnih 700.000 ha gozda 490.000 ha pra
vilno oskrbovanega kmetskega gozda srednje talne dobrine bi mo
ral imeti vsaj 4 plm povprečnega letnega prirastka. Po ugotovitvi iz 
iste dobe pa znaša ta prirastek le 0.8 do 3.2 plm ali povprečno po 
2 plm, to je komaj polovico rednega letnega povprečnega prirastka. 
Vrednost te materialne vsakoletne izgube sene da kriti z vrednostjo 
pridobljene stelje. To lahko razvidimo iz naslednje primerjave: 

Polnoobrasli mešani bukov, smrekov in borov gozd daje v opi
sani legi na 1 ha po 3.600 kg zračno suhe stelje, 1. j. 6 do 7 običajnih 
kmetskih voz. Voz take stelje je veljal v gozdu leta 1940. povprečno 
po din 80, stelja 1 hektarja je bila torej vredna 520. din. 1 pIm lesa 
na panju so takrat računali po 300 do 340 din ali povprečno po 320 
din, v.rednost izgube 2 plm povprečnega letnega prirastka je 640 din. 
Vsakoletna finančna izguba znaša torej pri 1 hektarju 120 din. 

Dejansko je ta izguba še večja, ker navadno ti gozdi niso polno 
obrast1i in ker je s prekomernim steljarenjem zmanjšana proizvod
nja listja in igIovja. 

Mnogo kmetskih gozdnih posestnikov se ne zaveda, da je 
vsakoletno ali v vsakem letnem času izvajano izkoriščavanje listne 

. in iglaste gozdne stelje pogubno za gozd, ker so mnenja, da to gozdu 
sploh ne škoduje ali da je škoda neznatna ter ne more kvarno vpli
vati na .razvoj in donosnost gozda. Temu pa Ili tako. Opustošenja 
kmetskih malih gozdov ni toliko krivo preobsežno sekanie kot pa 
prekomerno steljarjenje. 

Povečaimo produktivnost zemlie 
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Varuimo rušie 
Ing. Anton Šiv ic (Ljubljana) 

Rušje spada med drevesne vrste, ki se zadovoljujejo s slabimi 
zemljišči in ki kljubujejo vsem vremenskim neprilikam. Raste v 
višinskih legah na slaborodnih, kamnitih gorskih krajih, me1iščih in 
prodiščih. Največ je rušja pri nas po visokih legah planinskih kra
jev. Raste pa tudi po planinskih barjih. Ponekod so ga hudourniki 
zanesli celo v doline. 

Rušje veže s svojimi široko razpredenimi koreninami plazine 
grušča in varuje slaba tla na strmih pobočjih pred trganj em, odna
šanjem, izpiranjem in usedanjem. Rušje ublažuje razdiralno moč 
hudournikov, ker ovira prenagel odtok padavin in odnašanje zemlje; 
preprečuje zemeljske in snežne plazove in tako varuje pod njim 
ležeče gospodarske gozdove in razne objekte, ceste, železnice, na
selja, poljedelska zemljišča itd. RUŠje je tudi velikega pomena za 
planšarstvo, ker .obrašča strmine nad pašnimi prostori, katere va
ruj e pred zasipanj em z grušč em in peskom. 

Vse naštete okolnosti zahtevajo, da se rušje nele ohrani tam, 
koder je, temveč bi ga kazalo mnogokje še razširiti, posebno v 
slabo obras1ih hudourniških gorskih območjih. 

V zadnjih letih se je zaradi velikega razmaha turizma in zim
skega sporta rušje mestoma premočno izkoriščalo, posebno v bli
žini visoko ležečih planinskih koč in smučarskih postojank. Tudi v 
svrho razširjenja pašnih prostorov so ponekod rušje odstranili, kar 
pa se je izkazalo kot nekoristno. Navedem naj samo sledeča sva
reča primera: 

Ako se ozreš v Vintg3!rju proti Belščici, opaziš na visokem, 
strmem pobočju veliko, pravokotno poseko sredi rušja. To poseko 
so napravili pred kakšnimi tridesetimi leti zaradi povečanja pašnih 
prostorov. Poseka še danes ni zelena. 

V območju planinskega parka pri Sedmerih triglavskih jezerih 
je planina Lopučnica. Zemljišče je bilo last bivšega Kranjskega ver
skega zaklada, upravičenci v Bohinju pa: imajo tam pašno pravico. 
Da bi bilo bolj ustreženo varstvu prirode v planinskem parku, je 
uprava KVZ hotela ponuditi tem pašnim upravičencem pašo na 
Komni v zameno za ono na Lopučnici. Tod pa bi bilo treba poprej 
razširiti pašne prostore. Ker je na Komni precej položnega svet8.. 
obraslega z ,rušjem, so začeli pred dobrimi petnajstimi leti rušje 
odstranjevati, da pridobe na paši. V ta namen je bil v državnem 
proračunu na razpolago poseben kredit. Vendar so se pokazale na 
mestih, koder so izsekali rušje, prazne, kamenite goličave in ker 
niso dosegli namena, so prenehali z izsekavanjem. 

Leta 1938. se je pOjavila nova nevarnost, ki je pretila rušju. 
Neki industrij ec iz Notranjske je ustanovil v Podkorenu tovarno 
za pridelovanje eteuičnega olja iz rušja, ne da bi bil dobil po pred
pisih zakona o gozdih od tedanjega gozdarskega oblastva potrebno 
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dvoljenj e. Zadeva o tej napravi se je obravnavala zgolj po obrtnem 
zakonu. Industrijec je najel najprej občinske reveže v Kranjski gori, 
ki so šli trgat ruševe vejice 'v najbližje kraje, predvsem v Pišenco 
pri Kranjski gori in v Planico pri Ratečah. Trganj eje zavzelo takšen 
obseg, da se je začela pritoževati širša javnost. V zvezi s tem je 
bil v Piš enci ogled, katerega so se udeležili poleg uradnih organov 
in stranke še zastopniki raznih korporacij in ustanov (varstva pri
rode, gozdnega nadzorstva, za gradbe hudournikov, olepševalnega 
društva in občine v Kranjski gori, referenta za turizem vojske i. dr.). 
Vsi - razen stranke so bili mnenja, da je treba prepovedati 
trganje rušja, ki je bilo posebno ob potih že povsem opustošeno. 

To je dalo povod, da je bila izdana naredba, po kateri je bilo 
sekanje rušja dopustno le z dovoljenjem pristojnega oblastva. (Do
voljenje za sečnjo je bilo seveda omejeno na posebne pogoje in 
strr-oge predpise, ki so v naredbi našteti. Predpisan je tudi poseben 
način, po katerem se sme morebiti dovoljena sečnja izvesti. Trganje 
vršičkov rušja pa jebilo v tej naredbi prepovedano, ker se take 
poškodbe ne popravijo.) 

Kljub tej prepovedi pa je industrij ec še leta 1940 vlagal po 
pravnem zastopniku, ki je imel najožje zveze z vrhovnim upravnim 
oblastvom, prošnje in proteste, zahtevajoč, da mu dovole obrato
vanje v Podkorenu postavljene tovarne. 

Krajevni in okrajni ljudski odbori bodo pazili na to, da obva
rujejo rušje, da za.branijo njegovo poškodovanje in uničevanje. 

Sodeluimo Z liudsko mladino 

Delaimo v sindikatih 

Opiraimo se na liudske odbore 



Dopisno· gozdarska in lesna posvetovalnica 
ODGOVORI 

3. Pridobivanje smole. 
Leto 1946. je bilo namenjeno uvajanju pridobivanja smole tudi 

v Sloveniji. Smotrno smolarjenje se je pričelo na malih gozdnih po
vršinah v raznih predelih Slovenije, v nekoliko večjem obsegu pa 
je bilo vpeljano v Prekmurju in na Dravskem polju. Smolarili so le 
v državnih gozdovih, ker je bilo treba najprej najti ustrezne teh
nične metode dela in organizacijske oblike ter vzgojiti smolarje, ki 
so p.ri nas nov kader specialnih gozdnih delavcev. 

Skušnj e v ZSSR., ZDA in v raznih drugih evropskih državah do
kazujejo, da pravilno delo pri pridobivanju smole gozdovom ne ško
duje in da jim zaradi tega ne preti nobena nevarnost. Letošnje skuš
nje v Sloveniji pa so odkrile možnosti, da nudimo industriji iz do
mačega vira prepotrebno surovino. 

R.azumljivo je zanimanje kmetskih gozdnih posestnikov za smo
larjenje, ker je upravičeno njihovo pričakovanje, da jim bodo njihovi 
gozdovi ob pravilnem smolarjenju dajali nov reden in neusahljiv vir 
dohodkov. Seveda bo treba preprečevati in takoj izkoreniniti vsako 
samovoljno in »divje« smolarjer;je, ki samo poškoduje in pustoši 
gozdove. Stanko S o toš ek. 

4. Peskanje zemlje. 
Imate popolnoma prav: tudi na Pohorju je dovolj zemlje, 

tere donosnost lahko zvišamo s peskanjem. Podobnih obširnih, slabo 
rodovitnih zemljišč imamo povsod po Sloveniji, a največ jih je v 
drugih republikah FLR.J. Skoro povsod v bližnji okolici takih slabo 
rodovitnih kislih zemljišč pa so tudi ležišča ustreznega apnenčevega 
peska, proda, gramoza ali kamna. 

Za splošnost je to vprašanje tako važno, da sta ga začela resno 
obravnavati ministrstvi za kmetijstvo in gozdarstvo NR. Hrvatske 
in LR. Slovenije. Slednje je priredilo poučno ekskurzijo strokovnja
kov in kmetov iz vseh slovenskih okrožij na Hrvatsko v Kordun, 
kjer so se vsi lahko prepričali, da je možno zvišati donosnost mno
gih doslej slabo rodovitnih njiv, travnikov in gozdov za 50-100%. 

Kako važno je to vprašanje, dokazuje tudi konferenca o kalcifi
kaciji zemljišč, ki bo sredi novembra v Zagrebu na pobudo zvez
nega ministrstva za kmetijstvo. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo bo v kratkem razpo
slalo več tisoč izvodov poučne knjižice »Melioracija kislih zemljišč«, 
katero je napisal ing. Vladislav Beltram. 

Naloga krajevnih LO bo, da še to zimo organizirajo poskusno 
peskanje po terenih vse Slovenije. Ko bodo kmetje že drugo leto 
videli uspehe, bodo prav gotovo v lastnem interesu podvzeli vse, 
da dvignejO doslej razmeroma slabo rodovitnost svojih kislih 
zemljišč. Ure dni š tvo. 
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Sodobna vprašania 
Napredek v gozdarstvu Slovenskega Primorja. 

Z rapansko pogodbo je Italija dobila v Slovenskem Primorju, posebno v 
pred~1ih ob italijansko-jugoslovanski meii gozdove, polne zalog lesa. Itali
janski eksploatatorji so kaj kmalu odprli nedostopne predele z izgraditviio stra
teških cest, intenzivno uporabo motoriziranih vozil in žičnic. Kmalu ni bilo 
zabitega gorskega in planinskega kotička, kjer ne bi sekira zapela pesmi. Teh
nični les, kurivo in oglje so bili najbolj iskani proizvodi ~novopridobljenih 
krajev«. 

Kjer so po gozdovih ogljarili, so mladi bukovi sestoH po izvršenem 
ogljarjenju bili polj podobni sadovl1iakom kot pa gozdovom. V kraških bo
rovih nasadih, ki so do takrat bili še ]:opolnoma nedotaknjeni, sta žaga in 
sekira dobila zaposlitve: les je šel v ladjedelnice in rudokope. Podkup1iiva in po
kvarjena »milizia forestale« je pri tem imela posebno vlogo. Naš kmet je 
bil iz gospodarskih razlogov prisiljen prodajati svoj gozd, ki se je nahajal 
v hribih, za drva ali oglje raznim tujim trgovcem, ker ni zmogel investicij za 
prometna sredstva (žičnice), za spravljanje materiala do ceste. Prisiljen ie bil 
prodati stoječe drevie in sicer na osnovi pismene pogodbe, tako da je imel 
kupec pravico posekati ono, kar mu je dovoljeval zakon o gozdovih. Pogodba 
se torej redno ni glasila na količino materiala. Izvrševalec gozdnega zakona pa 
je bila ravno gozdna milica, ki je praviloma v prilog kupcu zamižala na obe 
očesi. Posledice so danes številne goličave in izsekani gozdovi. 

V letih 1918-1943 je politika italijanskega gospodarstva v Slovenskem 
Primorju težila za tem: 

-'1. -izkoristiti gozdove .anektirane pokrajine. računajoč pri tem z daljnio 
ekspanzijo na vzhod in pridobitev novih gozdnatih predelov, 

2. vreči najprej našega malega gozdnega posestnika gospodarsko ob tla 
in ga nato tudi politično uničiti ter nacionalno laže asimilirati. 

Po nedavni strokovni cenitvi znaša. danes primanjkljaj v gozdovih ma
lega kmeta in občinske gozdne posesti v Slovenskem Primorjn 8,000.000 m3 v 
primeri z letom 1918. 

Dve nad vse odgovorni nalogi stojita pred našimi gozdarji v Slovenskem 
Primorju: 

1. pogozditi čim prej opustošene gozdne predele, 
2. izbolišati stanje gozdov malega kmeta in bivših obČin: predvsem dvig

niti prirastek v teh zanemarjenih gozdovih. 
Neposredni vodje pri izvajanju teh tehničnih nalog so predvsem okrajni 

gozdarji, strokovne sile okrajnih izvršnih ljudskih odborov. 
Pouk in ljudska predavanja o tem so vsekakor dober način, ki mu ne 

velja oporekati. Toda en sam strokovnjak pri tako ogromnem področju dela 
pri najboljši volii ne more napraviti čudežev. Vemo iz ;izkušnje, dia se 
marsikateri lep nauk kmalu pozabi ali pa v praksi napačno izvrši. 

Zato nas tem boli ugodno preseneča dejstvo, da je gozdarjem okra
jev Postojna in IdrHa uspelo ob najboljšem razumevanju pristojnih okrajnih Hud
skih odborov postaviti 11 oziroma 7 okrajnih logarjev, ki jih plača 
okraj iz posebnega sklada, v katerega neposredno prispevajo vsi gozdni po
sestniki okraja. Prispevek bo znašal po hektariu gozdne površine do 40 lir 
(12 . din) letno. Priznati moramo, da so tudi mali gozdni posestniki uvideli po
trebo postavljanja logarjev. 

Treba pa je ugotoviti, da so prilike v teh okraiih take, da niso po
trebni posebni čuvaji proti gozdnim tatvinam. 

Kaj je torej naloga teh okrajnih logarjev? 
Ti imajo prav važno in častno nalogo: neposredno pomagati okraj nemu 

gozdariu pri uvajanju naprednega gospodarjenja v teh gozdovih in nazorno po
kazati malemu človeku, kako naj s svoiim gozdom najbolie upravlja. Vsekakor 
je gozd zato, da se seče. Ni pa vseeno, kako se to vrši. S sečnjo iste množine 
lesa se gozdu lahko koristi ali pa škoduje, kakor se pač sečnja vrši. Tu morajo 

66 



biti prisotni logarji. Opozarjati moralo gozdne posestnike na potrebna čišče
nja gozda, pomagati pri zatiranju gozdnega škodljivega mrčesa, pri organizaciji 
nabiranja go.;dnih semen in izvajanju pogozdovanja. Na mestu bodo gozdnemu 
posestniku pokazali, da je potrebno iti v gozd ne samo takrat, ko potrebuje 
les ali drva, temveč tudi sicer, ker gozd ravno tako potrebuje nege- in pozor
nosti kakor vsak sadovnjak ali polje, ako hočeš od njega imeti koristi. S 
kosirji, nasa!enimi na dolge palice, se dajo odsekati veje, ki dušijo lep na
raščaj pod seboj, in tega osvoboditi, preden ga veje popolnoma zamorijo. 
Tako bo ljudstvo dobilo praktične instrukcije o gojenju svoiih gozdov. Kjer bo 
potrebno, bodo uredili- logari! tudi lokalne gozdne drevesnice za potrebe po
gozdovanja, ki bodo dali boljše uspehe kakor od daleč prenesene sadike. Opa
zovali bodo prirodo, dihanje in rast gozda ter bodo oči in ušesa edinega 
gozdarskega strokovnjaka v okraju. 

Tako je zamišljena služba okrajnih logarjev, tako se bo tudi izva
jala. V desetih letih se bo videl uspeh takega dela v povečanem prirastku gozda 
na dvojni in trojni današnji iznos. Material za celulozo, drogove, jamski les in 
žago bo v večji meri in brez bojazni za obstoj gozda lahko pritekal v korist na
šega narodnega gospodarstva - v korist in blagostanje našega ljudstva. 

Ne moremo molče preko tega razveseljivega pojava našega gozdarstva. 
Prepričani smo, da sta okraja Postojna in Idrija s tem svoiim delom dala po
budo tudi ostalim bližnjim in daljnim okraj em. V.B. 

Tudi cerovina je tehnični les. 
Pred vojno so cerovino v splošnem rabili le za drva. Pomanjkanje hra

stovine pa je rodilo misel; da bi uporabili cerovino kot tehnični les. ~icer 
je res, da cerovina ni odporna proti menjajočemu se vlažnemu in suhemu 
okolju, vendar to pri pohištvu in ostalih predmetih, ki jih polirajol in ki niso 
izpostavljeni meni suhega in vlažnega okolja, ne pride v poštev. V tem primeru 
jo lahko uporabljamo prav tako kakor hrastovino, tembolj, ker ima videz 
strukture podoben hrastovini. (Prav gotovo imajo mnogi že leta in leta »hra
stovo« pohištvo, ki je dejansko cerovo. Mnogi trgovci so kupovali cerove hlode 
ali stoječ les za »drva«, v resnici pa so iz njihovih desk dali delati pohištvo. 
Od kmeta so tako dobili les skoro zastonj in so pri tem ogromno zaslužili.) 

Med vojno so začeli uporabljati cerovino v Slavoniji kot hlode za fur
nir in za žage. Kot končni proizvod so jo najve~ uporabljali za pohištvo ura
dov. Seveda so tovarne zaradi starih predsodkov, ki so povsem brez osnove, 
zamolčale, da je to cerovina; v praksi' pa se je pokazalo, da je izborno ustre
zala. Kakor smo nedavno izvedeli, rabilo cer tudi na Primorskem za izdelavo 
furnirja in vezanih plošč. Kjer ni lipe, topola in jelše, pride v vsakem primeru 
v poštev kot slepi furnir. Za zunanji furnir ga upOl;abliamo .samo nad 1 mm 
debeline. Računajo, ako bi bil tanjši, da bi udarilo na površino lepilo (kazein) 
zaradi poroznosti cerovega lesa. Ne vemo sicer, ali so bili v tej smeri izvršeni 
potrebni poskusi. 

Vsekakor se je že sedaj izkazalo, da je treba izdelovati cerovino v hlode. 
Pri tem je treba poudariti, da ima cerova hlodovina manjše napake in je manj 
vejnata kakor hrastova. Tako so že v predlogu standarda za "J. S.« (Jugoslo
vanski standard), postavka »neobdelani les«, postavJieni tehnični dobavni pogoji 
tudi za cerovino. 

Iz preanjega vidimo, da je industrija glede cerovine še precej izbirčna, 
nedvomno pa bo s časom manj natančna. Cene še niso določene. N a li r vat -
s kem s oce r o v i h lod i z a žag o d o s egi ice nob u k o v ih hlo d o v 
isteg.a razreda, furnir-ski h'hodi pa skoraj ceno hrasto
vi h fur n i r s kih hlod o v. 

Razum1iivo je, da bo tudi naša lesna industrija in industriia pohištva v 
Sloveniji začela uporabJiati cerovino kot tehnični les povsod, kjer lahko nado-
mesti hrastovino. . 

Našim gozdnim posestnikom pa nujno priporočamo, naj iz lepih cerovih 
dreves ne izdelujejo drv in ne uničujejo cera v svoiih gozdovih, ker je ce
rovina na najboljši poti, da postane tudi pri nas zelo cenjen les. R. C. 
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Okrožnice 
Popis strokovnjakov v LRS. 

Na podlagi Uredbe o razvidu strokovnih kadrov vlade fLRJ z dne 1. sep
tembra 1946 in na podlagi Naredbe o popisu strokovnih kadrov v FLRJ pred
sednika Zvezne načrtne komisije z dne 26. septembra 1946. bo vršil Statistični 
urad Slovenije v dneh od 20. do ~5.novembra t. 1. popis strokovnih kadrov 
v Liudski republiki Sloveniji. 

Za strokovnjake smatramo vse osebe ne glede na spol. rodbinsko stanje. 
starost in zaposlitev (tudi upokojence in invalide). ki imajo popolno višjo ali 
srednjo strokovno izobrazbo. Osebe z nižjo strokovno izobrazbo (z nižjo 
srednjo šolo in trgovskimi tečaji, strojepisnimi tečaji. gospodinjskimi tečaji itd.) 
se ne popisujejo. Posebej pa opozarjamo, da se popisujejo vse osebe z dvo
letno trgovsko šolo in vse osebe z nižjo kmetijsko šolo'"). 

Oni, ki so končali gimnazijo, se ne popisujejo, razen ako imajo dodatne 
strokovne tečaje, n. pr. abiturientski tečaj itd. 

Vse osebe brez popIne srednje ali višje strokovne izobrazbe pa se po
pišejo ne glede na sektor zaposlitve v primeru, ako smatrajo. da so strokovno 
usposobljenost pridobili s svojim delom na položaju, na katerem se nahajajo 

j., da vršijo posle, za katere se zahteva višja ali srednja strokovna iz
otrazba). 

Učenci srednjih in višjih strokovnih šol ne pridejo v popis. Popišejo r:a 
se študenti visokih šol, če so zaposleni. 

Pri popisu pridejo predvsem v poštev osebe z naslednjo strokovno šol-
sko izobrazbo: . 

1. diplomirani inženirji tehnične fakultete ali tehnične visoke šole, ne glede 
na strOlm; 2. diplomirani inženirji ali diplomirani agronomi agronomske in go
zdarske fakultete; 3. diplomirani inženirji ekonomije ali diplomirani komercialisti 
ekonomsko-komercialne visoke šole; 4. diplomirani pravniki pravne fakultete; 
5. diplomirani filozofi filozofske fakultete, ne glede na stroko; 6. diplomirani 
zdravniki medicinske fakultete; 7. diplomirani lekarnarii farmacevtske fakultete; 
8. diplomirani živinozdravniki veterinarske fakultete; 9. diplomirani učenci aka
demije likovnih umetnosti, glasbenih akademij, akademij na stdpnii visokih šol 
in višje pedagoške šole; 10. osebe, ki so dovršile trgovsko akademijo, pomorsko 
trgovsko akademijo, železnišk'o prometno-komercialno šolo, dvoletno trgovsko 
šolo; 11. Tehniki, osebe, ki so dovršile srednjo tehnično šolo, ne glede na 
stroko; 12. rudarski nadzorniki, osebe. ki so dovršile srednjo rudarsko šolo; 
13. zdravstveno osebje, ki ie dovršilo srednjo zdravstveno šolo (zaŠČitne sestre 
itd.): 14. kmetijski pomočniki, osebe. ki so dovršile srednjo ali nižjo kmetijsko 
šolo; 15. veteriw:'lrski pomočniki, osebe, ki so dovršile srednjo veterinarsko šolo. 

Začasno popis ne zajame: 1. oseb, ki so dovršile teološko fakulteto ali bogo
slovje; 2. učiteljev osnovnih šol; 3. vzgojiteljev v dnevnih zavetiščih in otroških 
vrtcih. 

Vsak strokovnjak. ki je izpolnil individualni popisni list, dobi potrdilo, pod
pisano od statističnega referenta, da je izvršil svojo prijavno dolžnost. Nihče naj 
ne izpolnjuje popisnega lista dvakrat. Kdor je zaposlen na dveh mestih (ev. kot 
honorarna moč), naj se popiše tam, kjer pretežno in redno dela. . 

Prijava in izpolnitev individualnega popisnega lista je dolžnost vsakega 
državljana, ki ima po svoji strokovni usposoblienostizgorai navedene pogoje za 
popis. Nepriiavljanje strokovnjakov se kaznuje po določbah zakona o pobi
janju nedovoljene špekulacije in gospodarske sabotaže. 

Organizacija popisa je bila objavljena v Slovenskem poročevaleu (št. 270., 
dne 17. Xl. 1946) in Liudski pravici (št. 271., dne 18. XI. 1946). 

Sta tis tič n iu rad Slovenije. 

*) V smislu te okrožni ce obsega popis tudi osebe z enoletno in dvoletno 
gozdarsko šolo. - Ure dni št v o. 
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Kniiževnost 
Ing. Mirko Šušteršič: Tablice za določanje lesne zaloge sestojev po 
okularni cenitvi debelinskih razredov. Ljubljana 1946. Založil avtor. 

Cenitev lesne substance gozdov je izmed trenutno najvažnejših nalog 
naše gozdne ekonomiie. Ker se lesne zaloge v zadnji dobi z nevarno naglico 
krčijo., ne smemo odlašati s cenitviio. Izvesti io moramo, četudi začasno le. s 
približno natančnosti o in po enostavnih. kratkotrajnih cenilnih metodah. Zadosti 
točne rezultate bi za prvo silo dale okularne cenitve zaloge lesa s pomočjo 
(1onosnih tabelic. Donosne tabele, katerih smo se doslej posluževali. niso bile 
sestavljene za naše kraje izjema so Gutenbergove in so. le. slabo ustrezale 
našim rastiščem. Spričo tega so bile tudi cenitve po teh tabelicah pomani
k1iive in nezanesliive. Da bi zagotovil cenitvam po tej metodi solidneišo pod
lago, je izdal ing. Mirko ŠušteršiČ za praktično ocenjevanje gozda tabele. ki 
naj zamenjajo neprimerne tuje podatke z domačimi. primernejšimi. 

Avtor podaja po jedrnatem uvodu in pojasnilih 16 splošnih tabel, ki šte
vilčno prikazujejo stanje povprečno sredniih sestojev smreke, jelke, bora in 
bukve v polni zarasti. Podatki so v vseh tabelah razvrščeni po d e bel i Il 
S kih in ne po dobnih razredih, kakor v večini donosnic. Prav ta posebnost 
daje tabelam posebno praktično vrednost in pomembnost: cenilec se naj na
slanja pri svojem delu na vidni faktor drevesne debeline. ne pa na težko ugo
tovljeno drevesno starost. Izmed splošnih tabel ie že prva zelo instruktivna 
glede pojma zarasti v gozdu. ker prikazuje v številkah množino .in razmah dre
ves na površinski enoti (hektarju). Druga tabela je manj obiCajna; cenileu bo 
dobrodošla pri ocenjevanju manjših sestoj ev. katerih površina mu je znana. 
Tretja razpredelnica o razredni višini drevja je izredno važna za določanje 
bonitetnih razredov. Četrta tabela navaja vsebino povprečnega debla· v posa
meznih debelinskih razredih. V peti in šesti tabeli je podano razmerje med 
debelinskimi razredi in starostjo dreves. Naslednie štiri tabelice navajajo Jetni 
prirastek v kubičnih metrih in odstotkih. Nato slede tri tabele s podatki o 
številu in gmoti dreves, ki se letno naravno izločujejo iz sestoj ev. Razpre
delnica na str. 26 nakazuje višino normalne zaloge*). Ti podatki omogočajo 
cenileu in taksatoriu primerjavo deianske obstoječe zaloge lesa z normalno 
zalogo, primerjavo, ki je največjega pomena za določanje intenzivnosti izko
riščanja. 

Splošnim tabelam sledi bistveni del knjižice: številčni podatki o lesni za
logi na polno zaraslem hektarju za smreko, jelko in bukev. Š~evila so tako 
razporejena, da navajajo zalogo lesa, kombiniranega po desetinkah mešanosti 
(smreka--bukev, jelka-bukev), po za rasti 1.0 do 0.1 in po bonitetnih razredih 
1 do 5. Tako kombinirana sestava tabelic cenileu močno olajša delo in ga 
pospeši. 

Knjižico zaključujejo podatki o lesni zalogi čistih borovih gozdov. 
Prezgodaj bi bilo napovedati že danes, v koliko se številčni podatki tabelic 

približujejo dejanskemu stanju povprečnosti. V teku Časa bo to dognala praksa 
in sestava specialnih krajevnih tabel ob urejanju različnih gozdno-gospodarskih 
okolišev. 

Nova zbirka tabelic pa nam ni dobrodošla samo po svoji uporabnosti in 
zaradi tega, ker je izšla v času, ko jo najbolj potrebujemo, pozdravljamo jo 
tudi zato, ker nam obeta po dolgem premoru živahnejši napredek naše strokovne 
literature. V besedilu knjige opažamo nekaj povsem novih tehničnih izrazov, 
ki bodo ugodno vplivali na izgradnjo slovenske gozdarske terminologije. Ne 
bo odveč,če omenimo še razločen in jasen stavek tabel. Ing. Viktor N o v a k. 

*) Navesti bi bilo še višino, obhodnie (obratovalne pobe). ki -, kakor 
domnevam - odgovarja starosti gozdov v posameznih debelinskih razredih na 
str. 17. Označba »po zrelostnih razredih« ni popolnoma razumljiva. 
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Dopisi 
OBNOVA. 

Osvoboditev ... 
Tovarna preide iz privatne v držav

no last. »Herrenvolk«« je odšel. Suro
vin primanjkuj e, specialistov ni. »Kai 
bo s tovarno«, se je marsikdo spraše
val. "Cez nekai mesecev jo bo treba 
prodati in zapreti!« 

Kaj naj počnemo mi sami ubogi 
tehniki, ki smo pripadniki »manjvred
nega« naroda brez. pomoči »visoko ci
viliziranega« naroda? 

Kaj naj počne tovarna za smolo 
brez smole? 

Minulo je komaj nekai mesecev 
in naši slavni reakcionarji in duševni 
slabiči so doživeli veliko razočaranje! 

V tovarni se je delalo vedno več ... 
Vsak mesec so bili sprejeti na delo 
novi d.elavci. Začeli smo izdelovati 
nove izdelke - in to celo take, ki iih 
doslej v Jugoslaviji še niso izdelovali 
in iih ie bilo treba uvažati iz inozem
stva. 

Marsikateremu dvomliivcu so se od
prle oči. Spoznali so, da naša industri
ia živi in dela tudi brez specialistov 
»herrenvolka« ter da uboga slovanska 
para ni samo zato na svetu, da bi se 
dajala izkoriščati, da se zna tudi sama 
voditi. 

Zgodilo pa se ie še nekaj. 
Gozdarski strokovnjaki in gozdni 

delavci - smolarii - so letos začeli 
pridobivati borovo smolo iz sedaj res 
naših svobodnih gozdov. 

Dobili Smo smolo, ki ni ne grška, 
ne amerikanska niti avstrijska ali fran
coska, ampak j ug o s lov ans k a, 
slovenska. 

To poslednje čudo pa mislim, da je 
odprlo oči tudi najbolj nevernemu To
mažu, ki je to pot lahko smolo tudi 
potipaL Tako smo prišli do otvoritve 
prve destilaciie naše domače borove 
smole! In iz nje smo izdelali kolofoniio 
in dragoceni terpentin. 

Uboga reakciia 1 Nisi izgubila vojne 
samo z orožjem, ampak tudi gospodar
sko, industrijsko. Glej »smola«, celo 
državnim, t. i. Hudskim ustanovam se 
je posrečilo izvesti v pol leta to, kar 
se v predvoini dobi »edino zveličav
nim« in edino »sposobnim« privatnim 
podjetjem sploh ni posrečilo pa če
prav so imela najboljše specialiste iz 
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»herrenvolka«. Po niihovem naši ljudie 
pač niso bili sposobni za »tako velika 
dela«. Ali ni vse to zelo čudno? 

Pred vojno' je vendar bilo splošno 
znano, da državni sektor nikoli ne 
moreprekositi privatnega, ker nima 
nobene iniciativnosti, nobene podie
tnosti. 

Da, tovariši, takrat ie pač bilo vse 
drugače. Tudi takrat tako zvani dr
žavni sektor ni bil državni, ni bil 
1iudski in zato ni bil živ\jenia zmožen, 
ni bil progresiven ter zaradi tega tudi 
uspeviUi ni mogel, ker je bil le suha 
molzna krava, ki io je neusmiljeno 
molzlo par korumpiranih špekulantov, 
dokler ni končno vsa izmozgana, pogi
nila. 

Kai pa vse to pomeni? 
Pomeni, da ie politična in gospodar

ska sitJlaciia čisto drugačna, da imamo 
ljudsko oblast, da se ie stoletni sen 
naših delovnih množic v minuli kr
vavi osvobodilni vojni uresničiL 

. Naši voditelji niso več korumpirani 
čaršijci, ampak !iudje iz naroda, ki 
jih je rodila delavska mati, ljudje, ki 
iih je na najvišja vodilna mesta dvi
gnila osvobodilna voina. Zato razni 
švicarski, francoski, amerikanski, an
gleški in nemški kapitalisti ne bodo več 
odvažali iz naše zemlje naše)(a naro
dnega bogastvIl, da bi ga tam v svojih 
tovarnah predelovaH in nam potem 
svoje izdelke iz naših sirovh proda
jali za drag denar zopet nazaj, kot ie 
bilo to nekoč. Danes bomo svoje su
rovine predelovali v svojih tovarnah 
- mi sami! 

Stenčas - P inu s (Rače) 

SKRB LJUDSKE OBLASTI ZA IZ
OBRAZBO LJUDS TVA. 

Izmed odločnih dejanj nove ljudske 
oblasti v korist ljudstva so hvale vre
dni njeni ukrepi glede šolstva. le v 
prvem letu po osvoboditvi so bile 
ustanovljene nižje gimnazije ne le v 
vseh manjših mestih, ampak tudi v 
drugih prometnejših kraiih: brez vsega 
iadikovania o težavah, tako rekoč iz 
nič in čez noč. Meščanske šole je od
pihnil odlok Hudske oblasti, ki hoče 
vsemu 1iudstvu nuditi enako osnovno 
izobrazbo. 

Takoj za srednjo šolo so prišle na 
vrsto strokovne šole. Pri tem ie treba 



predvsem poudariti širokogrudne ukre
pe naše oblasti, da v tei preho(hIi dobi 
omogoči širokim ljudskim množicam 
pot k splošni in strokovni izobrazbi. 
Z največjim razumevanjem gredo pre
ko pomanjkljive predizobrazbe posa
meznikov. Liudska oblast upošteva. da 
neenakosti pri splošni izobrazbi ni za
krivilo ljudstvo. temveč ne1iudski si
stem, ki ie vladal v bivši Jugoslaviji 
do njenega zloma. Ali so učenci krivi, 
da se v mnogih dvorazrednicah tam ob 
madžarski meji vseh osem . let niso 
naučili računstva toliko, kakor v dru
gih osnovnih šolah v prvih štirih letih? 
Razlika med prejšnjim in sedaniim je 
tudi v pogledu ljudske izobrazbe tako 
vidna, da jo lahko otipa tudi slepec. 

Stenčas - DOŠL 

NA PROSTOVOL.JNEl\\ 'DELU 
Sindikalna podružnica ministrstva za 

kmetijstvo in gozdarstvo je izpolnila 
nedeljo 15. septembra s prostovo1inim 
delom. 
Tehnični oddelek ministrstva obnav

lja žičnico iz Rudnega na Kališnik, ki 
naj olajša in pospeši transport lesa s 
Kališnika, Mošenske planine in Kot!iča 
ob vsakem letnem času. Dosedanja 
gozdna pot je bila neizgrajena in strma. 
Vzpenjala se je čez SOU m višinske raz
like. Strmina je povzročala velike te
žave pri prevozu in zmanjševala vre
dnost lesu ter otežkočala obnovo do
movine. 

Obnovljena žičnica bo spravljala v 
dolino 1500 do 2500 pI. m hlodovinc 
Za prevoz te množine lesa je bilo do 
sedaj potrebnih 500 do 1000 dnevnih 
voženj. Žičnica bo pocenila transport 
lesa za ca 150 din pri pI. m in prihra
nila letno 225.000 do 375.000 din. Voz
niki bodo zaposleni drugod. 

Žičnico grade pod strokovnim vod
stvom. Tesarji so s pomožnimidelavci 
zgradili postaje in postavili podpor
nike. Staro nosilno in vlačiIno jekleno 
vrv, zapleteno v hudi strmini med gr
moviem, je bilo treba potegniti kakih 
500 m navzgor in poleg tega prenesti 
novo jekleno vrv ter stroine naprave 
do nakladaine postaje. Preko 80 članov 
sindikalne podružnice z enakim števi
lom delavcev gozdnega oskrbništva 

Železniki, okrožnega gradbenega pod
jetja v Kranju, članov lesne zadruge 
Češnjice in prebivalcev KLO Češnjice 
ie opravilo to naporno delo. V razdalji 
dveh ali več metrov so se postavili 
naši tekmovalci ob razviti vrvi in si 
jo zadeli na ramena. Dolga kača se je 
vila po strmih stezah in prispela z že
leznim tovorom po dveh in pol urah 
na gornjo nak,1adalno postajo. 

Program prostovoline nedelje je bil 
prekoračen: v prvotnem programu 
namreč ni bilo prenosa stare jeklene 
vrvi. 

Člani naše podružnice so s tem de
lom izpolnili zopet eno izmed obve
znosti svojega tekmovalnega načrta in 
dali svoj skromni prispevek k obnovi 
naše lepe domovine Titove JUgO-
slavije. Stenčas ' MKO 

SRNA POVRGLA ZDRAVEGA 
SRN.JAČKA. 

Robnik Rok iz Solčave je nedavno 
prišel k meni in mi povedal, da ie 16. 
septembra t. 1. šel skozi 15letno goz
dno kulturo v "Pastirku«, Sv. Duh 
pri Solčavi, in našel v travi normalno 
razvitega srniačka, ki ga je pravkar 
povrgla srna, ki se je ob njegovem pri
hodu pasla nekako 100 m vstran. Bila 
je dobro razvita, 4-51etna. 

Ker ie to res izreden primer, ga po
šiljam v priobčitev. 

Ladoslav K ran i čič 

GAMSOVA KOZA Z DVEMA 
KOZLIČElIlA. 

Plesnik Pranc iz Logarske doline ie 
v zimi 1945-46 videl, da hodi Oklog 
njegovega doma gamsova koza z ob
streljeno zadnjo nogo. Ker njeno stank 
ni bilo videti kritično, je sklenil, da 
ii bo v bližini svojega doma v Logar
ski dolini napravil krmilnico. Koza 
se je hitro navadila krmilnic!:' in jo 
redno obiskovala vso zimo. Ker se 
nieno stanie ni slabšalo, je tudi ni od
strelil. V februarju t. 1. je imela pri kr
milnici že družbo dvoletnega kozla. 

Ko ie bil poleti v svojem gozdu v 
"Velikem vrhu«, ie opazil isto kozo 
s kru\iavo nogo. zraven nje pa dva 
zdrava kozliča. 

Lavoslav K ran j čič 

Z delom krepimo liudsko oblast 
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POPRA VEK T .~ DODATEK 
Popra' ·ek. 

V 2. številki Gozdarskega vestnika ~;e je v članku ing. VI. Beltrama "p o
g o z d o v a 11 jeK ras a 11 i pro ble m« pojavilo nekaj l~omanHdiivosti, ki jih 
je treba popraviti. 
Stran 30, pripomba 7) beri 1944 namestr 1931. 
Stran 35, 10. vrsta beri strjena namesto ,trnjena. 
Stran 38, črtaj pri naslovu "Dodatek ureJllištva« dvopičje. 
Stran 38, 5. vrsta v »Dodatku« beri l{armiti namesto čisti. 
Stran 38, 12. vrsta v »Dodatku« beri za wličino namesto iz količine. 
Stran 38, 22. in 23. vrsta beri "i\-1išljenje da gozdno drevje v nasprotju z dru

gimi kulturnimi rastlinami ne atrehuje za svoje uspevanje dobrih, 
zdravili tai, je temeljito nap. :0.« namesto: "Mišljeno je gozdno 
drevje, v nasprotju z drugimi ttlturnimi rastlinami.« 

Stran 38, 20. vrsta naenkrat namesto hi ;;ti. 
Stran 38, predzadnja vrsta beri reagenc namesto regence. 
Stran 39, 19. vrsta dodaj: so delali poge. :dovalne poizkuse pri Cauterets v Vi

sokih Pirenejih v višini ... 
Stran 39, 32. vrsta beri noben gozdar Ili lesto nihče. 

Doda 
K navedbam na strani 35 dodajame . 

Uredništvo 

Dengler v isti knjigi (str. 423 in 424; s fotografijami korenin 331etnih borov, 
sajenih na ta in tako zvani boljši llačia, dokazuie, da v razvoju korenin ni 
razlike. Čeprav so bile do tega načina saditve mnoge avtoritete nezaupljive, 
vendar praksa pogozdovanja v 80. in 90. letih na mnogo tisoč hektarjev v Nem
čiji ni mogla pokazati na sestojih nikakega škodljivega vpliva. Tudi še ni do
kazano, da bi napornejši načini navadne saditve dali boliši razpored korenin. 
Splošna praksa v nemškem borovem go zlu iekliub teoretskim pomislekom ob
držala ta način saditve s sadilnikom v za:;ek. 

Tov. ing. Munih zatrjuje, da je to pravzaprav stara ruska metoda po
gozdovanja, o kateri mu je svoj čas priPJVedoval gozdar ing. Burlakov. Z upo
rabo tega orodja so I~usi pogozdi\i ogr mne površine živega lceska. 

Pred kratkim nam je prišla v roke knjižica M. K. Gladyševskij: G o z dni 
pas o v I z a z a š.č ito pol j, Moskva., 45. V knjižici so opisane razne metode 
saditve različnih gozdnih drevesnih vrst v stepah za zaščito polj pred škodlji-
vimi vetrovi. . 

Zelo podrobno je opisana posebna 'lIiprava, ki jo imenujejo "meč KoIio
sova«. To je sadilnik, docela podoben l šemu železnemu sadillliku, samo s to 
razliko, da ima lesen ročaj namesto že!, nega. Dolg je 105 cm in težak 5,4 kg 
ter ima isto dolžino in težo kakor naš wod. Zanimivo je, da je naš saililnik 
imenoval Barhanovic »meč«_ čeprav srn ga na Braču na splošno imenovali 
»kopje«. Ko1iosov sicer predvideva za lj li nižje rasti krajši in lažji meč prav 
zaradi posebnega ročaja. Pri Koliosovlje\ '11 meču delavec (»l11ečnik«) drŽi ročaj 
z obema rokama. Pri našem sadilniku pa avadno drži z desnico ročaj, z levico 
pa vzvod pod ročajen}. Desnica daje' 'oboden in močan zamah, levica pa 
usmerja sadilnik. Naš sadilnik se je za ;,di ·tega pokazal boli praktičen, ker 
ustreza ista dolžina vsakemu delavcu br 'z .ozira na njegovo rast. 

šj;; enkrat ponav!jamo: Skoro nikjer ri najti tako trdih in zbitih gozdnih tal, 
da se meč ne bi dal s pridom rabiti. Ako moramo pogozdovati kako zapuščeno 
in steptano težko ilovico, bomo pač vzeli v roke kramp in sadilI' na način, ki 
je za taka tla najpravilnejši. Prav tako ne bomo sadili s sadilnikom presajenk, 
ki imajo jako razvite obrše in bogat sistem korenin. Za uporabo sadilnika pri
hajajo v poštev vse sadike, ki imajo do: ~o glavno korenino in ne preveč raz
vitih stranskih korenin, v glavnem torej semenhe, a ne presajenke. 

Ing. Vladislav Bel tra m 
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Nekdaiin sedai 
Ing. Lojze Ž U 111 e r (Ljubljana) 

O lesnem gospodarstvu se doslej pri mis ni ,razpravljalo, kakor bi 
bilo potrebno. Ob času gospodarskih kriz je bilo lesa preveč, ob ko
njunkturi se ga je nakopičilo dovolj, gospodarila pa je z njim trgo
vina, tuja in domača, ki je pri svojem poslovanju ob visokih ali nizkih 
cenah uspevala na račun gozdnih ter lesnih delavcev in kmetov. 

VZPQrednos tehničnim napredkom pridobiva lesna vrednosti 
kot stavbno gradivo, še bolj pa kot inoustrijska surovina; njegova 
vrednost raste zaradi tega, ker so svetovnemu~gospodarstvu čedalje 
bolj omejene množine lesa na uporabo. 

Naloge lesnega gospodarstva so navidez zelo enostavne: 
K a k op r id ela tič im več 1 esa i nIca k oga nad ani 

g,o pod a r s k ist o p nji naj bol j e il IJ o rab iti. 
Ni pa tako enostavna izvršitev nalog, ki se ji postavljajo za 

mnoga bodoča desetletja; neizbežni bodo mnogi popravki na osnovi 
opazovanj in novih izkušenj; v gozdni prirodi se ne moremo ogniti 
dejstvu, da delo, uspehe ali neuspehe gozdarjev Ocenjujejo šele nji
hovi otroci ali vnuki. Dalje posegajo vprašanja, kako se les troši in 
uporablja, v življenje naših vasi in mest, v probleme prometa, gra
denj, industrije, trgovine, v vse naše gospodarstvo. 

Tehnični napredek prehiteva gozdarstvo. Gozdovi, ki sedaj 
doraščajo, so bili pomlajeni in gojeni za neki gospodarski namen, 
ki so ga pred 60 do 80 leti imeli za najdonosnejšega. Poseke, ki jih 
sedaj posajujemo, in kulture, ki jih sedaj gojim o, določamo za tak 
pridelek lesa, kakršen nam je najbolj koristen sedaj, ne vemo pa za
nesljivo, če bo leta 2000 ali pozneje ta pridelek kakovostno in mno
žinsko najbolj e ustrezal tedanji tehniki; zasledovati moramo vzroke, 
ki spreminjajo obliČje gozdov. 

Iz preteklosti so nam znana razna obdobja človekovega odnosa 
do gozda, med katerimi so morda najznačilnejša tale: 

1. V gozd, ki jev našem pasu pokrival skoro vso površino, so 
zahajali najprej lovci zaradi divjičine, ki je bila tedanjim prebival
cem za preživljanje in oblačenje nenadomestljiva. 

2. Ko so bile na plodnih ravnicah ustanovljene sklenjene nasel-
. bine, je poljedelec začel zahajati v obrobne gozd.ovezaradi paše, 

drv, stavbnega lesa, lesa za orodje, raznih plotov itd.; podvrgel 
pa sije le ozek pas gozdov, ker ni imel potrebe,pa tudi ne sred
stev, da bi zagospodaril globoko v gozd. 

3. Pred dobrimi 1000 leti se prične v naših kraiih sistematično 
krčenje gozdov zaradi pridobivanja 110Vih zemljišč za poljedelstvo. 
fevdalci so potrebovali delovnih ·rok in vojakov ter so krčenje go
zdov podpi.rali; njihovo bogastvo ie raslo v desetino, zato so stremeli 
IJO čim večjem pridelku žita. Samo na račungozdoY je bilo mogoče 
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povečati življenjsko osnovo in si zagotoviti živež za naraščajoča na
selja. Lahko si predstavljamo, koliko trdega dela so imeli naši pred
niki pri krčenju gozdov z najpreprostejšimi sredstvi samo za en 
mernik žita več. V tem obdobju, ki traja mnogo stoletij, so izginjali 
gozdovi s plodnih tal na ravninah in v dolinah, ostali pa so še ne
dotaknjeni v hribovju in na tleh, ki niso obetala primernih pridelkov 
polj edelstvu. 

Ob tem razvoju - širjenju polja na račun gozda se je vredno 
zaustaviti in ugotoviti, kje smo danes. Že samo s pripomočki zem
ljiškega katastra lahko doženemo, da gozd v hribovitem svetu že 
drugo stoletje spet pridobiva na površini zaradi naravnega širje
nja, ker pašnikov ih travnikov ne trebijo več tako vztrajno, kot 
so jih še trebili v 18. stoletju. Pridelovanje žita gotovo ne bo ovi
ralo širjenja gozda; ne velja pa to na splošno za živinorejo. 

Točne. ugotovi,tve površinskega razmerja· med poljedelsko in 
gozdno kulturo in poznavanje teh površinskih premikov so za študij 
našega gozdarstva zelo važne. 

·4. Vsesplošno izkoriščanj e gozdov. 
Med raznimi panogami gospodarstva si je plavžarstvo prvo za

gotovilo pravico do izkoriščanja gozdov; potrebovalo je znatne mno
žine oglja za svoje obrate, za njegovo proizvodnjo pa obsežne 
komplekse gozdov. Iz gozdov, ki so jih rezervirali plavži zase, je 
bilo dovoljeno les uporabljati v druge namene šele tedaj, če so se 
plavži svoji pravici izrecno odpovedali. 

Z nastajanjem mest in trgov se veča tudi poraba lesa. VIS. 
stoletju so nastale pri nas prve vodne žage, ki pripravo lesa za 
stavbno gradivo pocenijo pa tudi razširijo možnost uporabe. Spo- \ 
četka delajo za domače potrebe, nakar pa si les utira pot tudi k 
morski obali in uporablj a glavne prometne žile: Dravo, Savo, Sa
vinjo. Vendar tedanjega izkoriščanja gozdov še ne moremo vzpo
rejati z današnjim; tam, kjer so bile pozneje postavljene velike 
žage, stojijo v tej dobi železarne, glažute (steklarne), opekarne in 
apnenice, ki iz gozdov črpajo les v glavnem le za svoje potrebe. 

~ele z graditvij o železniške mreže v letih 1850.-1900. se pri
čenja pri nas vsesplošno izkoriščanje gozdov. Gradnja železnice 
potrebuje najprej sama velike množine lesa, za tem nastopijo po
trebe mest in industrijskih središč ter potrebe svetovne trgovine, 
na katero se naveže naš les; le-te so takorekoč neomejene. Gozd 
kjer koli leži v območju prometa, postane vabljiv objekt za kolo
nialno izkoriščanje po tujem in deloma po domačem kapitalu. Poleg 
približno tisoč primitivnih vodnih žag, se je v zadnjem stoletju zgra
dilo še tisoč novih, med njimi mnogo parnih s polnojarmeniki, ki s·o 
vse lovile konjunkturo, zato so jim gozdovi komaj dovolj hitro 
oddajali les. 

Bogastvo gozdov je skoro v vseh agrarnih državah postalo 
sredstvo in vzvod za gospodarski napredek. Težko ali često nemo
goče je primitivni poljedelski pokrajini izvažati dvomljiv in nego-
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tov presežek živil za nabavo stroj ev, toliko teže, ker so škarje cen 
polj edelskih in industrijskih proizvodov obetale malo uspeha ob do
brih letinah odnosno ob znatnih presežkih živil. Ob pomanjkanju 
živil, odnosno ob ugodnih cenah zanje pa najbolj verjetno poljedel
ska pokrajina ne bo razpolagala s presežki živil. V borbi za napre
dek so često prav rezerve lesa utirale pot industrializaciji. Zaradi 
brezobzirnega izkoriščanja gozdov pa ni skopnelo samo prirodno 
bogastvo, upadla je tudi produktivnost gozdnih tal. Posledice opu
stošenja niso ostale omej ene samo na gozdna tla, temveč so se raz
širile na vso rastlinsko kulturo. (Sev. Amerika popravlja sedaj na..: 
pake z ogromnimi izdatki za obnovo gozdov.) 

V kapitalističnih državah so pretirano izkoriščanje gozdov po
skušali zaustaviti in opustošenja preprečiti z modernimi gozdnimi 
ukrepi za ohranitev načela stroge trajnosti; ti poskusi pa so le 
deloma zajezili tok vsesplošnega izkoriščanja, saj so bili v proti
slovjus samim gospodarskim redom, odnosno lovom za dobičkom 
kot glavne gonilne sile gospodarskega delovanja. 

Pri nas je veleposestnik pretirano izsekaval gozdove zato, da 
bi pridobljeni kapital pretvarjal v donosnejša industrijska podjetja, 
kmet pa jih je sekal zato, da je iz te rezerve kril primanjkljaje 
svoje kmetije in si poskušal tehnično izboljšati svoj mali kmečki 
obrat; oba pa sta iz gozda le jemala, pa malo ali nič v gozd vračala. 
Tako imamo tudi pri nas težke posledice vsesplošne eksploatacije. 
Goli KTas in zelo izčrpani gozdovi so naši svarilni zgledi nedavne 
preteklosti. 

Ko smo iz ljudstva dninarj ev in hlapcev z narodno osvobo
ditvijodozoreli v gospodarja svoje domovine, prevzemamo nase 
brez pridržkov polno odgovornost tudi za gospodarstvo z gozdovi. 
Prelomili bomo s preteklostjo, ki je poznala gozd samo kot c)bjekt 
izkoriščanja, lotili se bomo načrtovanja v gospodarstvu in pričeli z 
novim obdobjem gozdnega gospodarstva, ki mu bo skrb za gojitev 
gozdov in povečanj e njihove produktivnosti najvažnejša naloga. 

Bežen zgodovinski pregled gospodarstva z gozdovi nam po
maga do temeljitejšega poznavanja dediščine, ki jo prevzemamo, s 
tem pa tudi do boljšega razumevanja neposrednih nalog za bodoč
nost, in to tembolj, če pomislimo, da gozd in les predstavljata 
življenjsko osnovo in l\jruh za dobro petino Slovencev. 

Stopimo v gozd kjer koli v Sloveniji in opazujmo prirodo in 
učinke človekovega poseganja v nj eno rast! Že prvi vtis nam daje 
vse elemente za pravilno orientacij o v gozdni gospodarski geogra
fiji. Ob približno enakih bonitetnih pogojih bomo po sliki sestoj ev, 
vrstah lesa, prazninah, grmovju, lesnih odpadkih, odnosno odmira
j očem delu gozdne prirode mogli zanesljivo napovedati vse ko
ordinate za položaj tistega gozda, njegovo oddaljenost od naselbin, 
cest, železniške postaje, žage ali drugega lesnega industrijskega 
obrata; pogosto bomo mogli celo po sliki sestoja precej zanesljivo 
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oceniti tehnično stopnjo bližnje lesne industrije, saj ta po svoje spet 
vpliva na spremembo obličja gozdov. Če bi gozdne sestoje s po
dobnimi značilnostmi med seboj povezali v pasove, bi izdelali pre
gledni zemljevid našega gozdnega gospodarstva, s katerim bi do
bili tudi vpogled v razmerje, koliko lesnegmote koristno uporab
ljamo in koliko je brezkoristno v gozdu propada. Tak zemljevid bi pa 
morali v določenih razdobjih dopolnjevati in popravljati, brž ko bi se 
koordinate za neke gozde spremenile z gradnjo nove ali boljše 
cestne mreže ali s pojavom nekega modernejšega lesnega obrata 
v tistem področju, ki ga prej ni bilo. 

Tako kritično opazovanje nas bo seznanilo s splošnim znanjem 
gozdnega gospodarstva; spoznali bomo, da se v gozdovih ob glav
nih prometnih žilah, ki se mnogo bolje goje, izkoristijo do 90% vse 
lesne gmote, v odročnih legah pa komaj 50% ali še manj in "da se 
celo sekajo samo neke vrednejše vrste lesa, ostale pa prepuščajo 
propadanju. Prav tako vidimo, da so praviloma gozdovi ob promet
nih žilah mnogo mlajši in da so stari in prestari gozdovi le še tam, 
kjer ni cest ali drugih rednih možnosti za odvažanje lesa in nje
govo koristno uporabo. S slednjimi izgubljamo dvakrat: njihov pri
rastek upada in postaja neznaten, obenem pa letno propadejo deset
tisoči m3 lesne substance. 

Slovenija ima razmeroma veliko gozdno površino, ki predstavlja 
polovico piroduktivne zemlj e. V Srednji Evropi se za potrebe pre
bivalca šteje 0,35 ha gozda; ker odpade pri nas na prebivalca pri
bližno 0,60 ha gozdne površine, spadamo med pokrajine, ki so bo
gate z gozdno površino, t. j. take, ki bi mogle znatne presežke lesa 
izvažati. 

Državni sektor gospodari z okoli 28 % površine gozdov, ostalih 
72% je v kmečki posesti. 

Po velikosti so kmečka gozdna posestva porazdeljena takole: 
do 5 ha s skupno površino . .. 236.000 ha ali 47% 
od 5 do 25 ha s skupno površino. 188.000 ha ali 38 % 

nad 25 ha s skupno površino . . . 76.000 ha ali 15 % 

Skupno 500.000 ha ali 100% 

Število kmečkih gozdnih posestev znaša okoli 140.000 ter se pri
bližno ujema s številom vseh kmečkih gospodarstev. Prevladuje torej 
malo posestvo le s to razliko, da imajo kmečka gospodarstva v za
hodni polovici Slovenije manj poljedelske zemlje, pa sorazmerno več 
gozda, obratno pa v vzhodnem delu Slovenije; saj kmetija ni nasta
jala mehanično po nekem enotnem merilu, marveč kot življenjska 
osnova z zelo različnimi možnostmi in viri za preživljanje družine. 
Zato imamo dva glavna tipa kmečkih gozdov: male gozdne parcele, 
ki komaj zadoščajo za neposredne potrebe kmetskega gospodarstva, 
in pa več ali manj zaokroženo gozdno posest, ki pridela več lesa, 
kot ga porabi za svoje potrebe, in ga oddaja v promet. Državni sek-
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tor ima velike zaokrožene komplekse gozdov; to mu olajšuje pri
pravo in izvedbo velikopoteznih načrtov za napredek. Prav zaradi 
take prednosti postaja tUdi za razdrobljeno kmečko gozdno posest 
neizbežno, da se preko zadrug poveže v gospodarske enote velikega 
prostora ter začne s snovanjem skupnih načrtov za pogozdovanje, 
gojitev gozdov, gradnjo cest, strokovno upravo itd. 

S kakšnim letnim pridelkom lesa obratuj e naše gozdno gospo
darstvo, je osnovno vprašanje našega gozdarstva. Za odgovor imamo 
le približne cenitve. Inventarizacija vseh gozdov, ki je v teku, nam 
bo pomagala do vpogleda v stvarno stanje gozdov, njih rast, vrste 
lesa in starost ter do ugotovitve, kakši1e zaloge so na uporabo. 
Verjetno je, da zaloge ne dosegaj o poprečno niti 120 m3 na ha; v 
tem primeru bi bil letni pridelek, ki je istoveten s prirastkom, ko
maj polovica dosegljivega pridelka. 

Sedanji letni donos cenimo na več sto milijonov dinarjev. 
V kateri drugi panogi gospodarstva bi mogli tak donDs brez po
sebno velikih investicij podvojiti, kakor je to dosegljivo v gozdar
stvu spričo produktivnosti naših gozdov in ob primerno dobrem bo
dočem gospodarstvu? V sako povečanj e pridelka lesa pa odpira 
nove možnosti za delo, industrijo in promet, s tem pa tudi nove 
vire za dohodke narodnega gospodarstva. 

Nove naloge gozdarstva so danes dokaj eriostavnejše, kot so 
bile še pred nekaj desetletji, kajti tehnika je svoje zahteve do gozda 
zelo poenostavila. Les se še vedno v ogromnih množinah potrebuje 
za stavbno gradivo, ne pa več v dimenzijah, kot še pred kratkim; 
po drugi strani pa ga moderna industrija zahteva za: surovino, za 
katero ne stavlja tako rekoč nobenih pogojev glede debeline, dol
žine, oblike, vrste, starosti, saj praktično potrebuje le lesno sub
stanco. Če se je po tržnih zahtevah prednedavnil11 oddajal les z 
obratovalno dobo 80 do 100 let - ko prirastek zelo upada, 
donosnost pa je bila nadoknadena s prednostjo določenih sorti
mentov b o 111 oda n e s v z por edn o ste h TI i č 11 i m n a -
pre d k om 1 e sne i 11 du str ije VelI' jet 11 o z 11 i žal i ob r a
t·ovalno dobo in teži li za čim večjo proizvodnjo 
zdr ave 1 es neg mot e. Jasno je, da ob tako postavljenih na
logah ne bomo zanemarili posebnih ugodnosti, ki jih nudi naša na
rava določenim vrstam lesa: naj bodo omenj ena za primer naravna 
rastišča macesna, ki so bila v preteklosti premalo upoštevana, pa 
tudi ostalim vrstam: jesenu, javoru, bukvi, kostanju, ceru, jelši, 
topolu itd. bomo prizm:li mesto, ki ga zaslužijo. Ni več drevesne 
vrste, ki bi bila vredna, da jo gonimo iz gozda. 

Uvaiaimo naiboliše tehnične pridobitve 
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Pridobivanie smole v LR Makedoniii 
Ing. Branislav Pe j o v s k i (Skoplje) 

Ogromni razvoj industrije ob prehodu 19. stoletja v 20. je brez 
dvoma močno vplival na izkoriščanje borovih gozdov s smola-rje
njem, ki je bilo neposredna posledica rastoče potrebe raznih indu
strijskih panog po kalofoniji in terpentinovem olju. Te panoge in
dustrije namreč niso mogle računati na neko nadomestilo ali na 
neke sintetične proizvode, ki bi mogli zamenjati glavne derivate 
surove smole . 

. Kako se je smolarjenje razvijalo po prvi svetovni vojni, nam 
najbolje dokazuje ZSSR, kjer so začeli proizvajati smolo šele leta 
1926., ko so pridobili prrvih 413 ton smole; čez deset let. pa se je 
produkcija dvignila že na 85.948 ton (po podatkih docenta V. S. Va
sečkina). To je šele 8% svetovne proizvodnje,ki je leta 1936. dose
gla okrog 1,100.000 ton; od te količine odpade na Združene države 
Amerike 56%. Verjetno bodo povojne razmere zahtevale še večje 
množine kolofonije in terpentinovega olja, ker je z gotovostjo ra
čunati na ponovni povojni vzgon tako svetovne· kakor tudi naše 
industrije. Od navedene količine se pridobiva skoro 5/6 kolofonije 
in terpentinovega olja s smolarjenjem stoječih dreves, a samo 1/6 

z ekstrakcijo panjev, odpadkov itd. 
Poglejmo, kaj je bilo v tem oziru doseženega že v predap!rilski 

dobi v Makedoniji. Ostale ljudske republike z izjemo Slovenije, ki 
je začela smolariti šele leta 1946., niso praktično ničesar. storile na 
tem področju izkoriščanja borovih gozdov. V Makedoniji, približno 
45 km južno od Skoplja, v vaseh porečkega ola-aja: Taževo, Porova 
Breznica in Trebovlje smolarijo na črnem boru že iz preteklega 
stoletja, če že ne od prej. Pripovedujejo namreč, da je kmetovalee 
teh vasi naučil smolariti neki grški misijonar že v začetku 19. veka. 
Mislimo pa, da to ne drži. Smolarjenje se je začelo pod vplivom 
tržnih razmer v času turške nadoblasti. V današnji Grčiji je smo
larjenje že zelo staro; svoje smoIne proizvode so Grki prodajali 
na takratnih bližnjih tržiščih, kakor v Skoplju, Bitolju, Prilepu in 
Solunu. Verjetno je torej, da so samo pod tržnimi vplivi v želji 
po zaslužku začeli kmetovalei teh vasi, ki so zelo siromašni, prido
bivati smolo. Sama tehnika smolarjenja v teh krajih je zelo pri
mitivna, neracionalna in se ne briga za fiziološke lastnosti dreves, 
kar ima za posledico celo vrsto nepovoljnih pojavov v prirastku 
itd. Odprtina rane smolina - je zelo velika ter zajema skoro 
213 celotnega drevesnega obsega. 

Ti kraji so tipične planinske vasi; prebivalcem je glavni za
služek živinoreja in smolarjenje, ki jim dajeta gotove dohodke 
za kritje vsakdanjih potreb skromnega vaškega Življenja. Gozdovi 
so sklenjeni, čeprav so sicer razdeljeni med kmetovalce. 

V sak kmetovalec ima po nekaj sto borrovih dreves-molznic, ka
kor jih sami" imenujejo. Vsak lastnik sam skrbi za manipulacijo pri 
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pridobivanju smole, kakor tudi sam prodaja surovo smolo ali pa jo 
v vasi predeluje v terpentin in kolofonijo ter prinaša na trg. Vasi 
imajo po en ali dva kotla, v katerih smolo kuhajo in predeluj{'jo. 

Način kmetskega smolarienia. 
(Foto: ing. cm) 

Način smoiarjenia y Kapini. 
(Foto: ing. cm) 

Kotli so bakreni in podobni kotlom za kuhanje }'ganja. Takoj mo
ramo poudariti, da sta ta kolofonija in terpentin zelo slabih tržnih 
kakovosti zaradi primitivne tehnike pridobivanja smole, manipula-

Prvotna zgradba desti1acije y Kapini. (Foto: ing. PejoYski.) 

cije z njo in predelave. Pri predelavi se surovine ne filtrirajo tako. 
da so proizvodi zelo nečisti. Kolofonija je skoro črna, polna prahu 
in peska ter skoro nerabna v sodobni proizvodnji lakov. Terpentin 
je moten, slabe kakovosti in zelo oksidira. 
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Kolofonijo in terpentin prinašajo kmetovalci na tovornih konjih 
!la prodaj v Skoplje in deloma tudi v Prilep, najvažnejši središči 
potrošnje. Konj lahko nese do 100 kg tovora. Te proizvode največ 
rabijo lokalne tovan1e mila ter trgovine 'barv, in lakov. Prenašajo 
jih okrog 50 km daleč, iz česar vidimo, s kako velikimi težkočami 
je zvezan ta zaslužek. Letna proizvodnja te domače obrtne panoge 
znaša okrog 80.000 kg surove smole. 
. Za to smol8!rjenje, ki ima značaj neke domače obrti, so se go
zdarski strokovnjaki začeli zanimati že v začetku leta 1935., ko se 
je v sestavu tedanje Direkcije gozdov v Skoplju oSl1ovala prva smo
larska ,režija. Pred uvedbo samega režijskega smolarjenja so se 
skozi tri leta vršila terenska raziskovanja s poskusnimi polji po 
Makedoniji, tako na črnem in rdečem boru kakor tudi na moliki in 
muniki. TL poskusi so bili ne samo temelj za prvo' praktično delo, 
temveč so nam dali tudi dragocene podatke za organizacijo celot.,. 
nega bodočega smolarskega dela v Makedoniii. V porečju Treske, 
v pOft;čkem okraju na I~'ebrih planill.e Naradžice, na črti Kapina
Podište se razpro::,tirajo državni gozdovi črnega bora na površini 
okrog 2000 ha. Težkoče pri razširjenju smolarjenja v največjem 
kompleksu makedonskih borovih gozdov, t. j. morihovsko-rožden
skem, so bile ogromne; vendar uspeh ni iz ostal in tako jedanes 
to edino področje v Makedoniji, kjer se smolari ; v prvem letu re
žijsk~ga smolarjj3nja (1935) je dalo 65 ton smole. Naslednja leta 
je proizvodnja rastla tako, da je pred vojno dosegla 110 ton smole; 
uspelo je tudi postaviti moderno destilacij o, ki je bila na žalost med 
okupacijo poškodovana, kakor tudi potrebna upravna in manipu
lativna poslopja. 

Derivata smole, kolofonija in terpentin, tako predvojne kakor 
sedanje proizvodnje, sta odličnih kakovosti in lahko v vsakem oziru 
zadovoljita: potrebe našedomačc industrije. Sedanji terpentinski 
zavod KapiM smolari na površini 900 ha, ker je lanskega leta požar 
uničil 400 ha najboljŠih sestojev, kjer jebilo uvedeno smolarjenje. 
Smolarjenje obsega okoli 110.000 smolin. Donos na smolino znaša 
850 gr pre turnusu 40 zarezavanj tako; da se letno dobi 90.000 
do 95.00L1 kg surove smole. Uporablja se francoska metoda smolar
jenja »l1aživo« (dolgoročno smolarjenje) z naslednjimi merami 
smoline : širina 9 cm, globina 1 ·cm. Pri enoletnem zarezovunju do-
seže smolilla višino 60 cm. . 

Na vsem področju, kjer sevrši smola:rjenje, soigrajene poti in 
steze, da bi delavci smolarji imeli lažji pristop. Samo eno, toda 
najvažneJse vprašanje prevoz smolnih derivatov z mesta prede
lave Kapine do Skoplja v razdalji 38 km - do danes še ni uspešno 
rešeno. Do sedaj kolofonUo in terpentinsko olje prenašajo tovorni 
konji in mezg-i, kar pomeni drag innesodobeu način transporta, 
toda trenutno edino mog0č, ker je vaška pot v dolžini nad 20 km 
neuporabna za kako drugo prenosno sredstvo kot konja. Upamo pa, 
da bomo tudi to vf-I1'ušanje v kratkem ugodno rešili tako, da bomo 
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kmalu lahko uporabljali vsaj voz, če že ne tovorni avto, kar bo 
seveda zaradi zmanjšanih prevoznjh stroškov znižalo tudi prodajno 

Prva manipulativna zgradba v Kapini. (Foto: Vrtar.) 

ceno. Letos se koiofonija prodaja po 16-22 din kg (po kakovosti), 
a telfpel1tinovo olje po 33-38 din kg, vskladiščeno v Skoplju. 

Sedania zgradba destilacije v Kapini. (Foto: ing. Pejovski.) 

Samo poslopje za destilacij o .kakor tudi ostala poslopja, med 
okupacijo niso bila uničena. Izginile so edino bakrene instalacije 
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tako, da se danes predelava vrši na zelo primitiven način z neso
dobnimi napravami. Kljub takemu načinu predelave smo lani in 
letos delali neprestano, zave.dajoč se velike važnosti za našo državo. 

Razen tega prinašajo okoliške vasi Taževo, Trebovlje in Bo
rova Breznica, ki se bavijo s smolarjenjem, neko količino svoje pro
izvodnje smole TeTpentinskemu zavodu v Kapino, ki jo predeluje 
in prodaja v Skoplje. Na ta način se odkupi od domače proizvodnje 
okrog 50.000 kg smole letno. Želeti je, da bi se ta številka povečala, 
ker je domača predelava jako primitivna in slaba, kar seveda vpliva 
tudi na derivate. Teh slabih strani pa pri predelavi v Terpentinskem 
zavodu ni. 

Praktični rezultati predelave smole nas morda ne bodo zado
voljili, kCl'r pa ne pomeni, da v bodoče z izpopolnitvijo tehnične 
predelave ne bi mogli doseči boljših uspehov. Pred vojno smo zbi
rali v Kapini smolo z raznih poskusnih polj za predelavo in primer
javo rezultatov predelave. Rezultati te destilacije niso bili laborato
rij ski, pač pa tehnično praktični. 

Področje Vrsta Kolof. % I Terpent. % INečistoča % 

Kapina-Selište črni bor 70 17 13 
Mo-rihovo-Rožden črni bor 70 18 12 
Morihovo-Rožden rdeči bor 73 15 12 
Perister molika 77 17 6 

Po osvoboditvi za sedaj nismo nadaljevali s poskusnimi polji, 
potrebno pa bo nadaljevati to delo na širši podlagi, kar ima tudi 
v programu Gozdarski znanstveni zavod za raziskovanja Ma
kedonije. 

Mislimo, da danes ni več nujno samo dokazovati potrebo po 
razširjenju pridobivanja smole. Vsem nam mora biti jasno, da mo
ramo s tem delom čimprej začeti. Čimprej bomo začeli, tem bolje 
bo za naše gospodarstvo in nemoten razvoj naše industrije. Za 
primer navajamo rezultate smolarjenja v sosedni Grčiji, kjer so 
leta 1938. pridelali 19.150 ton kolofonije in 5180 ton terpentinovega 
olja. Od tega je Jugoslavija istega leta uvozila 764 ton kolofonije 
in 330 ton terpentinovega olja. 

Na koncu se nam zdi potrebno navesti še nekaj podatkov o 
bodočem razvoju smolarjenja v L. R. Makedoniji. Dosedaniih po
datkov ne moremo vzeti za definitivne, ker temeljijo na predvojnih 
statistikah. Posebno se to tiče onih gozdnih površin, ki so jih do
sedanje sečnje v nekaterih kompleksih zmanjšale. Kljub temu se bo 
lahko za orientacijo sprevidnim računanj em dobila jasna slika o 
nameravanih delih. V tem prikazu so podatki za vse državne in 

. vaške gozdove, ki tvorijo sedaj kot celota splošno ljudsko imovino. 
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DržavnL in privatni gozdovi. 

Podrocje I Crni bor I Rdečibor I Molika I Skupaj 

Morihovsko-roždensko 8.000 4.450 - 12.500 
Maleško 2.750 1.700 - 4.500 
Peristersko - 300 300 
Treske in Poreča 5.800 - - 5.800 

Sl(11D8j • I lfi.f)SO I 6.200 I :100 I 23.050 

To pomeni 23.050 ha borovih gozdov. Manjših enklaviranih po
vršin nismo upoštevali, ker so malenkostne ter za smolarjenje brez 
večjega pomena. Kot omenjeno, temeljijo te številke na predvojnih 
statističnih podatkih, ki jih bomo morali zdaj revidirati, da dobimo 
jasno sliko o možnostih pridobivanja smole. Prepričani smo, da je 
podobno v ostalih ljudskih republikah, kjer bo prav tako potrebno 
zbrati podatke o površinah borovih gozdov, ki so namenjeni za 
smolarj enj e. 

Na temelju teh orientacijskih podatkov lahko trdimo, da je po 
svojem obsegu in možnostih pridobivanja smole v Makedoniji nai-

Dolgoročna (francoska) smolina na muniki 

Ob začetku smolarjenia. Ob kOncu prvega leta smolarjenia. 
(Foto: ing. Macanovi6) 

povoljnejši Morihovsko-R.oždenski sklop, ki ima najboljše borove 
gozdove. To je tem bolj važno, ker že gradimo dobre izvozne 
gozdne ceste ter v njih uvajamo eksploatacijo. Istočasno z izko
riščanjem lesne zaloge se postavlja vprašanje tako kratkoročnega 
kakor tudi dolgoročnega smolarjenja, ki mora temeljiti na zdravih 
taksativnih ocenah za sam potek eksploatacije. Drevesa, ki se imajo 
posekati v sledečih letih, bi se lahko intenzivno smolarila 4-5 let 
z večjim številom smolin\(3-4 na drevo). Ta način, ki je bil letos 
vpeljan v LR. Sloveniji, bo seveda dal večji donos smole na drevo, 
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kot dado drevesa, kjer se smolari dolgoročno, t. j. najmanj 20 let. 
Računamo, da bomo mogli začeti s pJripravami v letu 1947. S stvar
nim smoljarjenjem pa bi začeli leta 1948., ki bi ga nato v sledečih 
letih vse bolj razvijali in širili. 

V porečju Treske, kjer zdaj smolarijo v svojih gozdovih Ter
pentinski zavod v Kapini ter kmetovalci Taževe, Trebovlja in Bo
rove Breznice, bi se moglo smolarjenje razširiti še v gozdu vasi 
Belice ter v malih sestoj ih, kjer se do zdaj še ni smolar ilo. 

Količine smole, s katero lahko računamo, bi bile tako v mori
hovsko-roždenskih gozdovih, kakc~ v borovih gozdovih porečja 
Treske (državnih in -privatnih) znatno večje od dosedaniih. Ker se 
bo dobivala smola zaenkrat v dveh, a pozneje verjetno v več pod
ročjih, mislimo, da je najbolje, če se zgradi moderna desti1acija za 
predelavo smole v Skoplju, ki je obenem najpripravnejše mesto za 
hitro odpremo dobljenih proizvodov, kar je tudi posebno važno. 
Iz podatkov vidimo, da smo pred vojno rabili 2000 ton kolofoniie 
in 450 ton terpentinovega olja. Makedonija bo torej s svojo proizvod
njo krila komaj 1/5 potrošnje. Da bi na drugi strani zagotovili ne
moten razvoj cele vrste industrijskih panog, ki so neposredno ve
zane na te smoine derivate, bo nujno potrebno, da ostale naše ljud
ske republike proizvedejo ostale 4/5. Prepričani pa smo, da bo s 
splošnim razvojem industrije v Jugoslaviji vsa ta količina morda 
nezadostna. -

Na koncu se nam zdi potrebno naglas iti, da morata biti prido
bivanje in predelava smole v istih rokah, ker je sam postopek pre.., 
delave enostaven in organsko povezan s proizvodnjo surove smole. 
Razen tega bo sama potrošnja s svojim razvoj em diktirala proizvod
njo, od katere bo zahtevala, da ne zanemaIfi ničesar, kar vpliva 
na kakovost smolnih derivatov. Kakovost derivatov.pa je v mal'si
čem _ odvisna od tehnike dela in same manipulacije. To načelo se 
danes praktično izvaja v ZSSR. Franciji in Zedinjenih državah 
Amerike, t. j. v državah, ki v svetovni proizvodnji smolnih derivatov 
vodijo z 80%. 

Naša prva smolarska manipulacija v Makedoniji, sedanji Ter
pentinski zavod v Kapini in letošnja smolarska prizadevanja 
v Sloveniji, sta usposobi1a nekoliko gozdarskih inženirjev in znatno 
število delavcev smolarjev, ki bodo svoja izkustva lahko prenesli 
v tiste kraje naše države, kjer se nameraVa smolariti. Z uvajanjem 
načrtnega gospodarstva v našem gozdarstvu in pristopanjem k na
črtnemu smolarjenju, bomo veliko doprinesli k splošnemu razvoju 
naše mlade industrije, ki so ji za ugoden razvoj nujno potrebni tudi 
derivati smole. 

Pridobivaimonove surovine za industriiol 
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Cemprin ali limba 
Ing. Anton S ivi c (Ljubljana) 

UVOD 
Cemprin ali limba je gozdno drevo, ki spada v rastlinsko pleme 

borov. 
Cemprin raste v Evropi le v alpskih krajih in je izrazito pla

ninsko drevo, kajti uspeva najbolje v legah iznad 1200 m nadmorske 
višine ter sega ponekod do 2300 m visoko, posamič stoječa drevesa 
pa je najti celo više. 

Po naših gozdovih in planinah, razen na Koroškem, cemprina ni. 
Zato ostaja pri nas najnižja vegetacijska meja gozdnega drevja 
(macesen, smreka, planinska jelša) pod 1800 m, ako ne vštejemo 
rušja, ki sega do 2040 mvisoko. 

Čeprav cemprin ni značilno drevo naših gozdov in planin, ga 
hočem v nasfednjem vendarle nekoliko opisati glede na to, da so ga 
skušali pred več desetletji tudi po nekaterih naših planinskih krajih 
umetno naseliti, bodisi posamič, bodisi v večjih skupinah. 

Ime cemprin izvira od latinske označbe: Pinus cembra. Po se
verovzhodnih slovanskih kirajih je znan pod imenom limba. Nemci ga 
nazivajo i imeni: Zirbelkiefer, Ziirbelkiefer, Zirbenbaum, Zilrm, Arve, 
Arbe in s starejšo označbo Ziirbe, Ziermbaum, ArvelnuBbaum, Si
birische Bergkiefer, Sibirische. Zedelr, Limbaum. Italijanska imena 
so: pino cembro, cembro, cimbro, cirmo, cirmolo. 

NARAVNA RASTIŠČA PO GEOGRAFSKI ·RAZŠIRJENOSTI 

Cemprin, drevo izrazito kontinentalne klime, je najbolj razšir
jen po Centralnih Alpah in po Karpatih. 

Sem spadajo alpski kraji Južne Fmncije, Švice, Tirolske; dalje 
Visoke in Nizke Ture, Ziljske planine, ZirbitzkogeL Mnogo cemprina 
je v Tatri in Transilvanskih Alpah. Naravna rastišča so tudi v ne
katerih predelih Solnograške, Bavarske, dalje po gOl'skih obronkih. 
Aniže, okrog Eisenerza in Gostinga. 

Zelo razširjen je cemprln v Sibiriji, na Finskem in nekaterih 
predelih evropske Rusije, toda se nekoliko Irazlikuje od našega ev
ropskega. Poskusi so pokazali, da v evropskih krajih zasajena si
birska limba daleč zaostaja za domačo, na Finskem pa slednjo v 
rasti celo prekaša. 

Po Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniških planinah in Savinj
skih planinah ter drugih naših gotskih kraiih južno od Drave cem
prin naravno (avtohtono) ni zastopan. Izjemo južno od Drave dela 
samo gOtra Peca; na njenem severnem pobočjU je več posameznih 
cemprinovih dreves v nadmorski višini 1700 do 1800 m. V naših kra
jih nahajališč cemprina tudi starejši botaniki, kakor Scopoli, Wul
fen, Hladnik in dr. ne omenjajo. 
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ODazovanja kažejo, da cemprinu bolj pnJajO rastišča na pra
kameninah, kakor na apnencu. Pač pa ga je najti tudi po nekaterih 
predelih Apneniških Alp in na dachsteinskem apnencu (glavnem do
lomitu). Na Tkolskem je cemprin v pasu Apneniških Alp redkejši, 
na prakameninah.pa skoro povsod razširjen. To dejstvo si razlagajO 
s tem, da se fizikaina izprememba površja na apnenih tleh hitreje 
vrši kakor na prodorninah. Slednje imajo namreč humoznejše in bolj 
stalno vlažno površje. Cemprin potrebuje vlažno zemljo. Na apnenih 
tleh je izp1ranje površine v strminah tako močno, da ostajajo tu 
in tam drevesne korenine nad zemljo, kar more povzročiti hiranje 
drevja. 

Cemprin je dobro zastopan po glinastih in škrilj avih predelih 
Centralnih Alp, v Tirolskih dolomitih pa posebno na p:-odorninah 
(porfirju in peščencu). 

Na Gornjem Štajerskem in na sosednjem Solnograškem (Lun
gau) je po gorovju, ki obroblja tok reke Mure, veliko cemprina, ki 
raste ponekod kar v strnjenih gozdnih s<:;stojih. Mineralna podlaga 
je tod gnajs. . ~ 

Zanimivo je, da na triadnem apniku v okolju gore Raxalpe ni 
cemprina in so se tam tudi vsi poizkusi umetnega nasada izjalovili. 

Kar se posebej rastišča samega tiče,poudarjajo poznavalci, da 
mu ugajajo zlasti, dokler je .še mlad, dobro prezračena tla, ogiblje 
pa se nerazkrojenih, plitvih tal, ki so brez humozne primesi. K 
rahljanju tal po visokih planinskih legah mnogo pripomore gotovo 
rastlinj e, kakor sleč, borovničj e, brusnice, resj e; vse to rastli nj e pro
izvaja posebno na prakameninah fino puhlico - temnOlI'javo sprste
nino. Med takim grmičjem rada rasto mlada cemprinova drevesca. 
Po močno zatravljenih odprtih prostorih pa je mladih cemprinov 
prav malo najti. 

Ko postajajo cemprinova drevesca starejša, se usidraj o njihove 
korenine v mineIT'alna tla in celo med razpoke skalovja. 

Cemprin ljubi grebene in pomole, ker po teh stalno piha lahen 
vetrič, ki prinaša svežega zraka. Cemprina je največ po severnih in 
zapadnih gorskih pobočjih, ki imajo več vlage kakor južni in. vzho
dni obronki. 

VERTIKALNA RAZŠIRJENOST 

Cemprin sega v pokrajinah svoj ega nm'avnega rastišča raz
lično visoko. More pa se trditi, da sega kot pokončno drevo med 
vsemi drevesnimi vrstami najviše. Na različno višinsko razširjenost 
vplivajo: krajevna ekspozicija, vetrovi, padavine, kemična in fizi
kalna svojstva tal, geografska lega, geološka tvorba, podlaga tal. 

Po načinu rastja razlikujejo .več cemprinovih višinskih pasov. 
J eposeben pas, v katerem nastopa cemprinv strnjenih gozdnih se
stojih. Takih sestojev je dandanes razmeroma malo, ker so marsi
kod že lepša drevesa pobrali. Lepo sklenjeni cemprinovi sestoji so 
ostali ohranjeni večinomale v nekaterih skrbno upravljanih državnih 

86 



gozdih. Nad tem pasom je pas, v katerem nastopa cemprinpri
mešan smrekovim in macesnovim visoko ležečim gozdom. Kamor 
ti več ne segajo, torej v najvišjem pasu, pa stOje cemplt'ini posamič 
po planinah in po skalnatih predelih, tako v Alpah kakor tudi v Kar
patih. Po najvišjih eksponiranih legah se mora cemprin boriti z vre
menskimi l1eprilikami in kaže tod l)odobo razčesal1ih viharnikov, ki 
polagoma odmirajo. . 

V Švicarskih Alpah segajo posamezni cemprini do višine 2365 m, 
na Tirolskem do 2200 in 2310 m,v Nizkih Turah do 1890 m, na Zir
bitzkoglu do 2005 m, v Tatri do 1600 m. 

Nižje lege so povprečno: na Tirolskem (1550 m), v Nizkih Tu
rah (1480 m), na Zirbitzkoglu (1200 m). Seveda. sega cemprin v po
sameznih planinskih krajih tudi niže. V legah pod 1000 m pa cemprin 
nima prikladl1ih rastišč,ker ljubi visokogorsko podnebje in v 
starosti tudi svetlobo. V nizkih legah zastajacemprin v rasti, ako' 
je primešan smrekovim sestojem; smreka raste namreč v teh, njej 
prikladnejših fegah mnogo hitreje in preraste cempll'in, ki postane 
nato podstojno . drevo, česar pa v starosti ne prenese. Šele v nad
morskih višinah nad 1500 m je videti tudi stare cemprine pomešane 
med smrekovimi sestoji, ker v teh višinah cemprin ne zaostaja v 
rasti za smreko. 

V nadmorskih višinah nad 1500 m pričenjajo nastopati tudi 
cemprinovi čisti ali skoro čisti sestoji. Čim više pa gremo nad 
1800 m,tem bolj redek postaja cemprinov gozdni sestoj. Po višavju 
so cemprinova debla skoraj do tal porasla z vejami in imajo .. često 
po dva ali več vršičev. Po najvišjih, cemprinu dostopnih legah, stoje 
že sami razčesani viharniki. 

NEKATERE ZANIMIVOSTI V BOTANIČNEM POGLEDU 
V okvir te bolj gospodarske razprave prav za prav ne spada 

opisovanje botaničnih značilnosti cemprina. Naj zadostuje, da 
se' omejim na nekatere posebnosti, po katerih, se cemprinveč ali 
manj razlikuje od drugih borov. ,. 

Cemprinove igle so živozelene barve, precej trde, s smolnimi 
cevkami v zelenem parenhimu. Dolge so 5 do 9 cm, debele pa okoli 
15 mm. V prerezu imajo obliko enakostraničnega trikohiika. Po 5 
igel sedi skupaj v šopu na kratkih brstih. 

Mlade vejice so rjastordeče,polstene. 
Po visokih legah, kjer je cemprii10VOnarayno rastišče, prične 

cv esti šele v svojem 60. do SO. letu starosti. Rodi običajno v 8-10let
nih razdobjih. V nižjih legah pa prične doba zoritve poprej in se 
ponavlja v krajših razdoQjih. Cemprin cvete šele v začetku meseca 
junija, po najviŠjih legah pa šele julija. 

Kakor vsi bori, je tudi cemprin enodomna rastlina. 
Ženski cvet je nad 1 cm dolg in ima obliko topega stožca. Cveti 

so razvrščeni po 2 do 4 in stoje na,koncihvej. Mladičešarki, ki se 
razvijejo iz teh cvetov, imajo v prvem letu velikost malih orehov. 
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V drugem letu se razvijejo do normalne velikosti ter dozorijo ko
nec oktobra do srede novembra. Češ arki so jajčaste oblike in stoje 
pokončno na vejah. V začetku so lepo višnjevo orošeni, luske so na 
vrhu višnjevkaste. Dozoceli češarki pa so rdečkastorjave barve z 
višnjevkastim poprh om (erythrocarpa). Zreli so 5 do 8 cm dolgi in 
na spodnjem koncu 3 do 5 cm debeli. 
" Pri posebni podvrsticemprina so češ arki zeleni (chlorocarpa), 
dokler ne dozore, zreli pa dobijo cimetasto barvo. 

Luske se dajo zrelemu češarku zlahka odluščiti. Pod vsako 
lusko sta dve veliki semenski Zimi. Zreli češarki s semenom vred 
odpadejo šele na pomlad v tretjem letu, računajoč od leta, v katerem 
ie drevo cvetelo. Na zemljo padli češarki razpadejo, ker se luske 
lOČijO od vretena. 

Semensko zrno je brez perutke. Je debelo in ima trdo skorjo; 
je rdečkaste barve, 8 do 12 mm dolgo in 8 mm široko; vsebuje ve
liko maščobe in je užitno. 

Hektoliter semena rdečeplodne vrste (erythrocarpa) tehta oko 
60 kg, vrste chlorocčllrpa pa oko 68 kg~ Kilogram wste erythrocarpa 
ima oko 3900 zrn, chlorocarpa pa 4500 ZIm. Kalivost semena erythro
carpe je oko 72%, chlorocarpe pa 65%. 

Posejano seme kali običajno šele drugo leto po setvi; nekatera 
zrna skalijo celo šele po dveh ali treh letih. 

Mlade sadike se razvijajo zelo počasi. 
Moški ali prašni cveti so na koncih vej v tudi 15 mm dolgih čep

kih jajčaste oblike, ki so ,rumenordečkaste barve. Preden se začne 
prašenje, so ti čepki podobni malim malinam. 

Prva desetletja raste cemprin ob sicer normalnih razmerall 
precej pravilno. Ima podobo vitkega stožca nekako parabolične 
oblike, kipa dobi pozneje zaradi gosto nastavljenega iglovja 
bolj jajčasto podobo. Mnogim drevesom polomi ali odlomi veter ali 
sneg vršiče; vršiče pa lomij o tudi nerazsodni nabiralci užitnega 
cemprinovega semel)a. Namesto izgubljenega vršička se razvijejo 
vejice vrhnjih vretenc v vršičke ; tako ima potem marsikatero drevo 
po pet ali še več vršičev. Razčesanim cemprinom, rastočim po naj
višjih legah, vejevje deloma odmre; taka drevesa so monstroz
nih oblik. 

Glavna korenina je krepka, pa tudi ostalo koreninje je močno 
razvito in razsežno. Stranske korenine so posebno pri starih cem
prinih daleč naokrog razpeljane. Po visokih gorskih robovih je okoli 
stranskih kocenin zemlja močno izprana, tako da so korenine name
sto v zemlji deloma na zemlji ali celo nad zemljo. To se opaža po
sebno na apnenastih tleh, ki so za cemprin manj primerna kakor tla 
na prodorninah. 

Cemprinov les se od drugih borovcev v .botaničnem pogledu 
razlikuje v tem, da so letnice manj razločne, ker v barVi ni tako ve
like razlike med poletnimi in pomladanskimi kolobarji kakor pri 
drugih borih. Branike SQ zaradi počasne rasti zelo ozke, pa ena--
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komerne širine. V splošnem je les rumenordečkaste barve. Gosto 
vraščene vej e pa so rj avordeče barve in se po tej barvi močno od
ražajo od lesa deblovine. 

Skorja vsebuje mnogo smole. Pri mladih dl1:'evesih je skorja 
srebrastosiva in gladka s kratkimi, temnejšimi progami. Pri starej
šem drevju je razpokana in rjavkastosiva, medtem ko je lubje, vidno 
po Tazpokah, rdečkastorjavo. Skorja starih cemprinov je zelo de
bela in razkava. 

POMEN V GOZDARSKEM POGLEDU 
Važnega pomena je zahteva cemprina po svetlobi. Ta zahteva 

se ravna po starosti drevja. Mlada cemprinova dreves ca dokaj 
dobro prenašajo zasenčerrje in še kar dobro uspevajo med raznim 
gorskim grmičjem, kakor so sleč, brusničevje,. borovničevje, gorski 
bezeg i. dr. Tudi v senci obrš starejšega drevja se cemprin razvija, 
dokler je mlad in ne doseže debeline golevja. Pozneje pa zahteva 
več svetlobe, posebno potem, ko postane star. Seveda se cemprin 
lepše razvija na rastiščih, kjer ima dovolj svetlobe. To je tudi razum
ljivo, saj ima cemprin po visokih legah komaj dva in pol meseca 
na leto na razpolago za rast. 

V nižjih legah, koder raste cem pr in čestokrat v čistih sestojih, 
še češče pa pomešan v sestojih smreke in macesna, pa laže pre
naša zasenčenje, ker je v .teh legah vegetacijska doba daljša in 
ugodnejša kakor v visokih položajih. Vendar pa cemprin, prime
šan sestojem dmgega chrevja, uspeva le, dokler je mlad, pozneje 
ga pa v nizkih legah hitreje rastoče drevje drugih vrst preraste in 
polagoma podjarmi, kar je bilo že omenjeno. 

Cemprin raste zelo počasi, toda vztrajno. 
Prirastek v višino je razmeroma majhen. Mlado chrevesce do

seže pri desetletni starosti 20 do 30 cm, kvečjemu 50 cm višine. 
v 20. letu doseže cemprin 1,2 m, v 40. letu 4m, v 60. letu 7 m, v 
80. letu 9 do 10 m, v 100. letu 12 m, v 120. letu 14 do 15 m,.v 140. 
letu 17 m, v 160. letu 18 m, v 180. letu 19 m, v 200. letu 20 m vi
šine. Nad 26 m višine ima redko kako drevo. V poznejši starosti 
raste cemprin še počasneje. Ob skrajni starosti 500 do 6QO let 
zraste v zavetnih kraiih do 30 mvišine. . 

Na boljših in ugodnejših ,rastiščih raste cemprin seveda nekaj 
hitreje, na slabih pa počasneje. 

Na Tirolskem so dognali, da je ime1100letni cemprinna prvO
vrstnem ra.stišču 13,4 m višine, na drugovrstnem 10,4 m, na naj
slabšem samo 7,4 m, 200letni pa 18, oziroma 15 in 12 m. 

Prirastek v debelino je prav tako počasen kakor v višino. V 
nadmorski višini 1900 mso našteli na 9 cm debelemcemprinu 118 
branik ali letnic, n(l 21 cm debelem 180; v nadmorski višini 1800 m 
je bilo naštetih na 29 cm debelem cemprinu 130 letnic. Sopa tudi po
ložaji, v katerih raste cemprin hitreje. Tako so na Zirbitzkoglu v nad
morski višini 1200 m našteli na 30 cm debelem cemprinu (debelina 
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merjena v prsni višini) 114 letnic, v nadmorski višini 2000 m pa na 
1,8 m debelem deblu samo 80 letnic. 

Maksimum letnega debelinskega prirastka se opaža med 50. in 
60. letom starosti; ki znaša po navedbah na Tirolskem povprečno 
na prvovrstnem rastišču po 3,1 mm, na drugovrstnem 2,9 mm, na 
tretjevrstnem 2,3 mm, pri 200letnem pa 0,9 do 1,2 mm. 

Ako se gosti cemprinovi ,sestoji izredčiio, da so bolj svetli, 
se pokaže kmalu znaten prirastek v debelino. Takšen svetlobni pri
rastek pa se doseže le tedaj, ako se razredčijo gosti sektorji, dokler 
niso prestari. 

Kar se tiče proizvodnje lesne mase ali drevesovine, ima po na
vedbah za Tirolsko povprečno deblo pri 100letni starosti na rastiščih 
prve bonitete 0,225 polnih kubičnih metrov, druge bonitete 0,155, 
tretj e 0,066 plm; pri starosti 200 let pa na rastiščih prve bonitete 
0,795 plm, druge 0,610, tretje 0,404 plm. 

Na Tirolskem so sestoji najboljše kakovosti, ki imajo pri sta
rosti 170 let, 500 do 600 plm drevesovine na 1 ha. 

Cemprinova debla so precej jedra, ako rastejo v sklenjenem 
sestaju. Razmerje nasproti valju, t. j. oblikovno število, znaša 0,58, 
pri nad 100 let starih deblih pa manj, namreč le 0,45 do 0,49. To pa 
ne velja za viharnike po najVišjih, izpostavljenih . legah, ki sploh 
nimajo pravilnedebelne oblike in se proti vrhu ali pa že na sredi 
delii o na več tanjših debel. 

Odstotek lubja znaša povprečno 13,9 %; pri 80letnem cem
pr inu povprečno 12,3%, pri 140letnem 16,1 %, pri 170Ietnem in sta
rejšemI3,5%. Odstotek lubja torej v visoki starosti pojema. Debe
lina lubja znaša v prsni višini pd nad 160 let starem drevju povprečno 
1,2 cm. 

PORABA CBMPRINOVINE 
Cemprinov les je enakomerne rasti in kljub zelo gostim let-

nicam ni pretrd. Je zelo trpežen. . 
Cemprinov les spada med najlažje izmed domačih iglavcev. 

Po navedbah NordIingerja znaša teža polnega kubičnega metra 
zračno suhe, obeljene deblovine minimalno 400 kg, maksimalno 
450 kg, povprečno pa 420 kg. Figala navaja sledeče teže: 1 kubični 
decimeter sveže deblovine tehta 0,60 do 0,77 kg (torej 1 plm 600 
do 770 kg). 1 plm sveže deblovine povprečno 720 kg, zračno suhe 
470 kg, povsem suhe 410 kg. 

Odpornost proti pritisku je manjša kakor pri drugih iglavcih, 
ker znaša vertikalno na vlakna 303 kg/cm2, paralelna na vlakna 
41 kg/cm2. 

Odpornost proti upogibanju je veliko manjša nego pri drugih 
iglavcih, ker znaša samo 290 kg/cm2. Les je namreč zelo krhek in 
malo odporen zaradi· premnogih živih grč. Zato ni priporočljivo 
porabljati cemprin za jamski les ali za opornike, ako morajo nositi 
večjo težo. 
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Cemprinov les se le malo krči (2,4%), zato le malenkostno 
:razpoka. 

Les se dobro kolje, je lepe barve in teksture. Deske krasijo 
temnordeče žive grče. 

Zaradi naštetih dobrih lastnosti je cemprinov les dobro pora
ben za rezbarstvo in podobarstvo, za kar jemljejo izrezke brez 
~č. Grčave deske pa porabljajo za oP,aže po sobah, za pohištvo 
in razne mizarske izdelke. Cemprinov les porabljajo tudi za škod
lj e, ki so zelo trpežne, dalje za izdelovanj e raznega na kmetih 
običajnega posodja, za instrumente, V!fetena in dr. Za stavbni les 
je cemprin manj prikladen, ker ima premajhno nosilnost. Vendar ga 
porabljajo za gradnjo manjših planinskih koč. Primeren pa je za 
vodnje "gradnje, za lopate vodnih koles, za vodovodne cevi itd. 

Cemprinov les in veje rab ij o tudi za kurivo, posebno planšarji. 
Kot kurivo imajo cemprinova drva enako vrednost kakor ma
cesnova. 

Važno je tudi nabiranje semenja, ki se porablja za setev na 
prostem in v gozdnih drevesnicah. 

Ker je seme užitno, ga gorsko prebivalstvo pridno nabira tudi 
zase. Seme daje dobro olje; oluščeno vsebuje do 35 % olja. Zaradi 
tega je bilo svoj čas oficineino (nucleicinacembrae). Seme devajo 
tudi v razno pecivo. 

Iz mladik destilirajo tako zvani kaJrpatski ali ogrski terpentin 
(balsamum carpaticum). 

GOSPODARJENJE S CEMPRINOVIMI GOZDI 

Cemprin, ki kljubuje elementarnim silam visokega gorovja, ima 
v gozdarskem oz iru važen pomen kot zaščitni gozd. Kot tak za
branjuje izpiranje in polzenje tal in nastanek snežnih plazov ter 
v odlični meri varuje pod seboj ležeče gozdne in druge kulture. 

Na Gornjem Štajerskem je cemprin na gnajsu dobro razšir
jen, posebno v položajih nad 1700 m nadmorske višine. Tu raste v 
družbi s smreko in macesnom, tvoreč prebiraine in zaščitne gozde. 
V malo nižjih legah od 1500 do 1600 m pa nastopa mestoma tudi v 
čistih sestojih. V revirju »Paal« je 35 ha takega sestoja; leta 1928. 
je bil star 120 do 140 let. Tudi na Solnograškem je bilo precej lepih, 
strnjenih, mešanih sestojev cemprina, macesna in smreke z jako 
lepo razvitim deblovj em. 

Cim višja je lega, tem bolj tu zastaja smreka, medtem ko je ma
cesna še dokaj 1Jfimešanega cemprinovemu gozdu. V najvišjem pasu 
pa se izgublja tudi macesen vedno bolj, tako da ostane končno 
samo cemprin kot skrajna gozdna vegetacijska meja. 

Gozdov po teh visokih legah na imenovanem predelu sploh 
ne izkoriščajo, ker skušajo mejo drevesne vegetacije čimbolj ohra
niti v korist pod njo ležečih gospodarskih gozdov pJroti škodljivim 
klimatičnim vplivom (sneg, vihar, odplave; plazovi itd.). 



Ker cemprin v krajih svojega naravnega rastišča omogoča 
proizvajanje koristnega lesa tudi po skoro neplodnih planinskih pre
delih, ima tako za vsakega posestnika kakor tudi za splošnost svoj 
gospodarski pomen. V nekoliko nižjih položajih, koder se šopirijo 
sleč, brusnice, resje, borovničje in razno drugo nizko grmičje, in 
kjer sta smreka in macesen le kržljave rasti, uspeva cemprin 
prav dobro in obrašča planje, ki bi bile sicer brez donosa. Tla, ki so 
za smreko in macesen često prekisla, so še prav prikladna za 
cemprin. 

V kTajih, kjer !l"astecemprin v strnlenih sestojih, se smejo taki 
sestoji glede na njihovo zaščitno vlogo samo prebiraino izseka
vati; sečnjena golo bi bile kvarne. Pri prebiranju je izsekav'ati le 
drevesa starejših letnikov, in sicer v gornjem vegetacijskem pasu 
170 do 200 let stara drevesa, v nižjem pasu pa 140 do 170 let stara. 
Paziti je treba, da ostane cempa:in tam, koder ne raste v čistih 
sestojih, primerno, ne podstojno primešan v smrekovem in ma
Gesnovem gozdu. 

NAI?AVNO IN UMETNO PODMLAJANJE 
Cemprin se podmlaja naravno le bolj po malem. Naravno za

semenitev podpirajo deloma nekatere; pozneje omenjene živali, ki 
seme raznašajo. Tudi snežnica ob taljenju snega odnaša semena 
izpod drevja in jih drugod pušča na pOV1Išini tal, kjer potem vzka
Hjo. Precejšnja ovira naravnemu podmlajanju pa so nabi.ralci se
mena in take živali, ki cemprinovo seme jedo. Nadaljnja ovira je 
velika teža semena. Ker je cemprinovo seme težko, ne pade daleč 
od drevesa, ki je obrodilo. Ker seme nima perutke, kakor jo imajo 
druga semenaiglavcev, ga tudi veter ne raznaša in ne raztroša. 
Zato se s cemprinovim semenom zasejejo sami od sebe le prostori 
neposredno pod drevjem, druge praznine pa ne. 

Praznine je treba na umeten način s cemprinovim semenom 
zasejatL V ta namen je treba nabrati zrelo, dobro kaljivo seme. Tak
šno seme obdrži kaljivost dve do trileta,ako je dobro shranjeno. 
Hrani se v vrečah v zračnem prostoru. Najbolje se drži, ako je 
shranjeno v češarkih. Iz češarkov že izluščeno seme se namreč 
mnogo hitreje pokvari. Iz nabranih in shranjenih češarkov naj se 
semenska zrna izluščijo šele neposredno pred setvUo; luščenje je 
lahko, ako se češarki izpostavijo soncu, da jih segreje. " 

Ako se nabere seme jeseni prezgodaj, še prej ko je dozorelo, 
in se je takšno shranila čez zimo, ga bo na pomlad le malo vzka
lilo. Z nabiranjein zrelega semena pa so težkoče, ker v času zo
ritve krekovt (Nucifraga caryocatactes) velike množine cemprino
vega semena raznese. Deloma ga poje, deloma raztrosi. Ker kre
kovt u-aztrosi tudi mnogo nedozorelega semena, ki pa tudi vzkali, 
sklepajO, da je glavni vzrok slabe kalitve čez zimo spravljenega 
semena dejstvo, da se preveč izsuši.Treba ga je torej čimprej spra
viti v zemljo, da ohrani svojo dobro kaljivost. 
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Umetne setve se na, prostem napravijo tako, da po 3 do 4 se
mena potaknemo v razdaljah 1,2 do 1,5 m v bližino drevesnih što
rov ali skal ali grmičja črnic, sleča in dr. v jamice, po 1,2 do 1,8 
ali do 2 cm globoke. Posevek je treba pokriti z ra'hlo zemljo. Se
tev na povsem golih prostorih se ne priporoča, ker cemprin na takih 
mestih nima zaščite, ne dovolj vlažnih, humoznih tal. 

Seme obvarU!.iemo proti mišim in ptičem s tem, da ga zmo
čimo s tako zvanim roženim oljem, nato pa pomešamo z minijem 
(Pb02). 

Dolgoletne izkušnje so pokazale, da je bilo s setvami na pro
stem prav malo uspeha. Zato že. več desetletij porabljajo za raz
širjenje cemprina sadike, odgojene v gozdnih drevesnicah. 

Gojenje cemprinovih sadik v drevesnicah je precej težavno 
in mu je treba posvetiti posebno pažnjo. Setev se v drevesnicah 
najbolje opravlja na Sledeči način: 

Jesenise vdela v zemljo 20 do 25 cm visok lesen okvir. Na dno 
okvira se pritrdi žična gosta mreža, ki mišim zabranjuje dohod. 
Na mrežo se natrosi nekaj zemlje, nanjo pa oko 10 cm na debelo 
cemprinovega semena. Seme se pokrije z zemljo do vrha okvira. 
Okvir pa se tudi po vrhu pokrije z gosto žično mrežo, nanjo pa po
loži nekaj vejevja zaradi sence. 

Na ta način preko zime spravljeno seme bo v prihodnji pomladi 
gotovo skalilo, naj si je bilo nabrano pretekle jeseni ali eno do 
dve leti poprej. Na pomlad se žična mreža dvigne, zemlja. ki leži 
na semenu, previdno odstrani, seme ki je nakaljeno, pa takOj po
seje na gredice v drevesnici. Seje naj se tako, da se na gredicah 
v taki razdalji, v kakršni se navadno presajajo sadike, napravijo 
jamice, v katere se položijo semenska zrna. V prvem letu je treba 
posejane gredice primerno zasenčiti na način, kakršen je splošno 
običajen'po gozdnih drevesnicah. V drevesnici se potem sadike goje 
dalje prav tako, kakor sadike illugih drevesnih vrst. 

Z odgojenimi, proti prezgodnjemu odganjanju na primeren način 
zavarovanimi sadikami se vrše pogozdovanja po planinah in praz
ninah visokogorskih gozdov ob poznem pomladnem času, ko po 
višavju skopni sneg. Sadijo se običajno 4-6letne sadike. 

Izvršeni nasadi bodo uspeli, ako rastišče cemprinu pirija. Na 
suhih, skalnatih, i1ovnatih, glinastih, trdih, zatravljenih tleh umetni 
nasadi večinoma slabo uspevajo. Drugi vzroki neuspešnega pogo
zdovanja s sadikami so:prenizka nadmorska lega, poškodbe po div
jadi in po pasoči se živini, pritisk snega, slabo izvršeno sajenje, po
škodbe, prizadete po nabira1cih raznih jagod, saditev v krajih, ki 
niso primerna cemprinova rastišča. Za cemprin prikladna so tla, 
ki so obrast1a z borovničevjem, toda le v pasovih njegovega narav
nega rastišča. Rahla, humozna tla posebno prijajo cemprinu. 

Praktiki trdijo, da se nasadi cemprinovih sadik na apnenčevih 
tleh spočetka sicer razvijajo, vendar pa pozneje propadejo. Boljši 
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uspehi so na prakameninah, vendar tudi na teh niso vsepovsod na
sadi uspeli. 

Na severnih pobočjih je saditev v splošnem uspešnejša nego na 
južnih. 

Koder se cemprin na novo vpeljuje z zasajanjem, je prav po
sebno izpostavljen poškodbam po divjadi. Ponekod si pomagajo 
tako, da nasade ogradijo. 

Pri saditvi je treba paziti na to, da se ne sadijo hkrati cempri
nove, smrekove in macesnove sadike za mešane sestoje, ker bi 
slednj i dve vrsti cemprin prerastli in zat,rli. 

Po naših krajih so se povzpela do umetnega nasajevanja cem
prinovih, z drugih kraJev" naročenih sadik le nekatera večja gospo
darstva na pobudo svojih gozdnih upraviteljev. 

Na prisojni strani Pohorja je bil izvršen pod Cmim vrhom, v 
nadmorski višini 1400 m pred 45 do 50 leti na površini 6,69 ha cem
prinov nasad s primesjo smreke. Leta 1930. je na moje vprašanje 
poročal takratni celjski okrajni gozdarski referent, da ta nasad 
slabo uspeva, da so drevesa pritlikava, vejnata, da je prirastek ne
znaten. Ker se pa pri cemprinu šele od 60. leta dalie pokaže pravi 
razvoj, je bila slaba kifitika tega, takrat šele 30 do 35 let starega 
nasada nekoliko preuranjena. Ta, na granitni talni podlagi rastoči 
nasad bi bilo treba ponovno ogledati. 

Posamezne cemprine so verjetno v isti dobi posadili na Klop
nem vrhu in še po nekaterih drugih predelih Pohorja. 

Na nekaterih ,pobočjih v Gornji Kokri je ohranjenih nekaj 
umetno zasajenih cemprinov v nižji, nekaj pa v visoki legi na za
padnem pobočju Kočne. Zasajeni so bili po jasah med smrekovim 
gozdom in se razmeroma dobro razvijajo, toda lubje jim je močno 
obgrizla jelenjad, ker zadnja leta uprava gozdov ni poskrbela za za
varovanje z opažem ali podobno enostavno varnostno napravo. 

Nekaj cemprinovih dreves je na Mežaklji v gozdovih blejske 
gozdne uprave. Pred 50' do 60 leti je na tem mestu državna gozdna 
uprava cemprine umetno zasadila. Pregledati bi bilo treba zapiske 
o teh poh,kusih v arhivih državne gozdne uprave na Bledu. 

Po naših parkih je videti tu in tam kako cemprinovo drevesce, 
ki pa ne kaže one razvojne oblike, kakršno ima v onih planinskih 
krajih, koder je doma. Tako imamo v, parku pod Tivolijem nekaj 
dreves, pred graščino v Hotemežu starejše drevo in morda še 
kje drugje. V botaničnem ljubljanskem vrtu so trije cemprini; naj
starejši je star oko 35 let, pa je že 5 m visok, toda zelo tankega debla. 
Lepa mala skupina cemprinov je tudi v mariborskem mestnem parku. 

Leta 1888. so imeli v gozdni drevesnici pod I(opiščem .po poročilu 
v Izvestiih Kranjsko-primorskega gospodarskega društva, letnik 1889., 1100 cem
prinovih sadik. Drevesnica je v Kamniški Bistrici. 
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ŠKODLJIVCI 

Klimatični vplivi 

Cemprinu zelo škoduje suša; zato je najbolj razširjen po se
vernih in zapadnih gorskih pobočjih. Ni ga najti v Južnih Apneniških 
Alpah, ni ga tudi v krajih z mediteransko oziroma ilirsko floro ter 
ga tod tudi starejši avtorji ne navajajo. ' 

Cemprin sega ne glede na ostre klimatične prilike kot izrazito 
planinsko drevo do najvišjih položajev gozdne vegetacije, koder 
se bukev in razni iglavci ne morej o več razviti v visokodebelna 
drevesa. Le v prav hudo eksponiranih legah ga kvarijo viharji in 
sneg, ki mu lomijo veje in vrhovje. 

Po strminah mu tu in tam prizadenej o škodo snežni in kameniti 
plazovi. 

Poškodb e po živalih 

Jelenjad radaobgrizuje lubje mladih cemprinovih dreves. 
Jelen in srnjak si poiščeta mlade cemprine, da ob njih obdrgneta 
rogovje; to se pojavlja posebno tam, kjer je cemprin poredkem 
primešan drugim drevesnim vrstam. 

Izmed glodalcev je posebno veverica cemprinu škodljiva, ker 
se ga loteva ob času, ko zorijo češarki. Luske češarkom odgrize 
v toliko, da pride do semenskih zrn, ki jih použije. Večkrat pa nosi 
češarke daleč proč od cemprinov in jih skrij e med .razrastke korenin 
ali med skalne razpoke ali na druga mesta. To seme vzkali in se 
razvije v drevesce. V tem pogledu bi bila veverica po eni strani 
škocUj iva, po drugi pa koristna. 

Planinski zajec tu in tam obgloda drobne veje, kadar leži glo
bok sneg. 

Semena razjeda podlesek, ki pa navadno ne povzroča občutne 
škode. 

Izmed ptic dela največ škode krekovt (Nucifraga caryocatactes 
L). Ob semenskih letih se zbere okrog cemprinov nešteto krekovtov, 
ki plenijo češarke ter pojedo velike množine cemprinovega semena. 
V golši in kljunu ustreljenega krekovta so našli 86 semenskih zrn 
v teži 30 gramov. Ker si ptič napolni golš o 5 do 6krat na dan, uniči 
velike množine semena. 

Vendar pa krekovt češarke tudi raznaša in sicer daleč naokrog 
ter s tem omogoča n<l!ravno zasemenitev cemprina. To je važno po
sebno po strmem, hudo razčlenj enem apnikovem gorovju, kodelr bi 
bila umetna setev ali saditev sadik zelo težavna. 

Livji petelin rad ščipa mlade cemprinove odganjke in s tem 
postopoma kvwri drevesca. 

Det,el se loteva češarkov, ki jih odnaša in vtika med koreninje 
ali 'razpoke v drevesni skorji, kjer ii njih izkljuje semeila. ' , 

Izmed domačih živali utegnejo delati škodo na planinski paši 
govedo, koze in ovce z obgrizovanjem,govedo tudi z,drgnenjem., 
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Škoda po mrčesu v splošnem ni razsežna. Vendar pa so me
stoma nastopili nekateri škodljivci, predvsem veliki cemprinov luba
dar (Tomicus cembrae); njegova ličinka živi v skorji, gre pa tudi v 
ličje. Delovanje tega lubadarja je bilo šele leta 1900. bolj nadrobno 
raziskano. Nadaljnja škodljiva vrsta je mali cemprinov lubadar (To
micus bistridentatus), ki se loteva bolj drobnega materiala. Ta luba
dar ne živi v legah izpod 1500 m. So pa še drugi lubadaTji, ki pa 
cemprinu ne prizadevajo znatnih poškodb. 

Učinka rilčkarja (Pissodesjzrini) se globoko zaje v ličje. 
Učinke listnih os poškoduf€jo iglovje; sem .spadajo Lophyrus 

elongatus in Lophyrus rufus. 
Od metuljev je škodljiv molj vrste Steganotycha pinicolana, 

še bolj pa cem pri nov molj: Tinea copiosella s. ocnerostoma, 
ki je najbolj razširjen v višavju med 1700 in 1900 m. 

Izmed drevesnih uši napadata odganjke Chermes pini in Lach
nus pinicolus. 

Šk oda, p o v z Ir oče nap olj ude h , 
V sepovsod, koder so naravna rastišča, opažamo močno po

'jemanje cemprina; to zlo skušamo popraviti z umetnim zasaje
vanjem. 

Marsikje, posebno po kmetskih planinskih gozdovih so ljudje 
cemprinova drevesa izsekali in ogolili cela gorska pobočja. To pa 
največ z<l,radi tega, ker je bil svoj čas cemprinov les zelo cenjen za 
pohištvo po kmetskih domovih, po graščinah, po lovskih kočah in 
lovskih sobah po mestih. Mnogo cemprinovega lesa so porabili rez
barji posebno na Tirolskem. Veliko so ga' pokurili v planinskih 
bajtah. Znano je, da so v 18. stoletju pokurili v solnih rudnikih (Hal
lein v Salzkammergutu) ogromne množine cemprinovih drv. 

Tudi cemprinovo seme ljudje močno nabirajo, saj je užitno 
in se da pridelati iz njega dobro olje. Prav zaradi tega pridobivanja 
semena goje nekatere hribovske kmetije v pokrajinah, kjer cem
prin uspeva, nekaj cemprinovih dreves kar v bližini domačije. 

VIRI 
Gustav liempel und Karl Wilhelm: Die Baume und Straucher des Wal1es 

(Wien und Olmutz 1889); 
Johann Nevole: Die Verbreitung der Zirbe in der osterreichisch-ungarischen 

Monarchie (Wien 1914); 
Osterreichischer Reichsforstverein: Osterreichische Vierteliahresschrift fiir Forst

wesen, Wien, letniki 1894, 1928 in 1929; 
Dr. J. Busse in dr.: Forstlexikon (Tharandt 1929). 

Pripravimo semena in sadike za pomladansko 
pogozdovanie 
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Peči, dimniki in kurienie 
Ing. Vladislav Bel tra m (Ljubljana) 

Kdor je posvetil malo več pazljivosti pečem na podeželju, se 
je lahko prepričal, da peči naše vasi ne veljajo. Splošna pomanj
kljivost kmečke peči je v tem, da služi bolj za vpepeljevanje drv 
kof za ogrevanje doma predvsem zaradi prevelikega prepiha, ki 
skoro vso toploto potegne po najkrajši poti skozi dimnik. Taka peč 
pri izgorevanju drv šumi in brenči, da je veselje. Ko bi kmet imel 
peč znamke »Biser«, })Zephir« ali sploh dobro zidano mestno peč, 
bi seveda potreboval veliko manj drv za boljše gretje. 

Vendar se tudi na vasi najde marsikaj dobrega in uporabnega, 
čeprav poteka često iz starih dni. Tudi vas je imela svoj čas svojo 
dobro peč in jo ima ponekod še danes, samo je malo znana in za
nemarjena. To je peč, ki ji je treba posvečati več pažnje; na tem 
mestu jo hočemo opisati v malo izpopolnjeni obliki. Za njo naj
bolje govorijo njena dobra svojstva. Kjer koli žgo zida.ke in streš
nike, se bo. udomačila v zadovoljnost svojega gospodarja, v olaj
šanje njegovi živini in v korist samega gozda. Prodrla bo prej 
ko slej v ravnino in v hribovit svet, kakor tudi danes ni neznana 
JI Liki (okolica Otočca) in Bosni (Derventa, V. Kladuša). 

1. LIŠKA PEČ 

Noga ima višino zidaka. 
Ognjišče je širše od noge za nekaj cm na vsako stran. Ima 

vrata: za ognjišče, vratca za pepelišče in rešetko. 
Oboja vratca se morajo v zaprtem stanju čim bolje zapirati, 

ne smejo p.repuščati zraka in ustvarjati prepiha v peči, ko je ne
potreben, t. j. ko je v peČi sama žerjavica brez dima in plamena. 
Pepelišče brez vratee je največja napaka tudi najbolje zidane peči! 
Če imamo vratca za pepelišče, so luknjice na vratih ognjišča čisto 
odveč. Velikost vratee se zbira po želji. Velikost rešetke je manjša, 
če dimnik dobro vleče. 

Ogrevalee je krajši in ožji od ognjišča. Na vseh štirih straneh 
ima vzidane lončke (na Hrvatskem jih imenujejo »pecnjaci«). Peč 
bolje greje, ako ni prislonjena k zidu. Število lončkov in velikost 
peči sta'odvisna od velikosti prostora, katerega naj peč greje. 40 
1ončkov zadostuje za. 100 mS prostora, kar je že precej velika soba. 

Pregraje ogrevalca so navpične, kjer dimnik dobro vleče, ali 
vodoravrie pri slabem dimniku in tam, kjer dillmika ni in gre dim 
v podstrešje. Ako hočemo, da bodo lončki povsod ena k o mer no 
topli, naj bo prvi prekat širši, a zadnji ožji od srednjega. 

Noga in ognjišče sta zidana iz zidakov brez ometa. Pobar
vamo ju lahko z lakom, varnim pred ognjem. Ogrevalee zidamo 
iz zidakov in razbitih strešnikov v ilovici s plevo ali pa v apneni 
malti. 
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A 

C - f'I 

Liška peč (Orig.). 
(Merilo 1 :20) 

Pogled od spredaj in od strani 

Povprečni presek ogrevalca 

A-B 

Mere lončka 

A-B 
Pokončni prerez skozi peč z navpičnimi in vodoravnimi pregraiami 
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'ZID 

A.-- -

Bosenska peč (Odg.) 
(Merilo ]:20) 

- - --B oo 
O 

Pogled od strani in, od spredaj 

<Pogled od zgoraj 

A-B 

Okrogla in kvadratna cev s klJučem 
in zobčastim lokom 

Vodoravni prerez ogrevalca 

Pregrade zidamo v ilovici iz kosov strešnikov, enako tudi no
tranji del ognjišča. Brž ko. pregraje in ognjiščeomažemozi!ovico, 
jih omečemo z drobno kuhinjsko' soljo, še preden se osušijo. To je 
odlipen, preizkušen recept pečarskih mojstrov, da se ilovica dobro 
zapeče. 



Pregraje tudi vezejo in oJacuJeJo og.revalec, ki mora razen 
tega biti krog in krog povezan vsaj 'z dvema močnejšima žicama. 

Pločevinasta cev veže peč z dimnik om. V krajih z burj o mora 
imeti peč ključ (regulator), ki ga je treba ob vetru pripreti, a tudi 
zapreti, ko je v peči žerjavica brez dima in plamena. Da bi plini mo
gli tudi ob zaprtem ključu uhajati, mora imeti ključ zgoraj in spodaj 
mali odprtini. Ob strani pa mora biti dovolj tesen, da ostane v po
ložaju, kakor ga postavimo, t. j. da se sam ne premika. V ta namen 

B 

Pogled od spredaj 

Laška peč (Orig.) 
(Merilo 1 :20) 

Pokončni prerez Pogled od strani 

nam lahko služi zobčast lok;ki je pritrjen na cevi ob strani. Lončki 
naj bodo dobro pečeni, po možnosti z glazur o na notranji strani. 
Pregraje ne smejo biti iz železa, ker bi peč sicer ra;?:gnale zaradi 
širjenja ob zagrevanju. 

Pri kurjenju take peči se moramo zavedati, da ni zamišljena 
kot apnenica ali mala fužina, ker že pri najmanjšem ognju dobro 
greje. 

Peč ima mnogo dobrih lastnosti: lepa je, zdrava, cenena, z 
lahkoto se da, postaviti, ker rabi malo železja, tratimalo drv, dobro 
greje, dolgo drži toploto, lahko se gradi v poljubni velikosti. 

Segrevanje je izboljšano z veliko ogrevaino površino lončkov, 
podaljšano potjo toplote zaradi pregraj, s ključem regulatorjem in 
vratci za pepe1išče. 
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Dimnik (Orig.) 

breg 

Hiša pod bregom 

Dimnik pod slemenom Dimna naprava 

V obeh primerih, ko je hiša pod bregom ali dimnik pod slemenom, veter označene 
smeri vrača dim v hišo. Dimna naprava je najuspešnejša, obenem pa najenostav

nejša in najcenejša pomoč proti temno Dimnik ne rabi dozidave. 

Taka peč, ki sem jo dal v Liki zgraditi, je držala žerjavico 
14 ur. 

Uporabna je tudi za premog ob zmernem kurjenju. 
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IL BOSENSKA PEČ 

Na ta tip peči naletimo po raznih predelih Bosne. 
Ob dobrem dimniku ima ogreval ec tri navpične pregraje. Dim 

gre iz ognjišča v 1. prekat do vrha ogreva1ca, skozi gornjo odpr
tino prve pregraje v 2. prekat do dna, skozi spodnjo odprtino druge 
pregraje v 3. prekat do vrha v odvodno cev. Pri slabem dimniku 
pregraje niso potrebne. 

Vratee za pepel ni. Zato pa morajo Vl1:atca za ognjišče imeti 
luknjice, ki jih popolnoma zapremo, ko je prepih nepotreben. 

Ognjišče ima po želji železno ploščo za kuhanje manjših ko
liČin jedil ali črne kave (Bosna!). Rešetka ni potrebna . 

. Ognjišče je lahko tudi v samem ogreva1cu. Ni treba, da bi bilo 
posebej. Peč je samo za drva. 

Ponekod v Bosni imajo male pečice te vrste na podlagah iz 
desk, na katerih jih po volji prenašajo. 

Nerazumljivo je, kako so take peči v zadnjem času izginevale, 
na njihovo mesto pa prihajale ničvredne, toda dražje železne peči, 
namesto da bi one prodrle še tja, kjer jih še niso poznali. Kriva je 
temu nekaj moda, nekaj pa tudi pomanjkanje mojstrov pečarjev 
na vasi. 

Kjer lončkov ni dobiti, se lahko zidata obe peČi tudi brez njih. 
Greli bosta nekaj slabše. 

III. LAŠKA PEČ 

Nastala je v krajih največjega pomanjkanja kuriva. 
Sestavlj ena je iz večjih in manjših škatel pečene gline. Večj e 

škatle so zaradi večje trdnosti vodoravno povezane z ozkim, tan
kim pločevinastim pasom. 

Rešetke in pepelišča ni. Vrata so lahko dvojna, kakor pri pe-
. čeh »)Lutz«, katerih zunanja se hermetično zapirajo. Njena velika 
prednost je, da si jo more vsakdo »sezidati« brez mojstra. Spo
mladi se razstavi in odnese iz sobe na podstrešj e. Ako postane 
premq.jhna, jo z lahkoto »dozidamo«. 

Naloga .naših pečarskih obratov bi bila, da jo preizkusijo in 
začno z izdelavo. V Slovenskem Primorju je precej udomačena. 
Geslo pečarske produkCije bodi: Več ilovice, manj železa! 

Dolžnost vsakega posameznika, predvsem pa naših ljudskih 
oblasti na deželi je, da take peči ne samo priporočajo, temveč jih 
tudi sami v svojih prostorih postavijo, ako imajo sicer slabe peči. 

Ni pretirana trditev, da take peči ne potrebujejo niti četrtine 
kuriva, ki ga trošijo navadne kmečke ali slabe meščanske peči. 
Posebno v današnjih časih, ko primanjkuje železnih peČi in je kurivo 
drago, je važno, da vpeljemo enostavne in ekonomične ljudske 
peči, ki prihranijo les za industrijsko predelavo. 

Glina inJlovica naj zamenjata železo! 
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V že obstoječih opekarnah in lončarnah se lahko izdelujejo 
lončki. V teh pečeh tudi mokra in surova drva bolje gorijo kot v 
železnih pečeh. 

NEKAJ O DIMNIKIH 

Včasih vracaJo neki dimniki dim v sobe ali kuhinje ob vetru 
iz določene smeri. Navadno je temu vzrok ta, da je dimnik niže ko 
sleme hiše ali pa je hiša pod bregom. Temu ni težko odpornoči. 
Dimnika ni treba dozidavati. V njegovo odprtino vzidamo pripravo 
iz pocinjene pločevine, ki bo ob vsakem vetru vlekla dim na gornjo, 
in spodnjo odprtino ali pa na obe. Vsak veter je sedaj enako ne
škodljiv. Cev je toliko vsajena v dimnik, kolikor je glede na sta
bilnost potrebno. Drugih odprtin dimnik ne sme imeti. Tudi to 
stvar sem sam že dvakrat s pridom uporabil pri lastnem stanovanju. 
V Beogradu pa .na savski strani ni hiše, ki bi bila brez teh korist
nih »dimovlakov« na dimnikih, sicer se ne bi dalo pred dimom 
vzdržati v stanovanju, ko piha ledena košava (severovzhodnik). 

BESEDA O KURJENJU 

Še zmeraj vidimo, da drv tudi oni, ki jih drago plačajo, ne 
znajo pravilno izkoriščati. Le majhen odstotek toplote ostaja v 
sobi, ostalo gre za ogrevanja ozračja nad streho. 

V peči mora biti prepih, dokler se ogenj dobro ne razgori. Ko 
v peči gori, ni treba da bi se slišalo šumenje in prasketanje zaradi 
prevelikega prepiha. Ko pa je v peči sama žerjavica, ne sme biti 
več prepiha. Tedaj morajo vratca peči biti neprodušno za,prta. Tako 
najmanj toplote beži iz peči. V krajih, kjer burja razsaja, je po
treben tudi ključ na cevi. Pametneje je zaradi tega kuriti v presled
kih (na obroke) kot pa nepretrgoma, t. j. kuriti tako dolgo, dokler 
se ne nabere dovolj žerjavice, nato pa peč zapreti. Ko žerjavica 
poneha, je treba ponovno naložiti. Ob nepretrganem kurjenju pa 
toplota stalno uhaja iz peči obenem z dimom. Na izdelavo dobrih 
vratec mora naša industrija v bodoče zelo paziti. Dobra vratca 
bolj g;rejejo kot dobro kurivo! 

Zivljenjski standard kakega naroda merijo po porabi mila, 
sladkorja, papirja za tisk itd. Pri potrošnji kuriva pa moramo imeti 
ravno nasprotno merilo: pretirana potrošnja pomeni razsipavanje 
brez koristi in uničevanje ljudske imovine. V tem prednjačijo ravno 
najbolj zaostali kraji. 

Mani lesa v ogeni - več lesa industriii 
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Škoda, ki io povzroča polh v snežniških 
gozdovih 

Viljem Kin dIe r (Snežnik) 

Ni dvoma, da je vsakemu gozdarju dobro poznan polh, ki živi 
po naših gozdovih, zato bi bil podrobnejši opis tega glodalca brez
pomemben. Mnenja sem pa, da se na splošno podcenjuje škoda, ki 
j o polh povzroča v gozdovih. 

Opis škode, ki jo imam nameJI tu obravnavati, temelji v glav
nem na dolgoletnih opazovanjih ih Ugotovitvah v snežniških goz
dovih. 

Da laže prikažem v čem obstoji škoda, ki jo povzroča polh, bo 
umestno, di omenim, s čim se hrani. Glavna hrana v naših gozdo
vih mu je bukov žir; hrani se pa tudi z lešniki, želodom, kostanj em 
in celo s storžci, iz katerih pobira seme, kakor' tudi z mladimi 
bukovimi in hojevimi poganjki ter sadjem; gloda skorjo mladih dre
ves in ropa ptičja gnezda. Glavna škoda, ki jo povzroča, je v tem, 
da gloda skorjo v obliki obroča. V snežniških gozdovih je hilo opa
ziti, da so tej nevarnosti najbolj izpostavljeni 10-401 etni smrekovi 
nasadi. Polh pa napada tudi starejše hojeve, bukove, javorove, bre
zove in druge gozdove. 

Ker bukev v povoljnih okoliščinah obrodi obilno vsakih 5 let, 
se polhi pojavijo v velikem številu v naših gozdovih samo takrat, 
ko imamo polno žira. Medtem ko se škoda v rodovitnem letu ome
juje samo na uničevanje bukovega semena, kar ni prehudo, za
vzema škoda v naslednjem letu glede na to, da polh, ki se je v· 
jeseni dobro nahranil z žirom, prespi zimo v votlih drevesnih de
blih ali pa v zemlji, zelo obširne in razsežne proporcije. 

Spomladansko sonce prebudi polha iz zimskega spanja in tedaj 
se začne pravo uničevanje smrekovih nasadov, mladega bukovja 
itd. Ker ne najde več žira, se loti drevesnega lubja, ki ga obgloda 
v obliki vodoravnih več ali manj širokih obročev. S tem je prepre
čeno kroženje rastlinskega soka, kar ima za posledico, da se že 
junija ali julija istega leta drevo začne sušiti in sicer od zgoraj 
navzdol. . 

Pri gozdni upravi Snežnik imamv v raznih revirjih nešteto 
lepih smrekovih nasadov, ki so bili popolnoma ali deloma uničeni 
po polhu, Bočem navesti le nekaj primerov: v revirju Mašun je bilo 
leta 1942. uničenih po polhu v oddelkih 6, 7 in 10 od smrekovih 
kultur, ki so štele 47.300 dreves, 14.300 deset- do štirideset letnih, 
smrek. V Jurjevi dolini je bila kultura Žleb v oddelku i popolnoma 
uničena po pollm. Tako ni od 14800 smrek ostalo od te kulture nič. 
Še več, opaziti je bilo prav tu, da se polh ni omejil samo na 10-
40letne smreke temveč je poškodoval tudi drevje spadajoče v IV" 
V., VI. in VII. debelinski razred. Nadalje je bilo v oddelkih 2 in 3 
uničenih od 23.900 .smrek 4640 .. dreves. Revir Gomance nam nudi 
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isto sliko. V oddelku je od 8200 smrek uničenih približno 1000 
dreves v starosti od 10--40 let, v oddelku 3 je od 4300 smrek osfalo 
komaj 10% dreves. Ako upoštevamo, da se ta škoda PQnavlja v 
takem obsegu vsakih 5 let, tedaj si bomo napravili pravo sliko o 
nevarnosti, ki preti smrekov emu gozdu od polha. Ker je bilo leto 
1946. bogato žira in je bilo opaziti pri nas v jeseni mnogo polhov, 
je pričakovati spomladi zopet veliko škode v smrekovih nasadih. 

Ta glodalee odjedanadaIje mlade smrekove, hojeve in bukove 
poganjke in jih žveči. Njihove ostanke naj demo povsod pod 
drevjem. 

Omeniti je samo še to: Medtem ko so smrekove kulture tako 
močno izpostavljene nevarnosti, ki jtm preti od polhov, so smreke 
samosevke odporne protI temu zlu, in le redko se dogodi, da bi jih 
poškodoval ta škodljivec. Vzroke temu je iskati v okoliščini, da 
gojeni l(asadi ·hitreje' rastejo in :te njihova skorja sočnejša in 
mehkejša. 

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je škoda, ki jo povzroča 
polh, velika in da so zaradi tega potrebni ukrepi za čim popolnejše 
nj egovo uničenj e. 

Najpraktičnej'ši in najuspešnejši način jelov polhov s »)sIHinji
camk Te skrinjice niso nič drugega kakor iz lipovega, ivovega 
(Salix caprea) in brestov ega lesa izdolbljene pasti. Za vabo se rabi 
košček jabolka, hruške ali lešni!{, les pa senamaže z žganjem, Hof
mannovimi kapljicami in oljem. Uspešno se polhi lovijo tudi z že
lezilimi pastmi, ki jih nastavljamo pred polšine. 

Mnenja sem, aa bi bila za č,m uspešnejše zatiranje polhov 
umestna določitev nagrade za 'vsakega uničenega glodalca. Marsi
kdo se bo mogoče temu protivil češ" da je lov polhov že itak do
bičkanosen, ker se koža proda, meso pa je uŽItno, toda pri tem 
pozablja, da se uničevanje polhov ne sme omejiti samo na dobo, ko 
je polšji kožušček uporaben za pfodajo, temveč se mora pokon
čevanje nadaljevati tudi v poletnem času in da je treba uničevati 
prav tako polšja gnezda. 

Ako bomo ,stvar resno vzeli v pretres in vztrajali na tem, da 
čimbolj omejimo škodo, ki jo povzroča ta glodalec, bomo obvarovali 
marsikak smrekov in bukov gozd. 

Goienie in varstvo gozdov pripravliata več 
surovin za indus,trijo 
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Dopisna gozdarska in lesna posvetovalnico 
ODGOVORI 

5. Sušenje kanadske topole 
Kanadska topola rabi za svojo rast zelo mnogo svetlobe. Že 

saditi jo moramo zelo na redko, do 6 m drugo od druge, nasad pa 
pričeti zgod<;l.j redčiti. Če je ta pregost, drevje oslabi, se prične v 
vrhu sušiti in postane žrtev mrčesa, topolovega kozlička in srše
narja, katerih ličinke, črvi, žro drevo pri panju. Debelina drevesa 
10 cm pri 15 letih starosti je za kanadsko topolo zelo majhna, pa je 
kaj verjetno, da je Vaš sestoj kanadske topole pregost in ga bo 
treba preredčiti. V ta namen še pred pomladjo drevje s suhimi 
vrhovi, kije pri panju tudi najbrž močno črvivo, posekajte. Črvivf" 
panjiče odsekajte in zažgite. Pri kolikor toliko zdravem drevju pa 
vtaknite v rove pri panju žico in z njo bezajte po r'ovu, da uničite 
črva. V začetku junija pa premažite deblo z mešanico katran(l in 
2% tobačnega izvlečka od tal pa do višine 2 m, da mrčes ne bo 
mogel odložiti jajčec na ta del debla, više pa itak ne gre. 

Sušenju kanadske topole pa so lahko kriva tUdi neprikladna 
tla ali podnebje. Kanadski topoli prijajo plodna, rahla, sveža, hu
mozna tla, kakor jih najdemo zlasti ob rekah. Slabo pa uspeva na 
pustih peščenih tleh, kjer ji škodi zlasti suša, ter na tleh z visoko 
talno vodo, kjer se rada posuši. Tudi suho celinsko podnebje ji ne 
ugaja. 

Kanadska topola je zelo cenjeno drevo in jo danes zasajamo 
povsod, kjer so tla in podnebje za njo. V kratki dobi da do 1000 mS 
lesa na ha, od tega pa celih 800 mS lesa za furnir, če smo jo pravilno 
negovali. Ure dni št v o, 

6. Gostota sadik in rast se stoja 
Sklep postopne gole sečnje goščave in obnove gozda s saditvijo 

črne jelše, belega jesena in kanadskega topola je bil v danih raz
merah pravilen. Napačna pa je bila pregosta saditev in opuščeni sta 
bili čiščenje in redčenje. 

Nasad je bil pregost. (Pripominjam, da je gostota sajenja za 
vsako drevesno VJsto in rastišče različna.) Vendar bi bila ta začetna 
napaka lahko popravljena s pravočasnim in pravilnim redčenjem. 
Sestoj boste torej verjetno še lahko rešili z ustreznim čiščenjem in 
redčenjem. Povprašajte za nasvet bližnjega strokovnjaka, da ne na
redite nove napake (primerajte odgovor 5.)! 

Stanko S o toš e k 
7. Oglje 

Uredništvo je že povabilo nekaj strokovnjakov za članek v Goz
darskem vestniku. Članek sam pa bo dosegel svoj namen le, če bodo 
posamezna gospodarstva v praksi začela zboljševati dosedanje za
ostale načine produkcije z boljšimi načini dela. 

Stanko S o toš ek 
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Sodobna vprašania 
Pogozdovanje zapu.ščenih posek in goljav 

t;e iz prejšnjih let, posebno pa izza okupacije, je ostalo mnogo posek, ki 
jih je treba pogozditi. Tega ne bomo mogli doseči v zaželenem roku že zaradi 
ogromnega pomanjkanja gozdnih sadik. Zaradi tega bodo te poseke čim dali 
boli zapuščene, zaraščala jih bo leska, robi da, srobot in ostali plevel. V ko
likor se bodo tam naselile br~ze, jelše in topoli, jih bomo pustili, naj se raz
viiajo in rastejo, saj tudi te vrste po svoji tehnični vrednosti dosegajo in celo 
prekašajo ostale vrste. Plemstvo je tudi v gozdu odpravljeno. Nič ni več »ple
menitih" in »manjvrednih« vrst. Kar po naravi v gozdu uspeva, si je v zadnjih 
desetletjih ,priborilo pravico do priznanja in obstanka. Le kdor ne koraka z 
duhom časa, tega iz nevednosti ne priznava v svojo lastno škodo. 

Vendar je dovolj posek, ki bodo ostale goli ave, ker jih narava sama ne 
bo mogla posejati in pokriti. Te goljave bo treba zasadiH na umeten načil1. 
Kako je to delo nehvaležno in navadno brez pravega uspeha, vidimo zelo po
gosto. Posajene sadike se dušijo v plevelu in nikamor ne morejo. Temu ne
uspehu je pa človek sam precej kriv. 

Predvsem vidimo, da posajene sadike nikamor ne dospejo. Nekaj let se 
kujajo in obotavliajo, kjer smo jih posadili, in dajejo plevelu možnost, da se 
razraste, na njih obesi in jih potlači. In vendar imamo dovoli možnosti, da se 
tudi taka zemljišča uspešno pogozdijo. 

Kaj je vzrok, da sadike navadno ne pridejo z mesta? Del krivde je v sa
mih sadikah. Ako so zrasle v drevesnici, v gosto stisnjeni gredici in za
radi tega zaostale, bodo pri presaditvi doživele tak pretres, da se nekaj let ne 
bodo premaknile z mesta, ker nimajo dovolj razvitega koreninskega sestava 
žilic in obrše. Ta pojav lahko redno opazujemo na terenu, še bolj pa v 
drevesni ci, kjer se zadušene' sadike presajajo, »šolajo«. To se dogaja zato, ker 
se zdi ljudem škoda zavreči take, za živlienje nesposobne sadike. Pozabljajo 
pa pri tem, da je saditev neprimerno dražja kot sadike same. Za pogozdovanje 
posek moramo vzeti sadike iz dobro gnojene drevesnice, kjer so rastle v ne 
pregostem sklepu in v hitrem tempu. Take sadike bodo presaditev najmanj ob
čutile in obdržale svoj tempo rasti, kar je posebno pri posekah nad vse važno. 
Pri tem je važen zlasti tempo rasti in ne toliko dejstvo, ali so sadike velike in 
odrasle. Pri pogozdovanju Krasa v Dalmaciji sem imel nai!epšo priliko opa
zovati razvoj raznih sadik in ravnati v smislu prednje trditve. 

Če hočemo posajenim sadikam dati dobro pobudo za daljnjo rast, jim mo
ramo dati neposredno na žile vsaj pest najboljše gozdne prsti s površine. To 
pa lahko napravimo najlaže pri saditvi s sadilnikom kakor je opisan v članku 
"Pogozdovanje Krasa ni problem« v 2. štev. »Gozdarskega vestnika«. Sadilec, 
ki sadiko drži v zaseku, spušča z desnico polagoma pest najboljše prsti v 
zasek, medtem ko drugi s sadilnikom počasi pritiska zemljo do sadike. Tako 
moremo s samo pestjo dobre prsti neposredno obložiti žilice sadike in ii dati 
»kos kruha v roke«. Ako pa so poseke blizu naselij, lahko žrtvujemo za vsako 
sadiko tudi za malo pest ugašenega hlevskega gnoja (gI. isti članek), kar 
ustreza po vsebini 1 decilitru tiolko, da bi z lm8 gnoja lahko pognojili nič 1l1anj 
kot 10.000 sadik ali okoli 2 ha površine. Za pogozdovanje zanemarjenih posek 
se ta izdatek bogato izplača. Pomislekov proti temu načinu ni prav nikakih, 
če se delo izvrši točno, kakor je opisano v gornjem članku. Preizkušeno ie to 
v Dalmaciji in v krajih nad Sarajevom. Da bi ta postopek mogel imeti kvarne 
1Josledice za poznejše življenje drevesca, trde le skeptiki, ki hodijo samo po 
dobro »izhojenih in preizkušenih« poteh. 

Seveda ni dvoma. da bomo tudi na ta način posajenim drevescem morali 
po potrebi pomagati z vejnikom ali sekiro, zato pa bo tempo rasti zaostalih 
sadik nad vse zadovoljiv. . 

Glede na to, da so po vrednosti vse drevesne vrste več ali manj enako
pravne, bomo pač izbrali za take poseke one, ki že po naravi hitro rastejo in 
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najboIi ustrezajo tistim terenom. V tem smo srečnejši kot naši predniki, ki so 
gojili samo dva »plemenitaša«: hrast in smreko. Ing. V. Bel tra m 

O pom bau red niš tva: Za svoje gozdne uprave in okrajne LO je 
ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo naročilo 200 omenjenih sadilnikov z 
namenom, da se ta metoda saditve tudi pri nas uvede . 

. Škodljivi načini izkoriščanja gozdov. 
Zaradi načrtnega izkoriščanja gozdov so potrebni čim točnejši podatki o 

stanju in zmogljivosti naših gozdov. lJa bi se dobili ustrezni podatki, je mini
strstvo za kmetijstvo in gozdarstvo odredilo, da se po posebnih gozdarskih 
~trokovnjakih izvrši ocenitev in opis vseh gozdov. Na teh strokovnih obhodih 
po vseh gozdnatih območjih Slovenije zbrani podatki bodq dali sliko današnjega 
stanja naših gozdov ter pokazali pred vsem tudi na napake in škodljive pojave 
v našem gozdarstvu, ki jih bo treba čimprej odpraviti. 

Danes naj navedemo nekaj takih opažanj, ki kažejo, da je pri nas še 
mnogo prirojenih navad, ki so izraz zanikrnosti, zaostalosti in pomanjkanja stro
kovne vzgoje. 

V gozdovih Tuhinjske doline, po Menini planini in v gornjegrajskem oko
lišu se še danes v znatnem obsegu vrši podiranje drevja samo s sekiro, brez 
uporabe žage. Tudi izdelava podrtih dreves na posam~zne dele raznih dolžin 
se opravlja samo s sekiro. Debla v hlode, rklje, ne razžagajo, temveč prese" 
kajo, tudi če je debelo 50 cm in več. Kakor pred stoletij, ko še niso poznali 
žage in je sekira nadomeščala vse drugo orodje! Da tak nazadnjaški način 
gozdnega dela p·omeni veliko izgubo lesa in zahteva mnogo več delovne moči 
in časa, je pač vsakomur jasno na prvi pogled. Na vsakem preseku gre v 
izgubo povprečno 20 cm dolžine deblovine, kar pomeni 8% lesa. Pri sečnji z 
žago in sekiro je odpadek le 0.7 do 1%. Izguba na lesu, ki ostane neizkoriščen 
v gozdu, kjer uporabljajo samo sekiro, znaša torej najmanj 7%. Če upoštevamo, 
da se je v navedenem okolišu posekalo na tak način v prejšnjih letih kakih 
10.000 m3 leSa! letno, je odpadek lesa samo venem letu znašal okrog 7001113 ! 
Pri umnem gozdnem izkoriščanju se sama sekira uporabIia le pri poseku tan
kega materiala pod 9 cm debeline, pri izvedbi čiščenj, prvih preredčenj, pri po
seku hmeIievk in podobno. 

Dodati moramo, da je opisani način sečnje omejen, kolikor nam je znano, 
le na navedeni gozdni okoliš in da tvori izjemo v tehniki podiranja lesa po na
ših gozdovih. 

Drug škodljiv pojav, ki smo ga orazili v teh krajih, je kleščenje stojel:ih 
iglavcev, smrek in jelk, za pridobivanje stelje. Kleščenje se vrši tako, da se s 
pomočjo železnih krampežev, ki omogočajo plezanje na drevo, oklestijo veje, 
ponekod skoro do vrha; na deblu ostanejo do pol metra dolgi štrclji, ker vej ne 
odsekajo tik debla. 

Les okleščenih dreves ie slabe kakovosti, nagnit in Ulla mnogo izpadnih 
grč. Zaradi redkih krošenj postanejo gozdna tla zapleveliena in travnata, kar 
silno otežkoča naravno pomladitev gozda. Zelo pogosto se na tako okleščeuem 
d'revju pojavijo razni gozdni škodljivci, lubadar in glivične bolezni. 

Če .flt' kleščenje zaradi pridobivanja stelje res neobhodno potrebno, se 
naj izvajale na onih drevesih, ki so določena za posek, in nikakor ne na mla
dem nedozorelem drevju. Plezanje s krampeži povzroča velike poškodbe na 
lubju in te nedopustno. Veje naj se odsekajo gladko tik deb'a, štrclji se ne 
smejo puščati. Drobne, tanke vejice med močnejšimi vejami naj ostanejo. Če 
se že klestijo drevesa, ki ne pridejo na posek, se sme oklestiti le toliko vej. 
da drevesna krošnja obdrži še eno tretjino celotne drevesne višine. Ako je 
smreka visoka na primer 21 metrov, jo je dopustno oklestiti le na spodn::~m 
delu do 14. metra, a zgornjih 7 metrov tlrevesne višine se ne smemo dotak
niti. Izkušnja nas uči, da je tak obseg krošnje nujno potreben za zadovoljiv 
debelinski in višinski prirastek. Zato se morajo tudi gosti smrekovi sestoji 
redi'iti, da drevesa razvijejo tako krošnio.sicer trpi prirastek, ki ie zelo važen 
za :vzgojO gozdov. Il1g. f. Ju r 11 a r 
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Kniiževnost 
Šumarski priručnik 1-11, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1946. 

»Institut za praktična šumar ska istraživanja« v Zagrebu, ki deluje kot po
~eben oddelek v okviru ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRH, je prevzel 
dolžnost, da izda "Surnarski priručnik" kot svoje prvo delo po osvobojenju. To 
ogromno in komplicirano delo je bilo izvršeno v izredno težkih okoliščinah po
vojne obnove opustošene dežele, ob skrajnem pomanjkanju najnujnejših kadrov 
v produkciji, po intenciii najvišjega mesta v pičlem letu dni. Gozdarji LR,S mo
ramo čestitati zagrebškim tovarišem, ker so uspešno izvršili to ogromno nalogo 
in s tem izpolnili znatno vrzel v naši stroki. 

Potreba po strokovnem priročniku ki bi obsegal vso materijo gozdarstva, 
zlasti glede na naše specifične razmere, se je pokazala že zdavnaj pred to vojno. 
Ugotovilo se ie, posebno pri strokovnih gozdarskih izpitih, da mladim inženir
jem manjka strokovnega vodnika skozi prakso. Zato tudi ni bilo naše strokovno 
delo na zadostni višini in često je bilo treba za rešitev konkretnega problema 
porabiti nesorazmerno veliko truda in časa. Seveda je treba tudi to poudariti, 
da se je zaradi pomanjkanja naše domače izvirne literature naše delo v pre
teklosti naslanjalo zgolj na nemško šolo in strokovno slovstvo, kar nas je mno
gokrat zapelialo v golo posnemanje. 

Danes stojimo pred obnovo porušene dežele, pred industrializaciio in so
ciaIizacijo, torej pred popolno preobrazbo naše zemlje in našega človeka. Za 
izvedbo tega dela nam je potreben na vseh področjih, posebno pa na gospodar
skem,. izredno dobro iZUrjen strokovni kader, ki se ne bo lovil po meglah dile
tantizma, temveč bo znal vsako postavljeno nalogo strokovno brezhibno rešiti. 
Seveda je pri tem osnovnega pomena pogoj, da naš strokovni kader osvobodimo 
vseh, iz preteklosti podedovanih napak. Zato menimo, da je bil v to delo upra
vičeno vložen ves napor, čeprav je bilo vsakega sodelavca težko nadomestiti 
v produkciji. Lahko rečemo, da je institut to svojo ogromnb nalogo uspešno 
izvršil v veliko zadovoIinost vseh jugoslovanskih gozdarjev. R,es je. da opazimo 
sem in tja nekatere nedostatke in improvizacije, ki pa so neizogibni, če raču
namo v kako kratkem roku je bil material za knjigi zbran, napisan in tiskan. 
Vendar lahko rečemo, da imamo zdaj jugoslovanski gozdarji priročnik, ki prav 
v ničemer ne zaostaja za podobnimi knjigami v zamejstvu in ki ga bo lahko 
uporabljal vsak gozdar v praksi. Nobenega dvoma ni, da bodo naslednje izdaje 
odpJavile vse tiste male nedostatke, ki se bodo pokazali v tej prvi izdaji. 

~Š uma r s kip r iru čni k" obsega dve zajetni knjigi. Prva knjiga ima 
sledeča poglavja: .Mere . .Matematični zapiski in matimatičIle tabele. Geodeziia. 
Tehnična in gradbena m.ehanika. Gozdno stavbarstvo. Vodno stavbarstvo. Ure
janje hudournikov. Gozdna prometna sredstva. Analiza cen gradbenih del 
v gozdarstvu. Pogonski stroji. .Meteorologija in klimatologija. Pedologija. Biolo
gija drevja. Dendrologija. Gozdne zadruge Jugoslavije. Gojenje gozdov; Goli 
Kras. Teme1ii parkiranja. Vsega 768 strani. 

Druga knjiga pa obsega naslednja poglavja: Varstvo gozdov. Dendrometriia. 
Urejanje gozdov. Anatdmiia lesa. Racionalizacija gozdnega dela. Izkoriščanje 
gozdov . .Mehanična predelava lesa. Kemična predelava in obdelava lesa. Trgovina 
z lesom. Osnovne vede o upravi gozdov. - Vsega 806 strani. 

Kakor vidimo. so v teh dveh knjigah obdelane vse diSCipline modernega 
gozdarstva. Posebno pa ie poudarjena produkcijsko predelovaina skupina, kar 
zelo ustreza že zategadelj, ker se danes vse boli stremi po bifurkaciii gozdar
stva. Ta težnja bo prišla gotovo do izraza pri vlaganju maksimalnih naporov 
vseh strokovnih kadrov za industrializacijo države. V knjigi bo našel gozdar 
za vsakdanjo prakso vsa potrebna navodila in tabele ter veliko število podatkov 
in analiz .. 

.Morda ne bl bilo napak opozoriti na nekatera izboljšanja, ki bodo po
trebna pri poznejših izdajah. Analizirajoč obseg poedinih predmetov in poglavij 
dobimo vtis, da material ni razdeljen dovoli načrtno. Tako ima n. pr. dendro
logija enako število strani kakor gojenje gozdov, medtem ko je oceni evanje 
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vrednosti gozda povsem izpuščeno, tudi dendrometriia in urejanje gozdov skoro 
izgineta (skupaj. 50 strani!) v obilnosti celotnega dela. Prav tako je slabo 
zastopana ekonomika s svoiima vejama trgovino in gospodarsko geografijo, ka
kor tudi gospodarska politika. Tudi Krasu, našemu velikemu gospodarskemu pro
blemu, bi bilo treba posvetiti več pozornosti. Povsem prav je, da je industrija 
dobila znaten obseg, toda tehnični predmeti v prvem delu zavzemajo mogoče 
nekoliko preveč prostora; posebno odvišno teoretiziranje bi bilo treba izpustiti, 
ker obstoje za to druge učne knjige. Tu bi pa bilo treba podati malo več ma
teriala iz prakse. Končno bi bilo treba še omeniti, da se nekateri predmeti za
radi pomanjkanja lastnih izkušeni naslanjajo preveč na tujo literaturo. To se 
opaža prav posebno pri tistih piscih, ki se ne bavijo, ali se niso praktično bavili 
s predmetom, ki ga obdelujejo. Omenjene pomanjkljivosti pa vendar ne zmanj
šujejo velike vrednosti dela. 

Knjiga je tiskana na nekoliko slabšem papirju in z nekoliko predrobnimi 
črkami, kar pa je pri današnjem času razumljivo, posebno če pomislimo, da so 
izdajatelji stremeli za tem, da bi bila cena čim nižja. 

Obe knjigi "Šumarskega priručnika« veljata v subskripciji 440 din, vsaka 
posamezna pa po 220 din. Knjigotrška cena zanju pa je 580 din ali za vsako 
290 din. Kdor je naročil prvo knjigo v subskripciji, mora zahtevati drugo knjigo 
s posebnim dopisom, če jo hoče prejeti po znižani ceni. Naročila sprejema 
"Poljoprivredni nakladni zavod Hrvatske«, Zagreb, Strossmajerjev trg 12. 

Knjigo toplo priporočamo vsem gozdnim in lesnim strokovnjakom ter vsem 
tistim, ki iih zanimajo· gozdarska vprašanja. Ing. Rudolf Civ idi ni 

Ing. Mirko Šušteršič: Tablice za določanje lesne zaloge sestojev po 
okularni cenitvi debelinskih razredov. Ljubljana 1946. Založil avtor. 

Drobna, skromno opremljena knjižica ing. Mirka Šušteršica predstavlja zelo 
važno pridobitev za slovensko strokovno gozdarsko literaturo. Pisatelj je načel 
vprašanja, ki so Ilekako visela v zraku; vsi smo čutili, da nekaj važnega še ni 
rešeno, pa vendar se o tem ni mnogo pisalo. 

V novejši praksi smo uporabljali skor o izkljnčno tako zval1ie objektivne me
tode za ugotovitev osnovnih elementov pri urejanju gozdov ali za opis sestojev. 
Zalogo lesa v sestoju smo izračunavali na osnovi izmer premerov in višin. Te 
objektivne metode imajo predvsem to prednost, da jih lahko uporablja vsakdo, 
ki teorijo obvlada. Poleg tega se pri objektivnih metodah lahko računsko določi 
stopnja točnosti, če se držimo normalne vestnosti in točnosti pri delu. 

Te objektivne metode pa imajo tudi svoje neugodne strani. Primerne so 
predvsem za velike gozdne komplekse, za velike in eno!ične sestoje, manj pa 
so prikladne za kmetske gozdove, kjer se slika menja tako rekoč na vsak korak. 
Razen tega so pa te metode tndi dokaj drage in počasne. Dostikrat smo prisilieni, 
da v najkrajšem času damo podatke o gozdovih; ob takih prilikah objektivne 
metode ne morejo ustrezati. Zato je nujno in potrebno, da se strokovniaki nauče 
tudi hitre, približne metode cenitve gozdov, tako imenovane okularne cenitve. 

Pisatelj je pravilno poudaril, da okulama cenitev gozdov zahteva mnoga 
večje sposobnosti, da je težja iiI da io more uspešno vršiti samo tisti, ki ima 
zadostno osebno izkušnjo. 

V posebnih primerih moremo tudi okularni cenitvi priznati upravičenost 
in določiti tej metodi dela pravilno mesto. Toda na drugi strani ne smemo preiti 
v drugo skrajnost, da bi namreč zanemarili objektivne metode cenitev, ki so tako 
rekoč edina možnost urejanja gozdov po kontrolni metodi. 

Še važneje se mi zdi to. da so bile obenem s teoretičnimi navodili za oku
lamo cenitev izdane tudi tablice za določitev lesne zaloge sestoj ev. 

Te tablice so sestavIiene na drugi osnovi kot razne nemške tablice odonosu 
in prirastku v gozdih. Tablice nimajo starostnih razredov, temveč samo debelin
ske razrede. Znano je, da naši gozdovi, zlasti kmetski, niso enodobni, temveč 
se v teh gozdovih gospodari po prebiralnem načinu. 

Pisec logično in dosledno utemeljuje pravilnost svojih tablic, toda končno 
odobritev jim more dati samo praksa. Dr. ing. Rudolf Pip aTI 
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Dopisi 
NAVADNIBEDRENEC 

Pimpinella saxifraga - zdravilna trava 
proti mahlriji. 

V vasici Jovova pri Miholiski v Kor
dunu sem spomladi 1944 spoznal no
vega prijatelia Miloša Milienoviča, po 
poklicu mehanika in kovača, ki ie lju
dem požganih vasi popravljal vsako
vrstne železne potrebščine. Pot me je 
večkrat zanesla mimo njegove hiše in 
vsakokrat sem se rad ustavil ter po
kramljal z njim. 

"Vidite,« pravi ob neki priliki Milje
novic, "človeštvo se ie ob splošnem 
napredku zelo odtuiilo prirodi in je 
poznavanje narave ne samo pri mest
nih liudeh, temveč tudi pri nas na vasi 
zelo skromno. Mnogo je tega, kar je 
bilo v starih časih dobro in cenjeno ter 
bi tudi danes ustre:r.alo našim razme
ram in potrebam, toda \judje so to za
vrgli. Ne mislim tu ravno platnenih 
oblek in narodnih noš. Sami ste videlI, 
kako so v Liki in Bosanski krajini svo
jo dobro in enostavno domačo peč, ki 
troši malo drv in odlično greje, zavrgli 
za manj vredno in drago železno peč. 
In kako so znali stari ljudje v naprej 
dobro pogajati vreme, ker so naravo 
dobro opazovali, in bili od nje vse boli 
odvisni, kot smo mi danes 1 Pri opazo
vanju in razlagi narave je bilo mnogo 
vraž, toda tudi mnogo stvari, ki so 
jih znanstveniki priznali za pravilne in 
točne. Skoro za vsako bolezen ima 
narava svoja zdravilna zelišča, ki jih 
pa pozna le še kaka stara ženica. po
znavanje zdravilnih zelišč se ie kot rod
binska tajnost podedovalo od roda do 
roda. Danes pojema uporaba zdravilnih 
rastlin predvsem zaradi lekarn, moder
nih zdravil in preganjanja »mazaštva«, 
pod čemer se razume vsako zdravlie
nje brez zdravniške diplome, čeprav 
samo z naravnimi zelišči. Kot ljudska 
zdravila so priznana le ona, kateriIl 
zdravilni učinki so preveč očividni, da 
bi se dali zatajiti. 

Povedati vam hočem svoj lastni do
življaj: 

Mislim, da je bilo leta 1937., ko me 
j,e hudo in dolgo (več ko pol leta) tre
tla malarija. Kinin mi ni pomagal in 
bolezen me je tako zmučila, da sem 

od 90 kg svoje teže padel ravno na po
lovico. Takrat sem živel v Karlovcu. 
Ko sem nekega dne prišel prav slab 
domov, mi je neka stara žena nabrala 
koren neke trave v živi meji in mi 
svetovala, naj ga skuham in čaj po
pijem. Poslušal sem jo; takoj po pr
vem čaju je malarija izginila in se ni 
nikdar več poiaviIa'. Cesar kinin ni 
zmogel, ie dosegla trava, ki ii niti 
imena ne vemo, a ki raste povsod 
in to brez vsake koristi. Povedal sem 
ta primer zdravniku okrajnega pogla
varstva v Vojniču in mu pokazal zdr~
vilno travo. Mož se je sicer zanjo za
nimal, toda, ali je bilo kaj iz tega, ne 
vem. Najbrž nič«. 

Priznati moram, da spadam med 
\judi, ki glede novotarij niso preveč 
skeptični, - marsikdo imenuje to lall
kovernost - pa sem si tudi to čudo
vito travo dobro ogledal in si jo za· 
pomnil. 

Cez čas sem v vasi Trkulji pri Tu
šiloviču v Kordunu videl človeka, ki 
ga je neusmiljeno tresla malarija. V 
sramoto si moram priznati, da selIl se 
niegove bolezni zelo razveselil, ker 
sem se takoj spomnil Miljenoviča in 
njegove čudodelne trave. Priporočil 
sem jo bolniku in krajevnemlI odboru. 
In res! Ko je neki odbornik iz Trku\] 
kmalu potem prišel na Okrožni NOO, 
me je takoj poiskal in mi sporočil: »To
variš, z onim zeliščenl si še istega dne 
ozdravil bolnika, on pa je pomagal že 
drugima dvema.« 

V maju 1945 sem nekemu vseznalcu. 
tov. Silvestru Košari v Pazinu poka
zal to brezimeno travo. »Ne vem za 

, njeno ime, toda jo poznam in vem, da 
ii pravijo »malarifuga«, je odvrnil Ko
šara. Malarifuga bi pomenilo Prav za 
prav, da trava beži pred malarijo, 
medtem ko je ravno narobe. 
Končno me je strokovna botanična 

knjiga poučila, da je ze!išču ime Pim
pineIla saxifraga. Knjiga pove o njej 
celo to, da pobiia malarično vročico. 

To travo sem našel vsepovsod: na 
apnenih in na kislih tleh. Najrajši se 
med ostalimi travami drži glogove ži
ve meie. Kadar živi v senci, ima skor o 
okrogle nazobčane lističe, razmeščene 
nesimetrično v parih na peclju. Pri 
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polnem soncu pa so lističi popolnoma 
simetrični in boli podolgovati. Zrasfe;' 
kolikor sem se prepričal, tudi do 30 cm 
visoko, posamezne zeli pa so včasih 
prav miniaturne. Listje je praviloma 
fino nazobčano. Včasih pa so na isti 
rastlini lističi z zelo. velikimi in ostri
mi zobci tako, da fe lahko spravijo v 
dvom, ali res pripadajo isti ras11ini. 
Koren je podoben korenini peterši!ia 
in je penetrantnega duha. Korena bl 
se dalo zbrati ogromne količine. 
Če se je zelišče pokazalo zdravilnu 

v Kordunu v mnogo primerih, ako lv 
v Istri poznaio kot »malarifugo« in ]i 
botanična knjiga priznava to zdravi1nu 
lastnost, ii tudi mi lahko zaupamo in 
posvetimo več pozornosti. 

KR.AGULJ V VEŽI 
Prav gotovo se ne zgodi vsak dan, 

da bi priletel kragulj sredi belega dne 
v stanovanjski prostor uslužbenca goz
dne uprave Snežnik. 

Gotovo vam je znano, kie leži grad 
Snežnik. Ob njem stoje tudi gOsI:odal
ska, upravna in stanovanjska poslopja. 
Pred temi poslopji se razprostira lep 
park, za njimi pa temni smrekavi in 
bukovi gozdovi. Ponoči skovikajo tam 
gori sove, podnevi pa krožijo v vrta
glavih višinah kragulji, ki imajo bistre 
oči za kokoši snežniškega naselja. 

Lepega dne v decembru, ko so se
deli prebivalci Snežnika pri kosilu, je 
bilo slišati pred stanovanjem snežni
škega vrtnarja nenavadno kokodaka
nie, vmes pa neko besno prhutanje. 
Velik kragulj je obdeloval najlepšo 
kokoško grajskega naselja. Hipoma je 
bilo vse v perju in komaj je vrtnar po
gledal skozi vrata, že je kokoš zbežala 
ob poslopju kakih petnajst motrov da
leč ter po stopnicah v vežo našega 
knjigovodje, da bi si ]Jri liudeh poiskala 
zavetje. Pa pravimo, da je kokoš ne
umna! Kai še! Naša kokoš je to trditev 
ovrgla. 

Kajpak jo je kragulj ubral za njo. 
'V'veži je šele nastal pravi boj: napad 
in obramba, o čemer so pričali novi 
šopi perja, razmetani po podu. 

Ob tem se je zdramil del snežniške
ga ženskega zbora. Zena knjigovodje 
je hitro zaprla vežna vrata, pograbila 
metlo in začela na vso moč udrihati 
po sovražniku kokošjega rodu. Koliko
krat ga je zadela, je seveda drugo 
vprašanje. Kajti kragulj je hitro opazil, 
da ima sedaj opravka z odraslimi dvo
nožnimi boj evnicami. 

Metla je kar naprej pela svojo ne
milostno pesem, toda kragu!ia ni vec 
dosegla, ker se je le-ta v vijugah za
letaval na vso moč zdaj v eno, zdaj 
v drugo okno. 

Ko pa je žena knjigovodje opazila, 
da je pri prvem oknu riotranja polo
vica odprta, zunanjemu oknu pa manJ
ka šipa, je zaslutila nevarnost in po
zvala blagajničarko, naj odpre svojo 
sobo. Od tam pa se ie oglasiJo: »Za 
vse na svetu ne odprem! Saj mi pošast 
lahko oči izkljuje '" 

Zunaj pod oknom, v katerega se ie 
kragulj zaletaval, je medtem stražila 
vrtllarjeva Ivanka. 

"Vraga! Le kje so danes dedci, da ni 
nobenega blizu!« je vpila blagajnicarka 
v svoii sobi. Zena knjigovodje, ki 
je od vsega ženskega zbora pokazala 
največjo hrabrost, je še vedno neutrud-
110 opletala z metlo, seveda ni nikdar 
zadela. 

Ker paje vsake lepe ali nelepe glas
be enkrat konec, se ie navsezadnje tudi 
kragulj naveličal komedije, ki bi jo z 
njim rade uganjale dolgolase dvonož
ke. Dvakrat, trikrat se je zaletel v 
okno, potem pa smuk! - v zlato 
prostost. 

Vrtnari eva Ivanka je sicer poskočila 
pod' oknom in z vso silo zamahnila .z 
rokami, ampak kragulj ie ta čas plav:al 
že visoko pod jasnim nebom. 

Stanko Tro š t 

Dopisuite V Gozdarski vestnik! 
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Gozdarski vestnik 

Slovenci smo znani po svoji knjižni, časopisni in revialm~ produit
tivnosti, po leateri zavzemamo v kulturnem svetu eno izmed prvih meSi. 
Vendar pa kljub odločilnemu pomenu gozdarstva za ljudsko blagostanje 
nismo imeli do l. 1938. nobenega gozdarskega lista. 

V prepričanju, da je strokovni list za gozdarstvo in lesno industrijo 
ter trgovino nujno potreben, smo v začetku l. 1933. zasnovali okvirni 
načrt za ustanovitev takega li'Ha, nakar smo začeli s pripravljalnimi deli, 
ki so trajala do konca 1937. leta. Prvo leto smo se po vsestranshem raz
mišljanju odločili, naj list, da bo kar najbolj ustrezal svojemu namenil, 
izhaja mesečno. Drugo leto smo hritično pretresli ureditev več sto Jo
mačih in tujih mesečni/rov ter si po temeljitem študiju lIstvarili smernice 
za urejevanje našega strokovnega glasila. Tretje leto smo si ogledali 
razne časnikarske ustanove in si sestavili načrt za upravo lista. Četrto 
leto je bilo posvečeno izpopolnjevanju načrtov tako glede na urejanje 
in upravljanje lista kakor tudi glede na oglaševanje, propagando in pri. 
dobivanje sotrudnikov. Peto leto smo pripravili članke in zbrali gradi vo 
za prvo polletje prvega letnika. Vseh pet let pa smo poleg tega vztrajno 
nabirali nasl011e eventualnih bodočih naročnihov. 

Ko smo končno ves načrt še ponovno do podrobnosti proučili, srn o 
po petletnih tihih in nesebičnih pripravah takoj v začethu 1938. leta 
ustanovili konzorcij Gozdarskega vestnika, h kateremu lahko pristopi 
vsakdo, ki mu je pri srcu napredek našega gozdarstva. Predstavništvo 
konzorcija smo ponudili IjulJljansl.i podružnici Jugoslovanskega gozdar
skega združenja (sedaj Slovensko gozdarsJco dmštvo v Ljubljani), ki je 
ponudbo sprejela; tako je sredi januarja 1938. leta izšla prva številka 
prvega slovenskega gozdarskega časopisa. 

Kmalu so se začeli priglašati naročnild in sotrudnild, ki so ornogo
čili nadaljnje redno izhajanje lista. Ob koncu tretjega letnika si štejemo 
v dolžnost, da se iskreno zahvalimo vsem dosedanjim sotrudnikom, na
ročnikom, svetovalcem in prijateljem našega lista za njihovo koristno 
sodelovanje, lei je listu dalo njegovo življenjsko upravičenost. Posebej 
moramo omeniti gozdarski odsek bans/i;e uprave, Slovensko gozdarsko 
društvo, banovinski odbor za propagando gozdarstva, Mariborslw 
tiskarno, gg. ing. A. Šivica, ing. C. Božiča, prof. J. Košorja in prof. 
F. Baša, ki so v tem triletnem obdobju vsak na svoj način listu obilo 
koristili in pomagali. 
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Vendar pa še marsikdo, ki bi lah/ra, doslej ni naročil Gozdarskega 
vestnika. Zata pričakujemo, da bodo nekateri gozdarski inženirji in go
zdarji, Id so naročeni samo na tuje časopise, naročili tudi svoj domači 
strolcovni list in začeli v njem sodelovati, Brez dvoma ba v korist tudi 
gozdnim posestnik am, če se v še večjem številu nUl'oče na svoje glasilo, 
saj jim bo list s svoja bogato vsebina obilna povrnil skromna naročnino, 
Prav talca bi bilo prav, da Zogarjem in lovskim čuvajem, ki si od svoje 
shromne plače težko odtrgajo denar za naročnino, nUl'oče list njihod 
delodajalci, v lcaterih intereszz je, da se njihovo gozdarsko osebje v svoji 
stroki čim bolj izobrazi. Precej lesnih trgovcev še ni naročilo lista: vsi ti 
naj pregledajo prve tri letnilre ali povprašajo o listu. svoje stanovske tova
riše, pa se bodo prepričali, da je list prav talro namenjen tlLdi njim.~ 
Gozdni delavci naj zahtevajo list v gostilnah, kjer se hranijo, vsi ostali 
prijatelji gozdarstva pa v planinskih kočah, hotelih in lcavarnah. !jale, 
ki bi list rade naročile, pa nimajo zanj razpoložljivega kredita, naj le
tega zahtevajo na osnovi priporočila prosvetlIega oddelka banske uprave 
IV. štev. 946611-1989. 

Vse velike in male ovire, ki so nam zastavljale v prvih treh letih 
naša pot, smo premagali z vztrajnim delom; pri tem smo bili deležni 
mnogih dejanskih podpor, pobud in koristnih nasvetov, Danes laMro 
mirno ugotovimo, da je Gozdarski vestnilc strokovno glasilo v s eg cl 

slovenskega gozdarstva, lesne trgo"L1ine in industrije. Tak hoče Gozdar
ski vestnik v interesu splošnosti ostati tudi v prihodnje; nihdar ne bomo 
dovolili, da bi naš list postal glasilo samo ene ožje organizacije ali skll
pine. S tega razgleda je lahko Gozdarslri vestnik glasilo Slovenskega go
zdarskega društva, gozdarskega odseka bans/te uprave, odborov za pro
pagando gozdarstva, gozdne posesti, lesne trgovine, obrti in industrije, 
gozdnega in lesnega delavstv(t itd. 

Svoj smoter pa ba Gozdarslci vestnik v polili meti dosezal le ob 
nesebičnem delu vseh, Id želijo napredek slovenskega gozdarstva, lesIle 
industrije in trgovine, V se te vljudno vabimo k nadaljnjemu uspešnemu 
sodelovanju. 

Urednih 

GOZDARSKEGA VESTNIKA 
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o varstvu gozdov pred mrčesom 
Ing. S tanko S o toš e k (Maribor) 

Uvod 

Zaradi gospodarskega, socialnega in kulturnega napredka ljud
sLva varujemo gozdove pred škodljivimi zunanjimi in notranjimi 
vplivi. Var s t v o g o z do v vrše neposredno gozdni poses tniki,po
sredno pa nanj vplivajo tudi državne oblasti s svojo g o z d 11 o pol i
l ile o. Varstvo gozdov kakor tudi gozdno politiko uči in tolmači go
zdarska veda. 

Nauk o varslvu gozdov uči, kako naj gozdni poseslniki varujejo 
gozdove pred ljudmi, živalmi, rasllinami, uimami in naravnimi silamI. 
Gozdna varstvena dela so torej v tesni in neločljivi zvezi z vsenli 
drugimi gozdarskimi deli in s splošnim ljudskim stanjem; zato je 
za njih razumevanJe potrebna neka mera splošne izobrazbe z ustrez
nim znanjem živalsLva, rastlinstva, vremenoslovja, gojenja, izkorišča
nja in urejanja gozdov, gozdne uprave in politike, zakonitih pred
pisov ild.; za njihovo pravilno izvrševanj e pa je potreben še go
spodarski smisel in zadovoljivo gospodarsko stanje gozdnih posest
nikov. 

Najtežje je varslvo pred ljudmi. Mnogi gozdui posestniki nimajo 
namreč dovolj gozdarskega zn~U1ja in ne gospodarijo strokovno 
pravilno, pri čcmer pa se čestokrat 1liti ne zav'edajo, kako v·eliko 
škodo delajo v lastnem gozdu in kako s svojim početjcm izpostav
ljajo raznim nevarnosLim Ludi sosedna gozdna posestva, ostala zem
ljišča in naprave. Tudi ui malo takih, ki ne morejo varovati svojih 
gozdov zaradi hude gospodarske stiske ali pa pravic, ki jih imajo 
druge osebe v njihovih gozdih. Nekateri gozdni poseslnikiškoduJejo 
gozdovom iz lahlwmiselnosli ali kake druge osebne napake. Pred 
samim seboj lahko gozdni posestniki obvarujejo gozdove s poglab
ljanjem svoje splošne in strokovne izobrazbe, z upoštevanjem navodil 
državnih gozdarskih oblasti in z izboljšuvanjem svojega ekonomskega 
stanja. Tudi tuji ljudje s tatvinami, ognjem, pašo, raznimi poškod
bami 1. dr. občutno škodujejo gozdovom. Pred temi lahko zavarujejo 
posestniki svoje gozdove s pomočjo varnostnih organov in zakoni
Lih predpisov. 

Pred živalmi varuj e gazdan: pnwilno gozdarstvo, ki zavisi v 
največji meri od človeka. Varovati pa je treba gozdove pred doma
čimi živalmi, dlalmsto divjadjo, nelovnimi gIodayci, pticami in mrče
som (žuželkami, gri nj am i, črvi ter polži). N eka Lere živali so gozdu 
stalno škodljive ali koristne, druge zopet nekaj časa in v nekih 
razmerah koristne potem pa Izopct škodljive. Nekatercgozdu koristne 
živali so včasih nevarne ljudem ali bližnjemu l1egozdnemu gospodar
sL vu, V vsakcm primeru je treba vsestransko p'receniti njih korist
nost ali škodljivost ter varovali koristne in zatirati škodljive živali. 
Pri tem pa sc moramo zavedati, da so vse koristne in škodljive 
gozdne živali nujno poLI-ebcn sestavni del gozdne združbc, ki more 
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živeti skupno življenje le v naravnem ravnoležju. Zato ni naloga 
varstva gozdov, da popolnoma iztrebi vse škodljivce, temveč da 
omeji njihovo število in ga zniža na neškodljivo količino. 

Pravilno gozdarslvo mora nadalje npoštevati tndi varstvo gozdo\' 
pred rastlinjem, in sicer pred gozdnim plevelom, pred zajedalkami in 
glivami. 

Pod varstvom pred uimami pa razumemo varstvo pred slano, 
yTočino, vetrom, vodo, snegom, poledico, ledom, točo, plazovi in 
peskom. 

Vsa ta varstva so potrebna predvsem zato, ker posega člov,ek 
v življenje gozdov tako, da kvari za ljudi potrebno ravnotežje na
ravnih sil v življenju gozdne združbe. Mnogi naši gozdovi so preveč 
ali nepravilno izsekani, napačno gojeni in iZkoriščani, neurejeni in 
poškodovani ter zato oslabeli. Potrebno bo posvetiti več pozornosti 
varstvu gozdov, ela tako zvišamo njihovo donosnost ter obvaruJem() 
druga zemljišča in korislne naprave, ki so odvisne od obstoja in 
stanja gozdov. Po izčrpanosti naših gozdov in neugodnih vremenskih 
razmerah moremo sklepali, da bodo naši gozdovi v bližnji bodočno
sti zelo izpostavljeni raznim boleznim, zlasti še boleznim, povzro
čenim po mrčesu. Ta ugotovitev nas sili, da nakažel110 nekaj splošnih 
osnovnih smernic za varstvo goidov pred mrčesom. 

Varstvo gozdov pred mrčesom 

Zuž·elke 

Glavni gozdni mrčes so žuželke, male živalce brez notranjega 
ogrodja, ki imajo telo obdano z obročkaslim roženaslim oklepom in 
razdeljeno na glavo, oprsje in zadek. Za gozdarstvo najvažnejše 
žuželke so hrošči in metulji, pa tudi kožokrilci, dvokrilci, ravnokriIci 
in kljunate žuželke. Hrošči in metulji se preobražajo: samice ležejo 
jajčeca, iz njih se iz.ležejo Učinke ("črvi") ali gosenice, ki se spl~e
menijo v bube ali zapredke, iz katerih končno zJelijo zrele žuželke. 
Razvite dorasle žuželke živijo, uživajo hrano in se plodijo v zraku 
ali pa na drevju, grmovju, drugem rastlinju, na živalih, na tleh ali 
v. zemlji, kjer letajo, tekajo, skačejo, se plazijo, plezaj o, vrtajo, 
rijejo, plavajo, se spuščajo po spredenih uHih itel. Jajčeca ležejo na 
rastlinske in živalske dele ali pa vanje, dalje na Ua, v zemljo ali 
drugam. Ličinke ali gosenice lazijo, plczajo, vrtajo, rijejo ali se 
spuščaje, po spredenih nitih in živijo v gozdu podobno življenje kot 
zrele žuželke, samo da se ne plodijo in ne letajo in da porabijo 
navadno mnogo več hrane. Eube, ki predstavljajo posebno življenj
sko stopnjo žuželk, se ne hranijo in ne gibljejo, dokler se iz njih 
ne razvijejo zrele žuželke. Razvoj žuželke iz jajčeca v ličinko, bubo 
in zrelo žuželko je za vsako stopnjo že vnaprej časovno Odmerjen 
in je za vsako vrsto v določenih krajih in znanih vremenskih raz
merah znan. Tako poznamo žuželke, Id imajo venem letu več rodov 
ali pa le en rod kakor tudi žuželke, ki imajo en rod v dveh, treh 
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ali več lelilI. zuželke zauzlvajo živalsko ali rasLHllsko hrano; prve so 
IJo večini gozdu koristne, druge pa škodljive. 

IC ori s tne ž u ž 'e 1 k e korislijo gozdu posredno, ker zmulljšujej o 
šlevilo gozdu škodljivih žuželk, III nepo:;redno, ker razllašajo plod 
za oprašit,ev cvetov. l\"ujezdllild uničujejo gosenice in bube melulje,', 
ličinke iu bube hroščev, lislne uši, molje, riJčkarje in jajčeca raznega 
mrčesa; goseničarke olmžujejo ličinke vseh \Tsl; po1onicc zatirajo 
uši in drug mrčes; izredno korislne so gozdne mravlje, saj unici eno 
samo večje mravljišče vsako leto desel milijonov žuželk; grebače in 
brzd se lolevajo gosenic raznih meluljev, lrepelalke, tellčlčaricc in 
strigalice pa uši in ličink lel' bub raznega mrčesa. PolQg žuželk so 
omembe vredne še strige in pajki, ki uničijoogromile množim' 
mrčesa. Ceprav poberejo Ludi nekaj koristnih žuželk, je yendar na
vadno 11jih korist v primeri s škodo 'daleč večja. 

er o z el u š k o clI j ive ž u žel k e in njihove ličinke ali gosenice 
razjedajo vse dele gozdnega elrevja in rasLlinja lel' zmanjšujejo lesn~ 
priraslek in slabijo drevje, tako da j)ostane neoelporno proti bolez
nim in uimam, zaradi česar propadejo mnoga drevesa in lueli celi 
gozdovi. Med hrošči so zelo škodljivi rjavi hrošči, ri1čkarjil), helinarji, 
ličarji, lubadarji:!), rogini, lepenjci, grizlice, prelci3), zavijači in molji. 
Zelo škodljive so posredno lucli vse tisle žuželke, ki jih prišlcnullo 
samo li. škoclljivil11, sreelnješkodljivim in maloškodljivil1l žuželkam, 
ker lahko oslabijo drevje in gozdne sesloje do lake merc, ela se nato 
naseli na njih zelo škodljiv mrčes ali ela jih načnejo nevarne glive. 

Isla \TsLa žuželk gre večinoma samo na določene dele istega 
nIi soroelnega drevja in izmed Leh mnoge samo na mlado ali pa 
sumo na slaro eh-evje. Poškodbe so najbolj nevarne iglasbemu drevjn, 
ker živi več vrst škodljivega mrčesa le od iglavee\' in l{:er le-ti ne 
1110 rej o odganjati novih poganjkov. Najbolj izpostavlJena je s nrrelm, 
za njo hor, nato macesen, najmanj pa jelka. Najhitreje oslabijo in 
propadejo podmladek, mladovja in srednje stari sesloji. l'IIed lisLna
tim drevjem je mrčes najbolj nev,arell hraslu, nalo bukvi, topolu iu 
vrbi, manj brezi in jelš}, še manj gabru, javoru in jcsenu, najmffilj 
pa robiniji. Seveela so pri vsem tem možne ludi izjeme, ki zm'isijo 
od krnjevnih in kakšnih drugih posebnih razmer. 

l) Rjavi boroy rilčkar (Hylobius ubielis L.) je uničil letu 1935. IlU Jezer
skem sumo dve~a posestnikoma nad 2D.OqO sadik. (L'ctno })ol'?čilo 

odseka banske uprave o gozdal'stvu III IonI za leto 1936.) 
Pred 70 leli so se lllbadarji y naših krajih razI1l11oži]i tako nevarno, 

da so oblasti izdale zelo stroga nayodila za njih pol"onča,'anje. Tedaj je 
spisal gozdarsld nadzornik Ivan SaI z er za pouk ljudstva po nalogu polje
delskega ministrstva brošurico "Kratek opis smrekoyega lubadarja s po
dtikom l1jegovega pokončevanja" (Ljubljana, 1876). 

8) Pred 80 leU se je razširil iz severne Evrope y sr,ednjo sn1l'cko'~ 
prelec (Liparis lllonacha L.), ki je v letih 1853. elo ~8(j3. opustošil gozd{)ve' 
yzhodne Prusije in zahodne Poljske na površini 40,282.500 ha tako, da je 
usahnilo 183,000.000 m3 lesa. Pred d<lbrimi 60 leti jc začel l)Ostajati i1e
vai'Cl1 tudi gozdov{)m tostran Donave; zato je dlU1ajsko kllletij~ko mini
sl:rstyo izdalo 1. 1892. brošurico "Smrekov prelec. njegovo življenje in zator", 
(la z njo 'Opozori tudi malega gozdnega l)Oscstnika na nc\'amega škodljivca. 
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Zuželke se najlaže naselijo na oslabelem drevju. Tako je drevje 
na neprimernih rastiščih, v slabo zaraščel1ih sestojih, na slabih 
tleh, Y nepraYilno gojenih ali napačno izkoriščanih sestojih, v toplih 
iu suhih legah ali sicer kakor koli poškodovano po ljudeh, živalih. 
rastlinah; gliyah in uimah. Na zdravo in močno drevje pa pridejo 
šele tedaj) ko se močno razmnože na oslabelem drevju in jim tam 
začne primanjkO\"ati hrane. 

Množina mrčesa 

V urejenem, dobro negovanem in zdravem gozdu je vsakovrsLne
ga mrčesa in škodljivih žuželk tako mulo, da niso gozdu nevarne. 

Mrčes se more razmnožiti do nevarne množine le, če nastopij o 
ugodne razmere za njegovo razmnoževanje. Na hitro razmnoževanje 
škodljivih žuželk ugodno vpliva stalno toplo vreme, suho vroče 
poletje, topli kraji, oslabljeni gozdovi in mnogo razpoložljive hrane. 
Veliko hrane dobijo škodljive žuželke v slabo gojenih in varovanih 
ter že poškodovanih sestojih, ki seveda niso dovolj odporni; mnogo 
hrane jimnlldijo zlasti veliki enodobni čisti sestoji, kjer gre mrces 
na vsa drevesa; mešani in raznodobni sestoji so bolj odporni, ker se 
mrčes navadno loti samo ene drevesne vrste. 

Razmnoževanje žuželk je treba zajeziti Lakoj v začetku; to se 
da doseči, če pravo'časno opazimo nevarno širjenje mrčesa in takoj 
storimo ustrezne ukrepe. V takih primerih ne bo škoda velika 
in tudi porabljeni varstveni stroški bodo razmeroma prav majhni. 

Ce pa se mrčes močno razmnoži, se iz svojih grwzdišč širi 
najprej v bližnjo okolico in nato zaradi iskanja hrane vedno dalje 
lel' načenja ludi zdrave sestoje. Kuga se v takih primerih širi veelno 
dalje in je navadno ni mogoče ustaYili.~) Izkušnje kažejo, da preneha 
nevarno širjenje v nekaj letih ,(pri nekaterih vrstah v treh do petih), 
ko se mrčes preveč razmnoži inz.c'lčne ginevali zaradi raznih bolezni. 
Toda mcd tem časom izdajo gozdni poseslniki ogromne stroške za 
zatiranje mrčesa, gozel pa se navadno kljub temu ne da rešiti; edino 
hitre vremenske, zlasti še velike toplotne spremembe lah1<:o ustavijo 
Lako nevarno širjenje škOdljivega mrčesa. 

') Kalastrofalno sušenje smrekovih sestojev sem videl leia 1930. in 
,1931. v zahodni in vzhodni Bosui; povzročil ga je vdiki smrekov lubadar 
(Ips typo~raphus L.), ki se je za(-el nevarno širiti leta 1929. in šele 1. 1932. 
in 1933: Je nje{tov'o š~evi!~. toliko padlo, da..ie postal nene:~r<'.n. M~tel11 
pa se Je POSUš:110 več nuhJonoy lll" smrelwvJa, ceprav so b~ll IzdanI var
nostni ukrepi že l. 1929. in je škodljivca uni:čeva10 več tisoč v ta nameU 
posebej najetih gozdnih delavcev pod vodstvom več desetin gozdarskega 
osebj a. Prof. Dralrltin Ves cli je ugotovil v "Bosanskem šumaru" (1930), 
da so se lubadarji nevarno razširili zato, ker je bila 1. 1928'. močna suša 
in je smrekovje 'JbiIno obrDdilo, leta 1928/29. pa je nastopila huda zima, 
ki ji je sledila t0.l?la in sQučna pomlad z zamrzliini tlemi (močno izhla))e
vanje vodne pare IZ drevesnih krošenj) in končno ker so bili sicer pravilni 
varstveni ukrepi prepozno storjeni, saj so lubadarji postali nevarni že pred 
letom 1929. K temu bi bilo še treba dodati neracionalno izkoriščrunje teh 
gozdov. 
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Preprečevalni ukrepi za varstvo gozdov pred 
mrčesom 

:\ajbolje je ohraniti gozdove y lakem stanju, ela jih škodljiyi 
mrčes sploh ne more načeli.°) Vse ukrepe, ki jih v ta namen 
storimo, imenujemo preprečevalne ali preventivne ukrepe, ker je 
z njimi lahko preprečili nastanek škode, s tem ela prehitimo škodlji,e 
žuželke. 

V prvi vrsti je potrebno, da imajo gozdni posestniki zadovoljivo 
gozdarsko znanje in ela pravilno gospodarijo. Najboljše varstvo! 
gozdov je njih pravilno gojenje, stalno nadzorstvo, primerno izko
riščanje in ustrezno urejanje. 

Zato je treba vedno in povsod gojiti rastišču in gospodarstvu 
najbolj prikladne drevesne vrsteG) v sestojih najprimernejše gospo
darske oblike; le tako bomo imeli v gozdu proti vsem nevarnosl~m 
odporna drevesa in sestoje. Izogibati se moramo kolikor mogoče 
velikih čislih enodobnih sestojev, in gojiti mešane sestoje, da tako 
preprečimo hitro širjenje mrčesa. Umetno in naravno podmlajanj.e 
je treba izvrševati sproti, prav lako tudi vsa trebljenja, čiščenja in 
redčenja, da tako ostanejo sestoji Y,edno prav zarastli. Ce pa imamo 
opustošene, zapuščene ali oslabele gozdne dele, je treba poskrbeti, 
da jih čim prej zboljšamo in spravimo v pravo stanje. 

Gozdove moramo pregledovati večkrat, in sicer v vseh letnih 
časih in po vsaki večji vremenski spremembi. Posebno pozornost je 
treba posvečati mrčesnim gnezdiščell1: slabo razvitim, oslabelim, po
škodovanim, polol1lljenil1l ali izruvanim drevesom in sestoj-em; redko 
zaraščenim sestojem, siromašnim ali podivjanil1l tlom; VelrOYllim, 
suhim in prisojnim legam; okolišnjim plazovom, cestam, železnicam 
in naseljem. Najnatančneje je treba vse pregledati zgodaj spomladi, 
po dolgi suši ali viharnem vremenu. Seveda moramo dobro poznali 
vse vrste poškodb in njihove vzroke, sker človek samo gleda, ne 
vidi pa ničesar in opazi nevarnost prepozno. 

Gozdove najbolje obvarujemo pred različnimi nevarnostmi, da 
preprečimo razmah mrčesa. Skodljivim žuželkam je treba nastavljati 

5) V letih 1909. do 1916. in 1920. do 1926., se Je posušilo v hrastovih 
gozdovih Hrvatske in Slavonije več 100.000 sredl1jestarih dobav, Id so dali 
okoli 2.000.000 m3 lesa. Sl~odo je povzročil hrastov prelec (Liperis dispar L.) 
v zvezi z mnogimi drugimi činilelji. Ob tej prilild je ing. Petar Ma n l() j ~ 
lov i IS zapisal: "Slwde, Id so nastale zaradi usihanja hrastovja, dokazujejo, 
da nikakor ni dovolj ~ozdove samo podmlajati ali zasajati, temveč jih je 
lreba tudi neprestano m dobro varovali". 

6) V neprimernem podnebju so n. pr. umetno zasajeni sml'ekovi, 
gozdovi v Dobravi (brežiški okraj), Beli krajini, na Dravskem in Murskem 
polju, v Slovenskih goricah in v Prekmurju. V njih se je zaradi tega pred 
10 leU llevarno razširila smrelwva grizlica (Nematus abietum Ing.), ki je 
zlasti v Dobravi in Beli krajini vrhove smrekovja J!Ovsem objedla. StOl''' 
jeno je bilo mnogo zatiralnih ukrepov; Entomološln zavod v Zagrebu je 
vršil celo praš,-enje z ročnimi in motornimi praši1kami in letali, toda uspehi 
so bili samo začasni. Trajen uspeh se bo dal doseči, le če se bo spre
menila vTsta drev.ia in se bodo v skladu z rasl.iščem začeli zasajati 11l'aslm'i, 
j-esenoYi, brestovi, hOl'ovi in drugi sestoji. ' . 
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"abe, ela polovimo sproLi vc!; mrče!;, b !;e jc iz kakršnih koli vzrokov 
začel množiti čez naravno mero. 

Varovati moramo koristne živali in se pri tem ravnati po kra
jevnih razmerah. Previdni moramo biti zlasti blizu poljedelskih 
zemljišč, kajti nekatere živali so gozdu koristn~J nekaterim kmetij
skim panogam pa škodljive. Na vsak način bomo varovali netopirje, 
krte, rovke, ježe, kukavi ce, deLle, žolne, vodebe, podhujke, hudour
nike, lastoviee, muharje, kobi1arje, škorce (če ni blizu vinogradov), 
pastirice, plezalec, brgleze, s1nice, palčke, škrjance, penice, višnjeve 
taščiec, !;lavee, rdečerepke, belorepec, stržkc, sove, kanje, postovke, 
galcbc, korislne žuželke, pajkovee, dihurje in nestrupene kače. Sem 
in Lja bo treba varovati tudi kune in podlasiee (če ui blizu hiš), jaz
beee (čc ni blizu njiv), ščinkavec, drozge in poljske vranc. Koristnih 
živali ne bomo samo yarovali, temveč jih bomo skušali tudi na novo 
naseliti in obdržati. 

V mrčes11ih gnezdiščih jc tl,:eba od časa do časa, i11 sicer pred
vsem spomladi, pregledati lislje, tla in sumljiva drevesa ter izvršiti 
poskusna obročkanja. Paziti moramo na morebiti objedene liste, 
nepravo barvo iglic in listov, črvi11e na lubju, smolne izcedke, 
mrčesno zalego, izgrizline in črvojedino na drevju in tleh, sušenje 
vej ter zbiranje koristnih živali, kar nayadllO kaže na večje množinc 
škodljivega mrčesa. 

Gozd bomo izkoriščali v mejah, ki jih dovolju}e gojenje in 
zahteva varstvo gOZdov. Ob vsaki priliki bomo odstranjali iz goida 
vse izruvallo, polomljeno, ovelo in poškodovano drevje (tudi sadike;. 
Velikih golih posek se bomo izogibali in raje nap:ravili več malih. 
Panje bomo puščali čim nižje, zlasti v iglastih gozdih, razen če 
nočemo z njimi zavarovati zemljišča pred snežnimi plazovi. Les 
iglastega drevja bomo takoj obelili, po potrebi tudi panje. Odpadke 
pri izdelavi lesa bomo pospravili na kupe ali v vrstc, izdelano blago 
pa pravočasno spravili iz gozda. 

Zaliraini ukrepi za varstvo gozdov pred mrčesom 

Zaradi !;labega slanja mnC!gih gozdov in zavoljO wemenskih 
razmer, ki so za razmnoževanje mrčei)a izredno ugodne, se ;;časih 
ml10žina mrčesa poveča do nevarnih meja. V lakih primerih je dol
žan gozdni posestnik storiti zatiraine ali represivne ukrepe za 
varstvo gozdov, da zmanjša število mrčesa in ga zatre do neškodljive 
mere. (:e mrčesa in ustreznih ukr,epov lIe pozna, je nujno potrebno, 
da prijavi grozečo nevarnost državnim gozdarskim oblastem. 

Najprej je treba ugotoviti poškodbe, nato vrsto škodljivih žuželk, 
čas, kdaj rojijo in legajo jajčeca, dalje življenje ličink ali gosenic, 
zabuhljenje, prezimovanje itd. Brž ko vse to ugotovimo, preoenimo 
škodo po raznih zunanjih znakih, ki tudi povedo, kako velika in 
nevarna je zalega. Takoj nato brez odlašanja ukrenemo vse po
Lrebno, pri čemer moramo upoštevati ''1'Sto mrčesa, vrsto gozda in 
druge odločilne činitelje. 
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Jajčeea, Hčinke, buhe in žuželke pobiramo in uničujclllO. Pobi
ranje jajčec se izplača le, če jih žuželke ležejo na kupe, ki se dado 
ostrgati, kol n. pr. jajčeca borovcga prelca, prstaničarja, hrastovega 
prelca (žvagarja), smrekovega prelca (umiške) L dr. Praktično je 
tudi, eln [ako jajčno zalego zmečkamo ali premažemo kar na deblu 
ali pa porežemo veje z zal.ego vred in jih sežgemo. 

Pobiranje ličink ali gosenic, z drevja, grmovja in drugega rasL
linja Lel' tal in izkopavanje le-leh iz zemlje v gozdu ni praktično 
izvedljivo in se izplača le v drevesnicah ali kvečjemu v zelo malih 
nftsadih, Dobro pa se obnese mečkanje, odrezavan}e in sezIganje 
goseničjih gnezd in kupov, n. pr, pinijedh sprevodnih prelcev, ho
rovih grizlic i. dr. 

Pobiranje bub je možno le pri lakih vrstah, ki se zabuhijo v 
tleh, kakor n. pr. borova sovka in boroy pedic, ali pa nizko na dre-
"esnih deblih. . 

Pobiranje doraslih žuželk je večinoma bolj polovičarsko delo. 
Prakticirmllo ga pa pri rjavem hrošču in velikem rjavem rilčkarju. 
Precej hroščev lahko ludi poiovimo na razne vabe, kakor na lovno 
lubjc, palice, kolje, deščice" veje, drevesa, mah, pesek, zemljo in 
jarke. Lol' z razuimi svellohnimi in dišečimi vabami ima le redko 
praktičen uspeh. 

Učinke, gosenicc, bube, zapredke in clorasle žuželke unlč[111o, če 
jih zll1cčkamo, zalol6cmo v zemljo, pre1ij<'1110 z 'Telo vodo, ali s 
sirupenimi raztopinami itd. 

Sadike z zalego populimo, yeje pa porežcmo in sežgemo. Oku
žena drevesa posekamo, pravočasno ohelimo in okužen les z lubjem 
sežgemo. . ' 

Hrošče, kalerih znlcga živi pod lubjem ali v lesu, lovimo z na
slavljanjem vab. V ta namen nam rahijo lovna drevesn. V gozdu 
poiščemo [aka drevesa, ki vanja tisti mn;es najraje leže jajčeca. Ko 
žuželke rojijo in se približuje čas, da ležejo jajčecn, - to je lla"adno 
zgodaj spomla'di, pri nelwlcrih vrs[nh pa tudi "es čas od pomladi do 
jeseni - lovna drevesa posekama, liC da bi jih oldesUIi. Za taka 
dreyesa so najpripravnejši nekoliko odprli, tonli in brezvdrl1i pro
slori. Oclberemo jih loliko. ela se na njih polovi vsa ne"arna zalega. 
Cc je zelo veliko mrčesa. je poll'c1mo veliko 10vnih dreves, oh ulli
čujo(~em širjenju celo nekaj 10Yllih sestojev! "sako lovno drevo naj 
ima svojo zaporedno številko. Gihanje mrčesa. zlasli. ko leže jajčeca, 
.ic treba ves čas vesino opnzovali. Cc opazimo, ela leže jajčeca turli 
Y zdravo stoječe dreyje, je to doIG.1Z, rla je llaslm'ljeuih premalo vab. 
Posphna loYna drevesa namreč s svojim duhom privablja.io žuželke. 
ki odlagajo svojo zalego najprej Y oslnhela posekana drevesa in šele 
potem v bolj orl porno drevje. Ko mrčes izlcže jajČ'cca. je 1 rrha pOrlvo
jiti pozornos! in kOIlčno "se okužena lubje ohc1iLi in grl sežg.:rli z Ji
{~inkal11 i ali hubam i vreel: Dri 1 em seveda moram o pazi Li, rla ne 
zanetimo gozdnega pož:lra. V svojo heležnico si zapišimo lego lovnj]l 
dreves, zaporedne šleviIke, rh1l1 nnslayilve, Yrslo mrčesa, dan, ko so 
se izlegla jaičeca, število z'l1ege i. rIl'., ela lahko kontroliram o uspeš
nost slor.ienih ukrepov. 
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Proti nekalerim Yl'slam mrčesa je uspešno obročkanje drevja, 
lako zlasU proli gosenicam borovega prelca in samicam zimskega 
pedica. 

Zalego v stelji pograbimo s steljo vred na kupe ill jo ulličilllO, 
lako 11. pr. bube borovega pedica ill borove sovkc. 

V zadnjih lelih rabimo tudi kemična sredstva, skalerimi za
strupIjamo ali drugače nničnjemo mrčes. Uporabljajo se prašiti, teko
čine in plini, ki jih nanašamo z omeli, šl{ropimo, brizgamo in stre
samo z ročnimi ali strojnimi pripravam i ali pa ysipavumo iz letal. 

Pomembni so tudi biološki ukrepi; koristne živali (sesalei, ptice, 
žuželke, g1ive i. dr.) umel no razmnožujemo, da ludi te zatirajo mrčes. 
Česlo priskoči na pomoi': narava samai ob toplem wemeIlU se izležejo 
ličinke in gosenice ali izletijo žuželke, ki jih nalo uniči hiter, ne
nuden mraz ali dolgo deževje. Sicer pa narava sama najbolje ureja 
šlevilo koristnih in škodljivih živali in njihove vplive. Zalo bi varstvo 
gozdov ne bilo tako težko in bi ne zahtevalo toliko stroškov, ko bi 
ljudje izkoriščali gozd v dovoljenih naraYl1ih mejah, kakor to uči 
gozdarska veda. 

SkIc}> 

Že iz lega splošnega orisa vidimo, da zable,",l va rsl YO sion'llskih 
gozdov mnogo truda in strošl;:oy, in ela jih bo zahtevalo še več, če 
se ne bo njihovo slanje zboljšal0 z umnejšimgozdarslvoIl1. Varstvene 
ukrepe bi morali sloriti vsi gozdni posesllliki brez izjeme, ker se 
mrčes. in drevesne bolezni širijo iz opusLošenih, zanemarjenih in 
slabo zavarovanih gozclO\' y zdraye in skrbno gojene sestoje. Zato je 
potrebno seznaniti z osnovnim gozdarskim znanjem vse gozdne po
'i'>cstnike in zvišati število upravnega in nadzornega gozdarskega 
osebja. 

Gozd naj ostane neusahljiv dobavitelj lesa! 
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Ne gojimo mahu y gozdih 
Lojze Muš i č (Slm'enj Gradec) 

Mah spada med najbolj raZSll'J eno priLlikayo gozdno ras Llinj e. 
Najdemo ga na kamenju, na "lažnih in suhih, slabo lwmoznih in 
Ležkih tleh, v kisli zemlji, močvlrjih in še na dreviu samem. po
sebno bujno se razrašča mah na nepropnstnih tleh smrekovega 
podllebnega območja (piectum). Nahira se pa tudi v nižinah na 
iloynatih Lleh, kjer se preveč sleljari. Mah, ki se leto za letom 
kopiči v debelih slojih, je za gozdno kulturo poguben (slika 1). 

Poseka in preveč izsekanigozd poslaneta domena razn~ga rasLli
nja, ki se po svoji prilagodljivosti, Lo je po svojih tako poedinskih 
kakor skupnoslnih zahlevah in laslnostih, bori za svoj p~roslor. Ce 
ne .poscžemo pravočasno v prh'odno dogajanje, dobi navadno na 
poseki premoč gozdni plevel. Med poscbno trdoYraten pleyel mo
ramo uvrstiti tudi mah, 

Slika .1. Slika 2. 

Kako se mah razvija in razmnožuje 

Iz cnoslaničnega mahovega lrosa zrasle majIma zelena predkal, 
iz le pa mah, ki se razvija ali kol jezičasla steljka ali pa se 
razpenja v stebelca in lističe lel' ima mesto korenin le koreninsk,c 
kosmalinke. Na mahovih rastlinah nastanejo svojevrstni spolni orga
ni; po oploditvi jajčne stanice po semenskih stanicah se iz cploje
nega jajčeca razvije vril stehelca trosovnik, v njem pa slo tisoče 
tro sov. Razen s trosi se mahovi razl11l10žujejo tudi z raznimi brs1iči. 
Tak·J nam je lahko razumeti njiho\'o silno ekspanzivl1osl. 

Ločimo dve skupini malm: jetrlljake (hepaLicae) in lisLne ma
hove (musci). V gozdovih je največ Ustnega mahu. Na bolj suhih 
Lleh (skalah i. dr.) je gosto blazillaslo mahovje', na 1l10čvirjih J)a se 
naseli šopasli šolui mah (sphagullm). 
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o g o z dn e 111 p 1 ev el nna splo ŠIlO 

Na lJrvi pogled ocenimo kakovost in produktivnost zemljišča po 
rasllinju, ki ga prerašča. Na lleploclnem zemljišču Ludi plevel ne 
uspeva. Na slaba Ua kaže resje, medtem ko na močnih, svežih, 
vlažnih in lllunozllih tleh raste robidovje in druga mnogovrstna 
bujna vegetacija. Po vrstah prevladujočega plevela pa često tudi 
lahko zaključimo, kako se pod njegovim vplivom spreminja kakovost 
oziroma sc zmanjšuje produktivnosL zemljišča. Borovuičjc, brusničje, 
resje in malI so zajedalski plevel, ki najbolj kvari zemljo. Ta plevel 
llajčešče nastopa skupno in Lvori surov, kisel humus in šo Go. Ta 
skupni plevel je karakterisličen za kisle zemlje na slabopropustnih 
lleh smrekovega območja. (Na sliki 2. vidimo mah, ki sc je zaredU 
med borovničjem in končno povsem prevladal). 

Drugače dejslvuje na gozdna tla in. gozdno lmllul'o ali podmladek 
n. 1)1'. robidje in malinje. Ta plevel sicer najhuje duši rastlinje pod 
seboj in po svojc izčrpava tla, a ne duši zemlje, marveč jo ohrani 
svežo in humozno. Praprot zopet hUro in izdatno gnoji zcmljo s 
svojim odmrlim in pod snegom poleglim finim listjem. Leščevje, ta 
nevarni gozdni plevel, zastira s svojim odpadlim, listiem zcmljo in 
odlaga pl::yovrsten iu obilen humus, s svojimi širokimi listi na 
hitro razraslih vejah pa povsem pokrije nasad in za kaj lahko 
zaduši. . Tak plevel zatirali ni težko. Najuspešneje ga iztrebljamo 
poleti - 0 kresu. Sevc ga moramo - česLo več let po vrsti -
poselcati ali požeLi okrog sadik že pred zimo. O plevelu na splošno 
bi so: 'dalo še marsikaj koristncga povedali, Loda nas zanima l)red
vsenl'mah. 

K a k o ~ k o d u jp mah g oz dni III LI e ul i 11 gOl d II e 111 U dre y j Il 

J)'ebela plast mallU zapre zemljo zraku, toploti in pada vinam. 
S tem živi sloj zemlje omrtvi. Mesto h1Unifikacije ali razkrajalnega 
delGvunja bakterij se tvori surov, kisli hUlllus, zemlja pa, ki ji že 
Lak'J manjka kalcija, postaja ncprebavl1a. Ce je rast lllalm kakor 
Ludi borovlličja in resja dolgotrajna, se tvorijo debele plasti Q.p
lllrlega lllal11l in surovcga humusa ali šote. (Slika 3. kaže lako 75 cm 
clebelo plast). Ta plast vpija in zac1ržuie vse padavine, v kolikor jih 
že ni zadržal zeleni pokrov mahu. 

Drevesne korenine v lej plasti zamirajo, ker težko dosežejo 
rudninsko zemljo. Smrekove krošnje desetletja rumene, drevje ne 
prirašča, boleha in se zaodeva z lišaji, deblo pa začne rano sredi 
panja trohneti; sprva rjavi, nato postane votlo. Pod težo sncga in 
silo vetra se z lahkoto 'podro ali izkorenlnijo nele posamezna dre
vesa, temveč tudi celi sestoji (slik'i ,1 in 5). Gozdno seme v mahu pro
pade. Sajenjc sadik pa je v debelem mahu zclo težavno, često brez
uspešno. Podmladek, v kolikor sploh obsLoji, je reven in se ne more 
razviti. Taka l1lahoynata zemljišča spadajo med' mrtev kapital in so 
brez vsake prave vrednosli. 

.12 



Kako obvarujemo zemljišče pred zamahovijenjem? 
K ak o p o pr avi m o za m a 11 o v l je 11 o ze mIj išče? K ako z 0-
pet dosežemo produktivnost zemlje? Ka'ko yzposta-

vimo gozd? 

Na zemljiščih, kjer se lllah lahko bujno uveljavi, naj se gozel 
le zmerno prebiraino izsekava in naj se ne steljari. NapDedoval1ju 
podmladka in mladovja se je lreba posvetiH s prav vrhlarskopažnjo. 

" 

Slika 3, 

Tako se vzgoji večplaslni gozd, v kalerem bo dobro zaslopani mlaj 
najbolje obvladal tla in preprečil malm razbohotenje. 

Listnato drevje llaj se nikar ne zatira. Korenine lislavcev pro
dro na široko v globine in ujamejo veliko kalcija, dušika in drugih 
rudninskih snovi. Listje, bogato teh tvarin, hitro raz.pade in malm 
ne prija, ko ga prekrije. 
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Po možnosli jc treba odgajali mešan gozd. Prcduost jc lreba da
jaLi drevesnim vrstam, ki prenašajo kisli humus v veliki meri, kakor 
so gladki bor, smreka, med listavci pa posebno breza in jelša. 

Na nekaterih terenih je tudi dobro izkopati globlje jarke za 
odvajanje vode. Naša zemljišča so v tem pogledu zelo zanemaricna. 

Gozd, ki zaradi debclega mahu propada, posekmno IlH golo. Za 
pleše in na čisto posekane gozdne dele pa velja pravilo: Poseko 
je trcba čimprej zasadili s primernimi krepkimi sadikami in po
skrbeti za čim hitrejši sklep krošenj. Le tako bo uamreč izginil 
plevd, pa tudi mah. Požiganje posekc jc odsv,etovati. l\Iah je treha 
dobro razkopati. Poizkusimo, če dopuščajo krujevne razmerc, s 
kratkodobnim gozdnopoljskim gospodarjenjem. Dobro razkopani 
mah je treba močno posipati z apnenim prahom, zlasti še, čc ni 

Slika .1. Slika 5. 

daleč apncnica. Pred kopanjem jamic za sajenje sadik je treba 
posneti mah v 1 meter širokih ploskvah, kajti mah se hitl"o raz
raste v sami jall1ici, ki mora biti v našcm primeru precej globlja, 
kot je normalno. Sadika, ki Liči v mulIu, ne uspova. Mah je za nastilj 
zelo dober in poraben. 

Pri močnih prebiralnih in postopnih sečnjah ter na posekalI 
s scmelljaki, je treba zaradi naravnega podmlajanja odstraniti mah 
v večjih ploščah in v primerni razdalji. Suravi humus je treba 
mestoma globoko razgrebsti, mah pa lelo za lelam razkopavati in 
odstranjati. 

Vse to velja tudi za lrdovratno ln odporno borovničje ter resje. 
Ce to dvoje kosimo, pomagamo maIm, da zavlada. S tem pa je 
zemljišče le še bolj ogroženo. Posebno s košnjo resja zemJjo zelo 
poslabšamo. 

Za zaključek naj povzamemo: Gozd so ne sme
zlasti tam, kjer se bujno razrašča mah - preveč iz
s eka t i. Z ara s t u aj tra j n o o sta n e cl o bra. Pri mIa d o v .i u 
jet reb a p o s k r beti zač i m s k o raj Š 11 jis kle p k roš e 11 .i, 
kajti Ludi mah ne prenaša popolnega zasenčenja: 
p o v sem z ast r t pr ene ha Di ti e k spa 11 z ive 11, 111 ar več lo 
s Je rom nož i v ota r i i Il pol ago m a o cl mir a . 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRASANJA 

1. i\leje zakulmega lovišča 

Prav lepo se Vam zahyaljujemo za OdgovOl' na naše vprašanje 
"Meje zakupnega lovišča" v Gozdarskem vesLniku 19·10, str. 235. Iz 
posebnih razlogov Vas pa prosimo, da nam blagoyoliLe poslati bolj 
obširen, praYIlO obrazloženi odgoyor. S s' P 1\f "00 '. . .. alJ r 

2. SprNIH'lllha dr(l\'esne nsle 

Pred 20 leli sem zasadil dcl svojega gozdncga zemljišča z robi
llijami (akacijami, Robinia pseucloaccacia); tako mi je namreč sve
Laval moj znanec. Poslušal sem ga v upanju, da hom imel čez nekaj 
Jet dovolj lesa za izdelavo kolja, ki ga potrebujem vsako lela za svoj 
yinograd. Toda upanje mc je prevaralo, ker mi že več kol 10 lel 
vsako leto sneg polomi polovico drcyjn. lako da imam od tcga go~di
ča manj koristi kot stroškov, saj mi skoraj nobeno drevo ne zr::lste 
do ustrezne debeline. Razen tega mi raznaša veter robillijevo seme 
po vinogradu. njivah in travnikih. I ako ela polrošim vsako IBto 
mnogo denarja za odslranjesl1nje akacije jz llegQzdnega. zemljišča. 

Zato sem pred 5 leli sklenil iztrebiti rohinijo in posaditi ko
slanj, toda ne morem jc nika kor zadušili, ker mi yedno znova po
ganja iz panjev in korenin. Sporočile mi, prosim, zak:~J sneg lomi 
robinijo in kako naj jo zatrel1l. E. $. Slov. gorice 

3. G(iodelsld stro .• 

Kot sin gozdnega poseslnika sem absolviral gozdlll'sko šo}.~ in 
želim pri uredilv! našega gozda izločili odsC'ke (sestoje) v posainezne 
oddelke. Kakšen stroj hi bil za lo najbolj pripmYcn? 

F. P. Ribnica 

4. Varsty() ~oZ(h" l~r~(I dh·jad.io 

Divji peLelini mi delajo veliko škodo y gozdni drcycsnici. Za
vedam se, da bi lahko ob\'aL'o\"al dreyesnieo. ko bi odslrelil od
višno (drevesnici nevarno) šlevilo pelelino,". KC1' pa želim ohranili 
v lovišču čim yeč divjih petelino\". hi rad zyedeL knko naj zava
rujem dreyesnico ])l'I:'(1 njimi, ne da lji jih streljal. 

R P. PollOrje 

Varujte koristne ptice! 

15 



Sodobna vprašanja 

Historiul lllurada.*) 

Gibanje lesnih produkcij v Sloveniji, Id hočejo iz kaotičnih razmer y 
tej stroki ustvariti I'ed in naš izvoz združiti v skuJllli prodajni centrali. 
je danes združeno v Maradu. Mnogo poizkusov v lej smeri se Je ponesrečilo, 
Vemo, da so se snovaLe delniške družbe, ki bi naj nekatOl'im obratom 
skrbele za uspešen 'eksport, pa so se ali razšle, ker so imele kratkoročne 
in krajevne omejene programe za eksploatacij o nekih določenih gozdnih 
kompleksov, ali pa so živ'ele samo doLIej, dokler je trajal konjunkturni val. 
Rahli poskusi ŠIršega sodel.ovanja Hled produkcijami so se pojavili pred 
20 in 30 leli. yendar le za prodajo nekaterih lesnih izdelkov, n. pr. sodov, 
zabojev, kopit, lepenke ill pod. Ing. Stare, iug. SOllnb<ichler in ChmcJik so 
skušali doseči med sOl"odnimi obrati sodelovan}e vsaj za posamezne dohavl1c 
sklepe, da bi tako izločili nesmiselno in škodljivo konkurenco. Sele nastop 
krize 1. 1931. je prisilil lesne produkcije, d'a so začele resneje razmišljali 
o svojem položaju. Naši gozdovi stalno priraščajo, naši lesni {)brati hočejo 
lrajno {)bratovati in delavstvo, ki s svojo eksistenco visi na j,ej stroki, hoče' 
imeti stalen zaslužek: vsi ti odločilni fakborji lesne produkcije se upirajo 
razmeram, ki jih poznam'0 iz pr<lLeldosti, Jw se za l,es tedaj, ko se je sekal, 
nikoli ni moglo vedeli, ali ho vnovčenj,e še ujelo konjunkturni val ali pa 
bo žaga zaloge Ddrblilažev krizi, da se izogne še večji možni izgubi. Ce 
si je eden odnesel premoženje oh časov.no pravilni špelmlaci,ii, jih je deset 
slokalo pod prezadolžitvijo; obrati niso mogli hili po načrtu amorlizirani 
in končni račun je navadno moral poravuati gozd: mali, srednji ali veliki 
gozdni posestnik. 

Kadar se j,e v stroki obetal hiLf'l' zaslužek, se je šlevilo trgovcev podvo
jilo ali celo potrojilo ; za nakupovaloe se ni nikoli pmv vedeJo, ali po
slujejo kot agentje tujih nakupovalnih finn ali domačih .1zv-oznih tvrdk; 
več jih je poslovaLo hrez obrLi kot z obrtjo,. In oe je število obrti trgDvine 
z lesom padlo od 1000 v 1e[u 1931. na 918 v l. 1930. (za število trgovoevbrez 
obrti se nikoli ni vedelo), pot'em te številke dovolj zgovorno oMožujeJo, da 
'komercialna služba v lesni stroki že dolgo ne opravlja v-eč funkcije zdra
yega l'egulaLorja llled pr{)izv>()dujo in poITošnjo, 

:r.f~ed predhodnike ~farada štC'jClllO prvi poskus za llstau?yi\ey Sredozemu(: 
lesne Izvozne zadruge s sedežem na Sušaku v letu 1933, Namen zadruge IH 
naj bilosredoLDčiti prodajo vseh proizvodov gozdne industrije. Clani hi 
postali producenti in izv·ozniki gozd'nih proizvoda.": Sušak naj bi prevzel 
prejšnjo vlogo Ti'sla, Deleži so bm doloiSenl na 1000 din z; enkratnim jam
slvom, zadruga bi se včlanila pri Zad'ružlli zvezi v ZagrebU. Pod to firmo 
se Je 1'('S opravilo nekaj \Tcčjih do1Javnih sklepov za iZ'l"Oz, do nstanoyitve 
zadruge pa ni 'prišlQ. 

V kl.u HJ34 . .ie hotel ing. Lenarčič ,0sIl{l\'ali lesno ;zadrugo "Akcija Sava'\ 
s sedežem v Ljubljani: njen namen bi naj bil pospeševati naku]) in pl'Od'a}o 
lesnih produktov svojih čl ano\'. Deleži so bili do] o {-.eni na 50 diu s Iriln'al~ 
nim ,jamstvom. Zadruga ni bila ustanovljena. . 

Dravska dolilla jc po inieiativi ChmeIika in P,OLočllika Y lelu 1931. 
pripravljala ustanovitev Pl'odajne zadruge lesnih proizvodov v Mariboru 
(Dralesek ufm'ibor). Nien nainen hi hil pospeševali izvoz iu prodajo lesa 
in lesnih izdelkov; deleži so hili določeni na 200 din zenkralnim jam
stvom. Clani hi moglc postati osehe, ki sc b:ivijo s produkcijo. industrij
skim oJ)deJovanj,em ali s lrgovino mehkega Iesa. Za člane, ki lIl' hi prod'ajali 
po zadrngi . .ie bila d'oIočena denarna kazen od 100--5a.OOO din ilI izključitev 
od enega do Ireh dohavnih skl<.'Do\· za izvoz. Do uslanovitve te zadruge bi 
najbrž prišlo, ko se ne bi medl>Clll pričele pmdllkcije prildjnčevati akeiji 

*) Predaval ing. Lojze lumer na IlstaIl{)Vnem ,ohčnem zboru Osrednja 
zadruge za izvoz lesa "MaJ'ada" dne 12, avgusta H140 
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}Ial~ada. Gotovo je buo lUed lesnimi lrgO\-ci še več. zamelkoy takih in 
podobnih akcij, toda le-te niso zajde širšega kroga, tako da je ostalo v 
večini primerov l.e pri zamislih. 

Dne 13. marca 1935 smo ing. Zupanc, Zabret, Jordan, Zad'ruga v Zrečah, 
Zadruga pri Sv. Lovrencu, Viktor Glaser in Uprava Marijin grad sklen.i1i 
dogovor lU se po pravilih medsebojno zavezali, da bomo vse svojc lesne 
izvozne produkte vnovčevali le pr,eko svojega skupnega prodajnega urada na 
Sušaku. Ker si, zaradi negotovosti, ali bo akcija uspela, nismo upali ustanovili 
zadruge, srno si za začetek izposodili firmo Uprava Marijin grad skla"; 
dišča Sušak, okrajšano Marad. V septembru 1935 so se nam priključili 
Drava v .Mariboru. MagerI v Poljčanah in .Jugoles v Celju. Vzporeden sta
tut so si za Marad oddelek zabojev postavile 12. marca 1936 produkciJe' 
z;aboj{w ter si fiksirali ključ za udeležbo pri izvozu: Marijin grad 40, MagerI 
20, Drava 15, L6schnigg 15 in POločnik 10 Qdstotkov. 

pne 10. julija 1936 so pl'istopile sledeče tvrdke: Feliks Stare, Fran 
J{otnik, Fran PremroY, Meščanska korporacija, Kamnik, in 8. avgusta 1936 
Gozdni urad dr. Karla Borna. 

V letu 1937. so se priključili kot člani: Oskrbni'š1.vo Mislinje, ing. 
Pahernik, Lesno-produkti,'na zadruga Y 2ele7.J1ikih, Josip Vil'llik na Jezer
skem in Lesna zadru~a "Ljubljanski vrh" na Vrhniki; v lelu 1938. pa 
I<rau Serko, Cerlmica, m IdDs .Jakob .Jaš y J\Jisli;njn tcr Jožko Vehovec na 
Sušalm (Crni lug). 

V letu 1938. nam je ministrstvo financ doyolilD kljub drugaclli;m dc~ 
viznim predpisom, da smemo kUl1lulatiYl1onabavljali uvercllja. Zavod za 
pospeševanje zunanje lrgoyine nas jc yodno postavljal za zgled osialim 
organizacijam izvoznik,ov in llas pri vseh meddržavnih pogajanjih UP;)
šleval; naravno, da smo bili često deležni izv.oznihpremij, ki bi jih lx)sa
mezniki med nami ne dosegli. 

Organizacijo je doslej vodila ekse]mliva 5 čla.nov, voljenih vsako leto 
na občnem zbol'li. Plenum je urejeval vse važnejše zadeve, Prispevek za 
prodajni urad je znašal vsa lela po 10 din na mS, v zadnjem času pa 12 din .. 
Prodajni urad so vodili poslovodj'e: Drago Gerž,elj od 26. februarja 1934 do 
31. maja 1935, Miroslav Weller od 1. junija 1935 do 15. februarja 1936 ter 
Boleslav Temovec od 1. aprila 1937 do danes, medtem ko vodi oddelek 
zabojev Qd 1. <oktobra 1935 dalje Ljubo V,esnavel'. 

Marad hoč·" povezati in združiti našo gozdno in lesno produkcijo, 
spopolnjevati ,obdelavo in predelavo lesa s sodohnimi tehničnimi pridobitva
mi ter se kot celota potegovati za lmnzunma področja, ki jim narava ni dala 
zelenih gozdov, predvsem za sr,edozemsko ,območje. Zavedamo se, da imamo 
le maIe obrate in da drugod, v pokrajinah, ki so deležne lesnega hogastva" 
vežejo tQ surovino nase veleobrali. ki se nenehoma spajajo v ogroIlllle 
produkcijske cno:le .. Priz.navamo naše bedno stanje in vemo, da srno po 
produkcijski in komercialni org:mizaclji naše. stroke zaradi prevelike raz
drobljenosti ena najbDlj zaostalih pokrajin v Evropi. 

Zalo smo si postavili nalogo,' da si priborimo potrebno skupnost malih 
gozdnih parcel in malih ~esllih obralov ier tako postanemo kos nalogam, 
ki jih neusmiljeno poslavlja n-ov čas. Naš gozd ne dobiva za svoje surovi;nc 
pravične protivrednosLi; naši industrijski Qbrati se ne. morejo tehnično 
dvigniti, ker ni denarja za investicije, čeprav istočasno zametujemo stotine 
milijonov pr,emoženja za nemogočo komercialno organizacijo. Vsemu temu 
je vzrok v tem, da za gozd,e, ki jih upravljamo, in obrate, ki jih vodimo;, 
svoje odgovornosti pravilno ne pojmuj-emo. 

Združujemo se prostovoljno, ker vemo, da je le v takem sodeloyanju 
rešiLev; v. zadrugi smo našli višjo skupnost, ki nam bo pomagala k boLjši 
bodoč'uosti. , 

Ko likvidiramo dosedanjo obliko organizacije imamo vse razloge, da srno 
opLimisti. Ce smo doslej brez vsalcega pritiska od koder koli in ustanavijamo 
osr,ednjo zadrugo, stalno napredovali in si šilili krog članstYa, nam je t() 
zadosten dokaz, da smo ledino prav zaorali. 
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Zakoniti predpisi in okroinice 

Stopajte v Slovensko goz{larsko drušlvo! 

Po drllšlnmih pravilih, ki so bila priložena oklobrski šttlYilki lanskegt) 
Gozdarsk{;ga vesinika, morejo postati člani Slovenskega gozdarskega društva 
vsi. ki neposredno ali posredno clelujejo v kakšni gozdarski panogi: g',)Zdar
ski inženirji. gozdarji, logarji, gozdni čllyaji, gozdni posestnild, lesni trgovci, 
inullstrijci itd. Pristopnil1a zllaša enkrat za vsekj 23 din, članarina pa }e 
za leLa Hl:11. določena nH 60 din. 

Clani društva pn-jcmajo Gozdarski Y{·slnik zaslonj. 
Vse, ki hočejo pomagati pri delu za nap'J:cdek in povzdigo našega 

gozclner:"u gospodarslYlll vljudno vabimo, ela vstopijo v nuše društvo. Prijave 
Je pos ali na SIOVellSli:O gozdarsk·o drušlvo, Ljuhljanu, Gosposvetslw 2(IL 
V prijavi je na\'csli ločen nuslov. 

Slovensko gozdarsko društvo 

Izvoz drv v Svico 

Direkcija za zununjo lrgovino je razposlaja okrožnico glede izvoza drv 
v Švico, V jugosloYHllsko-švicarskem sporazumu noyemhra 19,10 je določeno> 
iz katerihoko!išey" kakšne kakovosti in po kakšnih cenah se bodo i"važaJa 
drva v Svico. Do konca aprila 1!J41 se bo izvozilo prvih 50.000 ton d!"y, 
in sicer zohmoi.'ja vseh posLaj, ki leže -- začenši pri Kočevju, Novem 
mestn, Mirni, Litiji, ZajclI, Grohelnu in Ormožu v smeri dl'Žavne meje 
in z vseh postaj od Plaškega in Ogulina v smeri proti Sušaku ter iz .Ja>. 
dl'ausldh prislHnišč vse do izliva Zrmanje kot llajjužnejše meje. 

Prošnje Za izdaj,) izvoznega potrdila je treba poslati Direkciji za zunH
njo trgovino, Beograd, poštni predal 818 (natančneje glej TI'govski list lUll, 
št. 6.) 

Nekateri novi zakoniti predpisi 
(Iz Službenega lista dravske banovine 19·10) 

Uredba o proračunskih dvanajslinah za mesec avgusl-december 1940 
lel' januar-marce lUM ino naklladnih in izrednih kreditih k proračun~ 
sli.im dvanajstinam (372/65). 

Navodila za izvrševanje uredbe o proračlmskih dvanajslinah za mesec 
avgust---'deccmber 1940 in 1anuar-marec 1940 in o naknadnih in izrednih 
kreditih k proračunskim dvanajstinam (389/76). 

Provizija trgovcem z drvmi na debelo (392/67), 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podpori rodbinam 

oseb, poklicanih v voiaško službo (395/68). 
Uredba o s.l}remembah in dovo1nitvah zakona o obrtih (3!JBl58). 
Pravilnik O opravljanju državnega strokovnega izpita uradnišldh pri

pravnikov gozdarslcc slroke s popolno srednješolsko strokovno izobrazbo 
(397/68). . 

Uredba o kontrolI cen na drobno (420/71). 
Sprememba in dopolnitev naredbe št. 3, o omejitvi prodaje tekočega 

goriva (.1:17/7:1). 
Uredba {) olajšanju preskrbe Illest z drvmi (,UB/7'!). 
Uredba o spremembah in .dopolnitvah ili'edhe {) določanju minimalni,h 

mezd, sklepanju kolektivnih pogodb, poravnavanju in razsodništvu (458/75). 
Nove telefonske zn'ze z Italijo (467/75). 
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Nove telefollske zyeze z Nemčijo (468/75). 
Uredba o kontwli zunanje trgmriuG (479/77). 
Telefonski promet med .Jugoslayijo iu SSSR (492/78). 



Dopisi 

GOZDARSKI SESTANEK NA 
URSLJI GOlU 

Lepe koroške gore so nas zvabilcJ 

da smo svoj jesenski gozdarski se
stanek priredili na Cršlji goli (1696 m). 
Zaradi raznih ovir smo se sestali šele 
20. oktobra 1940. Na predvečer se
stanka smo se zbrali ob kresu, kjer 
so nam mcd šalami in dovtipi, ob 
narodni pesmi in syiln raket kaj 
kmalu potekle večerne ure lepe je
senske noči. 
Prenočevali smo v planinskem do

mu, ki pa žal ni bil več oskrbovan, 
zato smo si postregli kar sami z v{'
čerjo in se zadovoljili z zasilnimi 

ležišči, kje'!" SIIlO se do jutra do
dobra Sl}očili. Drugi dan uas jc kras
no nedeljsko jutro zva1>il0 na vrh, 
od koder smo zrli proti našemu po
nosnemu Triglavu in lepi koroški 
zemlji, nakar smo se vrnili v .pla
ninski dom in začeli r.azpravljati o 
raznih perečih gozdarskih vprašanj ih; 
posebej nam je tov. Potočnik, okraj
ni gozdar v Dravoaradu, podrobno 
raztolmačil sistem lwroškega gozd
nega gospodarstva. Po temeljiti dc
bati smo .se napotili z Vršlje gore 
skozi J azbino v ,1Ifežiško dolino, ljer 
smo se razšli vsak na svoj dom. 

Od 38 povabljencev na sestanek se 
je odzvalo vabilu le 12 tovarišev in 
sicer i\Iatitia Apohal iz Urškinega 
dvora, Maks Enci iz Guštanja, Mir
ko fajdiga iz Maribora, Leopold Ha_ 
1111111 iz Guš tanj a, r' rane Kolar i,z 
GUštanja, Sr·ečko Lakožič z Ostrega 
vrha, ~Iartin Pot()čuik iz Dravogra
da Venčeslav Straus sKlopnega 
vrha, Lojze Sepul iz 1I{ušenika, Ni-

l~olaj Siljar iz Cme in .Tanko Kaiser 
iz Cme. Veseli pa smo bili, da je pri
šel na sestanek naš bivši učitelj ing. 
Stanko Sotošek. 

2al so gozdarski sestanki, ki s() 
itak zelo redid, vedn() slabo ohi
skani. Zato bi bilo želeti, da bi jim 
v bodoče naša mlada gozdarska ge
neracija posvečala več pozornosti) 
Zavedati se namreč moramo, da je 
lnina stanovska zavest osnova vsc'mu 
našemu poklicnemu napredku. 

Kobanski 

IZ Kll1ETIJSKE ZBORNICE 
IV. odbor za gozdarstvo pri Kme

tijsld zbornici je imel dne 19. no
vembra l. 1. sejo, na kateri je po
drobneje razpravij al o enotnih me
rah za drva, o občinskih logarjih 
in gozdarjih tel' o kr<'Senju g()zdm 
na relativnih gozdnih tleh. Seji so 
prisostvovali vsi člani odbora iil (-lu_ 
ni predsedstva. 

Enollle merc oziroma norme la 
drva, ki naj hi veljale za vso drža
vo, namerava izdati JUNORM (Ju
gosklvanski nacionalni odbor za nor
malizacijo) pri ministrstvu za irgo
vino in industrijo, Norme za dr\'a 
zanimajo zlasti malega kmečkega IX)
se~tnika, ki mu drva dajejo večll.l':lt 
edmi dohodek. Odbor se je ",ediui! 
za mere in klasifikacijo, kakor jih 
predvideva predlog banske upraw. 
Občinski logarji in gozdarji bi 

mogli kmetom mnogo koristiti. Ta
ko bi mogli dajati nasvete in navo
dila za umllO oskrbovanje gozdov, 
odkazovati drevje za s€čnj o, izYrŠ{'
vaLi izmero prodanega lesa, zatirati 
gozdni . mrčes in varovali gozdove 
pred tatvinami. Uspešno bi mogli 
sodeLovati ludi pri državnem nau· 
7..OnI, Id ga danes sprii::'O pomanjka
nja prepolrebnega osebja ni mogoče 
uspešno izvajali in zaradi česar zla_ 
sLi kmečki gozdovi mnogo trpe. Iz
dalke za io osebje bi kmalu povrnili 
večji dohodki iz gozdov. Odbor se 
je poslavil na stališče, da hi bilo. 
Lreba občinske 10garje in ·gozdar}e 
čimprej nastavili vsaj v izrazlto ~ozcl
naLih občinah, za kar se· bo zborni
ca ludi zavzela na merodajnih mc
stih. Ing. M. C okl 
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Društvene vesti 

Delo Slovenskega g·ozdarskega društva 

Dne 23. junija 1940 je bil v Ljubljani zadnji občni zbor ljubljanske 
podružnice Jugoslovanskega gozdarskega združ-enja. Na tcm zboru je bilo so
glasno skLenjeno, da se podružnica preosnuje y samostojno društvo pod 
imenom Slovensko gozdarsk·o društvo. 

Istega popoldne se je že vršil tudi ustanovni občni zbor Slovenskega 
gozdarskega društva. Zbor je. odprl in vodil poslovodeči podpredsednik 
ljubljanske podružnice Jugoslovanskega gozdarskega združenja ing. Mirlw 
šuštcrŠiČ. Občni zbor Je sprejel pravila novega društva, nakar je bil v 
s1nt!slu t·eh pravil izvoljen prvi društveni odbor. Za predsednika je biJ 
izvoljcn ing. Mirko šušleršič, za čl:mc upravnega odbora pa so bili izvoljeni 
ing. Ciril. Rihtar, ing. Franjo Sevnik, Valentin Tomše, mg. Dinko Cerjak, 
.ing. Franjo Jurhar, ing. Martin Vraničar, ing. Alojzij Funkl, Favst Križ
manič, Martin PotoČIlik, Saša Stare, inO' . .Josip Lenarčič, ing. Martin Cole], 
:ing. Bogdan Zagar TIl ing. Slanko Sotoše~{ k'ut urednik Gozdarskega vestnika~ 
V nadzorni ·odbor so bili izvoljeni iug. Cvelko Božič, Josip Goederer iu ing. 
Franjo Sulgaj. 

Na zboru je hilD tudi sklenjeno, da druš[YO pristopi v Zvezo gozdar-
skih drušlev kraljevine Jugoslavije. ' 

Dne 5. ju~ija 19,10 je bila prva seja upravnega odbora, na kateri se jl' 
konstituirala uprava. Za podpredsednika sta bila izvoljena ing. CiIil Rihtar 
~I~ S~ša Starc, za tajnika ing. Martin Vrmiičar, za blagajnika pa Valelllin 
IOll1se. .. 

Po pni seji je odbor imel še tri seje, iII sicer 9. avgusta, 27. septmnJJrtl. 
in 20. novembra 19,10. Na teh sejah je odbor razpravljal o vseh važncjših 
tekočih zadevah, zlasti pa o potrebi nastavitve o1:ičinskih gozclarjev in 10.
garjev, o pOllovnioi\'oritvi dvo letne gozdarske šole v M:iriJXlru, () uvedhi 
gozdarskega pouka na lrgovskih šolah ir!' akademijah, o uravnava:lljw gozd
nega gospodarstva, normalizaciji gozdarskega .orodja, prem(~siitvi druŠtV~lH' 
gozdne drevesnice, razmerj u med Slov·enskim gozdarskim .. društvom in\.Go
zdarskim veslnikom ter o gozdarski terminologiji. 

Kakor je bil pred kratJdm z Ul'edbo kraljevske banske uprave usta
novljen pri kmetijskem oddelku banske uprave poseben "odsek za uray-
11a\'o kmelijskega gospodarstva in prehrano", tako se zdi odboru primerno, 
da se spričo velike povrŠine in važnosti gozdOVI ki jo imajo v gospodar
sl nt Slovenije, ustanovi podobno kakor za pol]edelstYo tudi pri gozdar
skem odseku hanske uprave poseben referat za uravnavo vse~a gozdne~a 
gospodarslva, zlasti malih gozdov, ki zanje zakon za enkrat se ne pred
:pisuje posebnega g{lzdarslmga načrta. Na osnovi odborovega sklepa je 
društvo predlagalo, da se ta r·elerat čimprej ustanovi. 

O premestilvi društvene gozdne drevesnice je ponovno razpravljala že 
ljubIjansIm podružnica Jugoslovanskega gozdarskega združenja, ni pa našla 
zanjo primernega zemljišča. Nm'cmu društvu se je posrečilo najti primemo 
zemljišče v bližini sedanje drevesnice, tako da društvo drevesni cc ne bu 
p1'emesti1o na novo zemljišče, ampak jo ho samo razširilo. 

Vprašanje odnosa med društvom in Gozdarskim v·esblikolll se je ure
dilo tako, da prejemajo društveni člani Gozdarski vestnik zastonj. Naročni!. 
no krije društvo lZ članarine članov. 

Na zadnji odborovi seji je bil ponovno imenovan poseben ()dsel{, ki 
1)() v (?l'ohih obrisih pretresel gradivo za slovensko gozdarsko terminoli()
gij.o, ln ga je priohčil Gozdarski vestnik. 

Slovensko gozdarsko društvo 

Krmite divjad! 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
Crke Y okr{)glih {)klepajih na koncu besed pomenijo imena tistih ki so 

Le besede rabili v književnosti; črke voglaLih oklepajih na koncu odstavkov 
pa imena onih, ki so tiste odstavke napisali za to gradivo; odstavIm brez 
črk v ,ogla Lih oklepajih je prispeval urednik 

Rimske številke v okroglih {)klepajih pomenij'O letnik, arabske številke 
pa stran Gozdarsl;:ega vestnika, v katerem je bil natisnjen izraz. Znak = 
pomeni da se predlaga za pravilno beseda na njegovi desni strani. 

belil nba - bijela \Tba, weiBe Wei
de, Salix: .alba (L.) 

beka - košaračka vrba, K'Orbwei
de, Salix viminalis (L.) 

iva - bijela iva, Salweide, Salix 
caprea (L.) 

krbka vrba - ln'hlm vrb,a, Bruch
weide, Salix fragilis CL.) 

rakila - rakita, Pnrpurweidc, Salix 
purpurea (L.) 

rumena vrba - žula vrba, D{)tter
'\Veide, Salix alba var. vitelli:na 

siva vrba - siva vrba, weiJ.Igrauc 
Weide, Salix: incana (Selu'.) 

sIDrllka - smreka, Fichle<. Picea ex:
celsa (Lk.) 

Smreka ima ves čas od mladosti 
do starosti stožčasto (piramidal
no) obliko ali vzrast in doseže de
belino 50-80 cm, v višino 40 dD 
-15 m. 

Glavne korenine nima; stranske 
korenine pa poženejo pliLyo in se 
razrastejo v širino tik pod površi
no tal. l\.{)renine nimajO korenin
skih dlačic in sesajo rudninsko 
hrano iz zemlje s posebnimi gli
vicami, ld so z drevesom v živ, 
ljenjski zvezi. 

Deblo je raVJlO, vitko in nav
pično, 

Sk-orja je rdečimslorjava in po
stane razmeroma zgodaj lu'apava. 
na slarejšem drevju razpoka in se 
lupi na okroglaste ploščice, skor
jica mladik (enoletnih vejic) pa je 
rdečkastorumenkaste barve vseh 
odtenkov, 

Veje ras~ejo iz debla v vretencih 
in se s časom narahlo pobesij.o. 
Iz njih rastejo vejice po dve na 
vsako stran, ki se z leti tudi moč
no pobesijo. 

Vsi debelni popki razen vršne. 
ga poplm iz debla 
\Telcnčasto; iz vejic pa po-
ženeta poleg vršnih popkov še dva 
nasprotna stranska popka. Vsi pop
ki imajo Qhliko jajčaslega stožca, 
vršni popki so nekoliko večji kot 

stranski vretenčasti ali nasprotni 
l)()pld, 

Iglice rastejo iz vejic in vej 1m 
kratkih držalcih ali blazinicah, 
pred katerimi .soostre brazde. 19li
ce rastej.o na vejicah okrog in okrog 
in so obrnjene proti svetlob1; za
to so na zgornji strani vejic bolj 

Dolge so 1-2'5 cm; mlade so 
svetlozclene, mehke, sočne in ma
lo usločene, starejše pa postanejo 
Lemnozelene z rumenkasta konico. 
trde, bodičaste in štirirob:ne; od': 
padejo po štirih ali petih letih. 
medtem ko' hlazinice ostanejo na 
vejicah; zaradi njih so smrekove 
vejice brez iglic hrapave,Iz od~ 
sekanih ali uy,elih vejic odpadejo 
iglice v nekaj dneh. 

Cveti so v mačicah; moški (praš
ni) cvetovi, ki so rjave in škrlatno., 
rdeče barve vseh odlenkov, so na 
enolelnih vejicah po vsej krošnji, 
ženski (plodni) cvetovi, ki pa so 
rdeče barve, so na koncu vejic in 
v vrhu. V času cvetenja so ženske 
mačice pokon<:ne, po oprušitvi pa 
se pobesijo. Vsak ženski cvet irria 
po dve plodni luski in pod vsako 
1usko po dva semenska brstičn. Z 
dozorevanjem cy·elov plodne luske 
olesenijo in ostanejo v sioržu, do
Jder ne dozori seme, trdo stisnje
ne druga na drugo. 

Storži dozarijo navadno v. oklo
bru; pred zrelost}o so rjavkast(h 
zeleni. nalo rjavkasiavijoličasti, do
l;:1er ne postanejo proli koncu sep
tembra rj ayi; ves čas visijo na 
vejicah. Plodne Inske so proli vrhu 
vedno bolj ozke, san1{) vrh imajo 
ravno odrezan. Slorži so dolgi 8, 
do 16 in debeli 3-,1 cm. 

Pod vsako plodno lusko sta dve 
semeni. Storži se 'Odpirajo čez zi
mo; iz njih izpada seme ob toplih 
dnevih vse do spomladi, ko' od .. 
padejo prazni storži, Seme ima 
krilcc, v čigar dnu leži kakor y 
žlici in se da lahko izluščiti. 
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Lesna trgovina 

Na dražbah dosežene cene za les 
Začasna državna uprava razlaščel1ilI gozdov v Ljubljani je na jaYllih 

družbah dose<1la sledeče cene: 
pne 17. IX. 19 i1O v revirju Plešič na Pohorju za 1 mS izdelanih smre

kovih in jelovih hlodov debeline 10-20 cm srednjega premera din 55-70 
in za debeline nad 20 cm din 146-147. V primeri z dražbo, Id se je vršila 
OD prihližno istem času leta 1939., so se dDsegle pri tankem lesu za okoli 
210f0, pri debelem pa za okoli 100% višje cene. 

Dne 18. IX. 1940 v revirju Rogla na Pohorju za 1 mS izdelanih Sl11r"-'~ 
kovih in jelovih hlodov debeline 10-20 cm srednjega premera din 40-65 
in za debeline nad 20 cm din 126-145. Zvišanj·e cen nasproti letu 1939. 
znaša pri lankem Lesu okoli 5 % , pri debelem pa okoli 45 % , 

Dne 30. IX. 1940 v revirju 13r·ezo\'a reber gozdne uprave SLraža pri: 
Novem meslu za 1 mS bukovc hlDdovine 'na panju (od 28 cm srednjega 
premera navzgor) din 70-16,1 in Y revirjll Sv. Peler iste uprave din 101-139. 
Zvišanj-e cene nasproti ldu 1939. znaša v prvem l'evirju DImU 46 % , v 
drngem pa okoli 40 Ofo. 

Dne 5. XI. 1940 v razllih revirjih <1ozdue uprave v Crni pri Pnwaljah 
za 1 mS izdelanih smrekovih hlodov de~line 10-20 ClU sredllje!p premera 
clin 144-230 in za debeline nad 20 ClU diu 206-260, za 1 m3 izaelanih 00-
rovih hlodov debeline 10-20 cm sr-edn}ega premera din 140 Ul za debeline 
nacl 20 CUl din 2'10-275. Za 1. mS izdelanih maceslloviil hkJdov debeline 
10-20 cm srednjega pl'emera din 150 in za debeline nad 20 cm din 435. 
Zvišanje cen nasproti letu 1939. znaša pri tankem in debelem sml'cli:{lvem 
lesll okoli 100 %, pri tankem borovem lesu okoli 1,tO 0/0, pri debelem pa 
okoli 190 Ofo. Macesnova hlocloyina leta 1939. ni bila na dražbi, 

lJ cleležha na dražbah je hila precej velika, Ing. S e v nik 

Jugoslovanski lesni izvoz v NemČijo 
Jug.osIovanslm-nemški odbor za ~OZdIlO in lesno gospodarslvo Je zasedal 

na Dunaju od 14. do 19. oktobra t. 1. Njegova glavna naloga je bIla razde
lilev globalnih kvot za dobo od 1. oktobra 1910 do 30. septembra 19H. 
Njegovi sklepi veljajo tndi za Ceško-ll1oravski protektorat. 

Na zasedanju je bil dosež·en sporazum za cene mehkega lesu, Id ga 
izvozi naša država v Nemčijo; cenik je bil objavljen lani !la slnmi 208. 

Za dobo {ld 1. okbobra 1940 do 30. septembra 1941 je bila dolo(.-.ena za 
Veliko Nemčijo lesna kvota v vrednosti 25 luiliJonov mark, od kater,,' 
odpade. na Oešlw-moravski prolekl{lrat 2'6 milijonov. Od te množine odpade 
25 ofo na nepredelan gradbeni iu tehniški les (št. U a, b, c in cl nemškega 
statističnega blagovnega spiska, to so predvsem razni hlodi) iu 75 ofo na 
drug neobdelan stavbni in telmični 1es, cepljen in žagan, pragove, sodarske 
doge, furnirski in upognjeni les (št. 74 f, 75 c in e, 76 c, d, e., f in g 
80 b in c, 83 a, 86, 87 b, 96 c, 616 A in 616 B nemškega statisliell{'gn 
blagovnega spiska). 

Glede izvoza pragov v prfhodlljem letu je bilo sklenjeno, da se hodo 
določile cene .za vse vrste pragov na prihodnjem sestanku odbora, ki bo 
predvidoma v aprilU. 

Ker se izvaža mnogo fnrnirskih 'hlodov, je jugoslovanska del.egacija 
predlagala ustr.emi plasman furnirskih deščic in plošč iz upognjenega lesa., 
Nemška delegacija je ,obljubila poskrbeti, da bo Jugoslavija mogla leta 1941, 
izvoziti upognjenega lesa za največ 800.000 RM in furnirjev za 200.000 RM. 

Gletle izvoza dI'V, ki je bil do sedaj precej zapleten, je bila dosežena 
75 ofo izvozna kvota za d;)bo do 30. seplemhra 1941 v vr-eduosti do 800 
tisoč RM; želi se, da .je po možnosti 50 ofo mehkih drv. C-el1e za drva bodo 
določene na prihodnjih sestankih, do katerih naj Jugoslavija določi izvozno 
množino, Poklicane oblasti .obeh strank pa uaj do 15. VII. 1941 pob'de ta sklep. 
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IJesna trgovina Slovenije y decembru 1940 
(Od posebnega dopisnika Gozdarskega veshlika) 

Socialni gospodarski prer.od, Id je yzporeclilO z željo po miru postal 
il}ajbolj nujna za~lteva ,11ai:ji~ dni" čaka ,: Marloyi senci 11,a svoje uresllii::CJ.1je: 
caka, da se poleze vOJlla vIhra ul da SI duhovno preroJeno člO\čcštvo uredI 
novo življenje, ki bo 'Vredno človeka in njegovega dostojanstva. 

Pretekli mesec smo na tem mestu poudarili, da si bomo morali z 
laslnimi sl'edstvi in naport ustvariti primeren položaj v 110Y€1ll gospodar~ 
skem s{)žitju med narodi, položaj, ki ho ustl~ezal naši geopolitIčni legi, 
narodnim vrlinam, prirodnemu bogastvu naše zemlje in njeni stvarni pro~ 
dukcijski sili. Naglasili sm{), da nam po golem nakljnčju ne ho nič podarjc-I 
n{), temveč, da bo treba z resnim organiziranim del,om raZUl1lllO ,zagospo
dariti s bern, kar nam ho Qstalo kot zapuščina l1aše dosedanjeprevei' 
širolwarudne popustljivosti, neurejenosti, da celQ razsipnosti. Kdaj bo 
:nastopIl čas, da bomQ lahko stQpili y krQg moralno in socialno pre,. 
l'{)jenih namdov, ve vemo. Sedanji časi prehodnih zabhJd v svetu zabie-. 
vaj.o od nas, da 6mprej posveLimo vso skrb našim razmera.m, ki čakajo 
pridnih 1'.0 k, razumnih glav in socialnega čuta. 

Razpr.avljati {) dobrih ali slabih trgovskih stikih je danes težko tudi 
glede lesne trgovine. Njeno bistvo obstoji v tem, da se zagotove sred-
stva za .{>Iačilo onega blaga iz inozemstva, ga doma ni, t{)da. je narodni 
skupnostI nujno potrebno, vendar pa že danes dobršen del gozdnogosp.o~ 
darskega delovanja odpade na čim boljšo razdelilev pmizvodnje lesa in drY 
za notranjo porabo. 

!Izvoz lesa v Nemčijo se vrši na osnovi sporazuma, veljavnega od 
L oktobra 194.0 do 31. marca 19H, in sicer po oonah, ki so bilc objavljene 
v predzadnji (9.) lanskoletni številki Gozdarskega vestnika. Pri tej priliki 
ne mOl'emo brez pripombe mimo podaUwv, ki so bili navedeni v jannarski 
številki nelwga nai>-ega domačega mesei::nika brez komentm'ja kot oone 
novega sporazuma. Kdor bi te oene primerjal s cenami, ki veljajo na 
d.omačem trgn, bi dobil vtis, da smo v dobi najboljše eksportne konjunl.;i
Lure. Ker je treba vsako stvar postaviti na svoje mes~o, naj ne bo odveoc 
če pojasnimo, da je n. pr. oena din 942~-1083 (navedena yomenjenem 
mesečnikll) za 1 m3 smrekovih in jelovih oSlr·orobnih paralelnih 4 m dolgih 
hl.odov-lllosll1ic normalne kak.ovosti 'DCI 17 em širine naprej franko jugo
slovanskQ-nemška meja pre rač U 11 nIla p (J teč aj n 1 RM 1:')'70 din; 
kako je s lem tečajem, le pouči :naš komentar .o njem v 9. Š'tevilki G,oz
darskega vcstnika. 

Izvoz lesa drugam se v zadnjem času ui zboljšal, kar je glcdc na »0-
,ostreno borbo v Sredozemlju razumljiv{). Stagnacija je z nastopom Zllne 
ostala, velikQ pa je povpraševanje po drveh in oglju. 

Notranja organizacija lesne lr!Iovine iu industrije se nadaljuje, le glede 
Centrale za kurivo se zdi, da bo decentralizacija njenih poslov prišla pre
pozno, kar bo imelo za posledico izgubo časa, ki ~a dober gospodar imenuje 
zlato, Sev,eda je možno, da bodo zaradi tega osll::ooovaJ1i tudi širši ljudski 
sloji. O tem pa več y prihoclnji številkI, 

Nove cene drv v banovini Hrvalski 
Pl'ejšnji mesec so oiLe v ban.ovini Hrvatski določene noye maksimalne 

eepe drv"ld se račun ajD za 10.000 kg franko-vagon. kvalitela NovsIm, Ogulin 
ah PlaškI: bukova 1. 2868, rl. 2088, III. 1851; gabrova L 2112, II. 2232: 
cerova 1. 2168 in II. 1988; }esen.ova 1. 2178 in II. 1908; hrasLova L 2106, Il. 
1926 in III. 1710; breslova 1. 1980 in II. 1780; mešana in druga iz trdega 
listllatega in sadnega dl'evja L 2040 in II. 18,10; lipova L 2105 in IJ. 1930; 
vrhova, topol,ova, jelšcva in druga iz mehkega listna lega drevja 1. 2055 in 
q. 1930; buimvi nevezani odpadki 1;150 in mešani trdi nevezani odpadki 1265 
dm. 
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Valute in devize 

Urad'ni tečaji za januar 1941 
Finančni minister je določil za 

januar sledeče uradne tečaje, po 
katerih se imajo izplačevati takse po 
zak. o taksah, sodne pristojbine itd. 

1 napoleondor , . din 350'-
1 zlaLa turška lira " 398'30 
1 angleški funt " 217'-
1 ameriški dolar . ,,55'-
1 kanadski dolar , " 54'-
1 nemšIm marIw , 17'82 
1 belga ,',... " 7'13 
1 pengiJ • . . . . . 8'76 
1 brazilijansld milrajs . :: 2'90 
1 egiptsld funt. . . " 215'-
1 paleslinski funt. . " 21<1"-
1 urugvajski pezos . ;; 18'50 
1 argentinski pezos 12'40 

1 čilski pezos . . . . . din 1'2;) 
1 turška papirnata lira " 34'-
100 francoskih frankov ." 119'-
100 švicarskih frankov '" 1276'10 
100 italijanskih lir , , '" 228'80 
100 holandskih goldinarjev " 2365'-
100 bolgarskih levov , ." 46'-
100 rumunskih lejev ,,28'50 
100 danskih krou 860'35 
100 švedskih kron, ,,1310'-
100 norveških kron , 1012'50 
100 španskih pezet " " 510'-
100 ~ških drahem ,. " 42'-
100 t:eškoslovašldh kron " 150'50 
100 slovaških kron, , . " 150'-
100 finskih mark . . '" 90'10 
100 iranskih (perz.) rijalov" 100'-

Tem tečajem je že prištet pri
bitek ("prim"). 

Mali oglasi 
KUPIMO nekoliko pOp'olnih letnikov 

Gozdarskega vestmka 1938 in 1930. 
Ponndbe prosimo na upravo 
Goz{larskega vestnika pod šifro 
"S lari letniki". 

KNJIGA: Ing. Viktor Noval" Dečji 
dan 7..8 pogozdovanje, 1. del, 2. 
predelana izdaja, se dobi pri 
gozdarskem odseku banske npra
ve v Ljubljani za 5"- din. 

Knjiga: In~. Anton Sivic in Franc 
Znidal'šIč, Lovski zakon z zbirko 
lovskih predpisov, se dohi v plat
no vezana za 76'- dinarjev in v 
karton vezana za 50'- dinarjev, 
v tiskarni MerImr, LjUbljana. 

Knji!!a: Ing. Viktor Novak, Pratika 
za gozdne posestnike, se dobi pri 
Kmelijski družbi v Ljubljani za 
6'- dinarjev. 

I(nji{!a: Ing. Mirko Sušleršič, Naš 
gozd, se dobi pri Družbi Sv. Mo
harja v Celju za 52"- dinarjev. 

GOZDNE SADIKE vseh vrst nudi 
drevesnica Saša Stare, Mengeš, 

ORIGINALNA VEZAVA IN PLATNI· 
CE GOZDARSKEGA VESTNII(A, 
Uprava lista je založila za L, II, 
in III. letnik lepe originalne plat
nice z zlatim tiskom na nasl{)vni 
in hrblni strani, Id stanejo le 
12 din. Pripravljena je tudi za 
25 din vezali v originalne platni
ce 1. in II. letnik. Platnice in ve
zane letnike razpošilja proti 
predhodnemu plačiln ali po pošt· 
nem povzetju. 

Knjiga: Ing. Anton Sivic, Poljudna 
navodila za mLTjenje lesa, II. iz
daja, se dobi pri Kmetijski druž
bi v Ljubl.ianiza 12'- dinarjev. 

KUPIi.\IO SlIREIWVE IN JELIWVE 
STORžE lel' javurovo, gabrovo, 
hruškovo in ~abolkov{) semenje. 
Ponudbe prOSImo na drevesnico 
Saša Stare, lUengeš, 

Prvovrstne in cenene lovske in šport· 
ne srajce, iz~olovljene pa tudi 
po meri nan'Jcne, dobite v mod
ni tr&,ovini in izdelovalnici pe
rila IVAN nA nI C, :Maribor, 
Gosposka ul. 24, 

Prebirajte strokovne knjige! 
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Ali imamo dovolj gozdarskih strokovnjakov 
Ing. Franjo Ju r har (Kranj) 

L. 1940. je ministrstvo za gozdove in rudnike objavilo v posebni 
knjigi "Statistiko gozdov in gozdnega gospodarstva za leto 1938.".*) 
To je prva obširno in sistematsko izdelana gozdna statistika, ki 
obsega vso državo. Knjiga ima 151 strani in podaja s številnimi 
tabelami, pojasnili, grafikoni in slikami pregled celotnega gozdarstva 
v državi. 

Delo nam v nazorni .obliki predočuje stanje gozdov in gozdnega 
gospodarstva, proizvodne sposobnosti gozdov, predelave in uporabe 
gozdnih proizvodov, prometa, lesne b'govine, industrije in obrti ter 
vsega ustroja gozdne nadzorne upravne službe. 

V uvodnem delu knjige je poudarjeno načelo, da bodi gozdna 
statistika zrcalo in ravnalo vse gozdnogospodarske politike, pri
kazuje nam naj vse njene dobre in slabe strani in nas obenem uči, 
kaj bi bilo treba ukreniti, da se tako gozdno kakor tudi narodno 
gospodarstvo vobče pod ':ačrtnim vodstvom izboljša. 

S tega razgleda hočen.o sedaj kritično pretresli uradne podatke, 
ki nam jih nudi statistično gradivo o stanju gozdarskega osebja obče
upravnih oblastev v Sloviniji in v drugih delih države. 

V 9. in 10. štev. lanskega Gozdarskega vestnika je ing. A. šivic 
podal izčrpno sliko o razvoju in' organizaciji občeupravne gozdarske 
službe v Sloveniji. Kot dober poznavalec pravega stanja našega 
gozdarstva je ing. Sivic mnenja, da je treba nujno povečati število 
občeupravnega gozdarskega osebja: tako gozdarskih inženirjev kakor 
gozdru·jev. 

Iz podalkov obrazca 19 navedene drž. statistike si moremo na
praviti točno sliko o stanju gozdarskega osebja 'Za vso državo. 
(Prim. tabelo!) 

Premotriti hočemo predvsem podatke v 6. in 7. rubriki naše 
tabel.e, ker nam le-ti dado pravo in stvarno sliko. Pojasniti je treba, 
da so v 4. in 5. rubriki upoštevane vse gozdne površine brez ozira 
na vrsto lastništva. 

Državni gozdovi imaj') svojo strokovno upravo (direkcije gozdov 
in gozdne uprave), zato se nad njimi gozdnopolitična nadzorna 
služba v ožjem smislu dej~.nsko ne izvaja. Te državne gozdnoupravne 
ustanove so neposredno podrej.ene ministrstvu za gozdove in rudnike, 
in sicer oddelku za upravo gOZdov, ki je povsem ločen od oddelka 
za· gozdno nadzorslvo. Znradi tega so v 6. Ul 7. rubriki površine 
državnih gozdov iZPUŠČ€l;:e, ker po dosedanji upravni praksi ti 
gozdovi ne spadajo pod gozdnopolicijsko nadzorstvo banskih uprav 
in okrajnih načelstev. 

Ravno tako imajo gozdovi imovnih občin svoje strokovne gozdne 
uprave (direkcije gozdov il gozdne uprave) in se nad temi gozdovi 

*) Knjiga se dobi pri g.ozdarskemu odseku banske uprave y Ljubljani in 
stane 50 drn. 
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:slvarno izvaja nadzorstvo le v drugi i.llstanci preko banskih uprav. 
Zaradi tega so v 7. rubriki izpuščene tudi površine gozdov imovnih 
,občin. ' 

Na ta način dobimo po odštet ju državnih gozdov in gozdov 
'imovnih občin od skupne površine gozdov pravo gozdno površino, 
nad katero se resnično izvaja organizirana gozdnonadzorna politična 
služba. 

Že gole številke v 6. in 7. rubriJd nam povedo, da je stanje y 
·dravski banovini najslabše. Gozdarski odsek banske uprave v Ljub
ljani ima sorazmerno najmanj strokovnega osebja, tako da odpade 
povprečno Ila 1 gozdarsk:ega inženirja pri centrali 140.974 ha gozdne 
površine. V drugih banovinah je to povprečje komaj 13-50% na
vedene površine za dravsko banovino. 

Na 1 gozdarskega inženirj a 'pri okrajnih llačelstvih (okraj nega 
:gozdarskega referenta) v dravski banovini odpade povprečno 64.080 ha 
,gozdne površine. Dejansko pa neki okoliši obsegajo še veliko več, 
celo do 111.000 ha gozdne površine. (Glej str. 232 Gozd. vestnika iz 
l. 1940l) Edinole še v zetski banovini je to povpl'ečje nekoliko višje; 
tu pa gozdnogospodarske razmere niso še na isti stopnji kakor v 
·dravski banovini. V savski banovini**), ki je v pogledu intenzivllosti 
,gozdnega gospodarstva in urejenosti gozdnonadzorne službe še naj
bližja dravski banovini, odpade na 1 gozdarsl~ega inženirja pri 
okrajnih načelstvih povprečno le 14.472 ha gozdne površine. Tudi v 
vseh drugih banovinah Je to povprečje mnogo nižje kakor v dravski 
banovini. ' 

Pri kritični presoji teh številčnih podatkov pa moramo upošte
vali še druge važne okolnosti glede stanja gozdarslva v Sloveniji in 
v drugih banovinah. V dravski banovini je skoraj vsa gozdna po
vršina v individualni posesli malih in srednjih kmetov; tn je gozdna 
nadzorna služba za ohranitev gozdov in pospeševanje gozdnega 
gospodarstva posebno važna in mnogostranska ter se ne more pri
merjati z razmerami v drugih delih države, kjer te male individualne 
posesti ni· veliko. 

Stalističllipodatki nam dalje kažejo, koliko bolj je razgibano 
gozdno gospodarstvo v dravski banovini kakor drugod. Za primer 
naj· navedemo iz obrazca 20 naše statistike, da (Jd vseh žagarskih 
obratov, ki jih je v državi 3266, odpade samo na dravsko ban omo 
2160 obratov. 

Iz obrazca 15 posnemamo, da }e bilo v vsej državi na površini 
729 ha 640 raznih gozdnih drevesnic s 94,365.100 sadik1:l111i. Na drav
sko banovino odpade od tega števila 182 raznih drevesnic s· površino 
29 ha in z 24,157.850 sadikami. Več ko četrtina vseh· sadik v državi je 
bila vzgojena v dravski banovini na razmeroma mali ploskvi 29 ha, 
kar priča, da je tudi gozdno drevesništvo, ki ga v pretežni meri 
vodijo gozdarski organi obče uprave, v dravski banovini veliko bolj 
intenzivno ko v dl'ugih delih banovine. 

~*) Nazivi se nanašajo še na leto 1938 .. 
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Iz te delne in bežne slike, ki smo jo skušali podati, vidimo 
dovolj nazorno, da je glavna in najbolj nujna naloga gozdne politike 
zvišanje števila gozdarskih strokovnjakov na stopnjo, ki bo v skladu 
z zahtevami slovenskega gozdarstva kakor tudi splošnega narodnega 
gospodarstva. 

Gozdarska teorija in praksa nas učita, da mora biti število go
zdarskih strokovnjakov tem v'ečje, okoliš, ki odpade na 1 gozdarskega 
strokovnjaka, pa tem manjši, čim bolj so urejeni gozdovi in čim 
intenzivneje se izkQriščajo. 

Zato je nujno potr,ebno čim prej uspešno rešiti številčno vpra
šanje slovenskega gozdarskega osebja. 

PRIRRST I SECD DRVETR PO 1 HR 
6.00-;;;:;;;;;;;;;;;;-===------------

W~PRIRJlST 

SEČJl 

.,..00--------.-; 

Prirastek in posek lesa na. 1 ha 
(Sestavilo ministrstvo za gozdove in rudnike) 

Iz 'tega črteža, ki }e sestavljen po uradnih podatkih, vidimo, da se v Ju
~slavi.ii poseka več lesa, ko ga priraste; dejanska razlika med posel~om 
lU prirastkom je verjetno še občutno večja. V S1ov9niji sta zaloga in vre?-
nost lesa že pod norm alo. Zato umno gozdarstvo, ln ne dela za. trenutne ID 
osebne koristi, zahteva v interesu splošnosti, da se posek zma1lljša, prirastek 
pa dvigne. To se ho dalo doseči le z boljšo izdelavo, predelavo, prodajQ 
in porabo posekanega lesa ter s skrbne:jšim gojenjem in varstvom gozdov. 
Zato ho nujno potr,ebno razširiti in poglobiti gozdarsko prosveto in s šte-

vilnejšim gozdarskim osebjem poostriti nadzorstvo nad gozdovi. 
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Lastna in občinska lovišča v dravski banovini 
Ing. AntQn S ivi c (Ljuhlj ana) 

A. Lastna lovišča 

Zemljiški lastnik, ki ima najmanj 200 ha nepretrganega (strnje
nega) zemljišča, to je takega zemljišča, da se lahko pride po vsem 
zemljišču zi enega dela na drugega, ne da bi bilo treba stopiti na 
tuja tla, ima pravico do lastnega (samosvojega) lova. Takšno zem
ljišče lahko leži veni ali več občinah, okrajih ali banovinah. Javne 
poti in ceste kakor tudi železnice, ki služijo javnemu prometu, in 
z njimi vezani objekti ne prekinjajo zemljišča lastnega lova. Otoki 
se smatrajo za združene z bregom. Tudi javne vode ne prekinjajo 
lastnih 10viŠč. 

Dvoje ali troje zemljišč, prekinjenih po zemljiščih drugih lastni
kov, se ne more združiti v lasten lov) čeprav jih vežejo javne ali 
zasebne poli, javne ali zasebne vode. 

Površine, ki služijo javnemu prometu (železnioe, prekopi itd.), se 
ne mor.ejo izločiti v lastna lovišča, čeprav bi take proge imele čez 
200 ha površine. 

Lastno lovsko pravico ima tudi lastnik zemljišča, ki je izrečno 
določeno za trajno gojenje določenih vrst divjadi (zverinjak); to 
zemljišče pa mora biti ograj eno, in sicer tako, da dlakasta divjad, 
ki se tod goji, ne more prehajati skozi ograjo. Minimalna površina 
za zverinjake ni predpisal1a. Vendar se pravioa do zverinjaka ne 
pridobi enostavno z ograditvijo lastnega zemljišča; lastnik mora 
tako zemljišče prijaviti občnemu upravnemu oblastvu prve stopnje, 
ki z odločbo ugotovi, ali je zemljišče trajno tako ograj eno, da Je 
dlakasti divjadi, ki jo namerava v njem gojiti, nemogoče prehajati 
skozi ograjo. Dokler to ni s pravornočno odločbo ugotovljeno, ostane 
tisto zemljišče združeno z občinskim loviščem, ako ne tvori samo 
zase lastnega lova. 

V območju dravske banovine so po prej veljavnih lovskih zako
nih imeli pravico do lastnega lova pas estni1i:.i , ki so imeli vzdržema 
najmanj 115 ha zemljišča. Po določbah novega zakona o lovu, ki je 
v dravs1d banovini stopil v veljavo dne 13. marca 1935, so ti posest
niki, ker niso imeli 200 ha, pravico do lastnega lova izgubili. Na po
novno prošnjo teh posestnikov je kr. banska uprava izposlovala, 
da je izšel v finančnem zakonu za leto 1938/39. amandman, po 
katerem se je mogla lastnikom zemljišč, ki 30 imeli vzdržema vsaj 
115 ha površine, izgubljena pravica do lastnega lova vrnili. Vendar se 
nekat·erim teh posestnikov ta pravica še ni mogla vrniti, ker določa 
cit. finančni zakon, da morajo oni posestniki, katerih lastno lovišče 
je bilo že priključeno občinskemu lovišču in je bilo z njim vred 
oddano na javni dražbi v zakup, počakati dotlej, ko pot,eče 'Zakupna 
doba za občinsko lovišče. Kljub temu pa se lahko tudi tem posestni~ 
kom vrne lovska pravica, ako na to pristaneta občina in zakupnik 
občinskega lovišča. 
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A) Izpisek iz lovskega katastra: 
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a) lastna lovišča 

V zakup dana lastna lovišča z osredk. in polosredki <II 
~.t: 

I 
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'Ol ol 
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A) Izpisek iz lovskega katastra: a) lastna lovišča 

Od re;:erv~tovpripada Odstotno Lastna lovišča po 
-p f"dZmer;e 

Dravska C':I .,q" He~1 E 
loviš;; proti kulturni vrsti v ha 

> -- ... "1:1 ..... El"'" -- e celotni po- in rezervati 
banovina ... ~.,.!;:m g-.,gro o )5~ vršini steza .., 

N ~~:!Č ~e!ff '" ·N ~ 
Okraj 

.., 
last. I rezer-~ .a ~ t1 .a:Ef~ t'.;: 8 '" o 'ii 

~ ~~ ] "'" II--~ lav išč ! vatov N '" št.1 ha I št. ha št, I ha št, ha "10 "10 o .. " ~ 11 oo OH 

Brežice 6 265 I \6 265 S'86 O-56 3714 167 294 4175 

Celje 
, O-57 361 18 379 
I 

Crnomelj 3-66 1643 25 477 1245 

Drav{)grad 21-3 . 10909 1012 2995 14916 

Gornji grad 32"54 8398 271 8505 17174 , 

Kamnik 14-39 4548 94 3631 8273 

K{)čevje 7 197 6196 1 1 12-62 0'20 197 376 37 197 
13023 13436 

Konjice 1 745 1 745 16-48 2-32 5794 214 6008 

Kranj 29-12 11924 82 5468 17474 

Krško 
I 

7-82 5155 163 513 5831 
I 

Laško 7'65 1703 166 486 2355 
I 

Lendava 

11 56 

15-80 4613 641 299 5553 

Litija 1 56 4-75 0'07 3127 293 49 3469 

Ljubljana 11 279 1279 1-60' 0-30 2309i 52 18, 2379 

Ljutomer 0-801 226' 22 79 327 

Logatec 41475 41475 6-37 2-43 4943 383 7 5333 

Maribor d, h. 1 129 1 129 18-82 0-20 11055 723 638 12416 

Maribor 1. h. 2'88 1311 109 290 1710 

:'11m, Sooota 1'90 978 44 95 1117 
-;J 

Novo mest{) 13-63 11852 584 189 12625 . 
~ 

Ptuj 1403 112, 1664 
:x 

I 

2'01 149 

Radovljica 
I 

~ 62763 62 763 39'22 2'71 24704 9017976 42770 

Slov. Gradec 16-47 6261 481 1220 7962 ~ 
,'J 

Sk{)fja Loka 184 184 3-98 0-36 1889 25 298 2212 ~ 
Smarje 6-67 3530 162 3691 

"1 
;~J 

<,] 

Mesto Celje 5'28 208 I 208 i 

" Ljubljana I " Maribor I 

II 1 " Ptuj I I I 
Skupaj ~716093161276~171659111412671112-061 0'391145778163091437131195800 
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Slanje lasluih lovišč v začetku lela 1940. je prikazano v 
posebnem ·izkazu A. V tem izka zu sla navedeni število in površina 
lastnih lovišč v razpoi-eclbi po okrajih; pri nekalerih okrajih so na
vedene tudi površine: ki ne dosegajo 115 ali 200 ha površine; te 
manjše površine tvorijo dele lastnih lovišč, kalerih glavni del leži v 
kakem drugem okraju. 

Končna vsola izkaza A kaže, da je bilo v dravski banovini vsega 
332 lastnih Csamosvojih) 10viŠč. Med njimi je eno samo ograjeno 
lovišče (zverinjak), in sicer pri Sv. Katarini nad Trži<'5em. Deloma 
ograjeno je še eno veliko lastno lovišče, ki pa se ne more smatrati 
za zverinjak v smislu zakona o lovu, ker ni popolnoma ograj eno. 

Površina lastnih lovišč je znašala vštevši ograjeno lovišče -
skupaj 189.707 ha, lo je 12'06 ofo celoIne p'ovršille dravske banovine. 
Priključeni osredki in polosredki so v Lej površini deloma všteti. 

Med lasLna lovišča spadajo ludi rezcrvatna lovišča. V dravsld 
banovini so nastala rezervatna lovišča na la način, ela so si svoj čas 
veleposeslniki laslen lov pridržali na onih, s servilutniml pravicami 
obremenjenih gozdnih in planinskih zemljiščih, ki so jih morali 
odstopiti upravičencem v last kot ekvivalenl za odkupljene servitullle 
pravice. Površine rezervaLlJih loyišč niso bilc \'ezane na kako mini
malno izmero. 

Izkaz A nam kaže, da imamo v druyski banovini rezen'ulna lo
višča različne velikosti, tudi laka s prav malimi površinami. 

Rezervalnih lovišč je v dravski banoyini 27 s skupno pOYršillo 
6093 ha, kar zl1ači 0-39 ofo celoLne pOYršine banovine. 

Glede rezervalnih lovišč bi bilo omenili, da se po zakonu o lOHt 
noyi rezervali ne morejo več uslvarJati; izvzeta so edino državna po
sestva. 

Na zahLevo lastnikov z r·ezcrvaLom obremenjenih zemljišč 'le 
lovni rezerYati lahko oc1kupijo. N ačiu odkupa in določitev višiue 
odkupnine sta urejena z hano vinsko uredbo z dne 20. februarja 
1935.*) 

Po velikosti je bilo v dravski banovini lastl1ih ]o\'išč (vštevši 
zverinjak): 

s površino 115 do 200 ha 72 (skupno 10.500 ha) 

" 
200 do 300 ha 110 ( " 26.533 ha) 
300 do 400 ha 36 ( 13.259 ha) 

" 
l 

" ,100 do 500 ha 2:1 l 12,914 ha) ,: \ ., 

" 
500 do 1000 Im 53 ( 

~, 38.075 ha; 
1000 elo 2000 ha 21 ( 31.912 ha) 

" ,. 2000 elo 5000 ha 8 'c ., 20.268 ha) 

" 
nad 5000 ha 5 ( " 36.286 ha) 

Osreclki i11 poJosreclki so " Ich pOYršillnh deloma všteti. 

') Glej slrani 178-180 Zakona o IonI. (Zbirka lovskih predpisov z raz
laga; Ljubljana 1936.) 
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HezervaLnih lovišč je bilo: 
S pOYršino pod 115 ha ij (skupno 70 ha) 

" 
115 do 200 ha 2 

" ~, 
32,1 ha) 

200 do 300 ha 2 
" 

575 ha) 
300 do ,100 ha 2 " 900 ha) 
·100 do 500 ha 1 ., ·163 ba) 
500 do 1000 ha B ( " 20·j8 ha) 

1000 do 2000 ha :'3 ( ,122 ha) ~, " " 

" 2000 (\0 5000 ha 7 ( :, 1193 ha) 
nad SOUO ha 2 

" 
98 ha) 

Y izkazu so pripisani deli lastnih loyišč in !'ezervalov onim 
laslnim 10viščcl1l razvrščenim po velikosti - kaledh se držijo. 

Od izkazanih laslnih lovišč so imeli (brez osreclkoy in pol
osredkov): 

država B lovišča s pO\Tšino . , . . , 
in sicer: 1. Bohinjsko jezero :;21\17 lJa, 

2. iVIarLinče k. . . 138G'05 ba, 
3. Drž. železnica . 22,1'- ha: 
,1. Drž. gozdna dil'ck- . 

cija v Zagl'cbu. 90'- ha, 
Kranjski versld zaklad 13 loyiŠč. . , 
Kl'ižentčka imovinska opcina 5 lo\'iš(: . 
druge javnopravne korporacije :l:i lovišč 
zasebnopra vne korporacije 3·1 lovišč . 
fizične osebe 225 lovišč . . 

S pO\TšillO 

'l 

" 

Od rezerva lnih lovišč pripada: 
Kranjskemu verskemu zaldadu O lovišč s ]w\Tšino 
drugim ja\'llOpru\'nil1l korpol'acijam 7 100'i~č " 
zf1sehnopra vnim lwrporacijam 
rizičnim osebam 14 lovi~č . . . . . . 

2.007'52 ha, 

20.317·8:~ 11 a 
:lS97'OO lJ a 

52.706'00 ha 
15.887'00 ha 
88.1lH)'O() Il rt 

2.70;)'00 ha 
(ijg'OO ha 

2.G71'OO ha 
Kakor kaže izkaz A, je bilo malo lastnih lovišč danih y zakup; 

\'cl':inoma jih je upravljal lastnik sam. V zakup je bilo danih, vštevši 
osredke in polosredke, dvoje državnih lovišč S površino 1719 ha in 
810višč Kranjskega verskega zaklada s pO\Tšino 13.560 hUi zal\l\pninH 
za leh 10 loviš(: je znašala ·13.300 din; dalje dvoje lovišč Križc\'ačkc 
imovinske opcine s površino 1176 ha in zakupnino 5570 ciin; poleg 
lega še 41 lovišč drugih ja\'l1Opl'a\'llih kOl'l}oracij s pO\Tšino 2!J.835 ha 
za zakupnino din 138.258, 13 lovišč zasehnopravnih korporacij s 
površino 3,128 ha za wknj)'llino 23,;~25 din in končno 20 lo\'išč fizičnih 
oseb s pO\Tšino ,1350 ha za zakupnino (lin 18.013. 

Razen lega je bilo v zakupu 1 rezenatno lovišče s pO\Tšillo 
·1(j3 ha za 5000 diu. 

Glede ja\,llopra\'llih korporacij (banovine, občin, vasi, agrarnih 
skupnosti, samostanov in cerkvenih redov, verskega zaklada in dr 
predpisuje lovski zakon, tla se morajo njih lastna lovišča dati y 
zakup na javni dražbi pri občnem UpnlYllCm oblaslnl pn'e stopnje. 
1,č1slnik lastnega lovišča pa inu pravico, da Ile sprejme najboljšega 
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pOllmlnikn, Y lem primeru se odredi ponoyna dražba. Ako lastnik 
tudi pri ponovni dražbi odbije najboljšega ponudnika, izrcče o 
sprejetju ponudhe končno odločbo občno upranlO oblasb'o pne 
stopnje, Znkupnina gre v korist lastniku lastnega lovišča. 

Za clržanw in po državi uprm'ljana loyišča pa vcljajo posebna 
do I o(-i] a, ki jih vsclmj e poseben ministrski pravilnik. 

Posestniki lastnih lovišč plačajo za vsak polni heldar lovišča 
po 50 pnI' ballovinske clavšl:ine. Za laslnika lovišča, ki jih dado 
poseslniki v zakup, se banovinska dayščina plačuje enako, kakor 
je lo predpis:mo za občinska lovišča. Davščina se odmerja po prora
čunskem lelu, ki se prične L aprila in traja do konca marca prihod
njega lela. 

Y času od L aprila W30 do 31. marca l!HO se je pobralo zn 
laslna lovišča 77.'1:38 din '50 p banovinske davščinei ostankov iz 
prejšnjih let se je izterjajo UHO din 25 p'. Za prelekla proračunska 
leta je ostalo neizlel"janega 2137 din 50 p. 

It Občinska lovišča 

ZemJ.jišča onih lastniko\', ki jim po (0\'8}.;:el11 lil cil. nnunčnclll 
zakollu ne pJ'ipada pI"avicn do lastnega lovišča, so združena na pocl
ročju vsuke ohčine \' ob(-in8ko lovišče, Občinska lovišča se oddajajo 
\' zakup na javni denž))i za dobo 12 let, v kolikor se ob pristanlw 
obNnc na prošnjo dose(lanjega zaknpnikn ne podaljša slarn zakupna 
doha za nadaljnjih 12 lel. 

Pod določenimi pogoji se občinska lovišča, ki presegajo 5000 ba, 
lahko prec! dražbo razdelijo; razdeljena 100'išča pa ne smcjohiLi 
manjša od 2000 ha. 

Občinskim 100"iščem se smejo popravili meje z arondacijo. 
Nadaljnje določbe glede občinskih lovišč glej v samem zakonu 

o lovu! 
Konce meseca marca 103\) je polckla ohNnskim loviščclll v lle

katerih okrajih zakllplla doha, dolol:ena šc po stadh lovskih pt"ed
pisih. V nekaLerih okrajih pa je potekla zakupna doha konce meseca 
marca 19"10; la lovišča so bila ua no\'o izdl'Hžbana, drug:! pa so 
prišla hmsko jescn na cl mžbo. Po Lej dražbi bo preostalo le prav 
majhno šLcvilo 10viš(\ ,ki so bila svoj (-as iz<lražhana še po prej 
vcljaYllih predpisih. 

Konec lela 1IJ3!). jebilo po izkazu B 52(5 ohčinskih !ovišč; njih 
površina je bila 1,3G8.;)~1O ha. Y zakupu je bilo 522 loviš(~ s površino 
1,35GA3G ha. Zakupnine so leLa 1939. znašale 1,,13(U}1O din. Primel'java 
s PI"('jšlljimi leli knže nazadovanje zakupnine, ki je hila 

leLa tH:~8, din 1,187.mm, 
lela 1IJ37. din 1,GOJA07, 
lela 193G. din 1,G75.7~12, 
lela 1935. din 1,818.305, 
lela 11)31, din 2,OG1.20G. 
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B.) Izpisek iz lovskega katastra: bl občinska lovišča. 

Vseh lovišč V zakup Občinska l'ovišča (udbivši odpadle V zakup oddanih neoddanih Zakupnill~ Povprečna PO kulturni vrsti Drayska ballo\'ina osredke in lovišč fovišč za osredke zakupnina 
polo.redke) in ohčinskih V ha Okraj polo.redke loviš" na ha e= 

Št, površina 
Št. 

površina let. zakup, 
Št. 

površin v din v din 
gozd 

orna 
Skupaj v ha v ha v din v ha zemlja 

Brežice 18 43285 l81 43285 29625 1- - 44.3'- 0'68 16645 110653115987 II 43285 
Celjc 19 59669 19 59669 43255 - - 0'72 26538 . 31316 I 1815!, 59669 
Crnomelj 21 56245 20 52693 11519 1 13552 - 0'22 12451 11007132787 II 56245 
Dravograd 19 53854 18 50216 59138 1 13638 1426'- 1'12 32308 7574,13972

1 
53854 

Gornji grad 9 35350 9 35350 8549 - - 7960 0'24 19024 88321 7494 35350 
Kamnik 20 49203 20 49203 103280 - 76'32 2'12 22749 20950 I 55041 49203 
I{'očevje 29 89944 29 89944 95998 - - 2029'- 1'04 26237 36835126882 89954 
Konjice 8 25598 8 25598 17385 - .- 778'- 0'68 12396 12395 807 25598 
Kranj 16 40521 16 40521 135292 - - 3530'- 3'33 20570 8497111454 40521 
Kršk·o 17 H7895 17 67895 18295 - - 53'- 0'26 32026 16449 19420 I 67895 
LašJ"o 8 28379 8 28379 18505 - 53'- 0'65 14829 6001 1 7549 28379 
Lendava 11 29511 10 25093 18350 1 4418 0'73 1756 27755 29511 
Litija 21 67210 21 67210 41155 - - 7)1'20 0'61 34046 22127111037 67210 
Ljubljana 28 87463 28 87463 220944 - - -- 2'60 37511 36563 13389 87463 
Ljulomer 79 42163 79 42163 56788 - - 1'34 12426 29737 42163 
L{)galec 13 55272 13 55272 41416 - 217'09 0'75 18106 26169110997 55272 
Marioor d. lJI', 29 52865 29 52865 82354 :- - 1'54 23622 12342 16901 52865 
Maribor 1. hI', 29 57086 29 570~6 57562 - - 0'99 16864 14164126058 57086 
Murska Sobola 1, 58509 17 58509 38736 - 0'66 15520 42989 58509 
Nov{) meslo 17 80094 17 80094 10923 - 439'- 0'14 B2486 47626 80112 
Pluj 29 80920 29 80920 56495 - - 0'70 20428 41067119425 80920 
Hadovljica 19 59144 19 59144 155060 - 2'62 27649 31495 59J44 
Slovenj Gradec 16 40359 16 40359 28740 - ~ 0'71 18291 8098 13970 40359 
Škofja Loka 15 47939 15 47939 50432 .- -. 1697'- 1"09 22412 6060 19467 47939 
Šmarje 13 49838 13 49938 11404 - 96"- 0'23 19331 29174' 1333 49838 
Mesto eBlje 2 3606 1 3398 4000 1 208 373"- 1'17 1384 2134 208 3726 
Mesto Lju~ljana 3 6340 3 5952 21600 - 388 3'40 498 2712 I 3130 6340 
McsLo Manbor - - - - - - -

1661 
- -

Mesto Ptuj 1 278 1 278 110 "- - - 0"39 20 921 278 
Skupaj 526 1,368,540 52211.356.436 11.436,910 I 4 112204 11.363'21 1"07 538,123 1 830.565 11.368,688 ~ 



Vzroki padanja zakupnin pri novih dražbah l!legnejo biti sledeči: 
1. svetovna kriza, za katere se je izvršila večina dražb občinskih 

lovišč; 2. nizka izklicna cena, ki ne sme biti večja od tretjine prej 
dosežene zakupnine; 3. razmeroma visoka banovinska davščina na 
lovišča; ,:1. dvanajstletna zakupna doba, ki se zdi nekaterim lovskim 
reflektaniom predolga; 5. predpisi, da se smejo dražbe lovišč udeležili 
samo tuke osebe, ki so v posesti veljavne lovske karte; lovske karte 
so drage (državna kolkovna taksa, banovinska taksa,članarina pri 
lovskih društvih); 6. kot dražitelj nastopajo lovske združbe, ker so 
lovišča po komasaciji občin poslala velika in zato razmeroma dražja 
tako glede zakupa kakor glede potrebnega čuvanja; pri dražbah 
nastopa zato manj dražiteljev; za združbo nastopa običajno le po 
eden; 7. dolžnost lovskega zakupnika, ela povrne škodo, ki jo 
napravijo divje svinje (za lovišča, v kalerih so divje svinje stalne, 
je na dražbi malo zanimanja); 8. iztrebljena lovišča, za katera se ne 
dobijo velike zakupnine. 

Lela 1l.l30.' štiri lovišča niso biln v zakupu. Med njimi sla Ludi 
ljubljanski Tivoli in Sišenski hrib, ki sta bila izvzeta od dražbe, 
ker služita za sprehajališči. Dalje ni oddano lovišče celjskega mesta, 
ker Je zemljišče večinoma zazidano. Druga, leta 1039. neocldana lo
višča so prišla pozneje na dražbo. 

Povprečnazakupnilla l<;'1 občin~ka lovišča dana v zakup, je bila 
1'07 din h:eJWv. Nekateri okrajrizkazujejo;~elo nizkop6vprečno 
zakupnino,~clrllgizopet razmeroma p'rccej visoko. 

Z maliirii izjemami so skoraj yseobČine sklenile, ioa se z~lkupnina 
ne razdeli med zemlji~lw posestnike, temveč da ostane občini v 
smislu dolo,čil finanč:qega zakona; im' 

Zakul~Hikiobčinskih ~OyiŠČ i11 lovskih enklav lel' polenklav so 
plačali kot%~j)an(rvinsko davštiilO 10 % letne zaku,pnine, pqleg lega 
pa še po 20pa~'~ od ysakegapQlnega hektarja lovišča. Davšč\na se je 
odmerila po 'proračunskem letu. Od l/aprila 1939 do 31. m~rca 1940 
se je pobralo z'a občinska lovišča dip. 3.85.588'50 banovinske clavščinc; 
ocl zastanka l<;'1" prejšnja leta se je. izlerjalo:.'Y proračurtsk'cm letn 
1939/40. diIid9.2F:7&; neizterj'Hl1ega je/ostalo konec ma,rČa. 1010 šc 
din 20.188·25: :. ;;:~~" 

"':GozdQvi SO življenjski teme'lJ 
slo\lenskega ljudstva 

'~~- • r~_ ~;-

Propadu gozdov sledi .propad narodov! 
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Pospravite svoje gozdove 
Illg. S lan ko S () ! o šek (Mm'ibor) 

To zimo .sla velel' in slleg polomila in izruvala mnogo drcYj:1. 
Skrbni po.scsLniki spravijo ob naslopu pomladi iz gozda yse polom
ljeno, izruvano ali drugače poškodovano drevje. Tako preprečijo, 
da se " sesLojih ne naselijo gliye in mrčes, ki lahko poslane nevaren 
sosednemu zdravemu drevju. Vsi poseslniki se nml1reč morajo za
vedati, ela je pravočasno očiščenje gozdov njihova dolžnosl: ki jih 
nanjo opozarjajo Y njih in splošnem inleresu lmli državne gozd::lrske 
nndZOI'lH' ohlnsli. 
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Dopisna gozdarska posvetovalnica 

VPRASANJA 

5. Gozdni požar 

OlJ lanskem gozdnem požaru mi je na precejšnji pOYršini zgorelo 
listje in z njim Ludi ves podmladck in podraslek. Pri nalančnejšem 
ogledu požarIline sem opazil, da je lubje na mllogih drevesih 
osmojeno in ponekod Ludi razpokano. 

Kaj naj naredim, (Ja se zavarujem pred prclečo škodo'! 
.\. T. Suha Krajilla 

ODGOVORI 

24. Me.ie zakuJlnega lovišča. 

Po § 5. zakona o IonI se zemljišča onih lasInikov, ki jim ne 
pripada pravica rlo izločenega lastnega lovišča, združijo na območju 
vsake up r a v n e (poliLične) občine v občinska lovišča. Območje 
občine je po §§ 1. in 2. zakona o občinah Ihti prosLor, ki se nanj 
razleza oblast občine koL sal1loupl'avnega lelesa. O popravi up ra v
nih mej med prizadetimi občinami na območju banovine odloča na 
zahlevo ene ali druge prizadele občil1l' ban, o upravnih mejnih 
sporih Y isLcm okraju J)a okrajni načelnik. Iz navedenih predpisov 
izhaja, ela višje sile, kol je nrzši!'ilev ali yobče izprememba rečne 
sIruge, nimajo nikakega ueposrednega praYllCga učinka na ob
stoječo občinsko mejo. Zalo sosednji zakupnik zgolj zaradi raz
širitve slranskega rečnega ro kaya brez oblasLvene odobritvc ninw 
večjih zakupnih pravic. Toda Ludi izprememba 111l'j občillskega 
UpI' ~l V neg a območja še nima neposrednega učinka na zalmpnikoyc 
[o y s k c praYil-e. kajti po čl. 2. ballOYl~ga pravilnika o obrazcu za 
lovsko zakupno pogodbo z dne 2;). marca 1D33 v zvezi s §§ 5. in 
8. zakona o lovu oddaja v zakup OI)ČllO upravno oblasLYo prve 
s L (. P nje (okrajno nače[slY(), mesLno poglavarslyo) loyslw pravico 
v vseh občinskih 10\'iščih, lo je na območju ene up ra v ne občine, 
izključno po obrazcu za lovsko zakup no pngo(llw, predpisanem s tem 
pravilnikom. Ta obrazec pa pred \'ideva v loi'. 1. naLančno izmcro 
občillskega lovišča, lo je območje občine. na kateri sme zakupnik 
lovsko pravico iZ\TševaLi. Zato se zakupniku oddaja y zakup pravi
loma le tisla površina, ki je v Lcm obrazcu posyedočena z zalmpno 
pogodbo, kalere javlloprayni značaj se kaže \' Lem, da njena veljay
nosL zavisi oel poLl'lliLve občnega upravnega oblaslv<l prve stopnje. 
Cc je tedaj sporni kompleks sredi reke zaradi v leku zakupne dobe 
razširjenega rei'nega sLranskl'ga rokava prevzel sosednji zakupnik 
šele v zadnjih Idih y lo\'sko ukoriščanjc, bi bil smel to storili samo 
z oblasLveno predhodno popravo 1 () v s k e meje svojega lovišča y 
lem delu oziroma s popravo svoje lovskc zakupne pogodbe po 
listem oblasLvu, ki je pogodbo polrdilo. PrisLojno oblast\'o za po
pravo lovske meje pa je izključno le obČilO upravIlo oblasl vo pr\' {', 
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s Lop 11 j c,ki poprave upravnihpoliLlčnih mej obl<':ajllo upošteva, 
toda lov s k e meje popravlja šele OD llOvem zakupu. 

Morda Je sosednjemu zakupniku lo prilastitev dovoljevala lovska 
zakuplla pogodba; verjetno to ni, ker bi si bil sicer ne zaoel otoka 
prilaščati šele v zadnjih letih, ampak bi bil začel bržčas tako rekoč 
s prvim dnem svojega zakupa tudi tod z izvrševanjem. lovske pravice, 
zlasti še, če gre za otok sredi rečne struge ob lovski meji, tedaj za 
kompleks, ki je žc ob nastopu zakupa dajal videz spornega lovskega 
ozcmlja. 

Naše mne,nje je potemlakem, da je lovska meja lovišč ista kot je 
bila ob nastopu zakupa, če Vam samim, ki ste kot sosednji zakupnik 
Ludi stranka, ni bila kakor koli priobčena poprava lov s kih mej 
obeh 10viŠč. Dobro bi bilo, da se za informacijo v tem poglcdl! 
obrnele na okrajno načelstvo. 

Emil G a b r o v šek 

2. Sprell1t'lnba (lNIVeSne nslc 

l\lisel, nporabljali robil1ijo (akacijo) za kolje, jc načelno dobra, le 
da se da la vrsta gozda uspešno gojiti samo Y kostal1jevelll območju. 
Pripominjam, da spadajo prisoj na pobočja SlovellsIdh goric v ko
sLanjeYo, oso.ina pa p'l'etežno v bukoyo območje. Vaš robinijcy 
sestoj je golovo na osojnem pobočju, Id je za robinije že nekoliko 
prehladno. Zaradi lega ne odpadajo robinijevi listi v jeseni dovolj 
zgodaj in tako prvi sneg, ki je navadno moker, polomi drevjc. 

Zatreti rolJinijo ni lahko delo. V poletni vročini jih na golo 
\)o~ekajle, nato pa zasadite kostanjeve sadikel Nekaj časa bo še 
treba vsako leto obrezovali robinijev8 obrasLke na palljih kakor tucli 
clreyesca, ki se zaplode s semenjem. . 

KosLanje pa je najbolje odgajali v palljevskcm (nizkem) sestoju. 
S lanko S \) t o se k 

3. Geodetski slroj 

Iz Yašega vprašanja sklcpam, da imale oddelke v gozdu zaznamo
"ane in da nameravaLe delati na osnovi načrta z yrisanimi mejnIni 
oddelkov. 

Odseki Y posameznih oddelkih se dacia izmerili IlO izločitvi se
slojev z busolnim teodolitom ali z gozdno bl1s010, ki imata daljno
gled z nilnim merilom razdalj. Kote merite z azimuLi, razdalje pa 
oplično 1 Za računanje vodoravllih razdalj na osnovi odčilka na 
lcLvi in višinskega koLa uporabljajte še Jorclanoye tablice ali pa Lal1i
ll1elričl1o računalo! 

V malem gozdu ho zacloščala za določanje smeri 1UlYadna busola, 
za merjenjc razdalj pa merski Imk. 

Pri izločanju, merJenju, nanašanju in računanju se držiLe navodil 
in predpisov geodezije in urcjanja gozdov~ 

Stanko S o toš ek 



Sodobna vprašanja 

Nastavitev občinskih' gozdarjev in logarjev 
(Vloga Slovenskega gozdarskega društva na kraljevsko bansIm upravo, od.., 

sel, za gozdarstvo) 

Sl.ovensko gozdarsko društvo je na syoji {Jrvi odborovi seji dne 5. ju
lija 1940 med drugim razpravljalo tudi o potrebl nastavitve občinskih gozdar
jev in logarjev. 

Pri tem razpravljanju je bao poudarjeno, da bi mogli občinski gozdarji 
in logarji, absolventi dvo- in enoletne gozdarske šole,) koristno sodel{)vat~ 
pri ~ozdarskem nadwru, nadzirati sečnje po lesnih trgovcih, dajati zlasti 
kmeckim gozdnim poseslnilmm potrebna navodilaber nasvete za umno 
oskrbovanje gozdov, širiti gozdarsko prosveto in vo})če pospeševati gozdno 
gospodarstvo. Poleg tega bi jim 'bilo mogoče zaupati tudi varovanje gozdov, 
predvsem manjših, ki so pod posebnim javnim nadzorom, za lmtere se po 
predpisih uredbe ,o čuvanju nedržavnih <1ozdov z 'dne 10. julija 1938 M. 
S. 716 zahteva nastavitev gozdnih čuvajev. 7zdatki za te gozdarje in logarje 
bi se v polni meri povrnili, ker bi sodelovanje teh organov pri upravi 
nedržavnih gozdov in pri gozdarskem nadzorstvu znatno pospešilo in 
dvignilo donos teh gozdov. 

Glede na prednje predlagamo, da se v bodočem državnem ali bano
vinskem proračunu določijo potrebni krediti za postavitev primernega šte
vila občinskih g'ozdarjev in logarjev. V kolikor teh kr,editov ne bi bilo 
mogoče zagotovlti v državnem ali banovinskem proračunu, naj bi se po
trebna sredstva za nastavitev teh organov našla drugod. 

Vljudno Vas prosimo, da nas o storjenih ukrepih blagovolite obvestiti. 

Gozdarski pOlde na trgovskih šolah in akademijah 
(Vloga Slovenskega gozdarsk'ega društva na kraljevsko bansko upravo, od

delek za trgovino, obrt in industrijo) 

Lesna trgovina zavzema danes v Sloveniji brez dvoma prvo mesto, 
ki ga bo skoraj gotovo obdržala tudi v bodoče, saj je v Slovenij~ 47 % 
produktivnega zemljišča zaraščenega z gozdovi. Ti gozdovi imajo poleg 
velikih neposrednih koristi za gozdnega posestnika tudi ogronme po
sredne koristi za javnost, ker urejajo odtekanje vode iz višjih krajev v 
nižje in varujejo iI1iže ležeča naselja, poljedelska zemljišča, prometna sred
stva in druge važne napraw: J?red uničevanjein in ,opnstošenjem. Gozd je 
eden na~važnejših pogojev življenja na deželi, saj v,ečina prebivalstva Slo
venije žIvi od gozdarstva in predelave gozdnih produktov .. Te koristi pa 
morejo nuditi gozdovi le ob pravilnem gospodarstvu z njimi. Vsako ne
pravilno gospodarstvo z gozdovi, zlasti nepravilne sečnje, lahko povzroče 
'uničenje ali opustošenje gozdov ter oslabe njih neposredni in posredni 
pomell v narodnem gospodarstvu. Zaradi tega je potrebna vsakemu, ki 
ima posla z izkoriščanjem gozdov, vsaj najnujnejša goidarska predizobrazba. 

Po današnji praksi izvršnjejo večino sečenj lesni trgovci v lastni rc
žiji. Za te trgovce ni pl'edpisana v obrtnem zalwnu nobena posebna gozdar
ska predizobrazba, kar ima za posledico številne nepravilne in nestrokovne 
sečnje v gozdovih z vsemi kvarnimi nasledId. Temu bi se moglo odpomoči; 
ko bi se trgovskemu naraščaju, Id se v veliki meri posveča lesni trgovini, 
že v šoli nudilia najpotrermejša gozdarska predizobrazba. Zlasti bi bilo 
potrebno, da dobe gojenci trgovskih šol in akademij osnovno znanie iz 
splošnega gozdarstva, iz gojenja in varstva gozdov" predvsem pa iz Izko
riščanja gozdov in lesne trgovine, obrti in industrije. 

Glede na prednje si dovoljujemo predlagati, da blagovolite izposlovati, 
da se že v prihodnjem šolskem letu vpelje v trgovskih šolah in akademijah 
gozdarstvo kot posebni učni predmet. Slovensko gozdarsko društvo je 
pripravljeno pri sest:'lvi učnega načrta sodelovati. 

Vljudno Vas prosimo, da nas o storjenih ukrepih blagovolite obvestiti. 

41 



Zakoniti predpisi in okroinice 

Javna gozdarska anketa v Ljubljani 
Kmetijska zbornica priredi dne 27. in 28. februarja ter 1. marca 1941 

veliko gozdarsko ankeLo, ki naj pokaže. stanje g.ozdnega in lesnega g·ospo
dars tva v Sloveniji ter nakaže pota in smernice za njegovo izboljšanje:. 

Anketa bo v dvorani Delavske zbornice v Ljubljani, Miklošičeva cesta 
št. 22a, in sicer 27. februarja od 15. do 17. ure, 28. februarja od 8. do 
12. in 15. do 19. ure in 1. marca od 8. do 12. ure. Na anketi se bo na 
()snovi 21 rderatov, ki so jih pripravUi g'Jzdarski in drugi strokovnjaki. 
razpravljalo .0 vseh važnejših gozdarskih in lesnih vprašanjih Slovenije,. 
Vabimo' vas, da se udeležite ankete in pripravite predlQge za zboljšanje 
naših gozdov in gozdnega gospodarstva'. 

Min~slrstyo za promet je bilo naprošello za poloviČllo voznUl<O na že
leznici; zato ob prihodu v Ljubljano ne oddajte železniških voznih kart! 

Razglas 
o opravljanju logarskega izpita 7ia čuvaje nedržavnih gozdov 

(III/7 št. 63/4 - 27. jannarja 19,11) 

Kraljevska banska uprava dravske banovine objavlja na podstavi § 38/IV 
zakona o banski upravi in čl. 6. pravilnika {} <opravljanju logarskega izpita 
za čuvaje nedržavnih gozdov (Službeni list z dne 10. januarja 1940, št. 17/3), 
da se bo vršil logarski izpit za čuvaje nedrža''11ih gozdov meseca aprila 1941. 

Pogoji za pripustitev k izpitu so: 
1. da je kandidat državljan kraljevine Jugoslavije; 
2. da je z uspehom dovršil osnovno šolo in v pisavi in govoru obvlada 

državni jezik; 
3. da je dovršil 21. lel<o starosti inodslllžil svoj rok v vojski; 
<.1,. da je duševno in telesno zdrav in je fizično povsem sposoben za 

gozdarsko in lovsl~o-čnvajsko službo; 
5. da je dobrega vedenja in neoporečen; 
6. Ida je prebil najmanj 2 leti v (iozdarsld služhi kot logarski pomoč·nik 

pod vodstvom kvalificiranega gozdarSKega strokovnjaka ali pod nadzorstvom 
pristojnega okrajncga (mestnega) gozdarskega referenta in da je službo 
opravljal vestno, pošteno in uspešno. 

Svojeročno pisane, pTaviIno lwlkovaue (10 din za vLogo in 20 din za 
rešitev) in pravilno opremljene prošnje je vložiti preko pristojnega občnega 
upravnega oblastva prve stopnje (okrajnega načelstva, mestnega poglavarstva) 
na kraljevsko bansko upravo, gozdarski ,odsek, v Ljuhljani. Prošnje se 
sprejemajo še 30 dni po objavi t-ega razglasa v Službenem listu kraljevske 
banske uprave v Ljubljani. 

Prošnji je priložiti: državljanslw izkaznico ali domovllico, zadnje šolsko 
izpričevalo, rojstni in krstni list, zdravniško izpričevala, nravstveno izpd
čevalo, potrdilo o odslužitvi kadrskega roka in dokazilo dvoletnega službo
vanja kot čuvaj (logar), ki ga mora overoviti kvalificirani gozdarski stro
kovnjak (§ 133. zakona o gozdovih iz l. 1929.) ali pristojni okrajni gozdarski 
referent. 

Priloge li: prošnji morajo biti kolkovane s kolkom 4 din, če "'že nioo
kolkov.ane z enako ali višjo takso. 

Kandidati bodo pismeno o'bveščelli, ali so pripuščeni k izpitu ter kdaj 
in kje se bo izpit vršil : 

Za bana pomočnik: Dr. S. Majcen, 1. r. 
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Dopisl 

PETA ODBOROVA SEJA S. G. D. 
se je vršila dne 20. decembra 1940. 
Na seji se je med tekočimi zadeva
mi rodrohneje razpravljalo o reso
lucijl Kmetijske zbornice v Li'ubljanl 
glede krčitve gozdov na re ativnih 
gozdnih tleh in dopolniLve ·agrarne 
reforme. Odbor je tudi izdelal vzo
rec pravil za gozdarske ln'ožke v 
smislu čl. 13 društvenih pravil. 

Glede kr(-enj gozdov na relativnih 
gozdnih tleh v poljedelske namene 
je odbor llllenja, da hi se z le
temi začelo šele tedaj, ko bodo oh~ 
stoječa poljedelska zemljišča lllelio~ 
rirana in najintenzivneje izkoriščena. 
Razlastitev gozdov do površine 500 
ha, v kolikor to narekujejo socialni 
raz10IP. bi bila umestna in upravičc-
na, ee se istočasno zagotovi tudi 
racionalno in trajno gospodarstvo v 
r.azlaščenih gozdih. 

IZPIT GOZDARSKIH URADNISKIH 
PRIPRA VNIKOV 

Po predpisih pravilnika o opray
ljanju državlH~ga strokovnega izpita 
ur,adniških pripravnikov z nepopolno 
srednješolsko izohrazbo za admini;' 
strativno-pisarnišlw službo (v gozdar
ski stroki) z dne 3. marca 1932 
(Službeni list, št. 272/26) so v dneh 
25. in 26. novembra 1940 opraviJi 
pred pristojno izpraševahlO komisi
jo pri kraljevsld banski upravi v 
Ljubljani izpit gg,: franc Globevnik, 
banovinski uradniški pripravnik-pod
O'ozdar pri okrajnem načelstvu v 
~rurski Soboti, Anton Kržišnik, urad
niški' pri pravnil,-podgozdar pdokraj
nem načelslvu v Crnomlju, in Peter 
Pintar, nadlogar-zvaničnik pri direk
ciji gozdov v Tuzli. 

TRGOVINSKO· INDUSTRIJSKA IN 
OBRTNA ZBORNICA 

Dosedanja skupna Zbornica za 
trgovino, obrt iu industrijo v Ljub
ljani (TOl) se je v januarju razdelila 
v dve zbornici, kakor to predvidevata 
uredba o ustanovitvi Obrtne zbor
nice v Ljubljani in uredba o spre
membi in dopol~litvi uredbe o trgo
vinskih, industrijskih in obrtnih zbor
nicah, namreč v Trgovinsko-indu
strijsko zbornico in Obrtno zbornico. 

OTVORITEV GOZDARSKE F AKUL
TETE V SARAJEVU 

Do sedaj smo imeli v Jugoslaviji 
dve gozdarski fakulteti: v Zagrebu 
in Beogradu. Januarja t. L pa je bila 
odprta še tretja v Sarajevu. 

Sl. DRAžBA KO:lUHOVINE 
CV Ljubljani dne 27. in 28. jan. 1941) 

Kakovost krzna je bila srednja in 
nekaj slabša ko lansko leto. k.ljub 
temu, da je bilo kupcev mnogo, zani
manje ni~ bilo najboljše, ker je uvoz 
kožuliovine v druge države otežko
čen. Talm je bilo llozcmskih kupcev 
zaradi sedanjih razmer manj kakor 
druga leta. Pač pa so se letos za 
krzno izredno zanimali številni do
mači krznarji iz vse države. Na draž
bi je bilo tudi preko 300 srebrnih 
in 100 modrih liSIC iz domačih farm; 
do večjih trgovskih zaključkov pa 
ni prišlo, ker se lastniki firm niso 
mogli zediniti s kupci glede oone. 
Blago domačih farm je bilo prav 
lepo. 

Na dražbi je bila prodana skoraj 
vsa razpoložljiva kožuhovina, izvzem
ši srebrne in modre lisioo. Znatno 
se je dvignila cena za divje zimske 
zajoo, jazbece, pižmovke, da 0010 za 
domače mačke. 

Dosežene oone za prvovrstno krzno 
so v dinarjih sledeče (v oldepaju so 
oone, dosežene pred letom dni na 
dražbi 22. januarja 1940): lisice 180 
do 220 (120-180), lisice, :posebni pri
merki do 305, kune zlahoo 1400 do 
1600 (1300-1700), kunezlatice, poseb
ni primerki do 1830, kune belioe 750 
do 760 (750-900), kune beHce, poseb
ni primerki do 1060, dihurji 150 do 
180 (110-140), vidre 600-1000 (500 
do 600), zimski zajci 15 (10), letne 
srne 27 (25), zimske srne 16, jazbeci 
130 (75), divje mačke 50 (M), pižmov
ke 88 (40), veverice H (14), rjave 
(podlasioe 7 (3), bele podlasice 35 (35), 
domače mačl,e 10-'10 (10), domači 
zajci 3-6 (3), palhi 3 (brez zanima
nja), krti 1'50 (brez zanimanja). 

Prihodnjo dražbo krzna priredi 
"Divja koža" dne 10. marca 1941 na 
ljubljanskem velesejmu. 

Ljubljanski velesejem 

43 



Inozua carina na deske, moslrnice in letve je ukinjena 
DilinisLrski sve! je na predlog finančnega ministrstva z veljavo od 12. 

t. m. oprosLil plačevanja izvozne carine blafi.{), navedeno pod št. 24;. 2 c 
in č izv.ozne tarife v pI'edJogu zakona o občnl carinski tarifi. :Med to blago 
spadajo tudi deske, mostnioe in 1etve raznih vrst lesa. 

Proizvajalci in trgovci smejo pobirati pri prodaji drv od držamih 
in samoupravnih ustanov in uradov tudi .državne in samoupravne 

takse 
(Službeni list 1941, št. 5/1) 

V 'zvezi s svojo .odločbo št. 7150 z dne 25. septembra 1940, s katero 
so bile drvom maksimirane cene, odreja urad za kontrolo cen, da .smejo 
proizvajalci in trgovci pri prodaji drv pobirati 'od državnih in samoupravnih 
ustanov in uradov p:ileg maksimalne cene tudi državne iu samoupravne 
takse, ki obremenjajo te pravne posle. 

Nekateri novi zakoniti predpisi 
(Iz Službenega lista dravske banovine 1940) 

Odredba o minimalnih mezdah za nekvalificirane delavce (delavke) 
(500/79). 

Rqzglas o razdelitvi porečja Drave od Ptuja nazdol in porečja Mure na 
ribarske okraje (501/79). 

Avtentično tolmačenje uredbe o likvidaciji kmetskih dolgov (čl. 32.a) 
Uredba o direkciji za zunanjo trgovino (315/55). 
Uredba o spremembi in dopolnitvi ur,edbe o gojih>i, sečnji, prometu 

in izvozu lesa domačega Ol,eha (614/91). 
Naredba, s katero se razširja odšk,odnina za nezgode po zalwnu O 

zavarovanju delavcev (632/93). . 
Tabela denarnegaekvivalenla naturalnih pI'Cjemkov 'za vse območj-e 

Osrednjega urada za zavarovanje delavcev (633/93). # 

PrIjavljanje zalog lesenega stavbenega materiala (641/93). 
. Naredba o konu',oli izvoza lesa, lesnih izdelkov in gozdnih proizvodov 
yobče (657/85). 

Naredba o prehodnih določbah k l1ar~dbi o izvozu lesa, lesnih izdelkov 
in gozdnih proizvodov vobče (658/95). 

, Odločba o postavitvi prevoza drv pod kontrolo (659/95). 
OcarinjanJe umetne lesn~ volne (Zellwolle) in izdelkov iz nje, ki so po 

izvoru iz Nemčije (687/97). 
Navodila, kako se dobivajo odpremna dovolila za prevoz 'drv (688/97). 
Obvezna prijava zaloge drv (689/97). 
Naredba o podaljšavl prehodnih določ?b k narwbi o kontroli izvoza 

lesa, lesnih izdelkov in gozdnih proizvodov (691/98). 
Popravek v uradnem priobčilu centrale za lmrivo (696/98). 
Sprememba odločbe .() nalmzniškem prometu z Nemčijo (704/99). 
Odločba o maksimiranih cenah surovim kožam domačega izvora 

(709/100). 
Odločba o uporabi jwntl'Ole cen za kmetijsl~e priprave in druge pr~d

mete (716/101). 
Odločba ooprostitvi gospodarskih zadrug od plač'€vanj.a takse iz tar.' 

post. 37. zakona o taksah (719/101). 
Načelno pojasnilo mini'Strstva za finance pri razlastitvah remljišč 

(720/101). . 
Razširitev kontrole zalog po uredbi o kontroli zalog blaga (745/104). 
Obrazci prijav za prijavljanje proizvodnje, prometa in zalog 'kontroli

ranega blaga (746/104). 
TarUna lestvica delavcev v mizarski str·oki (748/104). 
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Lesna trgovina 

Izvleček iz cenika za zavarovanje valute pri izvozu blaga, ki je 
veljaven od 1.-15. februarja 1941 

(PO čl. 6. pravilnika o urejanju prometa z devizami in valutami) 

Cen a v din a r.i i h zal mS: drogovi za napeljave iz iglaveev (tudi 
neimpregnirani brz,ojavni drogovi), dolgi 3-12 m in na tankem l~oneu debeli 
do 20 cm 350; jamski les iz lesa ir"lavcev, debel na tankem koncu do 20 cm 
320; jamski les iz listavcev, debe na tankem koncu do 20 cm 350; jam
'borniki 450; neimpregnirani pito ti 350; hlodi iglaveev, debeli nad 20 cm 
450; bukovi in gabrovi hlodi, debeli nad 30 cm 400; hrastovi hlodi, žagovci 
do ·19 cm 1200, nad 50 cm 1500; furnirski hlodi od 50-59 cm 2500, nad 
60 cm 4000; topo lovi hlodi, gradbeni do 49 cm 500, luščilni nad 50 cm 
1000; vrbovi hlodi 600; brestovl hlodi, gradbeni do 49 cm 500, furnirski nad 
50 cm 2200; jesenovi hl'Odi, kolarski do 30 cm 500, gradbeni nad 30 cm 
1000, furnirski nad 50 cm 2000; jav,orovi hlodi, gradbeni nad 30 cm 800, 
furnirski nad '10 cm 1400; maroBasti in cvetasti jesenovi furnirski hlodi 
4000; orehovi hlodi, gradbeni naCl 30 cm 1500, furnirski nad 50 cm 3500: 
(;-ešnjevi in hruškovihlodi, gradbeni nad 30 cm 800, furnirski nad 40 cm 
1800; lipovi, jelševi, brezovi in drugi hlom lislavcev od 26-39 cm 700; 
tesan les iglaveev 25 X 25 (h Slovenije, Gorskega kotarja in Like 10 ofo 
ceneje) 450, nad 25 X 25 cm, smrekov in jelkov 500, borov 700; bukovo lubje 
in vesla ter tesan les nad 'lO Xl0 cm in nad 2 m 1000; tesan hrastov les
od 8 X 8 cm do 26 X 25 cm 850; mehek žagan les (deske, letve, remeljni 
in grede), smrekov in jelkov nad '1 m (gradbeni les iz Slove;nije, Gorskega 
kotarja 111 Like 10 % ceneje) 800, kratko blago od 1-375 m (gradbeni les 
iz Slovenije, Gorsli:ega kiotm'ja in Like 10 % ceneje) 550, zabojni deli 1100; 
borov žagan les (rdeči bor iz Slovenije) nad 2 m (kraLko blago 1-1'90 m 
20 % ceneje) 720; macesnov žagan les 1300; bukov žagan les dolg nad 2 m, 
obrobljen in parjen 900, obroblj,en in neparjen 850, neobrabljen in parjen 
850, noobrobIjen iu lleparjcn 600; žagana bukova metli!šča iu držala, dolga 
1-1'40 m 550; bukovi nepa.rjeni tcstoni 550; žagan hrastov lcs, obrobljen, 
dolg nad 2 m (kratko blago 15 % oencje) 2200, ncobrobljen, dol~ nad 2 m 
1900, pesti (boules) 2000, sodarski. lcs i600; žagana lipovina, .orcstovilnm, 
jelšcvina in javorovina 900, jcsBnovina 1600, gabrovina 1600, orehovina 2200, 
češnjevina in. hruškovina 1800;., topolovina 800; surovi hrasto vi frizi, široki 
4-6 cm in dolgi 20-60 cm 1~00, široki 7-12 cm in dolgi 25-95 cm 1500, 
široki nad 7 cm in dolgi nad 1 m 1800; surovi parjeni bukovi frizi, široki 
4-6 cm, dolgi 20-60 cm 550, široki 7-12 cm, dolgi 25-95 cm 650, širok~ 
nad 7 cm in dolgi nad 1 m 700, hrastovi pragovi za kretnice 1300, fUrnirji. 
orehovi 12.000, hrastovi 10.000, bulwvi 2500, hruško vi" češnjevi, javorovi' 
in jesenovi 10.000; lesene plošče, bulwv:e, j elšcve in lipove 4200, Lopo love 
4000, panel plošče 3400. 

Cen a v din ar j i hz alk o s : hrastovi železniški pragovi, 1-1'55 111 
14, 1'56 do 1'85 m 20, 1'86 do 2'25 m 30, 2'26 do 2'35 m 35, 2'36 do 
2'45 m 45, 2'46 do 2'70 m 75; bukovi železniški pragovi 1'80 do 2'40 m 35, 
2'40 do 2"70 m 42; boro vi železniški pragovi nad 2'60 m 42. 

Cena v din ar jih za 100 I,W bukova, gabrava in cerova cepljena 
drva 39; mešana cepljena drva 28, oldeščki nad 1'5 m 26; okrogla drva nad 
8 cm 30, smrekova in jelkova cepljena polena za kurivo ali celulow 45; 
žagovski odpadki iglavcev za kUTIVO ali celulow 35; lesno oglje, retorLno 
156, navadno 150 in prašno 60; kopita nestI'užena 100, stružena 600; skorja 
150, storži jelkovi in smrekovi 430, borovi 180; gozdni sadeži in želod 120; 
soli oceLne kisline 220 prečiščena ocetna kislina 400, neprečiščt\na ocetna 
kislina 280, metilni allwhol 600, aceton 660, formaldehid 380, izvlečki za 
strojenje, tekoči 760, suhi 2500 in celuloza350. 
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l'faksimalrie cene drv v Celju 
Od 22. januarja t. L veljajo na območju mestne občine celjske nove 

maksimahle cene za kuriv.o: 1 seženj žaganih bukovih cepljenih drv 650 din, 
1 seženj nasekanih bukovih cepljenih drv 68,1 din, 100 kg žaganih bulwvih 
cepljenih drv 30 din in 100 kg sekanih drv 38 din. 

Kontrolirani gozdni proizvodi za izvoz 
Po novi naredbi so pod izv,ozno konLrolo sledeči pl'Oizvodi: drva vseh 

vrst (tudi celulozni les, krajniki, žagarski odpadki in kolobarji za kurjavo 
- tar. št. 91), lesno oglje v kosih in prahu in briketi iz lesnega oglja (tar. 
št. 92), ne obdelani les, okrogel les vseh vrst (hlodi; drogovi za napeljave, 
koli, kolje, jamski in celulozni les - tar.. št. 93), železniški pragovii, les 
za kretnice in mostove (tar. št. 93), les skorja, plodovi; semena, rastline 
in rastlinski deli za strojenje kož (tan. št. 97), želod rn ·žir (svež, posušen 
ali oluščen), divji kostanj in .ostali gozdni plodovi in semena (lzvzemši 
brinje ter plodove in semenj a za zdrav;ilstv.o; spadajoče pod št. 64 - tar. 
št. 98), naravne gume in smole, h'de ali mehke, naravni balzami (tar. št. 100), 
lesni katran (tar. št. 101), ekstrakti in tvanne za strojenje kož (lar. št ta30). 

Izvoz drv iII orebovine y Svico 
Direkcija za zunanJo trgovino sporoča: 1. Prva tretjina kvote za iZVQZ 

.oglja je že izčrpana; zato se bodo nave prošnje reševale v maju, ker se 
b.o izvoz druge h'etjin:e zač:el Y juniju. 2. Izy·ozna kvota 500 vagonQY oreh.o
vine je že izrabIjena; zal.o direkcija ne ba izdajala izvoznIh dovoljenj, 
dokler ne ho izdan pravilnik za izvajanje uredb o po~ozditvi golič.av in .o 
.izvozu orehovega lesa ter dokler ne bodo izdani .odlokI glede vlaganja pro
šenj za izvoz orehovine. 

Izvoz žagarskih odpadkov, mehkega lesa v kolobarjih in oglja v Svico 
Po uavod'ilih direkcije za zunanj.o trg.ovino, moraj.o biti žagarski od

padki, ki so nal1lellje.ni za izvoz v Sv:i;co, zdravi in zv·ezani v 1 m dolge 
snope, vendar pa se dopuščajo v notranjosti SI10pO~ tudi dolžine pod 1 111. 
Cena je 535-570 švic. frankov. 

Cena kalobarjl'" iz drv iglaveev jc 550-600 švico frankov. 
Cena b n li: o veg a o gi j a, enkrat vHanega hrez zemlj-e, suhega in dobro 

žganega, je 1700--1800 švico frankov; me Š all ega o gI j a, enkrat viJaneg!l(, 
brez zemlje, suhega jn dobr.o žganega, 1600-1800 švico frankov; b u k .o veg a 
re lo r tne g a .o gi j a 1700-·2000 švico frank.ov in les neg a o g lja v pra
h u pa 1400 švico frank.ov. 

Vse cene se nanašajo na 10 ton franlw-va[lol1, pariteta Buchs. 
Izvozniki smej.o zahtevati izvozna polrdila sam.o za dejansko pr.odane 

količine in za blago, s katerim ef.ektivno razpolagajo v trenutku, ko vlagajo 
prošnjo. Prošnje je vlagati na direkcijo za zunanjo trbf()vino, Beograd, poštni 
predal 818 (natančneje glej Trgovski list 1941, št. 3!). 

Nova Ilavodilaglede lesnega izvola 
Direkcija za zunanj.o t1'g.ovin.o je razposlala nova navodila glede lesnega 

izvoza, ki vsebujejo: 1. podatl;;e o kontroli lesnega izv.oza, 2. seznam kontro., 
lJiranih gozdnih proi'zvodov, 3.~ kOlll1'Olne odredhe, 4. pr.ošnje za izvozna 
potrdila direkcije, 5. takse v nadwrovanem izvozu, 6. prejemanje valutnih 
potrdil in 7. zameIljavanje izvoznih potrdil za potrdila na manjše lw!i:čine 
blaga (natančneje glcj Trgovski list 1941, št. 2!) . 

. Ne izkoriščajte gozda čez mero! 



Stanje lesne trgovine v Sloveniji jannarja 1941 
(Od posebnega d{)pisnilm Gozdarskega vestnika) 

V preteklem letu sm{) na tem mestu zasledovali potek tistih najvažnejših 
dogodkov po svetu, Id s{) posredno ali neposredno vplivali na izvoz naših 
gozdnih proizvodov. Paudalili . smo vse tiste zunanje vplive, Id so v jeseni 
1939 omo~čili nagel porast našega izvoza lesa tako po količini kakor po 
vrednosti m ga v vsej prvi polovici lanskega leta ohranili na iZI'Cdni višini' 
omenili smo nadalje tudi vse tiste činilelje, Id so preprečili nadaljnji ugodni 
razvoj naše lesne trgovine in povzročili njeno nazadovanje. 

Splošno zunanjepolitično stanje, ki ga označuj-ejo kot mir pred vihar
jem, nas sili, da ne račnnamo na zuuanja Lržišča vse dotlej, dokler ne nastopi 
nova .situae:ija. Do~ače splošn~ s<?spodarske r~zm~l:e. pa z~ht.evajo, da se 
v prVI vrsli seznammo s pOgOJI, ln bodo morah b1tI lzpolllJelll, da bodo y 
današnji dobi rapidne gospodarske in socialne evolucije pravih1Q fUl1kcioni
rale proizvodnja, potmšnja in pI'odaja naših gozdnih proizvodov tcr da 
bodo le-te v korist vse narodne skupnosti. 

Kateri gDspod'arski činitelji so v sedanjih razmerah koristni in katere 
je treba kot škodljive odstraniti '1 Pogled v uradna državna ali banovinska 
glasila nas prepričuje {)Lem, da si ves javni upravni aparat ski-bno pri
'Zadeva, kako bi se dal olajšali naš splošni ekonomski položaj, ki so ga 
povzročili v prvi vrsti tuji vplivi, toda tudi naša pomanjkljiva organiza~ 
cija; le-ta je biJa in je šc v premnogih 'primerih prepozna,. 

Oglejmo si s slrogo neprilstranskega vidika - z vidil<a največjega eko
:nomskerra efekta - najvažnejša vprašanja glede gospodarstva z gozdnimi 
proizvodi: kdo pri nas proizvaja, kaj in kako prOYLvaja, kdo kupuje in 
predeluje, prodaja, pr,epr()daja, kdo konsnmira, koliko in kako konsumira, 
I,do je s stališča splošne koristi upravičen, da vrši posamezne posle in v 
kolilu meri. Vsalw vprašanje je zase obsežen problem, ki se da nanj gle
dati s kaj različnih stališč, kakor n. pr. s stališča liberalizma, krščanskega 
socializma, zadružništva ali gospodarskega humanizma, l<akor ga imenuje 
dr. 1". Veber, iu s stališča narodnega ali državnega socializma. Kje je 
najboljša mera za splošno socialno preskrbo, ki ne gre v to ali ono skrajnost 
in ne zavira poteka ter razvoja gospodarstva? Ali mope imeli liberalizem 
v gozdnem gospodarstvu še kako besedo? Ali je z organiziranjem lesne. 
indusU-ije na širši zadružni podlagi že vse storjeno? Ali bo n. pr. prisilni 
odkup drv po cenU-.alnem uradu mogel uravnati notranj() porabo in izvoz? 
V katerih gozdovih je vsaka eksploatacija nerentabilna in na škodo sku:p
nosti? Kdo naj določi lwličine lesa, ki se smejo ali morajo letno izkoristiti? 
Vsa ta vprašanja se rešujejo ()b kaj razli čnem stremljellju in medsebojnem 
trenju zainteresiranih manjših in večjih gozdnih posestnikov, poklicnih 
Irgovcev in šušmarjev, industrij cev, gozdarskih strokovnjakov, priložnostnill 
in poklicnih polit:illvov, kipa se vsi morajo - ali bi se :vs2{j mor,ali -
držali obstoječih zalconsldh predpisov in nav,odil oblasti, Gozdarska anketa, 
Id jo bo le dni priredila Kmet~ska zbornica v Ljubljani, ima fJotoV() namen. 
da . ()SYetli čim več teh vprasanj in potel11 s primernimi ul\J'epi na pri
sLojnih mestih vnese v bodoče delo nekak program. Ali bodo ukrepi za~ 
dOSOli in bodo dane garancije, da se doseže čimprej najholjše stanje g()zdl1€
~a gospodarstva? Ali zadostujejo gozdnim posestnilmm dobri nasveti stro
KOV'TIjalwv? Kaj se da d{)seči z zadružno OI'ganizacijo gozdnih posestnikov 
in lesnih indllstrijcev in kaj z eksal,tnim upravnim aparatom? Kdo jamči 
za eksal,:tnost in največji potencial tega aparata? Vsa ta vprašanja gozdnoO
gospodarske politike s() nadvse pereča. Rešiti jih I11m'ejo v prvi vrsti, kar 
smo že ponovno poudarili, strokOVlIjaki s sv{)jim znanjem in širokim soci
alnimču tom, pri čemer bodo morali upoštevati statistik{), izkušnje, eksak
ten račun, tuje zglede, illSti111d za razvoj dog{)dkov,· koOnjunkturo in široke 
n:arodne potrebe. Na vprašanje, ali jenačr[:no gospodarstvo nujna potreba 
ali samo moda, pa bomo skušali l~onkrdllo oclgov()riti prihodnjič. 
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Valute in devize 

Urad'ni tečaji za februar 1941 
Finančni minister je določil za 

februar sledeče uradne tečaje, po 
katerih se imajo izplačevati takse po 
zak. o taksah, sodne pristojbine itd. 

1 napoleondor , , din 350'-
1 zlata tnrška lira " 398'30 
1 angleški funt , " 217'50 
1 ameriški dolar , ,,55'-
1 kanadski dolar, ,,54'-
1 nemška marka , ,,17'82 
1 belga .,.'.. " 7'13 
1 pengo , , , . " " 8'76 
1 hrazilijansld milrajs , " 2'95 
1 egiptski funt, , ,. ,,215'50 
1 palestinski funt, , " 214'50 
1 urugvajski pezos , ,,18'50 
1 argentinski pezos ,,12',10 

1 čilski pezos , , , , ,din 1'25 
1 turška papirnata lira " 34'-
100 francoskih frankov ." 119'-
100 švicarskih franlmv '" 1276'-
100 italijanskih lir , , '" 228'80 
100 holandskih goldinarjev " 2365'-
100 bolgarskih le\'ov ,,46'..,.-
100 rumunskih lej ev ,,28'50 
100 danskih kron ,,860'35 
lOn švedskih kron " 1310'-
100 norveških kron " 1012'50 
10n španskih pezet ,,510'-
trYl grških drahem '. " 28'-
lti;) češkoslovašldh kron " 150'50 
1 1) slovaških kron, . . " 150'
II finskih mark ..." 38'50 
l' I iranskih (perz.) rijalov" 100'-

Tem tečajem je že prišlet pri
L .ek ("prim"). 

Mali oglasi 
DRAžBA LOVISč, Začasna državna 

uprava razlaščcnih gozdov v Ljub
ljani razpisuje javno pismeno 
dražim za lovišči Gozdne upra
ve razi aš čenih gozdov v Crni: 1. 
lovišče Itesman z osredki 39G'!?I) 
ha in 2. lovfšče Smrekovec 1-

osredki 597'80 ha; Dražba se bo 
vršila 18. marca 1941, ob 11, 
uri v pisarni ZDU, Cesta 29. 
oktobra ·št. 24f1. Splošni in po
sebni lovs!;:o-zakupni pogoji ter 
razglas so na razpolago pri ZDU 
in pri Gozdni upravi razlaščellih 
gozdov v Crni pri Prevaljah, 

DRAžBA WVISč, Začasna državna 
uprava razlaščenih gozdov v Ljub
ljani razpisuje ja\'llo uslmeno 
dražbo 1..3 lovišči v revirju Krya. 
va peč: 1. lovišče lUačkovec
Pajkovo z osredld 217'18 ha in 
2. lovišče lUokric-Osred{\k 527'67 
ha. Dražba se bo vršila 22. mar
ca 1941, ob 11. uri v;ri!sarni 
ZDU, Gesla 29. oktobra st. 24fI. 
Splošni in posebni lovsko-zakup
m pogoji in razglas so na raz
polago pri ZDU in pri reyirnem 
vodstvu razlaščcnih gozdov Krva
va peč. 

Prvovrstne in cenene lovske in šport
ne srajce, izgotovljene pa tudi 
po meri narejene, dobite v mod
ni trgovini in izdelovalnici pe
rila IV AN BAB I Č, Maribor, 
Gosposka ul. 24. 
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DRAžBA OGLJA IN DRV, Začasna 
državna uprava razlašC;'Cnih goz
dov v Ljubljani, Cesta 29. okto
bra št. 24fI., ho prodala na jay
ni dražbi, Id se bo vršila dne 
21. marca 1941 v Straži ca G450 
stolov bukove.ga 'Oglja oziroma 
G450 prUl iziliela:nih (I~ljal'\Skih in 
lrgovskih huk'Ovih drv iz ob
močia svoje gozdne uprave y 

Strazi pri Novem mestu. Pojas
nila, pogoji in tislmv1ne so na 
razpola~ l?ri zgornjih upravah 
v Ljub lj am in v Straži. 

ORIGINALNA VEZA VA IN PLATNI
CE GOZDAltSKEGA VESTNIKA. 
Uprava lista je založila za L, II, 
in III. letnik lepe originalne plat. 
nioo z zlatim tiskom na naslovni 
in hrbtni strani, ki stanejo le 
12 din, Pripravljena je tudi za 
25 din vezati v originalne platni
ce I. in rl. letnik Platnice in ve
zane letnike razpošilja proti 
predhodnemu plačilu ali po pošl
nem povzetju, 

KUP:mIO SlUREKOVE IN JELKOVE 
STOnZE ter javorovo, gabrovo, 
hruškovo in jabollwvo semenje. 
Ponudbe prosimo na drevesni co 
Saša Slare, l\leugeš, 

I{UPIl\lO nekoliko popolnih letnikov 
GOZdarskega vestnika 1938 in 1939, 
Ponudbe prosimo na upravo 
Gozdarskega vestnika pod šifro 
"Stari letniki". 



les in vojna *) 
Ing. Vojko K op r i v nik (Beograd) 

Za obrambno moč vojskuj ačih se držav je gozd s svoJImI suro
vinami že od nekdaj silno važnega pomena. Ze prazgodovinska ljud
stva so uporabljala po večini iz lesa izdelrulO orožje, kakor: loke, 
puščice, kopja, kij-e, sekirišča, bojne vozove itd. Tudi mostiš'ča 
sredi jezer in močvirij, ki so varovala prebivalstvo pred zvermi in 
napadi sosednih plemen, so bila izključno iz lesa. Prav tako ~o bila 
bojna taborišča na kopnem zavarovana z lesenimi palisadami. 

V današnjih časilI se je v tem pogledu marsikaj spremenilo. 
Vse orožje je železno ali jekleno i:p. pri utrdbah je armirani beton 
les skoraj popolnoma izpodrinil. Tudi vojna mornarica je uporabo 
le3a skoraj docela opustila. V letalstvu 'pa, ki rabi samo izbrano in 
do skrajnosti brezhibno gradivo, se po računilI strokovnjakov po
rabi za vsako vojno letalo povprečno 7.5-15 mS okroglega lesa. 
Toda tudi sicer je gozd s svojimi pridelki 'za moderno vojskovanje 
velikega pomena, ki si ga lahko vsaj nekoliko predočimo, če ,pri
merjamo množine lesa, ki ga porabijo velike držav,e v mirnem in v9j
nem času. Predvsem nas zanimajo tri velike zalIodlle sile: Francija, 
Nemčija in Anglija. 

Francija potraši vsako leto povpr,ečno 23.5 milijonov m3 lesa 
iz lastnih gozdov, vrhu tega še uvozni višek (ker uvaža več, kot 
izvaža) 3.14 milijonov mS telmišk,ega lesa, skupno torej 26.6 mili
jonov ms, 

Nemčija predeluje letno ogromno množino 42.68 milijonov mS 
okroglega lesa, ki je v njem že upoštevan uvozni višek 13.23 mili
jonov m 3, vreden okoli 320 milijonov mark. 

Anglija je uvozila pred prvo svetovno vojno leta 1913. 29 mili
jonov m3 okroglega lesa, to je približno toliko, kolikor pridela 
tehniškega lesa NemčUa. K temu je prišteti še 1.5 milijonov m3 lesa 
iz lastnih gozdov. Skupno je torej porabila Anglija to leto 30.5 
milijonov mS lesa. 

Vendar pa te množine lesa niso zadostovale med prvo svetovno 
vojno nobeni državi, tako da so bile vse tri prisiljene poseči s 'pre
komernimi sečnjami v zaloge lastnih gozdov. Temu se ne smemo 
čuditi, saj vemo, da vojna neusmiljeno troši človeške in denarne 
.pa tudi seveda lesne r,ezerve. Zato je važnq, da se s trajnim gozdnim 
gospodarstvom ž·e v mirnem času pripravijo v domačih gozdovih 
vsaj normalne, če že ne r,ezervne zaloge lesa. Globoko stvarnost 
tega dejstva je v prejšnji svetovni vojni najbolj občutila Anglija, 
ki ji je po besedah prof. Endresa neomejena nemška podmorniška 
vojna preprečila normalen dovoz lesa iz severnih držav in jo s 
tem prisilila, da je opustošiIa velik del svojih gozdov na matičnem 
otočju; le-ti so bili že sicer precej neznatni, saj so zavzemali samo 

*) Predavanje v Inženirskem <lomu v Beogradu dne 18. aprila 1940. 
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1.311 milijonov ha ali komaj ,1.3 odst. skupne površine. Po sve
tovni vojni je bila zato Anglija primorana prvič v zgodovini, po
svetiti v svoji gospodarski poiitiki kar največjo pažnjo gozdarstvu 
in njegovim problemom. 

Nočemo se spuščati v prednosti, ki jih nudi gozd državni obram
bi na mejah, bojnem polju, rečnih bregovih in morskih obalah; 
tudi ne mislimo poudarjati, kolike vrednosti je gozd kot zaklonišče 
vojnim enotam, topništvu, letalstvu in intendanturi, želimo maIT'eč 
samo na kratko očrtati najvažnejše gozdne pridelke, ki so v vs·eh 
državah, najsi imajo dovolj ali premalo gozdov) v primeru vojne 
nujno potrebni. 

Utr j ,e val nad ,e 1 a. Cetudi je v sodobnih stalnih utrdbah 
les nadomeščen po večini zarmiranim betonom in jeklenimi plo
ščami, so vendar potr,ebne znatne množine lesnega gradiva za no
tranje ureditve, za taborišča, qlUnicijska skladišča, 'Zaboje za pre
nos orožja, hrane in municije, lesne rezerv,e za hitra 'popravila itd. 

Se mnogo več lesa pa je potrebno za improvizirane obrambne 
naprave in za zavarovanja v rovovski vojni. Slo in sto kilometrov 
rovov je treba zavarovati z deskami, stebri, gredami; z lesom se 
morajo ,opažiti in podpreti opazovalnice in preže mrtvih straž. 
Tudi podzemeljska zaklonišča sooblož,ena in podprta z lesom. Prav 
tako se pred položaji rabijo za zavarovanje ln ovire grede, deske~ 
koli in letve. Rovovske vojne br·ez lesa si danes ni mogoče misliti. 

Ar zen al s ka por aba. Naglasiti je treba, da so po izumu 
ognjenega orožja za arzenale najvažnejše surovine železo, jeklo in 
druge kovine. Toda vkljub ~emu les ni popolnoma iztisnjen. Velike 
množine izbranega lesa se porabijo za kopita, lafete, kolesa, muni
djske zaboje itd. V lesenih priprayah je spravljeno raznovrstno pio
nirsko orodje in gradivo za popravo potov in železnic ter za hitro 
gradnjo mostov itd. Smodnišnice zopet potrebujejo velike količine 
celuloze, ki se pridobiva s kemično predelavo lesa. 

Na boj nas kla d i š č a. Vsaka vojna inte:o..dantura mora za
radi današnje neverjetno pospešene in povečane porabe živ,eža in 
materiala imeti pripraVljene ogromne zaloge V rezervnih municijskih, 
živežnih, oblačilnih in sanitetnih depotih. Za ves ta material je po
trebno nešteto barak, garaž, trajnih in začasnih skladišč, ki so vsa 
zgrajena iz lesa, v kolikor ni na razpolago valovite pločevine. L'es 
je tudi najcenejša surovina za tisoče pratežnih voz s konjsko vprego, 
za improvizirane l,etalske hangarje, barak,e, stalne ,in začasne bolnice. 

Lad je 'de Ist vo. Ko je zavladal na morjih parnik, to je pri
bližno pred 120 leti, je v ladjedelnicah padla poraba lesa. Znano 
je, da je dobilo francosko gozdarstvo svoj slavni temeljni gozdni 
red "Ordonnance des forels" (1668) najv·eč zaradi interesov vojne 
mornarioe. Veliki Colbert in Vauban sta se bala, da bo Franciji 
zmanjkalo hrastovine za v,ojne ladje ("la France perira de faute 
de bojs"). Ta sh'ah' je bil pov,od za prvo racionalno gozdno gospo..; 
darstvo na Francoskem. Danes seveda ta strah ni več upravičen, 
ne samo zaradi mednarodnih gospodarskih in prometnih zvez, tem-

'50 



več tudi zaradi kovin, ki jih danes uporablja ladjedelslvo n1:esto 
lesa. V,endar pa je obdržal les do neke mere svoje mes~o tudi v tej 
stroki. Stavbišča z odri in pOl1ložnimi ladijskimi ogrodji požirajo 
še vedno ogromno lesa; pa tudi nekateri deli kovinskih ladij, kot 
na pr~ jambori, palube, ograje, rešil ni čolni, notranja oprema in dr., 
so iz lesa. Prav tako so jadrnice še danes večidel vse iz lesa. Ladje 
za promet v tropskih krajih imajo vse železne dele od znotraj ob
ložene z lesom, da se tako prepreči prehitro prevajanje toplote od 
zunaj. Obaina in rečna plovba rabi še danes prebežno lesene ladje. 
V vojnem času morajo skrbeti države poleg drugega tudi za za
dostne množine lesa, da lahko hitro nadomestijo izgube na ladijski 
tonaži. Za to je potr.eben večinoma ,prvovrsten, odbran les, pr.edvsem 
hrastov, borov in macesnov, medtem ko Anglija posebno ceni tilw
vino (teak-les), ker le-ta preprečuje rjavenje železa, ki ga hrastovina 
pospešuje. 

Le tal s tvo. Ze prej smo omenili, da se porabi za vojno bom
bardersko j'etalo 7.5-15 mS okroglega lesa. Ta razmeroma v·elika 
količina je potrebna zato, ker odpade mnogo lesa pri kakovostni od
biri in detajlni obdelavi. Pri današnji nesluten o pospešeni proiz
vodnji vojnih letal in njih odločilnem pomenu v sedanji vojni mora 
biti jasno, da je dolžnost vsake, vojskuj oče in nevojskujoče se drža
ve, strogo skrbeti za 'zaloge kakovostno prvovrstnega lesa, ki je 
potreben letalski industriji. V glavnem mora biti to najfinejši reso
nant'11i mehki l·es, lesene vezane plošče brez napak in žilav tel' 
odporen borov in jesenov les. 

2elezniški promet in brzojavne ter t,elef·onske 
nap ra ve. V zadnJem desetJ.etju so zahodne države posvetne vso 
pažnjo motorizaciji svojih vojska. Za premik motoriziranih čet so 
zgradile tisoče kilometrov posebnih betonskih cest. V tem 'pred
njači Nemčija. Kljub temu pa železnice niso izgubile svoj.e velike 
vloge kol pl'evozno sredstvo za ostale milijone mobiliziranega vo
jaštva. 

2eleznice potrebujejo največ l,esa za pragove in va,gpne. Za va
gone se sicer ne porabi veliko lesa, zalo pa toliko več za pragove. 
Nemčija porabi za 57.6~2 km prog vsako leto okoli 1 milijon m3 
lesa ali 10 milijonov pragov, Francija za 53.561 km okoli 16 mili
jonov pragov in Anglija za 39.262 km prog 11 milijonov pragov. 
Samo za železniške pragove se tOl'ej porabijo milijoni m3 okroglega 
lesa. Sicer je res, da v vojnem času ne menj avaj o . pragov v skladu z 
dejanskimi potrebami, vendar pa jih kljub temu zaradi povečanega 
prometa porabijo prav znatne količine. 

Nadalje ne smemo pozabiti na drogove za brzojavne, telefonske 
in dektriške napeljay,e. V Angliji, Nemčiji in Franciji je bilo pred zad
njo sveto'V'TIo vojno okoli 70 milijonov brzojavnih in telefonskih ter 
okoli 20 milijonovelektrišldh<drogov. Omrežje so po vojni še raz
širili; {ako lahko računamo, da potrebuje vsaka izmed teh držav za 
vzdrževahje napeljav vsaj 100:-150 tisoč m3 lesa na l,elo. Sodobna 
vojna zahteva nanneč nemotenopr,eskrbo industrije z elektriko in 
brezhibne brzoj~vne in teLefonske zveze. 
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ŠUMSKE POVRŠiNE U ODNOSU PREWJI OSTJlLlM POVRŠINJlMJI 
OBRlISLR ~ 
NEOBRlISLlI 
POVRŠINlI SUMSK1I 

~ 
POLJOPRIVREDN1I -NEPLODNlI 

ZE.TSKR DUNRVSKR VRRDlIRSKlI HRVIITSIUI ~RRLJEVINR JUGOSLRVIJJI 
Razmerje med gozdnimi, poljedelskimi in neplodnimi površinami 

(Sestavilo ministrstvo za gozdove in rudnike) 
Po preglednici, ki je sestavljena po uradnih pod'ntkih, meri vsa površina Jugoslavije 24,715.059 ha. Od te po

vršine odpade na gozdno zemljiSče 8,180.102 ha, na Qbraščeuo 7.248.242 ha in na ncobraščcno 8,180.102 ha; na 
gozdno zemljišče odpade torej 33"10f0, nag;ozdove pa 29'3 ofo simpne površine. Vsega. pI'eblvalstva je 15,490.000, talio 
da odpade na 1 prebivalca 0'55 ha gozdnega zemljišča odnOSIlO O'49.ha gozda, Poljedelsko Zlemljiši5e meri 14 mi:
lijonov 786.040 ha ali 59.8 Ofo, neplodno J?a 1,748.917 ha ali 7.10(0. Gozdnatost JugoslavIje je borcj pI'ecej velika, tako 
da bi gozdovi mogli vršiti svoJo funkCIjo, ko bi bili v zadovoljivem stanju. Da se temu neprimernemu stanju čim-
prej odporom'c, mora}o gozdarski krogi posvečati vso svojo sl,rb izboljšanju gozdnega in v sldadu z njiro vsega C\I 
ostalega gospodarstva Jugoslavije. tt:i 
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PRIRRSl.SECR I POT~OŠNJR DRVElR PD 1 STRNOVNIKU 

Prirastek, posek in poraba Lesa na 1 prebivalcu 
(Sestavilo ministrstvo za gozdove in rudnike) 

. Ta grafična preglednica je zelo značilna in dolrazuje, da je poS!ek in celo poraba lesa večja od prirastka. V 
redu bi bilo gozdno gospodarstvo, ko bi bil posek najmanj enak prirastku. Pripomniti pa je treba, da je 
zaloga lesa pod normalo In bi zato moral. biti posek nekaj let manjšI pd prirastka, da bi se tako lesna zaloga 
dvignila na normalo. To se bo dal,o 'doreči z zvišanjem 'prirastka, za kar pa bo treha zboljšati gojenje in varstvo 
gozdov. Posek bo zopet mogoče zmanjšati z zboljšanjem Izdelave in predelave lesa ter z organizacijo lesne trgo
vine. Vse to spada v IXJdroči:e sistematične g02Xme in gozdarske politike in je v lesni zvezi z vsem gospodlar
skim, socialnim in kulturnim zivljenjem. 



Por aba les a voz ad.i u. v yojnem času porabijo nekatere 
obrme panoge v zaledju ma'dj lesa ko sicer, tako zlasti stavbarstvo, 
ki je omejeno samo na popravila in vzdrži:lvanje starih zgradb; 
omejena je nadalje produkcija pohištva, luksuznih izdelkov itd. 
Sicer pa te obrti niti v mirnem času ne trošijo sorazmerno veliko 
lesnega materiala. Zato pa se med vojno pov.eča delo v premogovni
kih in drugih rudnikih, ki potrebujejo v vojnem času še -enkrat toliko 
lesa ko v miru. 

Tako je Anglija porabila v minuli vojni letno 4.5 milijonov, 
Nemčija pa 7 milijonov m3 jamskega lesa. Poveča se tudi poraba 
drv, ki morajo v mnogih tovarllah,gospodinjstvih in celo na že
leznici nadomestiti pi'emog. Zato je treba rezervirati velike gozdne 
površine za oskrbo večjih mest in i1ldustrijskih središč z drvmi. 
Veliko lesa porabijo industrije lepenke in papirja ter ostale to
varne za ki:lmično predelavo lesa, ki so vse v vojni upravi. Vojska 
potrebuje neverjetne množine strešne lepenke z,a prekrivanje bokov, 
zaklonišč, garaž itd. Države, ki jim jez blokado odrezan uvoz tek
stilnih in drugih surovin, porabijo mnogo lesa oziroma celuloze 
za tako imenovano nadomestno iudustrijo, ki izdeluje nujno po
trebne vsakdanje predmete, kot so umetna Yolna, umetna svila, 
celofan, trolit, sladkor itd. Omeniti je še važno proizvodnjo raz
novrstnih alkoholov pri suhi destilaciji lesa in tanin, ki je izredno 
važen za pr.eskrbo vojske z nepremočljivo obutvijo. 

Ta oris porabe lesa v vojnem času dOkazuje, da je les nujno 
potrebna vojna surovina.·To dejstvo je spoznal že leta 1914. W. 
Rathenau, ki je prvi takoj ,v začetku zadnje svetovne vojne poudaril 
potrebo po organiziranju vD~llega lesnega gospodarstva, da se tako 
zagotovi zadostna količina te važne vojne surovine. Brž ko je nam
reč Anglija napovedala Nemčiji vojno, je Rathenau sprevidel, da 
so centralne sile kakor v obkoljeni trdnjavi, ki je v njej treba skrbeti 
ne samo za hrano, temveč tudi za vse surovine, potrebne za voj~ 
skovanje. Zato je sredi avgusta leta 1914. ustanovil v posebnem 
vojnem zavodu oddelek za vojne surovine, kamor je uvrstil tudi les. 

Vsakomur je jasno, da mora biti gospodarski načrt za pove
čane potrebe v vojni posebno pazljiYo izdelan, saj že v mirnih časih 
zahtevamo smotrnega načrtnega gospodarsl\-a, Le ob absolutno smo
trnem vojnem gospodarstvu more država dejansko doseči svojo 
llajvečjJ moč! ' ' 

V okvir uspešnega vojskovanja spada potemtakem brez dvoma 
tudi racionalen načrt vojnega lesnega gospodarstva, ki mora vse-' 
bovati osnutke za izkoriščanje gozdov, za angažiranje določenih 
lesnih industrij, ureditev prevoza drv v arze.nale, Skladišča, mobili
zacijska središča itd. 

Edino načrtno ureji:lna gozdna in lesna proizvodnja more za
dostiti ogromnim potrebam sodobne vojne. Zato mora dobra gozdna 
uprava že v mirnem času s trajnostnim gospodarstvom zagotoviti 
potrebne lesne zaloge, ki jih bo mogla v danem trenutku ncmoteno 
trošiti nniverzalna in snv·crena lwnsumentka človeških življenj in 
gospodarskih dobrin, okrutna uničevalka: vojna. 
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Nekaj o go%dni saditvi 
Ing . .Mirko Š uš ter š i č (Ljubljana) 

Po dolgi, trdi zimi se zopet bližamo pomladi, času setve in 
saditve, ko napoči za vse prijatelje narave, zlasti pa še za ljubitelje 
naših košatih gozdov, gozdne posestnike in šolsko mladino, doba 
novega pogozdovalnega dela. 

Plemeniti so nagibi, ki vodijo današnjega človeka v njegovem 
prizadevanju, da preda vnukom boljšo in večjo dediščino, kakor 
jo je sam prejel. Taka stremljenja so znak razsvetljenega človeka, 
ki se zav·eda dolžnosti do potomcev, a tudi do narave, kateri hoče 
biti dober gospodar, a ne skrunitelj in uničevalec; izhajajo pa iz 
zavesti, da imajo človeški rodovi zemljo in vso živo naravo le v 
užitku in da bodo njihova dela strogo sodili potomci, kakor mi 
danes sodimo in obsojamo pretekle rodove, ki so plodno zemljo 
in veličastne gozdove spremenili v gol Kras in mrtve puščave. Ne 
smemo pozabiti, da gozd ne zori vsako leto kakor žito in da bo, 
kar mi danes sejemo in sadimo, užival naslednji rod morda šele 
čez..lOO let. Zato je v preteklosti človek v svoji nagonski samo
pašnosti morda največ grešil nad gozdi, ki jih je čez mero izkoriščal 
in uničeval, ne da bi pri tem pomislil na težke posledice, ki jih bo 
občutilo potomstvo. Pokora za ta greh iz davnine še danes trdo 
pada na nas in bo še trše padala na naše otroke, če ne bomo gojili 
gozdov in pogozdovali goličav, kakor nam to veleva čut dolžnosti 
do njih, do človeštva in vsega stvarstva. 

Kakšnega pomena so gozdovi na splošno za podnebje, varnost 
naselij in ljudsko zdravje, se danes že zavedamo. Kaj pa gozd 
pomeni za gospodarstvo, in to prav posebej v Sloveniji, ve vsak 
gozdni posestnik, zlasti še naš kmetovalec. Br·ez gozda in njegovih 
pridelkov, v prvi vrsti lesa, si naših malih in srednjih kmetij sploh 
ne moremo prav misliti. Dokler vsaj en vogal kmečke hiše podpira 
gospodarska moč gozda, stoji kmetija trdno. Ko zapoje sekira svojo 
pesem na zadnjem drevesu, zapoje nad kmetijo skoraj vedno biriški 
boben. 

Zato bodi poleg obdelovanja zemlje posvečena prva skrb vsa
kega slehernega kmetovalca in gozdnega posestnika gojitvi gozda! 
Začebek in temelj gozdne nege sloni na pogozdovanju s setvijo in 
saditvijo.1) Setev pri večini gozdnega drevja opravlja narava sama; 
mi ji pri tem važnem in ogromnem delu pomagamo po svojih močeh 
s saditvijo mladega drevja, in to zlasti tam, kjer je narava zaradi 

1) O načinu sajenja te pouče: 1. Navodila za sajenje gozdnih 
sad i k (letak, Id ga je izdal gozdarsld odsek banske uprave v Ljuhljani~(; 
2.G o z d ar s Iri ve s tni k (Maribor, 1938, 1939 in 1940); 3. Ing. Jože 
Miklavžič, Kmetsko gozdarstvo (Ljubljana, 1933); 4. Ing. Vikt()r No
vak, Pra ti k a za g o z dne po s est nik e (Ljubljana, 1936); 5. Ing. Viktor 
Novak, Dečji dnevi za pogozdovanja, 1. in II. del (Ljubljana, 
1938 in 1940); 6. Ing. Mirko Suštcršič, Naš g () z d (Celje, 1935). 
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brezglavega izkoriščanja gozda onesposobljena, da bi sama v polni 
meri vršila pogozdovalno funkcijo. 

Način sajenja je v prvi vrsti odvisen od lastnosti in oblike. 
kor·enin. Zato si najprej pobliže oglejmo korenino! Na splošno jo 
označuje svetlobežnost: korenina se vedno obrača od svetlobe in 
nima listov. Zato že kalič, ki raztrga semensko lupino, obrne konec, 
ki predstavlja bodočo kor.enino, v stran od svetlobe in se zarije v 
tla, medtem ko se stebelce takoj predje skozi zemljo in se postavi 
navpično proti nebu. Glavna korenina, ki služi drev·esu za trdno 
stojo in zasidranje v zemlji, rije v smeri težnosti v tla in nas dalje 
ne zanima, ker za sprejemanje vlage iz zemlje ni važna. Tem bolj pa 
so važne stranske, ko las tanke in še tanjše koreninice, ki jih s 
prostim očesom komaj vidimo. Te ,koreninice, in sicer samo naj
mlajše, imajo tik za konico, kjer je rast v dolžino zaključena, pas 

Zakopane, za saditev pripravljene sadike 
(Kliše: Gozdarski odsek banske uprave; risal 

ing. Viktor Novak) 
Sadike je treba prevzeti takOj, ko dospe obve

sw'o o njihovem plihodu, in jih nemndoma posadili. 
Ce pa t{) ni mogoče, jih je treba zakopati blizu 
zemljišča, ki ga nameravamo pogozditi. Pri tem 

sn{)piče sadik razvežemo, jih rahlo raz~rnemo v šopke in te položimo 
poševno drugega ob drugem v posebej iZlmpan jarek. Natu sadike zasuje
mo s svežo prstjo, tak<o da so korenine d:::>bro zad:elane. Ce ni jarc}, v 
senci pokrijemo zakopane sadike z dračjem in prst po potrebi poškl'opiJlli).. 

Ure dni š tvo. 

koreninskih kocinic, ki so enostanične in odmro že po nekaj tednih, 
a se nato obnov·e na sprednjem, na novo prirastlem delu koreninice. 
Tako pride koreninica s kocinami vedno v sveže, še neizkoriščene 
zemeljske deJ.e. Koreninske kocinice so namreč tiste rastlinske na
prave, Id sprejemajo in vsrkavajo vodo in z njo rudninske razto
pine, medtem ko vse ostalo starejše koreninje, ki je že pokrito s 
plutovinasto kožo, služi zgolj prevajanju in potiskanju vode v nad
zemeljske dele rastline. Da pa morejo koreninske kocinice iz prsti 
sprejemati oziroma vsesavati vodo, se morajo kar najtesneje priviti, 
skorajda tako rekoč prirasti ob najmanjše delce zemlje. Ti za živ
lje;nje rastline poleg listov najvažnejši organi so tako majhni in 
nežni, da posameznih s prostim očesom sploh ne vidimo. Zato je 
razumljivo, da še pri tako previdnem presajanju sadik neizogibno 
uničim o nekaj teh občutljivih kocinic. 

S kocinicami k zemlji prirasHe sesaine koreninice se pretrgajo 
celo, če z lopato dvignemo sadiko iz zemlje; 'če pa sadiko grobo 
izpulimo, ostane na sadiki samo gola glavna korenina brez prsti, 
koreninic in kocin, tako da se zveza z zemljo in črpanJe iz nje 
popolnoma prekine. Ce še tako sadiko površno vsadimo, si lahko 
mislimo, kako bo rastla: godilo se ji bo kakor žejnemu, ki smo mu 
zamašili usta. 
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Korenina poskuša v svoji lrdoživosLi z vsemi sredstvi, da z noyo 
rastjo nadomesli izgubl}ene organe. Taka sadika spočelka dolgo 
hira, zaostaja v rasti in, če je količkaj bolj suho, usahnc. Godi se 
ji podobno ko konju, ki ga je Ribničan učil stradanja in ki mu je 
poginil ravno tedaj, ko ga je navadil gladu. Ig~asLe sadike namreč 
zlasti ob toplem vrcmcnu izparevajo skozi svoje igle neprestano 
velikc količine vodc: ki jo jim morajo dovajaLi korC'ninci pri 11sL
nalih jc drugače, ker so ob saditvi še golc. ee korenine ne morejo 
zadoslitI potrebi po vodi, se sadika v notranjosti izsuši in naio 
posuši. Ne ovene torej vedno salllO zaradi suše, ki je morda na
stala ob presadHvi, marveč tudi zato, ker pohabljena kor·enina ne 
more črpali vodc. 

S.aditev v jamice 
(Klišeja; Gozdarski odsek banske uprave; risal ing. Viklor Novak) 

Jamice izkopljemo primerno globoke 'in širo]~e; za manjše sadike oZJe 
in plitvejše, za večje sadike širše iu globlje. Na tleh, Id so zarašoone z 
vresjem, bor{)vničjell1ali drugim plcYelo!ll,izkoplje1l1o ho lj šiwJ;:·c jamicc; 
poleg njih položimo na robe obrnjeno ruš:o, da ne zraste ob sadikah plevel, 
ki hi jih zadušil. Ako je treha, pri kopanju oddelimo dobr{) iz]wpano 
ln"sl od slahe. Na dno jall1ioe natresemo nekaj 'd:obl'e zemlje. Pri sajenju 
držimo z elJO rolw sadilm tako, 'da se s li:or.eninami dotika jamicc, z drul"{o 
rol;:o pa ohsipljemo koreninioe z d{)hro zdroblje.no prstjo, Id j{) na rahlO 
poLiskamo med koreninice, pri čcmer sadiko lahno potres·emo. Ko je jamica 
zasula približno do PQ]ovice, 11l'itisl1ClllO nasuto prst z dlanmi rahlo navz'dol) 
lalm da sadika sama sloji. Nato zasujell10 jamioo 'do vrha in prst z dla11l11l 
nekoliko čvrsteJe st!ačimo. PQtem zopet pritisncmo prst rahlo navzdol, z 
drugo roko pa primemo sadiko tik pri zemlji in jo polahko potegnemo 
navzgor toliko, da se premaIme in se ];:{)reninicc poravnajo. !{;ončno nae 
Iresemo še nekaj prsti. - Sadika mora hiti posajena ta];:Q globoko, kot 
je rasla y drevesnici (ali v gozdu); prcgJQboko posajenim sadikam 
namreč gnije (lebeloe, preplitvoposajenim pa se posusijo kore,ninic(>, 
Razen tega mora biti sadika posajena tako trdno, da se ne da izruvali, če 
jQ na rahlo polegnemo kvišku. - Ure d Il i š tvo. 

Nekaj podobnega se hi.hko zgodi tudi pozimi, ko je zemlja 
okrog korenin trdo zmrznJena, lako ela ni tekoče vode, toplo sonce 
pa Y prisojnih legah povzroča močno izparevanje vode. V takih 
primerih dl'evje odmrc zaradi notranje izsušitve. 



Cc sadike nepravilno vsadimo in zlasli, če pr{)d iiuclilvijo ii 

korenin slresemo vso prst ali kako drugače z njimi napačno ray~ 
namo, porabijo koreninske kodne precej časa, da se znova prisesajo 
k .prsli. Medlem čestokrat sadika lahko zaradi pomanjkanja yode 
predč:1sno nmre. 

Tako nam je docela razumljivo, zakaj je lako važno, da ohra
nimo ob 1wrenini kepico prsti ali vsaj posamezne grudice >'Jemlje. 
SesaIne koreninice so namreč na te grudi ce s svojimi kodnkami 
prirastle in brž ko pridejo te gruclice spet v zemljo, korenine lahko 
lakoJ vsaj deloma delujejo. Zalo nam je sedaj jasno, zakaj ne smemo 
hranili sadik v čisti vodi, ki do golega izpere prst s korenin, in 
zakaj se sadike, shranjene v vlažnem mallll ali nmnočeni prsti, bolje 
primejo. Obenem nam poslane razumljivo, zakaj je lako važno, 
da skrbno in previdllo pritisnem o mehko prst oh korenine; sicer 
se nanu'eč koreninice l1e morejo v vollinah, ki so v prsLi, prise
sali k zemlji, ali pa se ob prcgrobem in premočllem prilisku po
lrgajo in poškodujejo. Iz lega lahko sklepamo, zakaj z~ tlačenje 
prsti ob sadika niso dobri Lreli predm{:1.i, kalwI' les ali kamen, 
ampak vedno le mehka in prožna roka s prsLi, kI segajo previdno 
mcd korenine. Na sadike nada}je slabo vpliva tudi zml·zlilla.~ ki 
dvigne prst, lako da korenine ostanejo v praznem, v koliko!' se ne 
polrgnjo. 

Cc pomisiimo, kako nežnih korenin so (1\'0- cIo trilelIle smrekm'e 
in borove sadike, se moramo le čudili njihovi lrdoživosti, ki prcnes{: 
lak roparski napad na njih življenje, kot je presajanje. Cim večja je 
ii neUka, lem leže se prime; če pa se prime, navadno birn, ker je nje-
110 korenje že tnko veliko in razrastlo, da pri presajanju neizogibno 
1II1ičimo večino korellillie,ki se na daleč razpredajo po zemlji. Go
lovo je že vsakdo, ki je kdaj sadil, opazil, da so navadno mnogo
krat manjše in mlajše sadike preraslle večje 1u slarejše; ee le-le 
sploh niso slIh'ale. 

Ako torej razmere dopuščajo, Lo se pravi, da ni preveč gozd
nega plevela, in ako tega nc hranijo kaki (kugi lehtni razlogi, sa
dimo v pni vrsli mlajše in manjše sadikc, ki se bolje primejo in 
lepše rasto, saj je lako sajenje samo po sebi hitrejše in cenejše. 

Pri lem je treba vedeti, da mora hili velikost drevesne obrše 
(krošnje) v pravem razmerju z.yeliko:;ljo koreninc~ ki mora zopeL 
skladno usLrezati zahtevam in pOlreham obrše .. Ce torej presajamo 
Yečja, na primer sadna drevesa, katerim pri tem okrnel11o večji 
del kor-eniu, moramo sorazmerno prirezaLi tudi vej evje (ohršo), 
da tako umetno llstvarimo raYnoLežje, kajli sicer drevo slabo uspe
va. To v praksi delamo saIIlO zlistavci. Listavci so vrh tega ob 
sajenju še brez listja, zato spočetl{a stavijo na kOl',enine glede vode 
le prav majhne zahLeve, lako da ima korenina čas, da se okrepi. 
Iglavci so za prirezovanje preobčutljivi in v tem je iskati vzroka, ela 
se večje iglasto drevje skoro ne da presajati. Povsem napačno je 
zato, ,pri sadikah iglavoev, ki imajo dolge korenine (bor, macesen) 
le-le odščipniti. S tem namreč razderemo življenjsko ravnotežje med 
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korenino in obršo in sadika hira ali celo nsahne, ker okrnjena ko
renina ne more dajali preveliki obrši p()trebne množine vode. 

Zavoljo teh in šc drugih vzrokov, ki jih pa ne morem vseh na
š~cli, je treba način sajenja prilagodili obliki korenine. Sadil{'c ne
lcaLerih clrevesnih vrst imajo goste, grmaste" košalt;, a zalo 1:ra1še 
korenine, kakor na pr. smreka in jelka, druge zopet r,eclke in dolge, 
kakor bor, zlasti pa jesen. Oblika korenine je močno odvisna tudi 
od sveta samega (peščenega, kamnitega, globokega, plitvega), boljše 
in slabše zemlje, vlage iLd. Hedke in dolge so korenine na 'pr. tedaj, 
če si morajo od daleč iskali rudninskih snovi in še prav posebej 
vode. S presajanjem v drevesnicah močno vplivamo na obliko ko
renine, ki postane gostejša, krajša in grmasta. Pri presaditvi se 

Solska mladina pri pogozdovanj.u 
(Kliše: Gozdarski {)dsek banske uprave. FQlo: FI'. Grašil') 

namreč dolge korenine potrgajo, preostale pa se zato tem holj raz
košalijo. To je tudi glavni namen presajunju; tako Ludi razumemo, 
zakaj s presajenimi sadikami pogozditev bolje uspe. Korenina y 
leLn deluje mnogo več časa kot obrša (krošnja), saj že ljlidski pre
govor prayi, da ima s\'. Valentin, ki praZl1lije svoj god sredi febru
arja, ključ do koreniu; tedaj še veje mirujejo, Lli(li y os'lnlem se čas 
rasti korenine ne sklada povsem s časom rasti obrše. Vendar pa 
je za čas sajenja odločilna obrša (krošnja), ki ob sajenju ne sme 
poganjaLi in ne brst·eti. 

Na splošno velja Ludi za sajcnje ono staro načelo, da brez lju
bezni nc lispeva nobena živa stvar. Kakor objema mati svoje dete, 
moramo mi .objeti t,e nežne rastlinicc in sc jih s sroem Okleniti, da 
bomo razumeli vse njihovc potrebe in jih v skladu z njimi prayjlno 
negovali. S krepko rasIjo se nam bodo oddolžile za vso našo skrb in 
dolgo za nami bo še pričal mogoeensloycnski gozd o naši delavnosli. 
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Gozdarska in kmetijska politika morata 
iti y korak 

Ing. Josip Te r ž a Il (Ruše) 

v "P oli lik i" je dne 25. decembra 1. L napisal dr. Mil an 
lVI ari n o vic članek, v katerem se poteguje za tesno sodelovanje 
agronomov in gozdarjev. Misli, ki jih pisec razvija v tej razpravi, 
so posebno aktualne za Slovenijo, kjer obsegata gozd in poljedelska 
zemlja y širšem smislu približno enaki površini. 

M. Iljin piše v knjigi "Prh-oda in ljudje": "če hočemo 
imeti red v gospodarstvu,. 1110rajo gozd, travnik in polje delali 
skupno,pomagati dl'lig drugem1L" Knlečkagospoa:ii-shra pa po 
večini uimajo niti gozdov niti travnikov, ampak samo polje ali 
kvečjemu še malo lravnikoy. Kmetu je brez gozda težko, a brez 
travnika šc Leže, ker nUl primanjkuje krme. Brez krme ni živine. 
Brez živincl1i gnoj::i.če pa nimaš gnoja, nimaš s čim gnoj ili polja. 
Tako so Li gospodarski činitelji _. travnik, krll1a, živina, gnoj, poljc 

medsebojno· kar najtesneje povezani. Toda ta· povezanost gre še 
dalje! Kjer nilravnikov, je malo krme. Kjer je 111alo krme, so 
lwnji šibki. S šibkimi konji kmctjeneorjejo globoko, ampak pliLko) 
kar ima za posledico slabo obroditev setve. . 

Iztrebljanje gozdov posredno uničuje polja. Ko namreč cene 
lesu raslejo, prodajajo gospodarji les na panjn; kajtidobičkallosneje 
je posekali les in naložiti. denar v banko, kakor pa varčevati z 
gozdom in prodajali zgolj prirast. Pri tem vsi kaj radi pozabljajo, 
da gozd najbolje varuje poJja pred deževjem in neurjem. Zlasti je 
potreben gozd na razvodjih in na više ležečih mestih, od koder 
se srežnica in deževnica razlivata v potokih in rečicah na vse strani. 
Te vode ni mogoče zavrcli ali zadržati, če je pobočje golo, naspTo-Lno 
pa, če je svet gozdnat, odteka vodovje veliko bolj počasi in enako
merno. Gozdna tla namreč pokriva debela, rahla odeja iz trhlega 
vejevja in listja. Ta gozdna preproga vpija vodo kakor goba. Iz nje 
pronica voda globlje v zemljo, kjer jo vsrkavajo drev,eslle korenine. 
Tudi s snegom ravna gozd po svoje. V gozdu se laja sneg poysem dru
gače kakor na polju. Tam sonce ne segr,eva snega, marveč drevesa, ki 
po malem oddajajo toploto snegu. To taljenje se vrši izredno počasi 
iu traja po več tednov. Do tedaj, ko sneg skopni, se odtaja tudi ž,e 
zemlja in začue žejno vpijati spomladansim vlago. Tako snežnica 
ne odteče po pobočjih, marveč pronikne globoko v tla. Tam pu, 
kjer so rebri gole, pridrve spomladi lmdournild v dolino in uničijo 
polje. 

fz lega sledi, da v praktičnem življenj II ni mogoče potegniti 
Lačne meje med kmetijslvom in poljedelsko politiko ter med gozdar
stvom in gozdno pa lesno politiko. To je mogoče le v knjigah in v 
sLrokovnih šolah, medtem ko realno življenje zahteva medsebojne 
skladnosti, ki edina omogoča red v gospodarst\,ll. 
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Agronomi in gozdarji bi morali navezati tesne slike v prvi vrsti 
glede vprašanj, ki medsebojno mejijo ali pa posegajo drugo v drl.\go. 
Tako edino se bo dala najti skupna pot za splošno delo in koordi
nacijo kmetijske in gozdarske politike. Evcntualna nasprotstva, kakor 
pospeševanje ene panoge na šlmdo druge, ki zaradi krajevnih ali 
kakih drugih trenutnih, ozkosr(;nih interesov utegne biti celotnemu 
gospodarstvu v velik kv ar, bi sodelovanje agronomov in gozdarjev 
lahko popolnoma odstranilo. Kjer ne vlada koordinirano sodelovanje, 
trpi navadno tista stran, ki je trenutno iz političnih, strankarskih, 
strokovnih ali kakšnih drugih ozirov na slabšem. Menda pa ni 
potrehno še posebej naglašati, da močnejši ni vedno v pravu, kajti 

Gozd s primerno lesno zalogo ln urejeni hmkml'uikl so Le melj celotnega 
gozdarstva 

(Foto: HudolU'lišld odsek banske uprave) 

česlokrat zmagajo lokalne koristi nad javnimi samo, da se zado
voljijo trenutne želje in potrebe, pa čeprav so Ic-te v škodo bodo;
čim rodovom tako z gozdarskega kakor kmetijskega vidika. Takih 
primerov bi lahko obilo navedli. 

Praksa je pokazala, da se 11. pr. uničevanje gozdov ne da omejili 
ali preprečili samo zgolj s poostritvijo predpisov, temveč da jc 
reševanje tega vprašanja tesno povezano s splošnim gospodarskim 
in socialnim življenjem našega kmetovalca. S tem Je pa že tudi 'po
vedano, kje je ključ za reševanje teh vprašaIij; varstvo gozdov ni 
namreč samo v rokah gozdarjev, marveč se ravno ln odpirajo za 
agronome obsežna področja za koristno sodelovanje. Zato bo v kar 
največjem interesu našega gozdarstva in kmeLijstva, da se ustvari čim 
lesnejše sodelovanje kmetijskih in gozdarskih strokovnjakov. 
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Sodobna vprašanja 

Uesolucija gozdarske ankete Kmetijske zbornice 
v Ljllbljani dne 27. in 28. februarja ter 1. marca 1911 

U go tD vit v ~ ank ete 

Gozd ima v llarodnemgospddarstvn Slovenije' izredno velik in viden 
pomen. Gozdovi pokrIvajQ 'PQIQvico slovenske" zemlje; goO nin o in lesno 
gospodarst\'o pa daje Sl.ov<miji velik del nj,enih dohodkov. 

Toda gozd{) Yi, zlasti kmečki, v Sloveniji vidnoI~ropada}o. Z njimi pa 
propada Lmli narodno lll-emo~ellje in usiha važen vir dohodlwv mal{:ga 
posesinika. Oh slabem clonosu izčrpanih in zanell1aJ'jel1ih gQzdov lltrpi 
Slovenija vsako leto ogromllQ izgubo, vrhu tega pa še hreznačrtna in špe
ImiaLivna lesna trgoYinarazjeqa lnncčld goz(l in. kmečko gospodarsivo. 

Gozdarstvo je v Sloveniji dcležno pr"majlllwpodporc iz ·javnih sred
slev, ki pred'sluvljajo le.nezllaten del javnih dooo\ilvov lz,goz(](l\'; Qh 
Jc-t<;h jc vsak resel}<.~lalwedek goz\iuegaiu .lf.:snega gQ;;podarstv<l lle!l1oglJč. 

ogi luike L.c 
1. Brez zaclosln(l javne podporc ne)IO. mogočczallslaviH propadallj;\ 

gozdov, še IllHllj pa 'dvigni li gozdno in lesno gDspDclar~h'{>,;Zato ank,> ta 
lwedvsem zahleva, ,da se, v javnihproracul1ih zagoLov.Q,<zadDstl1i kr,'dili 
za gozdarstvo. ',oDlastva pa v VZ'rjimeri upnšleva}o i)redlogzoi ki jih :w 
zboljšanje legag{J~podarst YU stavijO ~ospodarski .krogi. 

2. Pri cii.)lu ,Z~ zboljšanje ,gozdat'skJh razmer v SI-oveniji se uaj upošteva 
celolna slrukturullašega kllk>lijslvu, ZaL,o scnaj. v bodoOči sammllwavni 
Sloveniji skd~ia gQzdQve ,organiziJ;p. skupno skmclijst V{)lll. 

:3 Anketa poudarja,da je lrebaglavui vzrok za propadanje gQzelo\' 
iskali. Y. tcžkem . gospodarskem ~tanju malega <p?~st~ikll, ki Y v~lisl;j V~C 
globlje III glohlJc lIOsega Y sY{)J gozd, .ga' UlllČUJC III lako rUSI temelje 
svojega gQSll{)darsLva., Krivo jc.tudi, pomanjkanje Qhčcuprayucga gozdar
skega oscLja, ki se pri današnjem številu ncm;Jl'c uspešllo'lJorili proti 
napredujočemu uniC:;e"unjugozdov. Anketa zahtevu, d.a se kmetijstYQ zaradi 
ohranitve gozdQV podpre" z vsemI mz.po!cl žljivimi . sredstvi, . oLčeupravllo 
gozdarsko osehje pomnoži, v gozdnatih krajIh pa se nastavlJo nu jaVlw 
sb'oške v str.okovno I>omoč malcmu posestniku občinski gozdarji in logarji. 

4. DrohlJenjc male gozdne pose sli naj se zauslavi, pomanjkanju gozdov 
pd mali pose:;li pa odpomore z razdelitdJ;) yt,leposestniških gozdov. 

5. GQzdno gospodarstvo naj se s SOdelovanJem gospodarskih 1n·,ogOY 
načrtno in smolrno ur-cdi. V načrtu naj IJo predvidena tucli nujno potrebna 
invcnLarizacija kmečkih gozdov. 

6. Anketa poudarja velik pomen gozdarske izoiJrlu:l)c knwčkega 1 jm[
sLva za gozdnQ in lcsno gosj)odarstvo; z ak) naj. oblasLva v prid našemu 
gospodarstvu posycte vso svoJo skrb kmcčki gozdarski prosY.cti; v la na
mcn se Daj čimprej ustanovi poseben gozdarski zavQd za Slovenijo. 

. 7, SlalIOrodna kraška zemljišča in goličave bodo :daJazadoyoljiv dOIl()s 
Ic z uvedhogQzdlle kulture. PogcJZcIovanJc khzcmljiščnaj se pospeši ill 
izdalneje .podpl'e z javnimi sredstvi. 

S,. Nepravilno gQspodarstyo Y hlidQurniških ohmoejih pOspl'šuje po
plave in divjanje hudournilwy. To gospodarsl:\'o !laj $" prilagQdi polrebam 
smol.rne ureditve hudoHrnilwv,nr('jlll1jchud()lIrnilvov papoclpr() z izdatncj-
šimi javnimi srcdsbvi. .,. 

9. Ol~ganizaciji lesnih in gDzdnih zadrug, ki so za razdrobljeno gozdno 
posest v Sloveniji najbQljša in llujno potl'c']ml} r{'šitev iz gospociarsjw 
stiske, se naj posvcti čim večja javna skrb. 

10. Naraščajoči hrczposelnosU Y Sloveniji hinwgli najho1j.eQdpOlll{)('''i 
načL'Lno organizirana Iesna industrija in obrt, ki imata varno za\edj<e Y l)m~ 
slranih gozdih SI()vf'nije. Tej industriji in oheti naj se zagotovi čim vl'čji 
razmah. 
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11. Zavarovanjc gozdncga Jn žagarsk'ega delavstva Haj se v celoti in 
smolrno izv·ede. V ta iWIllCl1 naj se pospeši tudi akcij a za spl,oš11'o ljudsko 
zavarovanje. 

12. Davčna brelllena na g()zd{)yc nuj se znoyu pOl'azdcle lako, da bodo 
upošLeYU11a poleg rcntabiluosti gozdnega gos]lodarst\'a ludi socialne 1'0-
Irche ppebivalsL va. 

13. Lovski zakon 11 uj se čimpr"j s]lremeni v smislu praYičIlih zahley 
ili resničnih po Lreh )ollečkega l judst v a. 

14. Ankela poudarja j}01!'cbo, da se za rešilcv POSUlllCZlIih važnejših 
<fozdarsldh vprašanj prircdc šc posClme javne ankele oh sodelovanju slro
koYnjakov IcI' predstayuikov gospodarskih ustanov in organizacij. 

Kmetijska zbor,lica v Ljubljani 

Propag,.'lnda varstva in gojenja obstoječih gozd1tv 
(Nolranj,e minislrstv,o, upl'avni oddelek III, št. ,1174 - 18. Ir. 1(11) 

K r. lJ a Il s li: a II pra y a 
Ljubljana 

Državni udbor za propagando pog,ozdovanja pri ministrstvu za gozdove 
in rudIlike je poslal z aktom št. ti. dne 10. fehrnarja 19,11 temu mini.strstvu 
sledeči dopis: . . 

"Naš odhor je uSLanovljen z namenOlll, da j)I"opagil'a preko kulturnih 
in lllllllallilarllih drušie,., v tisku iu na druge načine pogozdovallla· dela. 
To akcijo je izzvala uujna pOlreha, da &C Vl'llCjO kulturi cele pokrajine, 
ki so po uničcnjll gozdov posLale pusll('. 

Ta naloga odbora za pmpagando, pogozdovanja se ne sme razumeti 
preozko; nc gl'C je omejevati salllo na sajcnje. nasadov, 'toeIllV(;Č jc treba 
propagand,o razširili Imli na varslvo nasadov in gozdov!) 

Vprašanje varovanja naših gozdov poslaja v{'dno bolj aktualno; kal' 
dokazujc, d~ ,.ic njihovo stanje. obupno. G.ozdo:,c trd~~~o v .I~ekat~rih krajih 
lako neuslllllJCllO, da lahko g.ovorll1lO .o pra"1 malllJI U1II0cvffil.la ~pzdm·. 

Posledice uničevanja gozdov so strašne. Tako nastanej.o šlcvillli Imdo
urniki, ki razclirajo guspodarstva in jemljejo zemlji rodiovil:nost. Od vseh 
sIrani želijo ogruženci pomoči. Uničili g.ozd(lve. se lH"avi, uničiti gospo
darstyo iJI 'ImHum ter postaVili državo na rob propada. .2e mllogi lepi 
Ilašil,raji. so propadli zaradi brezohzil'l}c sečnJe in pustoikmja goid{w. 
Oglejmo si na pr. Vranjsko koll'ino, Id jc bila nekoč vzor lc'pote in bio· 
gas Lva, danes pa je VZOl' hede in l1esr,cče. Lju'dsty;o Je gospo'dm'slm pro
padlo in .še vedno propada. Slabe posledice uničevanja gozdov so zadele 
y še vcč'Ji meri naše primorske' pokrajine in njihovo zaledje. 

Lesna zaloga na;ših gozdov je ysak dan ma!ljša in je daleč pod 
normalo, ker se seka YCČ, ko priraš(oa. Cc bo šlo lako naprej, bomo 
ostali kmalu br·ez gozdov. " ' 

Zalo je potrehno, da ,odbori za propagando pogozdovanja in yse kul
turne ter llUlllanilarneorganizacije, Id sad,elujejo s temi udbori, oh vsaki 
priložllosti skrbe tudi za varstyu in gojenje gozdov; samo pogozdo\'Uuje 
l!a:II!,<':č ilC ho zholjšalo slanja, če se gozeLovi istočasno brewbzirn!o uni
eUlelO. 

V zvezi s kill vas prosimo" da na lo poLl'ebo oi)owrite vse podrejene 
organc v vsej državi in jih zaprosile, da ob ysaki IH'iloŽllcOsli ()~)oz.arja.io 
Ha nevarnost, ki nam pre li zaradi uničevanja gozdov, in da skrbe, du 
se 1'0 zlo izkorenini." . . . . .. 

Po naredI)! 1l111l1stNl nol.1'allJlh p'usloy 
načelnik: (podpis llflči:tljiv.) 

. Sloycnsld . gozdarski kPOgi so naloge Lel! odborov pojmovali v lem 
snllslu že oh njihovi USlaJlO\lilvi. Zanuli tega v drayski baJ1{)yilli niso bili 
ustan~Yljeni "Odhori za propagand,o p o go z d o van ja", kako!' v drugih 
banoYlllah, temveč ,. Odbori za propagandi) g o zda r s tva"". -- V red
li i ii t Y o. 
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Zakoniti predpisi 'in okroinlce 

(~lal1ski seslanek Slovenskega gozdarskega drušlYa 
V lledeljo, dne 20, aprila t. 1., se oo vršil članski sestanek Slovenskega 

gozdarskega društva y Ljubljani, Gosposyetska 2/1T. Na dnevnem l'edu Ilo 
razpravljanje {) društvenem načrtu za gozdno gospodarstvo y Sloveniji, 

Ker je vprašanje slovenskega gozdarstva' nujno in važno, vabimo vse 
?lanc, da preštudiraj9 r:esolucijo !(metijskc zbornice, pripravijo prt~dIoge 
lil se sestanka polnostcVllllO udeleze, 

Slovensk~ g~zd'arsko drušbo 

(Kraljevska banska uprava dravske banovinc III,I7, št. 123/1 2i. II. 1941) 

Razglas 
Trganje YršičkoY na stojcOcll1 iglastelll ~ozdnem drevju (sm1'cki, jelki, 

born, macesnu, rušju itd.) je v zadnjih letih zav7-€lo v dravski banov i.ll1 
tolikšen ohseg, da preti opustošenje zlasti nedorasli:m mlajšim iglastiin 
gozdom. Z vsaimletnim h'ganjcm vršičkov v nedoraslih i11 za sečnjo ne
zrelih gozdovih se namreč si ahi rast~ozdnega drevja,. ki postane tako 
manj odporno pro li boleznim in gOWnU11 škodljivcem, zlasti proti luba
darjn, najnevarnejšen1U drevesne mu škodljivcu. 

Za vzgojo in rast gozda škodljivo trganje vršičkoy iglastega drevja 
vrše Y pretežni večini osebe, ki niso niti lastniki niti posesllniki tako po
škodoyanih gozdov. Te docela neupravičene osebe s takim poOctjcm oh
čutno poškodujejo mnogokrat z izdatllimi žrtvami vzgojene gozdne nasade, 
S tem ti'PC laslniki in posestniki poškodovanih nasadov znatno škodo, 
poleg k-ga pa s'e ogroža trajnost gozdne proizvodnje in vzgoja novega 
gozdu. 

Opozarjamo, da je vsako lako poškodoyan.ie goid'nega drevja po 
neupravičenih osebah kazniv{) po § 156. zakona o gozdih, če ni ];:uzniYo 
po kakem drugem Ležjem zakonu. 

V smislu predpisov § 11. zakona {) gozdih pa je tudi gozdnim last
)likol11 ali posesinikom samim prepovedano trgati vršičke v lastnih gozdo
vih na način, 'id povzroča puslošcnjc gozda, zlasti v mlajših smrclwvih 
in jelovih gozdnih s('st{)jilI. Zato Je tak·o dejanj;.) kaznivo po § H2. zakona 
o g<lzdih. 

Zalo nal'Očam vsem !\ozdarsldm llsll1žhcnoom, nayedc,uim v § 136. 
zakona o gm:dih, vsem ostalim organom javne varnosti in vsem občinam, 
da vsako poškodoyallJe stoječega iglastega 'di'cvja na gornji način takoj 
prijavijo občnim upravnihl oblaslvom prve s Lopl1je, ki bodo s storilci 
raYllale po zakouitih predpisih. 

N amcstuik hana, IX)l110Č'nik: 
Dr. Majcen, l. r. 

N ekalcri uOl'i zakoniti l}redpisi 
(Službeni lisl dravske banovine HH1) 

Naredba o uSlanovitvi, področju in organizaciji izpostavc direkcije za 
zunanjo trgoYino y Ljubljaui (2/1). 

Odločba o llstanovitvi nove katastrske uprave v Gornjem gl'adu (4/1), 
Odredba o pohirallju dl'Žavl1ih iu SaIll'0lIP1'UYllih taks pri prodaji drv 
Naredba o konlroli izvoza lesa, ksnih izdcllwv in gozdnih proizyod()y 

voh če (13/2). ' 
Uredba o sprememhah in dopolnitvah uredhe o sImpnem davIm na 

poslovni promet z vsemi njenimi pozl1ejšimi spremembami in dopolnitvami 
(36/5), 
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Kratke vesti 

lUOTORNA VOZILA NA GENERA
TORSKI PLIN NA SVEDSKEiU 
Ogljeni in lesni pIin sta poslala 

glavnQ pogQnskQ sredstvo za mQtQr
na vozila· na Svedskem. TakQ je bilQ 
sredi lanskega leta na Svedskem v 
prometu še 70.000 VQzil na bencin" 
Id so porabila mesečnQ 12 dQ 13 
tiSQČ mS bencina, medtem ko je bilo 
v začetku lelošnjega leta porablje
nih samo nekaj 100 mS bencina. V 
začetku tega meseca je imela Sved'ska 
že 34.600 VQzil z generatQrji, Id so 
por,abili v februarju 170.000 m3 oglja 
in 82.000 mS drv.' 

PLINSKI GENERATORJI NA 
D~NSKEIU 

V KQpenha~enu gradi podjetje "Ge
neral MQtors' naprave za' izdelavQ 
gener.atQrjev in 10.000 avtomQbilov, ki 
bodQ rabili za pogon plin. Avto
mobili bodQ imeli hitrost 120 dQ 
180 km na urQ, pogonski stroški pa 
bodQ za dve tretjini nižji kQt pri 
bencinu. 

PLINSKI POGON MOTORNIH VO
ZIL V FRANCIJI 

V F ra.nciji je v pogonu že čez 50 
tisoč kamiQnov na Qgljeni in lesni 
plin. Razvija se tud'i že samQstojnUJ 
industrija plinskih generatQrjev, ki 
se zanjo kot važnQ mdustrijskQ pa
nQgo zanimajQ zlasti amerišld trusti. 

V ITALIJI SE Ol\'IEJUJE PROl\'IET 
TUDI Z AVTOMOBILI NA POGON 

Z DmlAcnn GORIVI 
Ta mesec je bil v Italiji .omejen 

tudi pmmet s tQvQrnimiavlQmobm, 
1.1 smejo odslej VQziti samQ s po
sebnim policijsldm dQvoljenjem; .ome
jitev velja tudi za vozila na pogon 
z dQmačimi gorivi. 

IZKORISCANJE LESNIH ODPAD· 
KOV V ITALIJI 

V Italiji postavljajQ vednQ več tQ
varn za predelavo lesnih QdpadkQv. 
TakQ dQbivajo s kemičnQ pr.edelavo 
med drugim tudi krmo za živino .. 
PričakQvati je, da se bo ta panoga 
lesne predelave v bodQče še bQlj raz
šidla, saj je v 100 kg lesa 34 Iitmv 
aJlwh.ola, 10 kg glicerina, 45 kg les.
nega sladk.orj a in 15 kg sladk.or
skih talQžin. 

LETALA NA LESNI PLIN 
V Italiji delajo poskuse z letali! 

na pogon z tesnim plinQm. Pred krat
ldm so imeli na letali;šču T,aliedo 
pri Milanu poskusni Iet z navadnim 
letalom "Breda-15", čigar mQtQr na
pravi 1400 QbratQv v minuli. To le
talQ je v zadQvQljivi meri izpolnilo 
vse pričakQvane zahteve. 

NAPORI TURCIJE ZA POGOZDO
VANJE 

Turčija vrši zadnja leta velika po
gozdovaina dela. Med ~rugim se s 
hitro rastQčimi evkalipti načrtn.o po
gozdujejQ mQčvirski kraji v QkQlici 
Tarza. 

IZDELAVA LESENIH ms NA FIN
SKEM 

V Isosantu na Finskem so preure·· 
diii nekQ žago v lesnQ podjetje za 
izdelavQ hiš. 'RačunajQ na letnQ ka
paciteto 300 hiš. 

POGOZDOVALNA DELA V SPANIJI 
SpanskQ časopisje polni vedno bolj 

sVQje stolpce z gQzdarskimi vpraša
nji in na~lašuje zlasti važnost po
gozdQvalnin del. 

Spanija obsega 50.000.000 ha, .od 
katerih zavzemajo naselj a zin prQ
metne naprave 5 milijonQv ha, 20 
milijonQv ha .odpade na poljede14 
stvo, 5 milijonov ha Je neplodnih, 
20 milijonov ha pa pnpada gozdne
mu zemljišču. Od vsega gozdnega 
zemljišča daje samQ 5 milijonov ha 
letno 2 mS lesa na ha. Na .ostaliH 
15 milijonih ha so pa gQzdoviv 
tako slabem stanju, da pri njih skQ
raj ni mogoče govoriti .o pravem 
gozdarstvu. Zato se Spanija trudI, 
da zboljša gozdno lladwrstvQ, zvi
ša številQ gQzdarskega osebja in 
pogozdi čim več goličav. Po načrtih 
je predvidena pogQzditev 179.100 ha 
pustih goljav. 

POMANJKANJE :lAGOVINE V TUR
CIJI. 

Turčija potrebuje lJel0 velikQ ža
govine pri razpo'šiljanju jajc. V 
zadnjih mesecih ima zlasti velike 
dobave jajc za Anglijo, tod'a nima 
dQvolj žagovine, ln jo je uvažala 
dQslej v ~lavnem iz R.omunije; le~ 
tej pa otezkoča uvoz previsok kliIin
ški saldo. 
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Dopisi 
OBčNI ZBOR ZVEZE ABSOLVEN· 

TOV GOZDARSKIH SOL 
V nedeljo, Hi. februarja t.l., se 

je vršil v prostorih drž. nižje go
zdarske šole v Mariboru V. redni 
,občni zbor Zvezeabsolv,entov go'" 
zdarsldh šol, Id 'so se ga udeIežili 
številni člani iz vseh delov Sloveni
je. N avzo čni so bili tudi njihovi 
nekdanji yz~ojitelji ing. Zmago Ziem
feld, ing. Stanko Sotošek in J. Vo
dopivec. 

Po pozdravnem nagovoru društye
nega predsednika je povzel besedo 
ravnatelj ing. Z. Ziernfeld', ki je v 
svojem govoru poudarjal predvsem 
tovarištvo in stanovsko povezanost, 
ki naj druži članslvo, in želel dru
štvu najlepših uspehov tudi v ho
dočnosti. Za njim je ·ing. S. Soto
šek ;6risal delovne cilje Gozdarskega 
vestnika in med drugim izrazil že
ljo, naj bi absolventi gozdarskih šol 
svoje strokovno ~lasno nc le raz
širjali, temveč pl'1 njem tudi akliv-
110 sodelovali. NaLo so sledila poro
čila posameznih odbornilwy, nakar 
je po kratki debati dobil odbor raz
r,ešnieo,. 

Pri volitvah je bil iz\,olJen za pred
sednika 'Anton Sedlar, za odbornik,e 
pa F avsl Križmanič, Jakob Pl'eželj, 
S lanko Zmazek, Viktor 211idar, Kle
men Rabič, Srečko Lakožič, Ven..; 
česlav Straus, Franc Ulčar in Franc 
Zamijen. 

Po volitvah se je razvija obširna; 
debata o raznih stanovskih 'vpraša
njih; zlasti se je poudarjalo,da je 
treba v gozdarski službi nameščati. 
le osebje :; primertlo teoretično in 
pral,tičtlo izobrazbo; nujno potreb
no je nadalje, povečati število go
zdarskega osebja med drugim pred
ysem v državni nadzorni službi, kjer 
naj bi bili postopoma nastavljeni 
gozdarji in logarji pri vseh okrajnih 
načelstvih in občinah. 

Sklenilo se je tudi, da se priporo
ča ,vsem članom" naj vstopijo kot 
redni člani: v Slovensko gozdarsko 
društv,o in naj 'še vnaprej ostanejo 
zvesti 'Zvezi absolv,entov gozdarskih 
š91, ,ki se bo tt~di v. bodoče, J)ol!:u~ 
dIla, da po moznosti UreSl1lCl 1:1m 
več upravičenih zahtev in želja sv{)-
jih članov. Franc Kr ž iš nik 

66 

GOZDARSKI SESTANEK VBOIIINJ
SKI BISTRICI 

Po vwru gozdarjev in logarjev iz 
pohorskega olwUša S1110 se, tudi go
renjsld absolventi gozdarskih šol 
zbrali na svoj prvi stanovski sesla., 
nek, Iti se je vršil 2. marca v Bo~ 
hinjski Bistrici. Sestanka so se ude
ležili; Jakob Preželj, Anton Sedlar, 
Franc Iskra in Anton Suhadolnil~ 
iz Bohinjske Bistrice; Klemen Ra
bič in Viktor Znidar iz Sv. Janeza 
oh Bohinjskem jezeru; Franc Lo
trič iz Bohinjske Bele, Franc Ko ... 
šmerlj iz Jelovcev, J allez Ambrožič 
z Bleda, Jožef eufer iz Radovne in 
F rane Godec z lVležaklJe. 

Na sestanku smo razpravljali o 
sklepih našega občnega zhora v Ma
ribom.Mnogo vzpodbudnih besed je 
bilo izrečenih o Gozdarsk,em vestnf~ 
ku, edinem našem strokovnem gla~ 
silu, ki ga bo treba v bodoče čim 
bolj razšIriti, med naročniki pa do· 
seči čim rednejše plačevanje nar,oč
nine. Izčrpno smo nadalje obravna
vali potrebo po pravilni ureditvi go
zdarske §lužhe in druga stanovska 
vprašanja. Sldenili smo tudi, da se 
v bodoče seslanemo vsak drugi me
sec, kajti le tako bomo poživili sta
novsko zav,est in uresničili cilje, ki 
smo si jih zastavili. 

Franc Godec 

VIHAR NA POHORJU 
Ze več ko tri letabpazujem vre

me in vodim metereološke zapiske 
na rUopnem vrhu. V vsem tem času 
ni bilo nikoli tako močne~a jugoza
hodnega vetra, kot je pihal v dnevih 
od 13. do 16. novembra lanskega leta. 

Veter je napravil veliko škodo v 
mnogih razredčen ih sestojih, ob stu
denčnih izvirkih in v gozdovih s plit
vo zemljo. Največ so ;trpeli gozdni 
robovi ob velikih posekah in planjah, 
kjer je dobil veter veliko hitrost in 
udarno moč. Venčeslav Str aus 

NOVO LESNO PODJETJE V SARA· 
JEVU 

V Sarajevu je bilo ustanovljeno 
noyo industrijsko podjetje "Jugoslo
vensko drvo d. d.", ki se namerava 
baviti z industrijo, eksplDatacijo in 
trgovino vseh vrst lesa in gozdnih 
pridellmv. 



Književnost 

Stanko Lapuh, Crni svatje. l\'Iaribor 1940 

V tej drobni mladinski knjižici, ki obsega le 46 strani, opisuje S. 
Lapuh v 1<1 slikah življenje dveh mladih gamsov, ki ju je povrgla mati na 
belih prodih skalnate Krme. Ze v zgodnji mladosti jima brezsrčen divji 
lovec ubije mater. Sestrico odnese lovski čuvaj v Bohinj, brata pa odvede 
star gams le skrbni teti Roglji. Vso življenjsko pot tega mladega gamsa 
pr. ikazuje avtor po lovskih obdobjih, slmraj bi rekel po 10vslQem k-oledarju. 
Delce nam nazorno riše, kaj počno poklicni in divji lovci v posameZ\nih 
mesecih, in poskuša, kolikor je seveda to stvarno sploh mogoče, premostiti 
globok prepad, ki loči divjad ln lovstvo. Med živo risane prizore iz življe
:nja ~amsov so spr.etno vpleteni opisi tudi drugih živali, ki žive v Krmi. 

Ce poskusimo te zgodbe vsebinsko razčleniti, lahko ugotov1mo, da &0 
deloma nastale pod močnim vplivom piščevih mladostnih doživetij, deloma 
pa so plod nje&ove st.rokovne lovske izobrazbe. Vtisi iz zgodnje mladosti, 
ko je avtor hooil z očetom, sl.ricem ali bratom v Zasipško plani)no, trgal 
'planike na skalnatih pobočjih lepe Krme in vemo poslusai zgodbe o 
vilah, rojenicah, divjem možu, medvedih in Zlatorogu, Id od časa do časa 
zaide na zelene jase med sivimi pečinami Krme, so podani najneposredneje 
in se živo 'Odražajo v lepih opisih naravnih krasot. Med najbolj uspele 
slike spada brez dvoma peta z~odba, le oni nepotrebni dostavek o konzerv
nih škatlah in pomara.nčnih lupinah bi lahlw brez škode izostal. Manj 
pristnega občutja diha iz opisa črnih sva lov - gamsov, ki so postavljeni v 
ta lepi, globoko dojeti pokrajinski okvir. 

Knjižica, ki se ji pozna vpliv nemškega pisatelja F. Saltena, je okrašena 
z več lepimi polrrajinskimi posnetki in živalskimi podobami. Pole~ mladine, 
ki ji je v prvi vrsti namenjena, jo bodo prav radi čitali tudi lovci in 
ostali prijatelji narave. Z delcem pa se je avtor oddolžil v dokajšnji meri 
tudi našemu leposlovju, ki kljub svojemu siceršnjemu bogastvu zelo po
gl'eša. povesti iz živals~~ga sveta, kakor. pisec p~'avilno poudarja v uvodu;; 
Upal1. smemo, da te zlvalske zgodbe lllSO zadnje avtorjevo delo, rnarv:ec 
da se bo še oglasil s svojim spret:nim peresom. Naša želja je, da bi v 
prihodnje znal svojim delom vdihniti še več onega pristnega mladostnega 
duha, ki mladinsko literaturo priljublja tudi odraslim bralcem. 

Vladimir Kap u s 

Piuter in Lenard, Cenik železnin8 I-V. 
l\laribor (1936). Str. 401. 2680 slik. 

Za 25 letnico obstoja najvcečJe slovenske madborske veletrgovine z ždez
nino Pinter in Lenard sta lastnika izdala obsežen in krasno Ul~ejen Cenik 
za železninsko slroko. Iz predgovora izv-emo, da t-o ni navaden cenik, saj 
niti ne navaja cen, 1;:er se zaradi obče nestalnosti svetovne trgovine in valut 
skoraj dnevno spreminj ajo, ampak da je Lo prva s loven s kat er m i
n o log i jap red met o v žel e zni n s k -es tro k c. 

Cenik je razdeljen po vrsti blaga na pet oddelkov, Id obsegajo: 
L s p lo š li o že 1 e zni n o, o rod j e, 3. o k -o v j e, 4. ku hin j s k .o 
železnino in 5. peči, tedilnike i. dr. Vsak predmet ima slo
venski, nemški in srbskohrvatski naziv, ki ga ponazarja primerna slika, 
pri10ženi tekst pa na lrratko pove velikost, sestavo, izdelavo, snov, težo in 
uporabo predmeta. Na koncu je pridejano stvarno kazalo v treh jezildh. 
Temu Ceniku podobno delo imajo Poljaki (Slownik rzemieslnijczy ilustro~ 
wany, Varšava 1912). 

Ob zajetnem Ceniku se nehote zamislimo v sodobnega obrtnika (meha
nika, kovača, ključavnič'arja, zidarja, mizarja, čevljarja, pa tudi sadjarja, 
vrtnarja in gozdarja), koIilw vrst raz.ličnega orodja ima na razpolago pri 
svojem delu. Obenem se seznanimo z bogastvom predmetov: žebljev,vijar 
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kov, Idadiv, lopat, rovač in rovnic, sekir in žag, skobljev, ldešč, ključavnic 
in ključev itd. Dalje se poučimo o razliki med k ram pom rovačo in 
m oo tik o rovnico; podobno razlikujemo po obliki: drobne žič nik e, 
debele kline in klince; žebelj ima glavo, žbica je brez nje, kavelj 
pa nosi kljuko. 

Ker hoče Cenik vršiti poleg svojega vsakdanjega reklamnega cilja tudi 
važno kulturno naloOgo pri uvajanju in utrjevanju točne jn enotne doOmače 
terminoOlogije, zatoO moramo delo podrobneje pretresli. V naslednjem hočem 
navesti nekaj podrobnoOsti, ki ut,egnejo zanimati tudi naše čitatelje, gozdarjeJ, 
lovoe, žagarjc in lesne W)spodarstvenike. Tako nahajamo žične izdelke, 
žeblje in zakovioe na str. 23-33; lopate, motike, rovače, sekire in vile na 
str. 55-62; vrtnarsko in sadjarsko orodje na str. 64-67; brusilne priprave 
na str. 115: merila na str. 125-128; žage na str. 132-137; skobljiče na. 
str. 142-147 itd. 

Pravopis je preoej zanemarjen, močnoO nedoOsleden; drugače se pišejo 
izrazi v tekstu, drugače v kazalu. PoOpraviti je n. pr. teLe izraze: sesaljka, 
svetiljka, škalIja, natezaljnik, žvepljalna naprava, žrebelj, črešnja, IoOcenj, 
meterske verige, vetBrni kavlji, ci1inderski vložki, kvedernil<, siroOvo maslo~ 
automobilski itd. ToO pravoOpisnoO stanje silno poslabšujejo številne tiskoOvne 
napake, ki jih pomanjkljiva korektnra ni moOgla zatretI. . 

Nekaj izrazov bi mogli z lahkoO to izboljšati: sadni biralnik je sad' ni 
o bir alni k ali oo bir a č, ker sadje obiramoO iPoznamo reporezni c oo 
in ne krhljalniki imamo slamoOrezno in škoporezno koso, kar 
je bolje, kalmI' pa kosa za rezan ico in nož za rezanico ; mesto brodarski 
žeblji in bmdarske v.erige bi r,ekli po domače 1 adi j s k i ~eblji in 1 adi J. 
s ke verige, kakoOr tudi beremo enkrat na str. 89; kotačb.l imenujemoO 
samoOk,olnico; govorimoO o kovaškem kladivu in ne o koOvalnem; 
ogrevalo za pivo nazivamo gre vec; za kvedrnik imamoO tudi k ved r o
vec; mesto železo za skoObljič bi rekli rezilo; zapirke poznaIll() kot 
na r be, kar tudi nahajamo v kazalu 380; ,za Guckloch bi izmed izrazov 
liniCd, režek, g1edaloe lukavnik in k uka 1 Il i k izbrali zadnjega in ne 
pr,edzadnjega; zahapnilc, Sclmappper nalivajo razni sloOvarji z a s k o č k o 
ali z a s k o čni k itd. Dvomim, da se bodo sprejeli v prakso izrazi, kakor 
so: pohištvene kotallee (kolesca), zapirke (na.rbe), jedala (jedil
ni pribor) in dr. Krhljalnik je reporeZlJ1ica 74 in krhlalnik (!) 301 
ribežen za zelenjavo; besed-o je treba. v prvem pomenu črtati, za drugi 
pomen sioer sploOšno govorimo ribežcn, a strogi puristi bi gotovo predlagali: 
k rilI j ain i k za Riibenh-obcl, ki soOčivje reže na krhlje, ter str gal ni le 
Reibeisen, ki soOčivje strga v kašo. 

Končno izrazi tudi niso brez jezikovnih nap:alc: raba nedoloČllllia 
s predlogoOm za (roOčaj z a nasadi:!li.); Idetka za ptiče je Il' tič n ica, ne 
tičnica; žoOlica je navadno ž ole a; sadje se v ku h ava (einkochen) in ne 
ulmhava. Enalco vkuhavanje sadja, ne ukuhavanje.Ukuha se lahko juha,i 
kar pomeni, da se Je pri kuhanju zmanjšal njen obseg, da se je usušila, 
da je upadla. Nerodni so samostalniki iz dovršnih glagolov: zatesnilo~ 
pOYoOščilec parketov namesto te s 11 i 1 oo in voš čil e c (prim. hrv. voštilac). 

Skoda, da se sestavljalec tcrmin-oloOgije ni podpisal, lmjti radi mu pri
znamo, da je pri:dno poiskal in dDbroO uporabil razpoložljivo gradivo; ki 
mu ga jc nudila naša na~večja ,zakladnica Pleleršni!cov SloOvensk-o-nemški 
slovar. Uporabljal je tudl razne dfruge sloOvarje (Janežičevega, Bradač.. 
Slebingerjevega ter razne slovarčke specialnih terminoOIoOgij, ki se jih je 
v zadnjih desetletjih že precej nabraloO (prim. TehničnD termin-ologijo o 
avtomoObilu ter olmu in vratih, ki jo J.e izdalo UHA; sekcija Ljubljana v 
redakciji ing. V. Skaberneta). V Cenilm Imajo prednoOst ljudski domači izrazi, 
",eliko je kovanJe, ki soO po večini že znane; prav novih pa je malo. To 
delo, ln je zahbevaloO h'uda in precej stroOškov. je SVoOj cilj do , četudi 
bi moOrali biti izrazi temeljit,eje izdelani in skrbneje natisnjeni. jub temu 
upravičenoO pričakujemoO, da bomo znali ceniti željD zaloOžnikov po točni 
in enotni domači termil1:ot.ogiji ter da se ho večina izrazov tudi res 
sprejela. Prof. StankoO B u n c 
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Gradivo za slovenski gozdarski slovar 
(Pomen znakov in kratic glej na str. 21.) 

jelka - jela, Tanne, Abies pectinats 
(DC). 

Jelka ima v mladosti širokostož
často, v srednji starosti sLožčasLo 
in v zreli dobi topo ogla Lo
stožčasto obliko ali zrast in doseže 
v debelino č-cz 200 cm, v višino pa 
č-cz 60 m. 

Glavna lwrenina je bolj kratka 
in se razveji v stranske koreni\"" 
ne,.Id se razrasLejo nekoliko glob
lje in malo manj široko kot smre
kove. 

Deblo je ravno, vitko, navpično 
in polno. 

Skorja je v mladosti svetlosivo~ 
rjava ID :ostane 'razmeroma dolgo 
Časa gladl,a. V starosti ra.zpoka na 
štirioglate ploščice. 

V,eje rastejo iz debla v vrelencih 
ostanejo v vodoravni legi; iz 

njih rastejo vejice, po dve na vsa
ko stran, ki se z leti prav malo 
povesijo. 

Vsi' debeIni popki razen 
vršnjega poženejo iz debla vrc
tenčastoj iz konca vejic pa požene
ta lik pod vršnjim popkom dva 
podvršnja popka. Vsi popki imajo 
obliko topega jajčastega stožca; 
vršnji so nekoliko večji ko stran
ski vretenčasti ali nasprotni popki. 

ejo iz mladik okoli in 
ol. so na vseh vejah, vejicah 
in mladikah razčesane na 'stran; 
samo na vršnji mladild so obrnje
ne na vse sh:ani. Iglice SO zgoraj 
blestečetemnozelene, spodaj pa sve
Uozelene in imajo na spodnji stra
ni dve vzdolžni belkasti lrrpici; 
vrh jim je top in srčasto zaokro
žen, samo iglice vršnjih mladik 
so nekoliko bodičasic. Vsaka iglica 
ima v notranjosti po dva vzdolžna 
smolnata vova, ki dišita po ter
pentinu. Iglice, ki so dolge 2 do 
3 cm, širo}m pa 2-3 mm, ostanejo 
na odsekani veji dalj časa sveže. 
Vejice brez iglic so gladke. 

Medtem ko so odpadle sm:rekove 
iglice svetlorj.avkaste, so jelkove od
padle iglice temnorjavkastej prve 
odpadejo po 5-7 letih, jelkove pa 
po. 8-10 letih. 

Moški (prašni) cveti rastejo v 
mačicah, ki so pokončne, rume.n
kastozelene, podotgaste in valjaste. 

Tudi ženski (plodni) cveti so v po
končnih mačicah, ki pa so hledo
zelel1e, podolgaste in storžaste. 
Vsal, žensld cvet ima po dve plod
ni luski in pod vsalw lusko po 
dva semensim brstiča. Po 
ditvi plodne luske z dozorevan em 
cvetov olesenijo in ostanejo d{) do
zor·el{)sti semen v storžu trdno stis
njene druga ob drugo. 

Storži dozorevajo v avgustu in 
septembru; so pokončni, sivorjavi, 
val.jasti in dolai 10-15 cm ter d~
beh 3-5 cm. 1fed plodnimi luska
mi štr'lijo i:Z sLol'Ža krovne, luske 
s svojimi kratkimi šiljasto okriv
ljenimi vrhovi. Po dozorjenju stor
žev odpadejo septembra' in okto
bra plodne in l,rovne luske skup
no s semeni; na drevesu ostanejo 
samo stol'Ževi slrženi in nekaj 
spodl1.jih pl{)dnih lusk, ki odpadejo 
pozneje. 

Seme je temnorjavo in ima zelo 
krhko . krilce. Semenska lupina je 
zaradi terpentinovih mehurčkov gr
basta in se zato krilce ne da od
luščiti od semena. 

semenovec drvo (stahlo) izraslo 
iz sjemena, aus dem Samen er
wachsender Baum 

semenski gozd more pomeniti tudi 
gozd, ki ga gojimo za pridobivanje 
semen. 

srednji gozd - srednja šuma, der 
Mittelwald 

V srednjih gozdih rastejo na isti 
površini drevesa iz semen in iz 
panjev. S semenovci in panjevci se 
gospodari na poseben način. 

Takih gozdov je zelo ma.lo. 
strigoš - hraslova strižibuba, Gros

ser Eichenbock, CerambL'C cerdo L. 
visoki gOZd = semenski gozd, Be-

seda je sicer v navadi, vendar si 
še ni utrla poti med ljudstvo. Tudi 
ni v skladu z duhom slov. jezika, 
ker je mlad "visold" gozd riizek. 

vrba - vrha, Weide, Salix 
žalobna vrba - vrba jadika, Trauer~ 

weide, Salix babylonica (L.) 
žlezasti vrba - žljezdasta vrba, 

l.bndelweide, Salix amvgdalina (L.), 
Salix triandra (L.) • 
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Lesna trgovina 
Izvlečel( iz Cenika za zavarovanje valute pri izvozu blaga, ki je velja .... 

ven od 1. do 15. marca 1941. 
(PO i:l. G. Pravilnika >o urej~nju prometa z devizami in valutami) 
Cena y dinarjih za 1 mS: bukove subije in vesla ter tesan les 

nad 10 X 10 cm in nad 2 m 1000, lopolovi gradbeni hlodi do 49 cm 550 
in žagana gabrovina 1100. 

Cene v dinarjih za 100 kg: izvleček za strojenje, telmč hrastov 
in l,oslanjev 565, suh 1450; tekoč smrekov 500, suh 1150; tel,oč rujev (su
mahov) 1200 in suh 2500. 

Cene dril gih s o rti me il t o v so take kot v ceniku, veljavnem 
od 1. do 15. februarja 1941. (Glej G(Jzdarski vestnik 1941., str. 45!) 

Prijave za izvoz drv in celulozl1ega lesa v Italijo 
Ravnaleijstvo za zunanjo trgovino je razposlalo okrožnioo, s katero 

poziva vse izvoznike drv vItalij-o, <:Ia prijavijo najkasneje do 31. marca 
t. l. ravnal!eljstvu za zunanjo trgovino svoje obveznosti, ki so jih prevzeli 
za dobavo drv in oeluloznega Lesa v ItaliJo, katere imajoo izročiti od 1. apri
la do' 30. julrija 1941. Ravnat,eljstv'o pripominja, da ne bo upoštevalo v 
nobenem primeru netočnih in prepoznih prijav in da bodo taki izvozniki 
izključeni od izvoza v Halido v tmme&eČl1i od 1. aprila do 30. junij aLl. 

Trgovina s Svico 
. V bodoče bo imela samo Naro'dna banka pravico odkupovati vse 
izvozniške devize od izvoza v Svico in bo istočasno krila vse potrebe v 
devizah pri uvozu iz Svice. 

Stalna delegacija lesnega gospodal'Stva jepr:oti kontroli cen za 
gradbeni les 

Sredi februarja je stalna delegacija leshega gospodarstva kraljev:tn<'1 
Jugoslavije razpravljala o vprašanju iz10čitve gradbenega lesa iz seznama 
predmetov, ki spadajoo pod kontrolo cen. Delegacija je ponovno :nastopila 
proti kontroli, ker po njenem mnenju ni slvarne potl~ebe za kontrolo oen 
gradbenega 1esa. ' 

Zamenjava jugoslovanskega lesa. za egiptovski bombaž 
Pred kratkim je bila sklenjena trgovinska pogodba, po b.teri bo 

Egipt dobavil Jugoslaviji hombaž v zameno za les. 

Rusija bo pošiljala les v Svico 
Po novem trgovinskem sporazumu ki je bil sklenjen v Moskvi med 

Zvem sovjetskih socialistiIčnih r,epubUi{ in Svico,bo Rusija izvažala y 
Svico žito, les, bombaž in razne poljedelske pridelke, Sv ica pa v Rusijo 
. turbine, generatorje, parne stroje itd. Blagovni pmmet bo dosegel prvo 
leto 120, drugo leto pa 150 milijonov švico frankov., 

Turški lesni uvoz iz Romunije 
Po novem turško-romunskem sporazumu bo Turčija uvozila iz Ro

muniJe za 750.000 turških funtov celuJovc. Razen tega je ž·e uvozila iz 
Romunije velike množine lesa, in sicer predvsem sladkorne in sa'dne zaboje. 

Nemško-norveška trgovinska pogajwnja 
Sredi februarja so se' začela v Berlinu nemško"1l1orveška pogajanja; 

glede izvoza celuloze in papirja v Nemčijo. Po zadnji pogodbi je lansko 
leto izvozila Norveška v NemČljo za 109 milijonov kron lesnihpredelkov. 
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Stanje lesne lrgmi;ue Slovenije v febrnarju 19"'1 
eOd posebnega dopisnika Gozdarsl~ega vestnika) 

Obrllimo se ponovno k našim neurejenim gozdnogospodarskim razme
ram in si skušajmo odgovoriti na vprašanja, ki smo si jih postavili na tem 
mestu prejšnji mesec. 

Proizvodnja lesa je neurejena. lIIanjši in večji gozdni posestniki seka~o 
po večini les tedaj, ko potrebujejo denar. Sekajo ga tam, kjer ga morejo 
vnovčiti, posekajo listo, l{ar je po njihovem mnenju največ vredno, in les 
izkoriščajo tako, kot so se lo naučili od svojih dedov in pradedov. Seveda 
so tudi tu izjeme. Pl'edpisi gozdnega zakona se sicer izvajajo, toda le v 
toliko, kolikor se jim ni mogoče izogniti. CestnolYJlicijskega reda se prične 
držati povprečni avtomobi1ist po prvem resnem karambolu, mmljši in 
srednji gozdni posestnik pa se predpisov gozdnega zakona izogiba, dokler 
ima količkaj yrednega lesa v gozdu. Veleposestnik je tu po večini izjema, 
ker je njegovo gospodarstvo podvrženo sll'ožji k,onh~oli. Kmečki gozdovi 
propadajo, ker kmeta slabo lzkoriščanje. poljedelske~azemljišča sili, da 
toliko <":asa sega po dohodkih iz gozda, dokler mu jin le-ta more nuditi. 
Nepoučenost pri tem seveda ne igra ravno najmanjše Vloge. 

Ker je individualno ,obravnavanj,e zdrohljenih gOZdnih pm'cel s sh'{)
kovl1ega gozdarskega stališča zaradi pomanjkanja gozdarsl~ega osebj a ne
mogoče, ni dvoma, da more v danih razmerah kot strokovno edino pra
vilno obveljati načelo, da se vsa zdrobljena km~čka gozdna posestva ()braV
navajo kot veleposest (velegozd) in da se za nj{) kot tako predpiše stro
kovna gozdna uprava. Mnenja smo, da je naloga Slovenskega gozdarskega 
drušlva, čimprej izdelati v vseh podrobnostih načrt za tak način našega 
gozdnega gospodarstva. Nobenega dvoma ni 'da gozdna proizvodnja he 
sme. biti več izključno v rokah nepoučenega lastnika ~ozda in da skrb za 
ta dolwdek ne sme biti prepuščena njegovi tIobri VOlji, saj je znano, da 

. gozdni posestniki radi podcenjujejo nevarnost, ki preti iz opustoš®ih 
gozdov vsej narodni skupnosti. 

Prodaja neobdelanega lesa kot surogata, njegova predelava in prodaja 
obdelanega lesa kot fabrikata jc poglavje zase, ki ga bomo skušali kritično 
preh'esti v prihodnji številki. 

Lesne cene v Sloveatiji 
H 1 () di: smrekovi in jelkovi 300-380, horovi 310-380, macesnovi 450 'do 

550, hrasLovi 350-600, bukovi in gabrovi 240-310 in orehovi 900-1400; 
mehek tesan les: 320-400; brz,ojavni drogovi: 310-380; jam
ski in celulozni les: 220-260 din za mS; drva: trda 120-150 in 
mehka 100-130 din za prm; og 1 je: trdo 130-160, mehko 120-150; 
1 u b je: 65-80 din za 100 kg. 

Cene veljaj.o za februar, franko-postaja (Orač). 

Losno cene v Beogradu 
v' Gradb~ni ali s~avhni les: smrekovi in jellmvi trami za ostre

sla, 16 do 2;> cm 630-/00; smrekove in jdkove deske II. vrste, 4 m, 20 
30, 40 in 50 mm 900-1050; kratke smrdwve in jelkove desl;:e nad 1'50 ~ 
750-800; l?oN?vi remeljni 950-1059; smrekovi in jelkovi remeljni 900-980; 
smrekove m Jelkove letve, 4 m 9;>0-1000; smrekove in jelkove letve 2 m 
dolge 750-850; smrekove in jelkove odrnice 850-900; smrekovi in j~llmvi 
odrniki 460-500; ladijski pod 4: 4 za 1112 35-37 tIin. . 

~ rvr i za r s kil es: smrekove~ in ),~lkove deske Jr. vrste 1200, I. vrste 
13;)0-1400; borove deske II. 1250-13;}0, r. vrste 1;)00-1700' lipove deske 
L 1550-1800; javo:l'Ove deske L 1700-1800- brestove desi{e 1600-1700' 
~)m:jena. <;>rehovina I?D velill:osti in !mkovodti ~4oo-3000; hrastovina p~ 
vehkostl III kakovostI 2-100-3000; parJena bukoVlla 1400-1600 din. 

Vse c~e velja}o za mS 'franko-skladišče trgovca .z vračtmano ob čin
,sko trošarlIlO (Jug. šuma). 
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Valute in devize 

Uradni tečaji za marec 1941 

Finančni minister je določil za 
marec sledeče uradne tečaje, po 
katerih se imajo izplačevati takse po 
zak. o taksah, sodne pristojbine itd. 
1 napoleondor , . din 350"-
1 zlata turška lira " 398'30 
1 angleški funt . " 217'50 
1 ameriški dolar , " 55'-
1 kanadski dolar, " 54'-
1 nemšIm marka, ,,17'82 
1 belga '" " 7'13 
1 penga • , , . . . 8'76 
1 brazilijansld milrajs , :: 2'95 
1 egiptski funt. . ., ,,215'50 
'1 paIestinski funt. " ,,214'50 
1 urugvajski pezos ,,18'50 
1 argentinski pezos. ,,12'40 
1 luršlra papirnata lira " 35'40 

1 čilski pezos . din 
100 francoskih franlwv " 

1'25 
119'-

1276'-
228'80 

236.')·....:. 
52'-
28'-

860'35 
" 1310'
" 2202'50 

510'-

100 švicarskih frankov '" 
100 italijanskih lir . . . " 
100 holandskih goldinarjev " 
100 bolgarskih levov "' 
100 rumunsldh lejev " 
100 danskih kron 
100 švedskih kron 
100 norvešldh kron 
100 španskih pezet 

" 

100 grških drahem .. " 
100 češko slovaških kron " 
> 100 slovaških kron . " 
100 finskih mark " 
100 iransldh (perz.) rijalov " 
100 portugalsldh eslmdov " 

38'50 
150'50 
150'-
90'10 

100'-
2202'50 

Tem tečajem je že prištet pri
bitek ("prim"). 

Mali oglasi 
SLUZBA, Absolvent drž. nižje gozdar

ske šole in nižje zasebne gimna
zije z znanjem nemškega in del
no .francoskega jezika, vajen tudi 
pisarniških del, oženjen želi spre
meniti službo. Nasloy y upraVI 
lIsta. 

DRAtBA LESA, Začasna državna 
uprava raz!aščenih gozdov v Ljub
ljani, Cesta 29. oktobra št. 24/I 
bo prodajala lIa pismenih javnih 
dražbah iz svojih gozdov na ob
močju gozdnih uprav Kočevje in 
Straža: dne 4. aprila 1941 v 
Kočevju ca 14.200 p1m jelkovih> 
hIodov na pa:nju in dne 8. 
aprila 1941 v Straži ca 1630 plm 
izdelanih tesanih tramov fco va
g.on S.traža. Pojasnila, pogoji ~ 
tiskovme so na razpolago prt 
gornji upr,avi v Ljubljani i:n gozd'
lIih upravah v Kočevju in Straži 
pri Novem mestu. 

Knjiga: In~. Viktor Noval" Pratika 
za gozane posestnike, se dobi pri 
Kmetijski družbi v Ljubljani za 
6'- dmarjev, 

Knjiga: Ing. Vojko Koprivnik,Juo 

goslovanski lovčevi zapiski, se 
dobi pri ing. Vojku Koprivniku, 
Beograd, Zadarska 10/1 za 30'
dinarjev. 
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ORI~INALNA VEZAVA IN PLATNI
CE GOZDARSKEGA VESTNIKA. 
Uprava lista je založila za L, II, 
in III. letnik lepe originalne plat~ 
nice z zlatim tiskom na naslovni 
in hrbtni strani, ki stanejo ie 
12 din. Pripravljena je tudi za 
25 din vezati v originalne platni
ce 1. in II. letnik. Platnice in ve
zane letnike razpošilja proti 
predhodnemu plačilu ali po pošt
nem povzetju. 

KUPII.\IO S~fREKOVE IN JELKOVE 
STORZE ter javorovo, gabrovo, 
hruškovo in jabolčno semenje. 
Ponudbe prosimo na drevesnico 
. Saša Stare, l\lengeš, 

SUlUARSKI LIST, mesečna gozdarsl{a 
revija, ki jo ureja univ. prof. dr. 
Levak-ovie in izdaja "Jugoslaven
sko šumarslw udruženje" v Za
grebu, Vukotinoviceva 2., stane 
100'- din letno. 

Prvovrstne in cenene lovske in šport
ne srajce, izgotovljene pa tudi 
po meri narejene, dobite v mod
ni trgovini in izdelovalnici pe
rila IVAN BAB I C, Marfbor, 
Gosposka ul, 24. 

GOZDNE SADIKE vseh vrst nudi 
drevesnica Saša Stare, I.\lengeš. 


