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r-
K OSMEMU LETNIKU ))GOZDARSKEGA VESTNII{A« 

V prvih sedmih letnikih »Gozdarskega vestnika« je obdelana razno
vrstna snov gozdarstva, lesne industrije ir:. trgovine. Prav takšno 
nalogo je imela tudi revija »Les«, ki je začela izhajati lani namesto 
»Gozdarskega vestnika«. S p-ospešenim razvojem gozdnega in lesnega 
!ospodcrrstva v LR Sloveniji v okl)iru prvega petletnega plana FLR. 
Jugoslavije je močno narasla potreba po podaja.nju in spopolnjevanju 
!'.trokovnega znanja iz gozdarstva iri lesne industrije. Tako »Gozdarski 
vestnih« kalr.or tudi »Les« nista več zadovoljevala hotenja po vedno 
bolj širokem in bolj globol~em znanju. Nekateri naročniki so zahtevali 
več snovi: iz gozdarstva~ nekateri pa iz lesne industrije, ker so jo 
potrebovali pri svojem delu. 

Na podlagi pobud iz vseh delovnih kolektivov sta sklenili mini
strstvo za gozdarstvo LR Slovenije in ministrstvo za lesno industrijo 
LR Slovenije, da bosta odslej izhajala dva strokovna lista, in sicer bo 
»Gozdarski vestnik,( podajal predvsem snov iz gozdarstva, »Les« pa iz 
.lesne industrije. 

Izdajanje »Gozdarslcega vestnika« je m~n~strstvo za gozdarstvo 
LR Slovenije poverilo gozdarski in lesni sekciji Društva inženirjev in 
.tehnikov (DIT) v Ljubljani. K vsestranskemu sodelovanju vabimo vse 
dosedanje čitatelje, naročnike in s{)trudnike. Prav gotovo ni nobenega 
podjetja, ustanove, sindikalne podružnice ali delovnega koleictiva 'go
zdarstva in lesne industrije, ki ne bi naročil »Gozdarslcega vestniha«, 
že zato, da dopolnjuje svojo knjižnico, in neglede na to, da bo imel 
priročnik pri izvrševanju planskih nalog. Prepričani pa smo tudi, da 
bodo naročili nm list delavci, kmetje in nameščen ci, ki kakor -koli 
sodelujejo v gozdnem ali lesnem gospodarstvu, saj' ga vendar vsi po
trebujejo za razšl:rjanje in poglabljanje svojega znanja. NaročniJci lista 
pa bodo gotovo tudi učenci in ~ečajni/r;i v gozdnem ali lesnem gospo
-darstvu, gojenci gozdarskih in lesnih šol in tehnikumov in slušatelji go
zdarskega oddelka agronomske in gozdarske fakultete. Prav tako 
mislimo, da bodo vstopili v krog naročnikov našega lista krajevni, 
.okrajni in oblastni ljudski odbori, kmetijske obdelovalne zadruge, 
ljudslce prosvetne organizacije in razne šole. 

Naročnilce prosimo, da nam sproti pošiljajo razprave, članke, do
pise in vprašanja. za objavo v listu. Pričakujemo od njih tudi kritiko 
in nasvete za vsebino »Gozdarskega . vestnika«. List naj bo glasilo in 
priročnik za vsakogar, ki se z ročnim ali duševnim delom zavestno 
bori za dvig slovenslf,ega gozdnega ali lesnega gospodarstva. 

Nala skupna naloga je, da napravimo iz lista uspešno sredstvo za 
poglabljanje znanja iz gozdarstva~ prav tako pa tudi, da postane list 
.učinkovito orož.je borcev za izgradnjo socializm.a v FLR Jugoslaviji. 

Uredništvo 
»)GOZDARSKEGA VESTNIKA« 
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PREDSEDNIK VLADE LR SLOVENIJE INŽENIRJE}! 
IN TEHNIKOM* 

Tovariši! Na tem vašem pomembnem zborovanju se ne' oglašam k 
besedi zato, da bi vam povedal kaj posebno novega 'po teh referatih, ki so 
vsestransko problematiko stvarno in jedrnato že zajeli. Smatram le za 
svojo dolžnost, da izkoristim priliko - ko ste tu zbrani mojstri tehnike. 
tehnični voditelji, racionalizatorji in novatorji iz vse Slovenije, da obrav
navate svoje iZkušnje, uspehe in bližnje naloge, da podčrtam ogromen 
pomen vašega dosedanjega dela pri graditvi socializma, ki zasluži polno 
priznanje vse naše ljudske skupnosti. Naglasiti hočem, da je treba vsa 
pozitivna stremljenja in vse napore, ki jih daje naša tehnična inteligenca, 
oceniti tako, kakor zaslužijo. Znano vam je načelno stališče našega držav
nega in političnega vodstva. 

Res je, da je naša ljudska revolucija marsikoga vrgla v tak po1ožaj, 
da se ni mogel tako lahko znajti v novih okolnostih ; toda kritični čas 
tega prehoda je v glavnem minil. V zvezi. s tem se hočem dotakniti 'v 
referatth omenjene misli, da ima ogromna večina naše tehniške int2ligencc 
pravilen odnos do delavcev, do delovnih kolektivov. 

Ta ugotovitev brez dvoma drži. Mislim pa, da se je treba tega vpra
šanja lotiti z druge strani. Posebno je jasneje izraziti, kaj pojmujemo pod 
pravilnim odnosom tehniške inteligence do naše delovne skupnosti. Hočem 
opozoriti na to, da se pod izrazom dobrih odnosov pojmuje popustljivost 
in neki gnili demokratizem v tehniškem. in upravnem vodstvu podjetij. 
Mislim., ,da je teh pojavov še precej. Vi sami boste najlaže ocenili, ker 
imate vsakdanje primere pred očmi, v kolikor bi naša podjetja lahko 
dosegla _ večjo produktivnost, večjo kvaliteto proizvodov, večje znižanje 
polne lastne cene, če bi bilo Vieč strumne organizacije, več organiziranosti 
in reda v podjetjih, ki ga lahko dosežemo predvsem z večjo odločnostjo, in 
samozavest jo tehniških in upravnih voditeljev podjetij. Priznali boste, da 
na tem področju še zdaleka nismo izčrpali vseh naših proizvodnih kapacitet. 
Imamo nešteto primerov in dokazov, ko se zakoni, uredbe in ostali gospo
dars1ri oblastveni predpiSi ne izvajajo; dovolj dosledno ravno zaradi mlač
nosti, ki se iz nekih posebnih nagibov odraža pri tehniškem in upravnem 
vodstvu podjetij. Ta mlačnost ima različne izvore. Spomnili se boste, da so 
do nedavna v sindikatih bili še močni, nezdra"Vi pojavi, ki smo jih navadno 
imenovali »uravnilovka«. Te tendence. so' delale težave pri uveljavljanju 
enotnosti zapovedovanja in osebne odgovornosti za vodstvo podjetij. To 
stanje je spočetka lajšalo položaj tistim upravnim voditeljem, ki se niso 
radi vključili, ki so s skepso gledali na našo stvar, ker na ta način ni bilo 
moči ugotoviti osebne odgovornosti za pomanjkljivosti in neuspehe v pod
jetju. Ta nezdrav pojav »uravnilovke« je po eni strani izviral iz dejstva, 
da je naša osvoboditev pomenHa ljudsko revolucijo, da je d·2lavski razred 
prišel na oblast, kar je rodilo pojmovanje, da je naša tehniška inteligenca 
ostanek kapitalističnega razreda, ki jo je treba krotiti in podrejati. Jasno 
je, da je bil tak odnos delavstva do tehniške inteligence v naših razmerah 

* Govor predsednika vlade LR Slovenije Miha Marinka na zborovanju Dru
štva iriženirjev in tehnikov v Ljubljani, dne 27. fabruarja 1949. 
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skrajno napačen in škodljiv, čeprav se je to nastrojenje dalo pojasniti s 
tem, da so bili tu in tam res tudi taki inženirji in tehniki, ki so zaradi 
svojega položaja in načina dela, ki so ga imeli v starem sistemu kapitali
stične proizvodnje, ostali pri delavcih precej nepriljubljeni. Mislim, da ni 
nobenega vzroka, da ne bi jasno govorili o tem, zakaj je do takih odnosov 
prišlo. Vi veste, da smo se po upravni in politični liniji odločno borili 
prot!. takemu kvarnemu nastrojenju. 

Tehniško inteligenco pa bi mogli v njenem odnosu do delovnih kolek
tivov v glavnem deliti v dve kategoriji, katerih ostanki so še danes. 
Inženirji in tehniki komunisti, levičarji, partizani, dobri frontovci itd, so 
pojmovali, da je s strani vodstev podjetij potrebna sedaj skrajna tolerant
nost v gnili demokratizem, zaradi česar se , je izgubljal lik tehniškega 
upravnega voditelja podjetja. Na drugi strani pa so bili inženirji in tehniki 
z nepopularno preteklostjo, ki so pod vtisom )uravnilovskih tendenc« v 
sindikatih smatrali, da se je t~eba v naši stvarnosti ak~imatizirati s po
puščanjem, z brezmejno tolerantnost jo tudi glede delovne discipline in 
pomagati sindikalističnim »uravnilovsltim tendencam« do veljave. Taki po
javi so bili in so deloma še, čeprav jih 'Je že mnogo manj, vendar je treba 
o njih še go,vo·riti. To vprašanje lahko danes celo odločneje postavljamo, 
ker smo kritično periodo odnoso,v tehniškega in upravnega vodilnega kadra 
v delovnih kolektivih že prebredli. Vsi doživljate dejstvo, da se že oblikuje 
ono pravo vzdušje vzajemnega sodelovanja med sindikalnim in političnim 
vodstvom na eni ter upravnim in tehniškim vodstvom podjetij na drugi 
strani, ker se vse jasneje odr,eja razmerje, odgovornost in naloge na eni in 
drugi strani. Med širokimi množicami zavednih delavcev vlada jasno spo
znanje o pomembnosti vloge strokovnjakov in tehniške inteligence v naših 
ustvarjalnih naporih. Zato lahko danes t.o vprašanje ostreje postavljamo, 
brez bojazni, da bi nastal nesporazum, češ da hočemo jemati za vzor stara 
kapitalistična podjetja. Menil sem, da, je potrebno poudariti, da se pod 
uveljavljanjem dobrih odnosov inženirjev in tehnikov do delavstva ne 
smeta pojmovati popustljivost in gnili demokratizem. - ·Ni nevarnosti za 
dobre odnose z druge strani, kajti to~no je, da ni takih množičnih pojavov 
teroriziranja in šikailiranja v podjetjih. Toda taki »dobri odnosi«, ki pre
vladujejo še marsikje, kjer ni prave veljave vodstva, imajo kvarne posle
dice, Zato je take »dobre odnose« tr·eba korigirati, Ni razloga za kako 
zamero pri delavcih, če to vprašanje ta;ko postavljamo. Vi sami veste, da 
je ogromna večina delavcev z navdušenjem sprejela , plan proizvodnje, 
norm,e v proizvodnji, da delavci z navdušenjem pozdravljajo pravilno, 
dobro, strumno organizacijo in red v podjetjih, in to zaradi njihove poli
tične zavesti iz razloga, ker v tem \idijo svoj lastni neposredni interes, 
ker so zadovoljni, da je njiliov višji zaslužek v skladu z višjo donosnostjo 
podjetja. Gnili »dobri odnosi« pa samo nezavednim delavcem omogočajo, 
da se okoriščajo na račun naše sDcialistične skupnosti. Bil bi čist oportu
nizem, bili bi na repu najboJj zavednili delavcev, če ne bi postavjIi jasno 
teg.a vprašanja. Zakoni, uredbe in upravni predpisi za gospodarska pod
jetja so jasni in veljajo za vse. Dosledno izvajanje teh predpisov ePa 
marsikod šepa predvsem zaradi raznih oporturustičnih obzirnosti in gnilega 
demokratizma tehniških in upravnih voditeljev. Zato se moramo tudi 



zaradi tega boriti za vključitev vseh tistih kapacitet, ki' se za to mlačnost jo 
še skrivajo, za po.večano produktivnost dela in zlasti za boljšo kvaliteto 
proizvodov. Mislim, da je večja nevarnost mlačnosti in Po.Pustljivosti pri 
izvajanju oblastvenih predpisov, kakor pa v pl\etir.avanju, šik~niranj·u in 
teroriziranju delavcev. Proti tem primerom imajo delavci dovolj sredstev 
na razpolago, da se jih ubranijo. 

Tovariši! O mnogih tehniških problemih, ki so bili nakazani v obširnih 
in mnogostranskih referatih} ne bi govoril. Vi ste sami že doslej pokazali 
svojo pripravljenost in voljo razvijati naše industrijgke ka.pacitete. Vi 
boste sami v diskusiji najbolje obravnavali te probleme. Hočem samo ape
lirati na vas, da ne klonete pred težavami - tehničnimi' in gospodarskimi, 
ki jih zahteva plansko gospodarstvo·! Težav imamo dandanes ogromno, 
čeprav je naš napredek iz leta v leto večji in bodo zato tudi težave laže 
zmogljive. Apeliramo na vaš ponos . strok~vnjakov, na vaš in naš skupni 
patriotizem; naj vas ta vzpodbuja k vse večji iznajdljivosti, novatorstvu 
in racionalizatorstvu. Danes ste vi tako rekoč na čelu splošne ofenzive za 
našo industrializacijo, za tehnični napredek, za socializem. Prepričan sem, 
da so pred vašimi očmi obrisi naše perspektive socializma in vašega polo
žaja jasll.i. Imamo na razpolago skoraj vsa naravna in rudna bogastva, ki. 
so potrebna za takšen napredek. Odstranjene so vse tiste ovire kapitali
stičnega družbenega sistema, ki so v preteklosti ovirale izkoriščanje tega 
bogastva za naš napredek. Imamo ukaželjno in marljivo delovno ljudstvo,. 
ki ustvarja in hoče ustvarjati v velikem zagonu. Vi pa ste pionirji našega 
tehniškega napredka. Danes imamo. velike: težave zaradi pomanjkanja ' de
lovne sile, z razporeditvijo surovin, težave jmamo zaradi relativno ' nizke 
tehniške opreme. Toda vse to so težave, ki jih postopoma lahko odstranju
jemo. Treba je ofenzivno, obiti objektivne ovire, ki nam jih delajo zunaj z 
desne in lev,e; vzemimo jih kot realno, dejansko stvarnostI ki jo lahko 
obidemo z našimi lastnimi silami. Tekom zadnjega pol Jeta, potem ko se 
je iz inozemstva pojavilo· novo nasprotovanje naši graditvi socializma, so 
se naši strokovnjaki, novatorji in racionalizatorji z zagrizenost jo .-vrgli na 
mnoge tehniške probleme, za kateIle so prej pričakovali rešitve iz inozem
s tva, in jih uspešno rešili z lastnimi silami. Treba je to pot nadaljevati s 
še večjim tempom in večjo vztrajnostjo. Od vas je odvisno, ali bo tempo 
našega industrijskega razvoja hitrejši ali počasnejši. Večini tehniške inte
ligence je ·že jasna naša socialistična perspektiva, naši ideali, za katere se 
je vredno boriti. Tehniški inteligenci je jasno, da se mora uveljaviti z vsemi 
svojimi silami, z "Vso svojo iznajdljivostjo, z vsem svojim znanjem in z 
vsemi ustvarltvami, da mora zato žeti tudi prizanje in postopoma - v 
kolikor se bo razvijala tudi naša zmogljivost zadovoljevati lastne gmotne 
jn kulturne potrebe - mora slediti v vedno večji meri tudi materialno 
nagrajevanje. 

Vam je lahko pojmIjivo, kako lepa dežela bo naša Jugoslavija v 
kratkem času in da smo mi vsi skupaj tisti, od katerih je predvsem od
visno, v koliko bo ta napredek hitrejši. Na vas leži velik del tega zgodo
vinskega poslanstva -- podpirati b. razvoj, ki bo pospešil materialni in 
kulturni napredek našega ljudstva v socialistični družbi. Borimo se za to 
realno perspektivo-, ne oziraje se na nasprotnike z desne in leve! 
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JESENSKO IN POl\ILADANSI{O POGOZDOV ANJ~j 
S SADITVIJO 

In,!:!. Jože Š 1 Il. Il cl e r - (Beo~rad) 

Nekateri gozdarski strokovnjaki dajejo prednost jesenski saditvi 
gozdnih sadik, drugi imajo pomlad;:msko saditev za edino pravilno, tretji 
trdij-o, da je možno jeseni uspešno saditi samo sadike listavcev in macesna, 
medtem ko četrta skupina ne vidi nobene razlike med jesensko in pomla
dansko saditvijo. O tem sem sliŠal med gozdarji že več mnenj, nikoli pa 
nihče ni skušal svoje trditve podkrepiti z znanstvenimi dognanji. Vsakdo 
se je skliceval zgolj na svoje skušnje. ' _ 

Gola gozdna zemljišča, ki jih je treba v najkrajšem času pogozditi, 
zavzemajo ogromne površine. Zato je nujno, da smo si na jasnem, kdaj je 
treba saditi in kakšne morajo biti sadike, da bo uspeh čim večji, t. j. da 
bomo vse te po,vrši!le čimprej pogozdili. Potrebo po tem podpira tudi 
dejstvo, da mišljenje vseh omenjenih skupin gozdarskih strokovnjakov ni 
in ne more biti pravilno. Katero teh p1išljenje je pravilno, moremo ugo~ 
toviti le na podlagi znanstvenih dognanj rastlins~e morfologije in fiziologije. 

Rastline sprejemajo za svoje življenje in rast potrebno hrano iz zemlje 
in .zraka. Hrano iz zemlje sprejemajo zelene rastline -s korenimimi, hrano 
iz zraka pa z listi oziroma iglicami. Oba rastlinska organa - korerune in 
liSti oziroma iglice - sta zgrajena vsak za svoje namene. Ker bomo raz
pravljali o saditvi, nas zanimajo pr.edvsem korenine. 

Glavna korenina se razvija navpično v zemljo (pozitivno geo.tropično}, 
torej v nasprotni smeri od nadzemljskega debelca sadike. Ker je ta kore
nina v dotiku z razmeroma majhno količino zemlje in torej sama ne more 
sprejeti iz zemlje toliko hrane, ko-likor je sadika potrebuje, se iz glavne 
koreniJ;1e razvijajo stranske, iz teh zopet nove in nove, tako da se pri vsaki 
sadiki razraste sistem korenin in koreninic, ki se širijo v zemlji v vse 
smeri. Najtanjše. koreninice prepletajo zemljo v okolici glavne korenine. 

Ako sadiko p'rav oprezno izkopljemo, se na njej drži cela gruda zem
lje, vsa pretkana s koreninami. Korenin ne moremo popolnoma ločiti od 
zemlje niti s stresanjem niti z nam akanj cm. Če iščemo vzr,okov tako čvrste 
povezave med koreninami in zemljo, bomo s povečeva1nim steklom opazili 
tik za konico najdrobnejših oziroma najmlajših koreninic prav drobne in 
nežne dlačice, ki so z delci zemlje tesno povezane, tako rekoč zrasle (slika 
1.). Te dlačtce imenujemo koreninske dlačice (zaradi njihove oblike) ali 
koreninske črpatke (zaradi njihove funkcije). 

Koreninske dlačice (kosmatine) so enostanične in raznih dolžin (po 
Strasburgerju tl.15-8 mm). Ker jih je sila mnogo, povečajo površino 
korenin na mnog.okratno. Kakor se na novoprira.slem delu koreninic raz
vijajo nove črpalke, tako odmirajo starejše črpalke na starejšem delu 
koreninic. Te nove črpalke prodirajo med najdrobnejšimi delci prsti v še 
neizkoriščeno prst. 

Koreninske črpalke so edina naprava, s katero vsrkava rastlina iz 
zemlje vodo in z njo rudninske raztopine, medtem ko ostale starejše 
korenine zgolj prevajajo vodo v nadzemeljske dele rastline. Koreniliske 
črpalke izločujejo tudi kisline, predvsem ogljikov o kislino, ki ~opijo v čisti 



vodi netopljive hranilne soli. Dittmar je izračunal, da more imeti n. pr. 
ena trava do 14,3 miljarde koreninskih črpalk (Gračanin). 

Voda je rastlini neogibno potrebna. Vsi deli rastline, ki imajo kakršno 
koli življenjsko funkcijo, morajo biti napojeni z vodo. V stankah so veliki, 
z vodnimi raztopinami napolnjeni stanični mehurčki (vacuole);' stanične 
kožic-e (membrane) so prepojene z vodo, a pravtako (protoplazma) , 
nosilec življenja.;' vsebuje 750/ 0 ali še več vode. Samo v takem stanju more 
rastlina normalno živeti. Ob pomanjkanju vode pa vsaka rasliina hira .. 
vene ali odmre. 

Slika 1. 

A: klica v grudici zemlje, ki je pre
pletena s koreninskimi črpalkami. -

B: ista klica brez zemlje (Szugan) 

Slika 2. 

Mlada ~abrova sadika. - a: korenin
ske črpa.lke, b: bočne koreninice (NoIl) 

Kakor vsaka prosta vodna površina, kakor vsak z vodo prepojen 
predmet, tako mora tudi rastlinska stanka ali celica oddajati v zrak (atmo
sferi) vodo vse dotlej, dokler ozračje ni s paro popolnoma nasičena. To je 
proces izhlapevanja ali transpiractije. . 

Proces transpiracije je takle: Zunanja ::;tanica rastline mora skozi 
svojo opno (membrano) oddajati vodo v obliki pare. Celična op'na bi se 
izsušila, če ne bi mogla s svojo absorpcijsko močjo - močjo upijanja 
(osmoze) - oddane vode nadomestiti z vodo iz protoplazme in z vodo iz 
sosednih stanic. Tako nastane v rastlini proces črpanja vode od stanice do 
stanice vse od' koreninskih črpalk, ki vsrkavajo vodo iz zemlje. Ako rast
Una zaradi pomanjkanja vode v zemlji ali zaradi nezadostnega števila 
koreninskih črpalk ne more nadomestiti izhlapele vode, jo mora oddajati 
rastlinsko staničje samo, dokler je kaj ima. ' 
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Ker je skO'raj vsa po-vrsma gozdnih sadik PO'krita s plutasto kožico, 
ki !lB propušča VO'dnih par, se vrši transpiracija na listih in iglicah ter na 
na~mlajših vejicah, ki nisO' pekrite s pluta.stO' kožicO'. 

Sadike ne transpirirajo same v času vegetacije, temveč tudi v času 
mdrO'vanja, torej neprenehema vse lete, če nisO' pokrite s snegem. čim 
višja je temperatura, čim manjša je relativna vlaga zraka in čim mečnejši 
je veter, tem intenzivnejša je transprracija. Zaradi pemanjkanja listov in 
zaradi plutaste kažice, s katere so rastline zavarovane, je- PO'zimi transpi-

A 

Slika 3. 

V zdol:t.ni prerez koreninske~a vrha -
rl : koreninske črpalke. Zelo pove-

čano (Szugan) -

B 

Slika. 4. 

A : začetek rasti ko·reninskih · črpalk. B: kore-
ninske črpalke. Zelo povečano (Rothert) 

Slika 5. 

Vrh koreninske črpalke, 
. »zra.sle« z de.Jci zemlje. 

Zelo poveča.no 
(Strasburger) 

? 



racija listavcev in macesna tako malenkostna, da je dejansko skoraj bre~ 
pomena. Zato pa je transpiracija ostalih iglavcev tudi pozimi intenzivna, 
ker je transpiracij ska površina iglic velika, razen tega pa še izpostavljena 
vplivu sonca in suhlh vetrov, predvsem burje, torej činitelj'ev, ki pos'pe
šujejo transpiracij o, če sadike niso pod snegom. 

Kakor hitro sadika izhlapele vode ne mo,re več nadomestiti, začne 
veneti in se more tudi posušiti. Sadika se posuši, če njena izsušitev pre-

S.lika 6. 

Prečni prerez koreninskega vrha robinije (Robinia pseudoacacia, L.) - a: kore-
ninske črpalke. Zelo poveča:no (Bus~en) . 

korači kritično mejo. Kakor hitro namreč sadika izgubi preveč vode, na
stane v protoplazmi taka preobrazba njene substance, da izgubi sposobnost 
vsrkavanja in prepuščanja vode (semipermeabilnost). Dokler ta kritična 
.meja ni prekoračena, sadika sicer vene, a se pri zQpetnem dotoku 'vode, iz 
ovenelosti povrne v nonnalno ali turgescentno stanje, ker se ob pomanj
kanju vode struktura stanične substance še ni bistveno spremenila. 

Podoben učinek kako,r izhlapevanje ima na rastlino mraz. Ako pade 
temperatura kakega dela (n. pr. korenin ali tudi najmlajših vejic in 
vršičkov) ali vse rastline pod minimum, ki je potreben za sproščenje in 
vzdrževanje kemijskega procesa presnavljanja (metabolije) , torej za 
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življenjske procese, nastopi stanje mirovanja, ki traja vse dotlej, dokler 
se mirujoče tkivo zopet ne segreje do temperature omenjenega minimuma. 
Ako pa pade temperatura znatno pod ničlo! tedaj rastlina po·zebe, kar 
pomeni, da se del vode vstanični membrani (imbib-icijska ali vpojna voda) 
in del vode staničnega soka spremenita v ledene kristale. Preostala vse
bina stanice ostane v tekočem stanju, ker ima večjo koncentracijo in ker 
je za pozebo pri večji koncentraciji potrebna nižja temperatura. Kakor 
hitro se pozebli deli rastline otajajo, se vrnejo v nonnalno stanje, ker 
stanične membrane in stanična substanca zopet vsrkavajo vodo. - Vedno 
pa ni tako. 

čim nižja pod ničlo je namreč temperatura, tem več vode izgubijo 
stanice, ker se ta zaradi mraza izloči in spremeni v led. Pri stalnem pa
danju temperatur.e se torej zgodi, da temperatura prekorači skrajno mejo, 
pri kateri tudi tkivo samo pozebe. V tem primeru se \ ne obnovijo več 
življenjski procesi, ker je tkivo zmrznilo. To povzroča tako preobrazbo v 
substanci in v njenih molekularnih delih, da se tudi pri optimalni tempe
raturi ne more več vrniti k svoji prvotni zgradbi. 

Izsušitev tkiva torej ne povzroča samo vročina, temveč tudi mra.z. 1 

'Po teh dognanjih ne bo težko ugotoviti, kdaj in z~aj so jeseni in 
spomladi pospjene sadike izpostavljene večji ali manjši nevarnosti. 

Pre s o cl i ID o ste g avi di kan a j pre j je sen s k o sad 1 tev. 

Ako je saditev strokovno pravilno izvedena in zemlja ob času saditve 
dovolj vlažna, je usoda jeseni posajenih sadik odvisna od njihove kakovosti 
in .od vremenskih razmer po saditvi. 

Po jesenski saditvi se menjajo dobe z raznimi vremenskimi razmerami, 
in sicer so dane tele možnosti: 

1. Razmeroma blago vreme, dovolj dežja, vpliv vetrov - brez snega. 

2. Blago vreme, vetrovno, brez dežja in snega - suša. 
3. Dolgotrajen mraz brez snega. 
4. Kmalu po saditvi zapade sneg, ki pokriva sadike do pomladi 

1 Fiziološke procese zaradi zmrzovanja tolmačijo različno. Nekateri zna11-
stveni~i (M u e Il e r - Thu r ~ au, Mol ise h) menijo, da rastline ali njihovi 
deli odmirajo zato, ker stanke zaradi zmrzovanja izgube vodo, torej za.voljo 
izsušitve, medtem ko so dru~i (R. Har t i ~, P f e ff er, S o rau e r) mišljenja, 
da ralStlina zaradi zmrzovanja si cer izgubi vodo, ali se pri tem v protoplazmL 
p.ri določeni temperaturi pod ničlo izvrše tako ,globoke strukturne spremembe, 
da izgubi semipcrmeabilnost, to se pravi sposobnost vsrkavanja vode. - Po 
mnenju H. W. ris c h e rja pretrpe plazmini koloidi pri doIočeni temperaturi 
pod ničlo tako temeljito spremembo svoje absorpcijske sposobnosti, da niso več 
sposobni prite~niti in obdržati one količine vode, kakor v nonnalnem stanju, -
]v1 fi x i ro o v pa misli, da so koloidi izgubili absorpcijske sposobnosti zato, ker 
so se zaradi iz~ube vode druj:! dru~emu preveč približati in se celo zlepili. Isti 
avtor trdi, da stanica pri zmrzovanju ne iz~ubi samo svoje vode. temveč da 
}'ln tem koloidi celo kou;j;(u1irajo. 

Vsi so si edini v mišljenju, da povzroča mraz pri neki stopnji pod ničlo 
zaradi izgube vode smrt stanie, delov rastline in tudi celih rastlin. To dejstvo 
je važno za. gozdarsko p·rakso. 
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Kaj se ob takih vrem~nskih pogojih dogaja s sadiko? 
1. pri mer.. - Blago, deževno, vetro;vno vreme brez snega. 
Ako more sadika oddane količine vode stalno nadomeščati z vodo iL 

zemlje, ni v nevarnosti; če sadika nima dovolj kore.ni.Dskih črpalk, tedad 
morajo vodo za transpiracij o oddajati njene stanice in sadika začne velleti.. 
Korenine listavcev in macesna rastejo pri ustrezni temperaturi tudi pozimi 
in sadika poskuša z novo rastjo nadomestiti manjkajoče 'organe, vendar je 
zimska rast zelo počasna. Delovanje protoplazme je v času vegetacijskega 
mirovanja malenkostno in sadika večkrat ne more pravočasno zgraditi 
zadostnega števila koreninskih črpalk. Tako sadika vene in pog1n.e. Zaradi 

Pripravlj~lna dela so končan3 Kopanje j.amic 

Saditev sadik črnej:(a bora na kraški goličavi pri Kozini v Slovenskem Primerju 
spomladi leta 1949 (Foto: M. Mehora) 

izgube prevelike količine vode se sadika vklju9 vlažnemu vremenu in vkljub 
vlažni zemlji posuši (notranja izsušitev). - Ne smemo pa pozabiti, da sa
dike ostalih iglavcev pozimi sploh ne delajo koreninic. Zato opisana nevar
nost te sadike mnogo bolj ogroža. 

V tem primeru je važno, ali ima sadika ob času saditve dovolj kore
ninskih črpalk ali ne. Edino te namreč morejo upijati vodo iz zem1je in 
čim več jih manjka, tem prej sadika usahne. 

2. pri mer. - Vreme blago in vetrovno, vendar ni dežja in ne 
snega, je torej sušno in kopno. 

Sadika izhlapeva in niti najmanj ne trpi, dokler je zemlja dovoij 
vlažna in če ima dovolj koreninskih črpalk. Kakor hitro pa začne priman-j~ 
kovati vlage v zemljil jo mora sadika črpati iz sebe. Sadika začne hirati 
in če ni dežja ali snega, se prej ali slej posuši. 

Tudi v tem primeru se je sadika posušila zaradi pr.evelike izgube 
vod.e, torej zato, ker je protoplazma njenih stanic izgubila sposobnost 
vsrkavanja vode (semipenneabilnost) . 

. 10 



Iz 1. in 2. primera se vidi, da se morejo sadike tudi pozimi zaradi 
t.ranspiracije posušiti. V prvem primeru se je sadika posušila zaradi po.
manjkanja ko,reninskih črpalk, v drugem primeru pa zaradi pomanjkanja 
vode v zemlji. 

3. pri m ~ r. - Snega ni in zaradi mraza zmrzne plast z~mlje, kjer 
rasto korenine posajenih sadik. 

Vegetacijski proces se v koreninah še dolgo časa po jesenski saditvi 
ne umiri in traja včasih do srede zime. Ako se v tem času temperatura tako 
zniža, da zmrzne tudi staročni sok, korenine odmro podobno kakor nad
zemni deli. Sicer tako poškodovane sadike listavcev in macesna prihodnjo 
pomlad poženejo, vendar traja rast samo tako dolgo, dokler morejo 
potrebno vodo za razvoj organov in transpiracijo črpati iz sebe, na kar se 
posuše, ker so njihovi organi za črpanje vod'~ uničeni. 

Isto velja za sadike ostalih iglavcevj ako jih kmalu potem, ko je mraz. 
uničil njiho-ve korenine, po,krije sneg in jih ščiti do pomladi. Ako pa sneg 
ne zapade kmalu, se sadike takšnih jglavcev zaradi izhlapevanja posuše že 
po-zimi, sadike listavcev in macesna pa ne, ker pozimi :nimajo listov oziroma 
iglic in zaradi varovalne plutaste kožice na popkih ne tran.spirirajo. Mraz 
pa ni vedno tako silen, da bi zmrznil tudi stanični sok v koreninah, vendar 
pa večkrat zmrzne plast zemlje, kjer rasto korenine sadik. V zamrz1em 
stanju zemlja nima tekoče vode in koreninske črpalke ne morejo nadome
stiti sadikam vode, ki jo oddajo s transpirac.ijo. To je fiizološka suša, ko 
morajo sadike oddajati vodo iz svojih stanic, nadomestiti pa je ne IDorejo. 
Če se zemlja pravočasno ne otaja, ali pa če pravi čas ne zapade sneg, se 
sadike posuše in odmro.2 

V obeh primerih so torej sadike odmrI"e zaradi vezanosti vode v 
zemlji v obliki ledu. Mraz je povzročil izsušitev sadik. 

4. pri mer. - Posajene sadike kmalu pokrije sneg in ostanejo pod 
snežno odejo do prihodnje pomladi, zavarovane pred škodljivimi vplivi 
mraza in vetra. 

\ 

Pod snegom zemlja navadno ne zamrzne, Transpiracijski tok v rast-, 
linah preneha. Ko sneg skopni, sadika oživi in se začne razvijati kakor 
sadika, ki je bila vsajena spomladi. Ali ne samo to! Pri jeseni posajenih 
sadikah se je zemlja okrog koreninic pozimi usedla, tako da je spomladi 
vsa površina koreninskega sistema v neposrednem dotiku z zemljo. pri 

sadikah. sajenih spomladi, se zemlja usede šele po izdatnem dežju. Jeseni 
vsaj ene sadike se torej do pr,ebujenja vegetacije že dodobra usidrajo v 
zemlji, kar pomeni prednost pred pomladansko saditvijo. Opisali smo 
dobre in slabe strani jesenske saditve. 

2 Merjenje talne toplote v nenavadno hudi zimi 1928/29 so daJa zelo zani
mive, rezultate. Poka.zalo se je namr.eč. da je ~lobina talne~a zmrzovanja oqvisna 
od debeline snežne plasti. Sne,g kot slab prevodnik toplote preprečuje' zmrzo
vanje tal in ,zadržuje taIna toploto. Na Gori sv. Sebastijana v severnovzhodni 
Češki je bilo u~otovljeno., da na ~ozdnih terenih pod 1 m debelo snežno plastjo 
tla sploh niso zmrznila, medtem ko so kopna. tla zamrznila do globine 80 cm. -
Po Wo 11 n y ju prenaša Rozdno drevje zimo pod sne~om zelo dobro, ker je sne~ 
dober izolator. Ap o s tol o v pa je zabeležil, da je pri temperaturi zl;'aka 
-29.10 C znašala temperatura njive pod debelejšo ' snežno- plastjo ~.50 C 
(G rač a. nin). 
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Izgrebanje nakopa~e prsti Nameščanje sadike 
Saditev sa.dik čr.n.e,::!a bo·ra na kraški j:!oličavi pri Kozini v Slovenskem Primorju 

spomladi leta 1949 (Foto: M. Mehora) 

Da bi se mogli odločiti za jesensko ali pomla
dan s k o sad ite v, je t re b a 11 a ena k n ač ina n ali z ira t i 
tu d i pom 1 ada n s k o sad ite v. 

Za primerjavo mora biti pomladanska saditev strolcovno pravilno 
izvedena in zemlja v času saditve dovolj vlažna. Ob teh pogojih je tudi 
usoda sajenih sarok odvisna od njihove kako:vosti in oq vremenskih razmer 
po saditvi. 

Tudi spomladi posajenim sadikam moreta škodovati toplota in mraz. 
Ko se priroda prebudi, se začne spomladi posajena sadika razvijati. Ako ji 
manjkajo koreninske črpalke, bo najprej te zgradila, sicer !le bi mogla za
dovoljiti potrebam asimilacije in transpiracije. Med asimilacijsko in tran
spiracijsko površino kr'ošnje ter med absorpcijsko površino koreninskih 
črpalk mora biti ravnotežje. Dokler tega ni, tudi spomladi posajena sadilr·a 
hira in je izpostavljena nevarnosti izsušltve. 

Glede kakovosti so spomladi in jeseni sajene sadike ellake. Z ravna
njem, ki je pri izkopavanju sadik v drevesnicah splošno v' navadi, se sa
dikam potrga več ali manj koreninskih črpalk. Ker pa koreninske črpalke 
spomladi neprimerno hitreje rastejo kakor jeseni in pozimi, je jasno, da 
so sadike pomladanske saditve le malo časa izpostavljene' nevarnosti, ki 
jim preti zaradi pomanjkanja črpalk (glej 1. prirrier), medtem ko· jeseni 
posajene sadike ta nevarnost ogroža vSo zimo. 

Pomladanska suša more biti pravkar posajenim sadikam zelo nevarna 
zaradi takojšnje izsušitve, pa tudi zato, ker jim onemogoča krepko zako
reninjenje pred nastopom poletne vročine in suše. Spomladi ali jeseni 
posajeni sadiki more škodovati pozen mraz. Zato ta nevarnost za primer
javo ne prihaja v poštev. Pr.av tako za primerjavo ne upoštevamo sreža, 
ki je enako nevaren sadikam jesenske in pomladanske saditve. Mraz, ki 
uniči koreri.in.e, in mraz, ki, povzroča 'fiziološko sušo sadik, za pomladanske 
sadike ne prihaja v poštev. 
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Pomladanskim sadikam pa je zelo dobrodošel letni maksimum vlage v 
tleh. PreKo poletja se zaradi transpiracije in evaporacij~ (neposrednega 
izhlapevanja tal) stalno suše gornji sloji zemlje, tako da navadno v pozni 
jeseni nastopi minimum vlage v tleh. Ta proces izsušev'anja tal včasih 

prekine dež, vendar se s tem izsuševanje tal ne zaustavi. Pozimi sta 
transpiracijain evaporacUa oslabljeni. Zato se zaloga vode v tleh počasi 
povečuje in spomladi, še pred začetkom vegetacije, doseže voda v tleh svoj 
maksimum. . . 

Iz razmotrivanj o jesenski in poinladanski saditvi vidimo tole: 
1. Jeseni po'sajenim sadikam iglavcev, razen macesna, preti stalno ve

lika nevarnost zaradi transpiracije, ker sadike pozimi ne morejo obnoviti 
potrganih koreninic. Zato teh sadik jeseni ne smemo saditi. - Sicer so 
isti nevarnosti izsušitve izpostavljene tudi spomladi posajene sadike, ven
dar v manjši meri. Transpiracija listavcev in macesna je v času m.jrovanja 
vegetacije zaradi manjkajočega listja oziroma igličevja malenkostna, razen 
tega pa sadike teh vrst tudi v pozni jeseni in pozimi obnavljajo manjkajoče 
koreninice, tako da jih moremo saditi tudi jeseni. 

Vse te neugodnosti jesenske saditve odpadejo na področjih, kjer sneg 
jeseni kmalu po saditvi pokrije sadike in jih ščiti .do pomladi. 

2. Jeseni posajenim sadikam je kaj nevaren tudi srež, predvsem na 
apnenčevili terenih. Sicer nevarnost zaradi sreža preti tudi spomladi po~ 
sajenim sadikam, vendar ne taJ(o pogosto in v takšni meri kakor jesenskim. 
Tudi te neugodnosti za jesenske' sadike odpadejo, dokler/ jih pokriva sneg. 

3. Izsušit~v zaradi zmr:zovanja koreninic in zemlje grozi samo jeseni 
posajenim sadikam. Tudi to nevarnost more preprečiti sneg. 

4. Jeseni' posajene sadike so tudi zaradi pomanjkanja vlage v tleh 
bolj izpostavljene nevarnosti izsušitve kakor pomladanske (minimum in 
maksimum talne vlage). 

Zagrebanje sadike Sadika je posajena 

Saditev sadik črne~a bora na kraški ~oličavi pri Kozini v Slovenskem Primorju 
spomla.di leta 1949 (Foto: M. Mehora) . 
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5. Jeseni posajene sadike imajo dovojl časa in možnosti, da se krepko 
zakoreninijo v zemlji, medtem ko spomladi posajenim sadikam pomladan
ske suše to rade onemogočijo. Zato so jesenskim sadikam poletne suše in 
vročine manj nevarne kakor pomladanskim. 

6. Ceprav ima jesenska saditev pred' pomladansko saditvijo nekoliko 
prednosti, vendar so te v primerjavi s prednostmi pomladanske saditve 
tako . malenkostne, da z njimi nikakor ne moremo opravičiti jesenske sa
ditve iglavcev razen macesna. Že samo pomanjkanje koreninskih črpalk in 
nesposobnost teh vrst sadik za tv·orbo ma.njkajočih koreninic in črpalk 
med vegetacijskim mirovanjem sta tako važna razloga, da jih moramo 
upoštevati. Zato iglavcev raz~n macesna jeseni ne smemo saditi. Izjemoma 
moremo to storit samo na terenih, kjer zgodaj zapade sneg, in na področjih 
z r,elativno visoko zračno vlago. 

Iz navedenega sledi, da je za saditev odločilno morfološko in fiziološko 
stanje korenin v času saditve. Zakaj? Zato, ker ne ravnamo pravilno g 

sadikami. V' čem je ta nepravilnost? 
Med vrstami sadik vdrevesnici zasadimo lopato v zemljo, jo nagnemo 

in dvignemo iz zemlje cel šop sadik. Da bi ,sadil~e oprostili zemlje, šop otre
samo, ali pa z njim udarjamo ob tla ali ob kak predmet. Sadike pustimo 
ležati na tleh, včasih pa njihove korenine zasujemo s svežo zemljo. Sadike 
prenašamo na določene prostore v zabojih ali košarah navadno tako, da 
korenine niso dovolj zavarovane pred škodljivimi vplivi sonca in vet.ra. 
Večkrat se celo dogaja, da se prenos ali prevoz sadik na večje razdalje 
izvrši brez vsake zaščite korenin. Na kraju pogozdo<vanja bi morali sadike 
takoj zakopati ' v zemljo. Po splošno znanih predpisih je treba pri pogozdo
vanju sadike hraniti v košarah, v vlažni mahovini. Ponekod se dela tako, 
niso pa redki 'primeri, da nosi sadHe,c ali sadilka od jame do ' jame 8adike 
brez zaščite korenin. Sadike za presad večkrat tudi pu1ijo (puljellke). 

Jasno je, da pri takem ravnanju s sadikami ne more biti uspeha pri 
pogozdovanju. Narava ne ustvarja na sadHu niti ene stanice, niti enega 
organa brez potrebe in namena. Vse koreninice so za normahio rast rast
line neobhodno potrebne, mi jili pa trgamo in izpostavljru:no soncu in 
vetru, ker se ne zavedamo, da je m1ada rastlina nad vse nežno :in občut
ljivo bitje. 

Omeniti moram še to, da nobena strpkovna knjiga nima natančnega 
opisa, kako naj ravnamo s sadikami, da bi ostale nepoškodovane. 3 Vidimo, 
da izkopavanje sadik, ki bi omogočilo pridobitev docela nepoškodovanih 
sadik, sploh še ni dovolj znano. . 

Tu se izkaže, kako pravilna in upravičena je trditev izkušenih gozdar
jev, ki pravi: Uspeh po.go,zdovanja je odvisen od ravnanja s sadikami. 
Skušnja je postavila pravilo, ki glasi: J ese n i sad i ID ole 1 ist ave e 
in macesen, nikakor pa ne drugih iglavcev. Od tega 
pra vil a sme m o o d s top iti l· ena oni h ter eni h, kje r 
sm .emo računati, da bo jeseni posajene sadike kma-

3 J e a n Pou rte t 11. pr. pravi: »Sadike v drevesnici je treba izkopati 
oprezno, da bi se potrgalo čim manj koreninic«(. 
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lu pokril sneg in jih varoval do pomladi, in na pod
r o č jih s sta 1 n o v i s o k o r ela t i v n o vIa ž n o s t j o z rak a. 

Da sta ti pravili docela utemeljeni, t. j. v ', skladu z znanstvenimi do
gnanji, potrjuje ta razprava. Da so izvajanja pravilna , pa priča ne samo 
navedena literatura, temveč tudi usoda marsikatere kulture iglavcev, ki so 
jo jeseni leta 1948. osnovati marsikje na terenih, kjer je bilo pozimi 
1.948/49 zelo malo snega ali nič. 

Navedeno pravilo glede jesenske oziroma pomladanske saditve gozdnih 
sadik ne more in ne sme imeti trajne veljave. 

Vzemimo, da smo v jeseni v morfološkem in fiziološkem pogledu ne
okrnjene sadike iglavcev in listavcev na ustreznih rastiščih posadili tako, 

Po~ozdena poseka na kraškem zemljišču ob cesti med Planino in Postojno 
(FOoto: S. Sotošek) 

da so že pri saditvi vse njihove koreninice in koreninske črpalke prišle v 
dotika z zemljo. V tem primeru sadike svojega razvojnega toka sploh 
niso prekinile. Potemtakem bi bile n . pr. jeseni na pravkar opisani način 
posajene sadike preko zime leta 1948/49 izpostavljene istim neugodnostim 
kakor spomladi 1. 1948. posajene sadike ali pa sadike naravnega pomladka 
enake starosti. (Razume se, da se ta primerjava more nanašati le na sa
dike, ki rasto na enakih rastiščih) . Če so torej spomladi L 1948. posajene 
sadike in sadike naravnega pomladka preživele zimo 1948/49, potem bi 
mogle kljubovati zimi tudi jeseni l. 1948. na opisani način posajene sadike, 
saj bi bile vse te sadike iste starosti in na enakih rastiščih. 
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Ako bi torej ravnali s sadikami tako, da obvarujemo njihovo naravuo 
neokrnjenost in jih posadili na tak način, da bi prišle vse njihove korenine 
in koreninice pri saditvi na vsej površini v dotiko z zemljo, potem med 
jesensko in pomladansko saditvijo gozdnih sadik ne bi bilo bistvene razlike. 
Pri takem ravnanju s sadikami in takem načinu saditve 15i mogli torej vse 
vrste iglavcev uspešno saditi t1,ldi jeseni. 

Takšne tehnike presajanja pa še ne poznamo! In dokler gozdarji take 
tehnike ne odkrijejo, se moramo glede jesenske saditve ravnati po zgoraj 
navedenem pravilu, če hočemo tudi jeseni z uspehom pogozdovati. 

Viri: 

1. Dr. Robert Hartig, Lehrbuch der Baumkrankheiten, Berlin, 1882. 
2. Hess-Beck, Forstschutz, IL, 5. Auflage, Leipzig, 1930. 
3. Dr. M. Busgen, Bau und Leben unserer Waldbaume. 
4. Dr. Jul. R. v. Wieser. Biologie der Pf1anzens, Auflage, Wien, 1913. 
5. Dr. P. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten. 
6. Institut iur fo·rstliche Arbeitswissenschaft, Merkblatter fiir die deutsche 

\Valdarbeit, 1. Reihe 5, 6, Baack W., Die Nadelholzlochpflanzung (1904), Die 
Nadelholzspa1tpflanzung (1943), Eberswalde. 

7. Kurt Szugan, Nauka d gnoju i gnojidbi. 
8. E. Strasburger, Lehrbuch der Botanik, 22. urogearb. Auflage, lena 1944. 
9. Dr. ing. Mihovil Gračanin, Pedologija', Znanstvena po.Jjoprivredna knjiž

nica. 5, 6, Zagreb, 1946, 1947. 
10. Jean Pourtet, Veštačka pošum1javanja .. - Beograd, 1948. (Preva.julllc ig. 

Ljubomir Markovic. - ing. Mihajlo Markovi6), Beograd 1948. 
11. Alfred Dengler, Waldbau 3iuf ockologischer Grundlage, 3. und. vorrn. 

Auflage, Berlin 1944. 

IZVADAK: 
lesensko proljetno pošumljavanje sadnjom 

Ustručnim krugoYima vlaldaju suprotna mišljenja o tome da li je uspjcšnij;.l: 
jesenska ili proljetna sadnja, Avtor, na temelju literature ivlastitih opažanja. 
dokazuje, da po današnjem stanju tehnike pošumljavanja vrij~di za pretežni dio 
šumskih površina Slovenije staro šumarsko pravilo.; »Sadnice listac(h i ariša saJimo 
ujcsen, sadnice četiujaca sadimo u proljece.« . 

Zak\jučujuc.i ukazuie na potrebL1 da se pronade takva tehnika pOšLlrn!ja
vanja, koja bi pružila mo~ucnost jesenje sadnje kako listaca. tako i četinjac.a. 

OTPbIBOK 
Oce HITe e II ,lI H Dec: e J[ ff eco. 6 ,lI ece II H e C 11 :'lC e Tr :q aJ:\C 11. 

B I(Ps:.rax ClJClI,Ha.nHCToB HI16mo,rr:I1IOTC5I llPOTUBOpe'JHBLlfl MHCUH$l onW(;JITGJlbUO 

npeMCHII KOr,l(11 npOH3BO,lJ;HTh pa60ThI no oGJIeCemHO, To- eCTb ca,znITb camenI{bU: Bec
nai! mur OCCIIbIO. 

ABTOP, ocnO'BbLBaSICh Ha JUITepa-Type, a lUK-iRe li na co6CTnelIlI01f nCKYCTBC, npJ[

XO,1l,UT R BbrBO,)),}, , ~O npu HaCTOJIIII;CH reXlIlme 06neCUTeJIbJIbIX. P1160T, ,rr:JIJI 60;ibIl1eii 

'Ii1CTJI JIccr·rhl':x. peOIIOB CJl OB eIDill , o'.mC'Iaer cmpoe npaBllJIO: »Can:WB:.IJ,bl JII{crBeHHbl;X 

1l0pO,n li JIIICTeHH~bI Ca,l{IITb oceHbIO, a XBOHHhl\S! rropo,rr:b'J - neCROH-. 
B 3arWIlOQeIIJie aB TOp y:r~a3h1tBael',. "'ITO 6bTJIO 6bll IlOJIe:mo HafiTH TaI\'YIO TeXHlIJ,y 

06JICCeHRSI, npR l{OTOPOH 6btJ10 6br B03MO:JRHO ca,l(HTb CaJI\.eH:U;D:! JIUCTBeJ1HbT.X JI XHOH

J[bltx: nopo,l( OCeHnIO. 
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PAŠNIKI IN GOZDOVI NA KRASU 
Ing. Marijan Š e ben i k (Ajševica pri Gorici) 

Pogozdovanje Krasa! Ti dve besedi se ponavljata že skoraj 'sto let v 
vseh revijah in publikacijah, ki govore o gojenju gozdov in o krasu. Že 
leta 1875 so se baviti s po.gozdovanjem krasa in so začeli z vrsto poskusov. 
Nekaj let pozneje pa že zasledimo prve važnejše predpise o pogo-zdo,vanju. 

Skoro sto let pogozdovanja je torej že za nami in vendar to yprašanje· 
še ni rešeno. Po tohkšnih skušnjah gledamo na problem krasa z zavestjo,. 
da ga poznamo in pravilno presojamo. Zato nas po eni strani ne sme pre·· 
strašiti obseg dela, po drugi strani pa ne smemo gledati na zadevo s pre
veliko lahkomiselnost jo. 

Vprašanje krasa mo-remo obravnati znajra.zličnejših vidikov in nas· 
more privesti tudi do različnih, navidezno nasprotnih sklepov. 

Poznavalcu dalmatinskega krasa se pri nas pojavi vprašanje, au je. 
slovenski kras sploh .problem, vreden posebne pozornosti. Če primerjamo. 
naš kras s hrvatskim, se nagi.bljemo k menju, da krasa razen na razme
roma majhnih površinah sploh nimamo. Vendar takšno gledanje na naš 
kras ne bi bilo pravilno. Ne smejo nas namreč voditi zgolj pedološki, fito
sociološki in geomo-rfološki vidiki, temveč splošno gospodarsko stanje vsega 
področja. Kdor trdi, da v Sloveniji nimamo posehnill kraških pojavov, ima 
prav, če gleda na bolj ali manj porasle površine jn jih ·primerja z nepre
glednimi goličavami v Dalmaciji, nima pa prav, če si stvar ogleda z bolj 
širokega gospodarskega vidika. Ni namreč važno ali je naš kras , izrazita 
kraška tvorba ali ne, temveč je važno, kakšno je na njem splošno gospo
darsko stanje, ki je na vsak način v zvezi z gozdnim gospodarstvom. Že 
zaradi tega zasluži kras posebno obravnavanje z gozdarskega stališča. 

Naš kras leži na severnovzhodni meji predela tistega širokega pod
ročja, ki je splošno poznano kot jugoslovanski kras. Pri nas se kraški teren 
pogostoma meša s tvorbami fliša (krednega peščenjaka) in kremenjaka. 
Bolj ali manj širokim predelom kraške narave sledijo večji ali manjši otoki 
drugih geoloških tvorb, kjer se je gozdno gospodarstvo skoraj v celoti 
umaknilo kmetijskemu. Tudi s kraških predelov se je gozd v širokem ob
segu že davno umaknil ter prepustil prostor pašniku kot dopolnilni kulturi 
ekstenzivnega kmetijskega izkoriščanja. Kmetijstvo ima na flišu svoje 
obdelovalno podro~~.je, na apnencu in dolomitu (krasu) pa krmsko bazo. 
Potreba po lesu je v prejšnjih stoletjih še povečala težnjo po krčenju go
zda in tako so nastajali obširni pašniki. Verjetno je, da so bili v začetku 
ti pašniki rodovitni in donoslli kar pa je seveda še pospeševalo uničevanje 
gozdov. Gozdarske in kmetijske znanosti v pravem pomenu besede takrat 
še ni bilo in kras je nastajal, ne da bi sploh kdo pomislil, kam bo privedlo 
krčenje gozdov. 

Kras je tako vedno bolj izgubljal na rodovitnosti. Snovi v zemlji so 
se počasi izčrpavale, deloma so tudi pronicale globlje v ska10vje, kamor 
jih je odnašala voda. Veter je odnašal zemljo. Kraški pašniki so se »ne
Vldno« spreminjali v ravne in gole kamnite površine. 

Dandanes stojimo pred vprašanjem, kako bqmo krasu vrnili zgubljeno 
rodovitnost. Če le malo pomislimo, pridemo do sklepa! da samo z zboljša-
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Ju~ovzhodna pobočja Sv. Gore pri Gorici in šime kraške ~oličave Slovenske~a 
Primorja bodo dobile ~ozdno odejo (Foto: M. Mehora) 

njem pašnikov ne bomo ničesar dosegli. Nimamo za to delo niti dovolj 
zemlje, niti dovolj gnoja; živine nil ker ni krme, ker ni rodovitne zemlje, 
rodovitne zemlje ni, ker ni gnoja, gnoja ni, ker ni živine. 

Vrtimo se v zaprtem krogu neurejenega in neuravnovešenega gospo
darstva. Vzrok temu stanju je pomanjkanje gozdov, ker je odpadla zaščitna 
funkcija gozdov. Kar oglejmo si razne gole predele krasa. Videli bomo 
povsod kamenje, med njimi slabo travo, ki rumeni v suhih letih že junija 
- julija, pod njim. pa še črno prst, ostanek humozne gozdne zemlje. Ostalo 
zemljo je odplaknila voda in odnesla burja. 

Kako reagira ali bolje, kako je vedno reagiral na to preprost kraški 
gospodar? Ravno nasprotno, kakor bi bil moral. Boril se je vedno proti 
gozdu, in zapuščal oslabele pašnike. Ze tako eksten.zivno pašništvo je še 
bolj ekstenziviral. Da bi sproti reševal probleme krme, je nevede zanemar
jal trajnost krmske produkcije. Iz teh razlogov je problem krasa še vedno 
aktualen in vreden, da ga obravnavamo zase. Res je, da smo v primeri z 
dalmatinskim 'krasom mnogo na boljšem, ker pri nas ni nepreglednih 
kamnitnih po:vršin, res pa je tudi, da je kraško področje gozdarska in 
splošno gospodarska boleča zadeva. Gospodarski problem krasa je pred
vsem gozdarski problem, ker je v tem ključ ravnovesja med faktorji, ki 
odločajo o gospodarskem napredku. Rešitev krmske baze je v obsežnih 
gozdovih, ki bodo ščitili izboljšanje pašnikov. Problem krmske baze je v 
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določanju povrsm, ki se morejo in mo-rajo izboljšati. Tak nacm gledanja 
na slovenski kras bo pripomogel k ustvarjanju pogojev za izboljšanje go
spodarskega stanja. 

To pa še ni dovolj. Ne smemo se namreč zadovoljiti spogozdovanjem. 
Snovanje no-vih nasadov še ne reši problem, če ni jamstva, da bodo ti nasadi 
tudi nemoteno rastli. Ni dovolj uporabljati zakon, da se zaščitijo degra
dirani gozdovi, temveč je tudi potrebno, da ljudje sami spo~jo potrebo 
po pogo:zdovanju in da se dosedanji odnos do gozda spremeni v lju
bezen. Vključujem v to misel široko propagandno akcijo med ljudstvom. 
To propagando pa morajo voditi vsi, od učitelja osnovne šole do profesorja 
na gimnazjji, od kmetijskega strokovnjaka do gradbenika. Stalno prepri
čevanje ljudi samo od strani gozdarjev ne zaleže do.volj. 

Razmejitev terena za pogozdovalna dela od terena za kmetijske meli
oracije je že v teku. Ta pregled, ki ga vrši mešana gozdarsko-kmetijska 
Komisija ob sodelovanju lokalne ljudske oblasti in lastnikov je izrednega 
pomena. Delo te komisije nt lahko, ker se zapleteno gospodarsko stanje, 
ki je nastalo s stoletnimi spremembami in prilagoditvami, ne more preprosto 
reševati. 

Slovenski kraški' problem je zelo zamotan, ker ni samo problem po
gozdovaine tehnike in materialnih sredstev, marveč problem klimatske, 
gospodarske in socialne narave. Ključ njegove rešitve je v pogozdovanju 
in drugih gozdnogospodarskih ukrepih. Doslej tega problema nihče ni 
reševal kompleksno, marveč samo enostransko, to je z gozdarskega stališča. 
Zato se nam kras vkljub priznanim uspehom po sto letih še vedno posme
huje. Socialistično gledanje na ta problem pa bo našlo integralno rešitev 
ter bodo kraške goljave ukročene in regulirani odnosi med posameznimi, 
navidezno nasprotujočimi si vidiki in stremljenji. 

IZVADAK 

Pašnjaci j šume na kršu 
Istočna obala Jadran~ predstavlja vec odavna prostrane kraške f!oljeti . Pi

tanje melioL'adje tih površina se rješava slabim uspehom vec više od sto godina. 
Problem slovensko,!:! krša je složen, jer se tu ne radi samo o teh nici pošumlja
vanja i pitanju materijalnih sredstava več i o pitanju klimatske, ~ospodarske i 
socijalne prirode. Ključ za njegovo rješenje je ne samo pošum!javanje, nego još 
i dru~i -gospodarski zahvati. 

Dosada se nije rješcvao kompleksno, vec jednostavno, samo za šumarsko·g 
stanoVišta. Zato nam se kras unMoč priznatih uS'Pjeha stogodišnjeg rada još 
uvijek podsmjehuje. Socia1ističkim ~ledanjem na taj problem naCi cemo njegovo 
integra.]no rješenje. Tako cemo ukrotiti kraške fenomene i regulirati odnose 
medju pojedinim na oko uprotnirn si stanovištima i stremljenjima;. 

R:ESUME 
Herbages et forets sur le Karst 

Le Karst denude couvre de grandes surfaces au bord de l' Adriatiquc. Le 
probleme du Karst denude est tres comp1ique, car ce n' est pas seulement une 
questi.on de technique du reboisement ou une question materielIe, mais c' est un 
probleme de na)ture c1imatique, economique et sociale. 

Jusqu' a present, ce probleme n' etait traite de maniere complexe, mais 
seulement du point de vue forestier. Acause de cela, malgre des succes partiels 
le probleme entier n' MaH pas resoud. C' est seulement dans un pays socia1iste 
que cette question a trouve une resolution integrale e.t d6finitive. 
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ŠKODA PO VEVERICI 
Viljem Kin d 1 e r (Postojna) 

Škoda, ki jo povzroča veverica, je večja, kakor na splošno mislimo,_ 
Veverica dela v gozdu škodo z uničevanjem semena, kličnih listov, mladih. 
poganjkov, z. lupljenjem lubja in uničevanjem ptičjih gnezd. Ta škoda ni 
niti od daleč poravnana s koristjo, ki jo dela, ko se hrani z raznimi žužel
čji.mi škodljivci. 

Glavna hrana veverice so-: bukovica, gabrovica, želod, lešniki, orehi, 
Slnrekovo, jelovo in borovo seme. Poleg tega ne odklanja semenj.a in plodov 
drugih iglavcev in listavcev ter sadnega drf}vja. Ne prija ji seme robinije in 
jelše. 

Škoda se opaža posebno- v letih, kadar se ta glodalec močno razplodi. 
Tedaj zelo trpi pO'D'lladek iglavcev. Veverice jedo seme, listno in cvetni) 
popje. Poškodbam po veverici so najbo-lj izpostavljene smreke, jelke in 
bori. V mladih, 10-121etnih smrekovih in jelovih sestojih, ki še nimajo 
cvetnih popkov, odjeda veverica rastne vršič ke. Odjedene poganjke najde
mo na tleh. Ako jih preiščemo, najdemo, da je po;pje oropano vsebine. 
Pog.anjki izgledajo, kakor bi bili odščipnjeni ali z nožem odrezani, ni pa 
najti nikakršnega sledu vevenčjih zob. Rana, ki nastane z odjedom po
ganjka, se hitro prevleče z debelim. slojem smole. 

Dalje časa so dvomili, da bi veverica povzročala to škodo z odjedanjem 
končnili in stranskih poganj-kov in so pripisovali to škodo pticam, kakor 
šoji, krivo-kljunu i. dr.' Ne . trdim, da te ne povzročajo škode, vendar ni več' 
dvoma, da moramo škodo v glavnem pripisovati veverici. Ta škoda zavzema 
posebno velik obseg v ostrih in snežnih zimah. Veverici je pri odjedanju 
poganjkov do popja, kar nam naJbolje dokazuje dejstvo, da živaIca poganj~ 
ko'v ne odjeda, če so dovolj močni, marveč žre samo popje. Smrekove 
vejice grize veverica zato, da dospe do moških cvetnih popkov, ki so· 
navadno na koncu vejic. Ko veverica odgrizne vejico, se vrne po veji 
proti deblu; sedeč na veji in držeč s prednjima nogama vejico, požre popke 
in spusti oskubljeno vejico na zemljo. Najbolj napada smreke na robu se
stoja, ker se tam popki najbolj razvijejo. V poletnih oziroma zimskih me
secih, ko ni cvetnih popkov, najdemo na tleh mnogo smrekovih vršičkov 
raznih dolžin. Veverica namreč pri pomanjkanju druge hrane žre nežne 
smrekove vejice. 

Redkeje dela veverica škodo z lupljelljem mladih dreves ali vršičkov 
odraslega drevja. To se dogaja v letih, kadar seme slabo obrodi. Nekoč Sb 

phpisovali to škodo izključno polhu. škoda po lupljenju skorje se pojavlja 
pri mecesnu, boru, jelki in smreki, od listavcev pa pri bukvi, topolu, vrbi, 
hrastu in brezi, redkeje pri javoru. Najbolj trpijo pri tem 15 do 30 letna 
drevesa, včasih tudi starejše drevje. Škoda po lupljenju se dogaja navadno 
v' aprilu, maju in juniju in zavzema večji obseg v suhih letih. Osredotočena 
je navadno na vrh, kjer je lubje najmehkejše in najs'očnejše. Lupljenje lubja 
je neenakomerno in rana je do 40 cm dolga. Opaža .se nadalje, da lupi veve
rica deblo najrajši s severne ali vzhodne strani, kjer je lubje sočnejše. Ako 
je deblo olupljeno' krog in krog, se nav.adno posuši. Če se ta škoda razširi 
na večje število dreves, postaja seveda občutna za gozdno gospodarstvo. 



GOZDARSKA IN I.JESNA POSVI:CTOV ALNICA 

VPRAšANJA 

1. Vsebina »G~zdarskega vestnikR.({ 

Tovariši iz delovnih kolektivov gozdnih gospodarstev in lesnoindu
strijskih podjetij se zanimajo, ali bo res »Gozdarski vestnik« prinašal le 
vsebino iz gojenja in varstva gozdov. Sprašujejo me tudi) ali se naj na
ročijo na »Gozdarski vestnik« ali na »Les«. Prosim, da odgo;vorite na to 
vprašanje v naši posvetovalnici! N. M. Ljubljana 

2. DDi' ali PantaJkan 

Zvedeli smo, da pripravlja ministrstvo za gozdarstvo LR Slovenije 
akcijo proti gosenicam pinijevega sprevodu·ega prelca,':: ki se je tci.ko raz
množil, da so v resni nevarnosti dragoceni nasadi črnega bora na krasu. 
Pravijo;- da bodo posipali gosenice s prahom »DDT« ali »Pantakan«, ki ga 
bodo stresali s prašilniki iz , letal. Zanima nas, kakšen prah je to, proti 
kateremu mrčesu ga lahko uporabljamo in katerih živalim je škodljiv . 

3. Brigadni sistem dela 
. 1. B. Ajdovščina. 

Na sestankih gozdnih delavcev obravnavamo zelo pogosto brigadni 
sistem dela, ki ga vpeljujemo zaradi ustreznejše zaposlitve delavcev in 
večje storilnosti. Morda nam lahko na kratko raztoImačite pojme: brigadni 
sistem, brigada, desetina, brigadir, komandant brigade, horizontalni bri
gadni sistem, vertikalni brigadni sistem, verižni brigadni sistem in potočni 
brigadiri sistem. Prosimo Vas tudi za razprave o brigadnem sistemu dela 

in za poročila iz praokse. J. K. Prevalje 

4. Pogozdovanje go1ičav 

Ob graditvi socializma v FLR Jugoslaviji so bili ostvarjeni objektivni 
pogoji za uspešno reševanje problema me1ioracije in pogozditve kraških 

o)< V vprašanju ste napisali »boTOV prelec( . To ime je precej v rabi in 
zadostuje v lokalnem merilu; toda strokovno ni pravilno. Bor o v pre le c 
(Bombyx pini, L.) spada v rod prelcev (Bombycidae) in njegove gosenice obžiTajo 
igHce, mladike in popke rdcčih borov. Najbolj znana so njegova pustošenja 
borovih gozdov .v Zahodni Nemčiji. V nasadih črnega bora v Slovenskem Pri
morju pa delajo škodo gosenice metulja iz rodu sprevodnih prelcev (Cnetho
co..mpidae). Iz tega rodu so najbolj znani: hrastov, borov in pinijev sprevodni 
prele.c. Bor o v sp reva dni pre 1 ec (Cnethocampa pinivo-ra, Tr.) je ni\.j
bolj 2Inan v deželah ob Vzhodnem morju (severna Nemčija in Poljska), zlasti 
na Pomorjanskem. Gosen.ice tega metulja ne delajo zapredkav. Pi ni jev 
,s pre VOd·11 i pre 1 ec (Cnethacampa pityocampa, Schff.) pa je škodljivec 
raznih južnih borov v deželah ob Sredozemskem morju: pinije (Pinus pinea, L). 
črnega bora (Pinus nigra, Am.), beiej:!a bora (Pinus halepensis, MiIl.) in pr;mor
ske~a bora (Pinus maritima', Mill.). Gosenice te~a škodljivca ogrožajo prav sedaj 
nasade črnih borov v Slovenskem Primorju. V državnem merilu je ime »borov 
sprevodni prelec« za te~a škodljivca dokaj dobro. Nekateri strokovnjaki rabijo 
ime »boroY«, drugi pa. »pinijev« sprevodni prelec. Odločili smo se za naziv »piJti
jev sprevodni prelec«4 ker je baU ,v skladu z izrazoslovjem entomološke 'literature 
v evropskem merilu. - Ure dni Š tvo. 
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goličav. V organizacijah osvobodilne fronte se množijo borci za večji donos 
kraških zemljišč in vse ljudstvo podpira pogozdovalne akcije. V zadnjih 
dveh letih je bilo zasajeno nepričakovano mnogo sadik in zasejanega pr,e
cej gozdnega semenja - več kakor venem desetletju pred osvoboditvijo. 
'Dejstvo, da sem našel precej sadik, ki se niso prijele, in hotenje k uspeš
nemu pogozdovanju me sili ta, da Vas prosim za navedbo vzrokov, ki po
vzročajo neuspehe navzlic pravilnemu načinu saditve. Ko bomo odpravili 
prave vzroke, ne bo šla v izooubo nobena delovna ura za kopanje jamic in 
!Sajenje sadik, ljudstvo bo sodelovalo še z večjo vnemo, dvignil se bo hekt
arski donos njiv, travnikov in pašnikov in na doslej golih zemljiščih se 
bodo dvignili gozdovi, ki bodo prinašali ljudstvu razne koristi. 

M. S. Sežana 

5. Odpornost bukve proti vetru 

Na delovnem sestanku smo obravnavali med drugim tudi odkazovanje 
drevja za redčenje, pripravljalno in naplodno sečnjo v bukovih sestojih. 
Nekateri so bili mnenja, da je veter bukvi precej nevaren, drugi so pa' 
trdili, da veter bukvi ni nevaren, ker ima krepke in globoke k<;rre,nine. 
Prosimo za odgovor v listu. F. š. Lj~bljaDa 

6. Sušenje lesa 

Vsepovsod se tr·udimo, da zboljšamo kvaliteto izdelanega in prede
lanega lesa. Navzlic temu ugotaVljamo še vedno okvare lesa na mnogih 
gozdnih in tovarniških skladiščih zaradi prehitrega ali prepočasnega su
šenja lesa in marsikateri izdelki nimajo zadovoljive kvalitete, ker so hill 
narejeni iz preveč ali pa premalo posušenega . lesa. Prosimo za navodila, 
kako naj odpravimo te napake. l. L. Duplica 

7. Lega hIodov v p<)lnojarmeniJku 

Na naših žagah polagamo hlode tako, da gredo. skozi jarem s tankim 
koncem naprej. Slišal pa sem, da jih polagajo na švedskem in menda tudi 
v ZSSR z debelim koncem naprej; baje so tako lego že preizkusili tudI v 
Gorskem kotaru na Hrvatskem. Zvedel bi rad, ali je lega z debelim koncem 
naprej lThOŽlla tudi na polnojannenikih naših obratov in če imam prav, 
ko mislim, da ima taka lega prednost pri potrošnji pogonske sile, krhanju 
zob in kvaliteti žaganega lesa. 1. M. Maribor 

8. Poletna sečnja bukve na suš 

Po večletnih lastnih opazovanj-ih in po izjavah kmetov ter starih 
gozdnih delavcev sekajo bukovmo v,ečinoma za drva deloma tudi za teh
nični les, kakor: podvoz, držaje za razno orodje itd. v poletnem času od 
25. do 31. julija in od 15. avgusta do 8. septembra na suš . . Tako podrta 
bukovina ostane v vejevju in lubj:!l okoli dva meseca, lahko pa tudi do 
šest mesecev. ' 

Pristaši take sečnje trdijo: »Takega drevesa ne napadejO' glivice pa 
tudi ne drug mrčes; les ostane bel, suh in trpežen; pri spravljanju ne 
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razpoka. V zimskem času posekana bukovina je težka; pri spravljanju se 
hlodi radi razkoljejo. V poletnem času je izdelava, spravilo in odvoz .bu
kovine lažji in tudi cenejši.« 

Na naših strokovnjakih je, da znanstveno proučijo, katera bukovina je 
kvalitetno boljša za tehniški les: poleti ali pozimi posekana. Če bodo ugo
tovili, da je PD kvaliteti poletna sečnja boljša ali vsaj enaka kot zimska 
bomo s tem mnogo prihranili in v veliko večji meri zadoščati potrebam 
petletnega plana. Dolinšek Ivan, Tržič - Gorenjsko 

9. P.odiranje drevja 

Nekatere brigade imajo tako spretne delavce, da padajo drevesa pri 
podiranju natančno tja, kamor že v naprej odločijo. Mnogi pa hlmamo niti 
znanja niti spretnosti; zaradi tega delamo škodo na sosednem drevju in na 
pomladku ter mlado-vju zlasti v prebiralnih in postopnih sečnjah in pri 
redčenjih. Hvaležni vam bomo za teoretsk~ razpravo o podiranju drevja, 
ki bi jo porabili kot praktično napotilo za naše delo. 

F. S. Ribnica na Dol. 

ODGOVORI 

l. Vsebina »Gozdarskega vestnika« 

»Gozdarski vestnik« bo obravnaval predvsem snov iz gozdarstva. in 
sicer v takem obsegu, kakršnega mu narekujeta gozdarska znanost in 
praksa v naši stvarnosti. Tako bomo pridobivali in objavljali članke in 
razprave, ki z.adevajo: semenarstvo, drevesničarstvo, ekologijo, fitoceno
logijo, pogozdovanje, čiščenje in redčenje sestojev, razne sečnje, gospodar
ske oblike sestojev, varstvo gozdov, urejanje gozdov, izmero drevja, se
stojev in lesa, od.k:azovanje drevja, podiranje dr·evja, izdelavo okroglega, 
tesanega in cepljenega lesa, pridobivanje lubj.a, smole, eteričnih olj, oglja 
i. dr., nabiranje gospodarsko Važnill rastlin, spravljanje in prevoz lesa in 
drugih gozdnih proizvodov, trasiranje in gradnjo spravilnih naprav, tehno
logijo lesa, čuvanje in porabo lesa, urejanje hudournikov, organizacija 
dela, normiranje, brigadni sistem dela, planiranje, ekonomiko gozdnega 
in lesnega gospodarstva, vzgojo kadrov, izume, racionalizacije itd. Zaradi 
povezanosti gozdarstva z lesno industrijo bomo sem in tja objavili važnejše 
razprave o mehanični in kemijski predelavi lesa in raznih gozdnih proiz
vodov. čitate1jem bomo nudili obvestila iz domače in tuje književnosti, 
gradivo za strokovno izrazoslovje, kratke vesti i dr. Seveda ne bomo 
mogli zajeti v vsaki številki lista vse planirane vsebine, potrudili pa se 
bomo, da bo vsak letnik tvoril zaključeno celoto in da bomo vsebinski 
plan sproti dopolnjevali in zboljševali. 

Naša skupna naloga je, da bo vsebina konkretno n.apotilo za p.lanersko, 
operativno, organizacijsko, prosvetno ali znanstveno delo pri izvrševanju 
občasno najbolj važnih planskih nalog. 

Vsebini »Gozdarskega vestnika« in »Lesa« se bosta torej dopolnjevali; 
zato priporočamo naročanje in prebiranje obeh listov. 

Uredništvo 
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SODOBNA VPRAŠANJA 

IZVRŠITEV PLANA GOZDNE PROIZVODNJE IN LESNE INDUSTRIJE 
V ,LETU 1949 

Drž a v n ise k tor g o z dne pro i z vod nje je dosegel plan po količini 
in vrednosti v sečnji in izdelavi 105%, v spravilu 1012 odstotka, v oddaji pa 
97.4%. Po asortimentu je bil uspeh slabši, v prvi fazi. 960/0, v oddaji pa 950/8.-

Pregled dosežene dinamike izvrševanja plana po posameznih mesecih nam 
kaže najvišji vzpon v juniju, ko so brigade Osvobodilne f.ronte omogočile iz
vedbo polletnega plana, ter zadnji mesec, ko je delavstvo napelo vse sile, da do
scže čim večji uspeh ter zlasti izpolni obveznosti do izvoza.,. Največji padec 
proizvodnje smo doživeli v času glavnega poljedelskega dela ter v novembru, ko 
je stalno deževje onemogočalo delo v gozdu. Ti podatki nam bodo koristno 

.služili pri nadaljnjem planiranju v gozdni proizvodnji. 

Delovna: sila je bila skozi vse ' leto ena najbolj kritičnih točk v borbi za 
plan, Povprečno smo imell na spiskih 56% delavcev, od katerih pa se j.e le 70'/, 
redno udeleževalo dela. Da so bile planske naloge kljub temu :i-zvršenc, je treba 
pripisati' zlasti delovnemu zanosu velike večine gozdnega delavstva, delu od jutra. 
do večera, uvedbi brigadnega sistema in fi tem v zvezi prekoračevanju no·rm, 
poleg tega pa seveda frontni akciji, ki je doprinesla blizu 30% k prvi fazi gozdne 
proizvodnje. Norme je naše delavstvo povprečno dosegalo pri sečnji 115°1°. pri 
ročnem spravilu 1120f0, pri spravilu in prevozu z živino 120%, na žičnicah 9OO/" 
pIi nakladanju in razkladanjll 110%. Frontne brigade so normo dosegale po
vprečno z 800f0. Delovni učinek se je dvignil zlasti v drugem polletju, in sicer 
za 200f0. To je povzročila uvedba brigadnega sistem~ dela. 

Najtežje skrbi nam je povzročalo spra.vilo, ki nikakor ni bilo v stanju iti v 
korak s sečnjo, predvs~m pa ne s potrebo po hlodovini v žagarski industriji in 
izvo.zu. Stalno je bilo na delu manj kot polovica: potrebnih voznikov. Proti koncu 
leta se je skušala slabost v tem pogledu odpraviti z nakupom konj, vendarle pa b() 
to ozko grlo v naši proizvodnji tudi v bodoče mogoče reševati le z mobilizacijo 
voznikov. Bolj kot doslej pa bo pri tej mobilizaciji potrebno upoštevati njihoTO 
razporeditev v času, ko mobilizacija ne bo škodovala kmetijskemu delu. Pri mo
bilizaciji voznikov so se lani dogajale številne težke nap:1ke. Predvs~m so okrajni 
odbori izvajali mobilizacijo z~olj z administrativnimi ukrepi, brez politične 
priprave in presoje. Ko so se morali začeti posluževati kaznovanja, je bilo tudi to 
tako opravljeno, da je uspehu več škodovalo kot koristilo. Kaznovalo se je vse
vprek, pogosto celo male kmete urneje kot pa velike. Kljub temu ka~ni ni nihče 
izterjeval. Namesto da bi s kaznimi dosegli spoštovanje do ukrepov oblasti, so 
doživeli nasprotno. Dobršen del krivde za težave v prevozih nosijo tudi opera~ 
tivna podjetja na terenu. Zanemarjala so redno evidenco, večkrat slabo poskrbela 
za mobilizirane . voznike, jih puščala brez vodstva. Kjer so tudi mobi1izirane 
voznike vključevali v vozniške brigade, se je njihova storilnost dvignila tudi 
za 150%. 

Za prevoz ogromnih količin lesa poseduje naša lesna industrija lasten kami
onski park. Tudi na tem področju smo se morali boriti s posledicami kominfor
movskega. napada na našo domovino. Izostale so' dobave potrebnega števila 
kamionov, medtem ko smo imeli opravka s popravljanjem in izpadom čeških 
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vozil, ki smo jih prejeli ' tik pred popolno \;>lokado. Češka nam je poslala vozil:t 
brez slehernih rezervnih delov, slabo izdelana. tako da so se mnoga že po' prvih 
napornejših vožnjah pokva.rila. Manjkajoč'c zmogljivosti smo reševali s poveča
nimi napori, z večjim izkoriščevanjem in nepretrganimi vožnjami v dveh izmenah. 
Medtem ko so kamioni v letu 1948 povprečno dnevno prevozili 98 km, so dosegli 
v lanskem letu -127 km. Vozni park je imel samo 800/0 planiranega števila, kljub 
temu pa je s pomočjo še najetih vozil izvršil 93 % planske naloge aJi 810/0 več kot 
v letu 1948. Prav tako so last'na vozila gozdarstva presegla planirano izkorišeenost 
za 6.80/0. Na tem mestu je treba izreči priznanje večini šoferjev, ki je vršila svojo 
naporno službo z junaškim prizadevanjem in reševala kritično situacijo v pro-·· 
izvodni fazi. 

V žag ar s kip ro i z.v o cl nji je bil plan izvršen po vrednosti in koli
čini 106 odstotno, v asortimentu pa 970/0. Proizvodnjo je motilo pogosto pomanj
kanje hlodovine, česta okvara zastarelih strojev, veli.ki navzkrižni prevozi, med
tem ko vprašanje delovne sile tu ni bilo tako kritično. Proizvodnost žagarskega 
delavstva se je povečala, kar dokazuje tudi dejstvo, da je bil plan presežen kljub 
temu, da smo imeli le 96% planirane delovne sile, od katere je bilo 970/0 redno 
na delu. Lani se je tudi izboljšalo izkoriščanje hlodovine za 8%, norme pa so 
povprečno presegali za 60/0. 

Les n op red elo val na i n cl ust rij a je izvršila svoj plan po obsegu 
1040/0, po asortimentu pa 97%, od fega tovarne mehanične predelave 1040/0, to
varne kemične predelave 105%. Borba za plan v tej skupini lesne industrije je-

. bila dokaj težka zaradi pomanjkanja kritičnih materialov in izostanka. strojne 
opreme iz CehGSlovaške. Klj~b temu, da smo imeli 110f0 prematla delovne sile, je 

bil plan dosežen. Največjo zasluga pri tem ima delavstvo, ki je z uvajanjem 
brigadnega načina in obsežnim uda.rniškim delom prema.go.valo vse ovire. 

Za spoznanje slabši so bili planski uspehi v ne drž ru v nil es 11 i pro
i z vod nji, ki je plan dosegla s 97%, in sicer sečnjo 104%, spravilo 93%, oddajo 
pa 940/0. V primeri s predlanskim letom vidimo v 1949. letu velik napredek. Uspeh 
'je bil dosežen zaradi tega, ker je bila pro.Jzvodnja planira.na v tistih mesecih, ko 
ne ovira kmetijska dela, prav tako pa se je pokazalo zlasti uspešno angažira.nje 
kmečkih zadrug in pa okrajnih poverjeništev, ki so bila zado.]žena za proizvodnjo
nedrža.vnega lesnega področja. 

Del proizvodnega plana je bil izvršen tudi v režiji drugih resorav, zlasti 
gradbenih podjetij in komunalnega sektorja. Ti podatki niso obseženi v gornjem: 
poročilu, vendarle 'pa so tudi nekoliko vplivali na skupen rezultat republike. 
Kakor ste že slišali v poročilu predsednika planske komisije, so bili doseženi v 

celotnem republiškem obsegu naslednji rezultati: 

Gozdna proizvodnja: 1. faza 
II. faza 

III. faza 
Izpolnitev plana po vrednosti za vse tri faze 
po asortimentu 
lesna industrija (žagarska in predeloval na) po vrednosti 

1040/0 
97% 
970/0 

100% 
92.7G/a 
103% 

To pomeni, da: je lesna proizvodnja narasla od prejšnjega leta za 23%. 

Za primerjavo naj še omenim, da je bilo v zveznem obsegu dosežeruh letos 
v gozdarstvu 95% ali 150/0 več kot prejšnje leto, v lesni industriji pa 97.8°/{J aU 
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27.2(j/o več kot lansko leto. Jz tega je razvidno, da je nuša lesna industrija tudi v 
primeri z drugimi republikami svoje planske obveznosti ča·stno izvršila ter si tako 
obdržala prvo mesto. 

1 z pol nje van j e i z voz nih na log. Lesni sekto,r je bil po planu za
dolžen, da izvrši 76% republiške izvozne zadolžitve. Od tega je bilo izpolnjenega 
(zaključno s carinjf:njem) 93.8010. medtem ko je bilo stavljeno na razpola.go izvozu 
98% planiranih količin lesa. 

V borbi za izpolnitev izvoz?1ih nalog se je bilo treba v lanskem letu boriti 
z velikimi teža.vami. Kominformovska gospodarska blokada je narekovala hitru 
preorientacijo na uruga tržišča, ki jih je bilo treba šele osvajati. Postavile so se 
ostrejše zahteve glede kvalitete, vendarle smo mogli v tem pogledu uspešno kon
kurirati kateri koli drugi izvozni državi. Naša žagarska industrija je pogosto pri
spevala s svojimi zalogami tudi k uspehu lesne industrije .drugih republik pred
vsem v pogledu najtežjih sortimentov, vendar pa z dose:tenimi uspehi še nikakor 
ne moremo biti zadovoljni. Doslej smo izYažali v glavnem rezan les ter jamski 
les in celulozo. S končnimi izdelki smo uspeli šele v manjši meri. Tu je bilo 
vloženih premalo naporov, čeprav so možnosti za prodajo zlasti v mllnj razvitih 
deže~ah. ·Potrebno bo več gibčnosti in prizadevnosti v zunanji lesni trgovini, pr. 
nas pa borbe za višjo kvn.Jiteto in ni:tjo proizvodno ceno. Vsekakor bo cstal izvo.z 
lesa in iesnih izdelkov tudi v bodočnosti glavna izvo-zna postavka za našo re
publiko. 

Plan di str i b uc ije zl1Qtraj države je bil izvršen 880/0, medtem ko je bil 
prejšnje leto. ko je bil za 24% manjši od lanskega, i.zvršen le 80.6%. Tudi na. tem. 
področju moramo poudariti izdaten napredek od prejšnjih let. Notranja dis.tri
bucija je doživljala težave zlasti zaradi obremenitve železniškega prometal. Da bi 
razbremenili železnico, smo znova začeli s splavarstvom po .savinji in Savi. V 
tem letu bomo na ta način prihranili železnici okoli 10.000 vagonov. 

Kap ita 1 nag r a cl ite v. Dosed.anje investicije .v lesno industrijo so bile 
preračunane bolj na neposredni učinek iZVajanja proizvodnih nalog kakor pa na 
prespektivni ra,zvoj, ki ga hočemo doseči v bodočnosti. Ogromno smo investirali 
zlasti v gozdne prometne naprave (ceste, žičnice, ka.mione). Vse to je bilo po
trebno, ker je bilo edino le na ta način mogoče ustvariti potrebno zmogljivost. 

V lanskem letu je bil plan gradenj izvršen v lastni režiji 1080/0, v režiji grad
benih podjetij pa 52% . Na novo je bilo lani izdelanih 114.5 krn cest, 57 km žičnic, 
s čimer je bil izpolnjen in presežen tudi naš petletni plan žičnic, poleg tega pa 
vc1iko število barak, hlevov, raznih' lop itd, V minulem letu je bila dozidana 
tovarna pohištva v Novi Gorici, deloma zgrajeno lesno-industrijsko podjetje v 

. Kočevju, medtem ko z gradnjo . lesno-industrijskega kombinata pri Mariboru 
za'čenjamo šele sedaj . Gradnje v lesnem sektorju predstavljajo težavno poseb
nost, ker so raztresene po najbolj oddaljenih krajih. Ceste smo gradili na 50 
gradbiščih, žičnice na 21, industrijske stavbe na 23, barake, hleve, pomožna 
skladišča itd. na nad 200 gradbiščih. Vse to je bilo treba. \zvrševati s pomanjkljivo 
tehnično opremo, zlasti pa z nesorazmerno majhnim številom tehničnih kadrov. 

Investicije v proračunu, ki ga zdaj obravnavamo, bodo znatno nižje od 
lanskih posebno v sektorju gozdne eksploatacije. To je v skladu z dejstvom, da 
smo z lanskimi gradnjami cest prodrli že v večje globine gozdov te; bomo mogli 
z letošnjimi novimi prometnimi napravami izvršiti tudi še za 15% višji pro
izvodni plan. V lesno industrijo smo zadnje leto v glavnem investirali sredstva 
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za ohranitev starih izrabljenih zmogljivosti, medtem ko smo zaosta,li z gradnjo 
novih modemih industrij. kakor jih predvideva petletni plan. Tudi letošnje 
investicije v lesno industrijo nas še ne bodo izdatno približa1e k temu cilju. 

V prihodnjih letih bo treba začeti z likvidacjo sfare razdrob1jene in zaostale 
'slovenske lesne industrije, ki smo jo podedovali iz drobnokapita1ističnega sektorja 
stare Jugoslavije. Ustvariti bo treba tehnično najmodernejšo mrežo lesnih kom
binatov, zlasti pa razvlti predelovalno industrijo. Poleg že skoraj dograjene to
varne pohištva v Novi Gorici bo treba postaviti še nove take to~arne, ki jih 
bomo ob čedsllje bolj naraščajoči gradbeni dejavnosti nujno potrebo-.'va.li. Nadalje 
bo potrebno izkoristiti ogromne količine lesnih odpadkov, ki danes' propadajo, 
zn izdelavo lesovinskih plošč, postaviti novo tovarno vezanih plošč, osvojti si 
no-ve tehnične postopke ter tako dvigruti vrednost lesa, ki ga moramo danes 
za-radi zaostalosti še zametavati, 

(Iz lloročila ministra Zil Icsno industrijo Toneta FajiarjJ 

na lIJ. zasedanju ljuuskc s.kupšČinc LR Slo\'cnijc, 
dne 17. jallllarja 1950.) 

VPRAšANJE UPORABE, FRONTNIH BRIGAD 

Na jasnem si moramo biti o tem, kar je podčrtal p1enum CK KPJ. Dokler 
'se ne bodo pričele izvajati mere za ustalitev delovne sile, ne more.mo po~se\Yl 
prenehati z uporabo fontnih brigad. Frontne brigade v go·zdarstvu moramo n. pr. 
'še nadalje uporabljati. Plan izvoza je, kakor ,"este, osnovni del ekonomskega 
plana za to leto, pa tudi v vsem gospodarskem p1anu ne samo tega leta, temveč 
tudi nas1ednje leto. Če ne izpolnimo' plana izvoza, potem ne bomo mogli izpolniti 
niti drugih nalog petletnega: načrta. To je, ponavljam, ~ploh osnovni plan v go
spodarskem načrtu za 1950 leto. Ne zaradi izvoza samega, temveč zato, ker mu 
je to predpogoj. Na ta način je treba gledati tudi vprašanje izpolnitve plana lesne 
induMrije v prvem trimesečju. V januarju smo precej zamudili. S strani naših 
vodilnih organov v mno7,ičnih organizacijah ni storjeno vse, da bi mobiliziraH ,"se 

.sile v tej smeri. Izvršiti je treba. mobilizacijo za izpo1nitev plana v go·zdarstvu . 

V gozdarstvu je treba frontovske brigade uporabljati, dokler ne uredima 
vp.raša.njlli delovne sile z drugimi merami, ker bi sicer ogrožali izpolnitev tega 
plana. To pa ne pomeni, da se z vsemi sredstvi. ne borimo za stalno delovno silo. 
'Ce je borba za stalno de10vno silo· osnova, če so naši voditelji podvzeli vse mere 
za vkl~čevanje delovne sile, jo sistematsko sprovajamo, a v gozdarstvu u!l'Orab
ljamo frontoyske brigade, dokler n~ dosežemo drugih pogojev - bomo delali 
pravilno. Ali misliti, da. moremo takoj nadomestiti frontno delovno s"ilo, to b"i 
bilo nepr'avilno 'in to bi bilo nevarno za naše plane. Nazadnje bi rad glede upo~ 
rabe frontne delovne sile podčrta1, da jo bomo morali uporabiti na nekaterih 
železniških objektih in progah, tako da se naša linija ob preneha.nju uporrabe 
frontnih brigad za tista de1a, ki niso lokalnega pomena, ne more nanašati na že-

lezniške objekte. (Iz gOVOra Borisa Kidriča na seji !Z\'fšilncga oubora ljlldske 

fran te J ugos\avi je, dne 24.. janIIarja 1950.) 

IZVRŠUJMO PLAN V CELOTI 
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DRUŠTVO INŽENmJEV IN TEHNIKOV (DIT) 

SEKCIJA ZA GOZDARSTVO IN LESNO INDUSTRIJO 

Združevati strokovnjake v organizirano celoto, ki bi nudila upravnemu 
vodstvu pomoč pri izvrševanju planskih nalog, obenem pa nuditi poedincu čim 
več možnosti za izpolnitev strokovnega znanja, je ena prvenstvenih nai,og dru
štva. S tem pa dejavnost in namen društva še nista izčrpana. Društvo nudi 
članom možnost spoznavanja problemov in njih rešitve v širšem krogu strokov
njakov raznih gospodarskih panog tako da se miselnost posameznika dopolnjuje 
s skušnjami ostalih članov, kar ugodno vpliva na dejavnost in strokovno izpo
polnitev članstva. 

Važna naloga DITa je tudi, da strokovno znanje iu tehnične izpopolnitve v 
primerni obliki razloži in pojasni ljudstvu, da se tako dviga splošna kulturna 
raven naroda. 

Da bi društvo temeljilo na širši osnovi združevanja strokovnjakov, dovolju
jejo društvena pravila, da morejo biti njegovi člani nele inženirji in tehniki. 
temveč tudi racionalizatorji in novatorji, skratka vsakdo. ki je na strokovnem 
področju primerno izpopolnjen. Tako je vsakomur možno včlanjenje in dana 
možnost, da v društvu izpopolnjuje svoje znanje in z njim koristi skupnosti. 

Organizacijska oblika društva je takale: V večjih industrijskih središčih 

večjih mestih se osnujejo podružnice DITa. Tako so bile ustanovljene podruž
nice v Ljubljani, Kamniku, Kranju, Jesenicah, Idriji, Novi GoriCi, Celju, Trbov
ljah in Maribo·tu. Vsaka podružnica povezuje sekcije raznih gospodarskih deja,'
nosti. ki so zna.čilne za njeno področje. Tako ima ljubljanska podružnica gozdar
sko-lesnoindustrijsko, kemično" agronomsko, _ geodetsko in druge sekcije. V vsaki 
sekciji so včlanjeni strokovnjaki iste stroke. V - nakazanem' sestavu je dana mož-
nost povezave med članstvom, da si namreč strokovnjaki raznih strok medse
bojno izmenjavajo in dopolnjujejo mnenja., znanje in skušnjc. Matična sekcija 
določene stroke v Ljubljani povezuje in organizira po strokovni liniji vse stro
kovnjake iste stroke med seboj. V naz,načeni organizacijski obliki je zagotovljena 
vez med strokovnjaki iste stroke in ostalih panog, s čimer je dana možno.st za 
dvig strokovnosti z namenom, da se pomaga pri ;zvrševanju plana. 

V republiškem merilu so na področju gozdarstva in lesne industrije določeni 
posamezni bazeni, ki so osnova. horizontalni organizaciji, v njih se združujejo 
člani tako lesnoindustrijskih pa.djetij kakor gozdarstYa. Tako n. pr, v področje 
Bleda, ki obsega Gg Bled jn LIP Bled, vključeni vsi strokovnjaki, ki so zaposleni. 
pri navedenih operativnih enotah. Vsi člani določenega področja si izvolijo pred
stavnika. ki bo sprejemal od matične sekcije navo-d:ila. strokovna predayimja 
(prepise) in jih s člani področJa! preučeval. 

Med uspešnimi sredstvi za izpolnjevanje strokovnega znanja in za strokovno 
po.vezaNO je tisk. Zato bo gozdarska in lesna sekcija Društva inženirjev in teh
nikov.- izdajala ~Gozdarski vestoik«, ki je po enoletni prekinitvi začel zopet 
izhajati v VIII. letniku. List bo nudil članom možnost stroko-vnega izpopolnje
vanja, obenem pa bo združeval vse člane z namenom, da s skupnimi napori do
prihesemo 'čim več k izvršitvi planskih nalog. Zaradi izredne važnosti cilje...
našega društva naj ne bo nobenega strokovnjaka, racionalizatorja in novatorja. 
ki ne bi bil včla.njene v DIT. Ing. Miloš S lov nik 
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Z,AI{ONITI PREDPISI 

URADNI LIST fLRJ JUGOSLAVIJE 

Uredba o dajanju častnega naslova udarnika (594/73-49) 
Odredba o sklepanju predhodnih pogodb za plan leta 1950 (598/73-50) 
Odločba o plačevanju mf1·teriala za investicije in opremo, ki ga državna in 

uHmtažna podjetja vgradijo iz lesnih zalog v :investicijske objekte zadružnih 
organizacij (603/74-49) 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku naJ promet proiz-
vodov (606i75-49) . 

Navodilo o pristojnosti tovariških sodišč sindikalnih podružnic (620/77-49) 
Odločba o uvedbi obra<zca za delovne pogodbe v gozdarstvu (623/77-49) 
Odločba o ustanovitvi organov za predhodno delo pri odlikovanjih (639/l9-49) 
Ukaz o določitvi žage »Mokro« na Romaniji za podjetje splošnega ddav-

nega pomena (650/81-49) 
Odredba o državni (vezani) ceni za rujevo listje (Rhus cotinus) (653/81··49) 
Odredba o spremembi odredbe o obveznem pregledu prevoznih in carin

skih listin za uvo,zno in izvozno blago (661/81-49) 
Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi in kontroli kakovosti 

izdelko·v (662/82-49) 
Odredba o regeneriran ju in prečiščevanju izrabljenih mazivnih olj 

{662/82-49) 
Odločba o splošnem računskem faktorju. za držruvLla industrijska podjetja 

lokalnega pomena (667/82-49) 
Odredba o obveznem zbiranju in oddaji papirnili odpadkov (669/83-49) 
Navodilo o predlaganju situacij za investicijska dela, izvršena v letu 1949 

E676/84-49) 
Uredba o plačah delavcev v eksploataciji avtomobilskega, trolejbusnega in 

cestno-železniškega prometa (681/86-49) . 
Odredba o posojanju gradbenih strojev (694/87-49) 
Odločba o uporabi navodila za vodstvo evidence inventarja in materiala 

pri državnih ustanovah in uradih, ki se finanCirajo na podlagi odobrenega pred
računa (696/87-49) 

Odločba o normativih za dobavo blaga živilske in lesne industrije državnih 
kmetijskih posestev, ki niso zajeti z odločbo ministra za lahko industrijo- FLRJ 
II. št. 14203 z dne 10. oktobra 1949 (Uradni list FLRJ 91/48) . . 

Odločba o-uvedbi obrazca delovne pogodbe v lahki industriji (699/87~49) 
Navodilo o razvrstitvi gospodarskih učencev in učencev industrijskih šol v 

potrošniške razrede in o njihOVi preskrbi s predmeti zagotovljene preskrbe 
-(709/89), 

Odločba o oprostitvi zadrug in njihovih zvez plačiI.a taks (705/88). 
Uredba o spremembah in dopolnitvah 'uredbe o varstvu nosečih žen in 

doječih mater v delovnem (uslužbenskem) raz~erju (700/88). 
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi praVilnika za izvajanje carinskega za

'kana (721/9.1). 
Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prometu z izdelki proste 

.prodaje iz lokalne proizvodnje (726/91). 
Pravilnik o organizaciji in delu zvezne gradbene inspekcije (731/92). 
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Splošno navodilo o evidenci materiala in gotovih izdelkov pri ddavnih 
gospodarskih podjetjih lokalnega pomena (735/93). 

Odločb.a o denarnem p-ovračilu delavcem, kadar zaradi izp,itov v šo'ah za 
splošno izobrazbo d~lavcev ne pridejo na delo (743/95). 

Pravilnik o službeni obleki (uniformi) uslužbencev pomo-žne gozdno-teh-
nične službe (746/96). 

Odredba o nakladanju in razkladanju na žBleznici (747/96). 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku na dohodek (754/98) . 

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi in poslovanju 
državne investicijske banke (756/98). 

Pravilnik o premijskih dodatkih uslužbencev, zaposlenih v gozdni ekspJoa
taci·ji (758/98). 

Navodilo o dodatni preskrbi udarnikov in o načinu izdajanja dodatnih 
llOtrošniških nakaznic za udarnike (760/98), 

Navodilo zo izvajanje uredbe o dajanju častnega naslova udaT11ikai (761/98). 
Odločba o tem, za koliko se mora presegati delovna nonna za dosego čast-

nega naslova udarnika (762/98). . 
Odločba o spremembi odločbe o zmanjšanju delovnega časa za deJavce 

slušatelje delavskih tehnikumov (763/98), 
Pravilnik o dajanju častnega naslova udamika član9-ffi p'rosto-vo-ljnih delovnih. 

brigad (765199). 
Pravilnik o posebnem dodatku delavcem za vožnjo vozil s pr.iklopniki v 

eksploataciji avtomobilskega prometa (767/99). 
Navodilo o postopku za uporabo drugega o-dstavka 60. člena zakona o dr-

žavnih uslužbencev (770199). 
Uredba o zadružnih uslužbencih (775/100). 
Odredba o prepovedi gole sečnje gozdov (776/100). 
Odredba o ureditvi prometa med kmečkimi obdelov.a:lnimi zadrugami (780/100). 
Uredba o gmotni pomoči za otroke delavcev (nameščeneev) in uslužbence,~ 

(784/101). 
Odločba o uporabi navodila za sestavljanje in predlaganje gotOVinskega 

plana' (7891103). 
Odločba o nižjih enotnih prodajnih cenah za fižo.] letine 1949 (794/104). 
Pravila o o-rganizaciji, sestavu in delu tovariških sodišč (8011105). 
Ukaz o pristojnosti ljudskih odborov glede zade.v, določenih v obstojeČih 

zakonih fLRJ (802/106). 
Odredba o sklep.'1nju pogodb za leto 1950 (811/108-49) 
Pravilnik o dodatku za terensko delo go·zdarskih uslužbenccv (8121108-49). 
Pravilnik o dolžnostih in višini dodatka predelovalcev v . lestni industriji 

(813/108-49). 
Navodilo o knjigovodstvu pri proračunskih ustanovah in uradih (815/108-49). 
Odločba o ' specialnem dodatk-u delavcev, zaposlenih pri pr8Jktičnem pouku 

učencev v šolskih delavnicah (81711 08-49), 
Odločba o oprostitvi plačila letnih davščin pri registraciji vozil (818/108-49). 
Odločba o obveznem vodstvu gradbene knjige (812/108-49). 
Uredba o stroških državnih trgovskih podjetij (8271109-49). 
Uredba o spremembah in dopolnitvah . uredbe o ustanavljanju delavsko

uslužbenskih restavracij uprav za družbeno prehrano (828/109-49). 
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GRADNI LIST LR SLOVENIJE 

Uredb!ll o razširitvi agronomske fakultete v Ljubljani (158/25-49) 
Ukaz o ustanovitvi ministrstva za znanost in kulturo LRS (173/28-49) 
Ukaz o ustanovitvi ministrstva za gozdarstvo LRS in ministrstva za lesne) 

:industrijo LRS (174/28-49) 

Odločba o zavarovanju Blejskega otoka (128/29-49) 
Odločba o državnih (vezanih) cenah za sadje in gozdne sadeže (189/30-49) 
Uredba o odkupu vprežnih konj (192/31-49) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi Ljud-

ske republike Slovenije (206/33-49) . 
Zakon o uredi tvi visokega šolstva v LRS (207/33-49) 
Zakon o posesti in nošenju orožja (208/33-49) 
Ukaz o spremembah . in dopolnitva.:h zakona o upravni razdelitvi LRS 

(220/35-49) 
Odredba o varstvu sulčjih voda v LRS (228/36-49) 
Odločba o ustanovitvi republiške komisije . za vprašanja razlastitve 

(230/36-49) 
Odločba o spremembi odločbe o razdelitvi odprtih voda v LRS (231/36-49) 
Pravilnik k uredbi o ocenjevanju in nadzorstvu nad izdelovanjem igrač 

(233/37-49) 
Pravilnik o izdajanju in razširjanju mladinske in otroške književnosti in 

tiska v LRS (239/38-49) 

Ukaz o določitvi Mizarske delavnice v Rogaški Slatini za "podjetje repu
bliškega 'pomena (240/39-49) 

Uredba o fakultetah jn katedrah univerze in visokih šo,l (243/39-49) 
Uredba o organih in učnem osebju univerze, visokih šol in samostojnih 

fakulfet (244/39-49) . 

Uredba o tem, katera resoma ministrstva sodelujejo v zadevah visokega 
šolstva (245/39-49) " 

Uredba o sestavi in delu visokošolskega. ~veta (246139-49) 
Uredba' o ustanovitvi in delu samostojne agronomske in. gozdarske fakul

tete v " Ljub1jani (247/39-49) 
Uredba o odpravi Uprave za povzdigo gozdov (253/39-49) 
Odločba o ponovni ureditvi gozdnih gospodarstev republiškega pomena 

(2/1-50) 
Odredba o spravljanju in hrambi vnetUivih tekočin v industrijsk,ih in dru

gih podjetjih (4/1-50) 

Ukaz o ustanovitvi ministrstva za elektrogospodarstvo LRS in ministr
stva za rudarstvo LRS (7/2-50) 

Navodilo o o"dobravanju povečane stopnje rednega dobička in udeležbe 
pri tržnem dobičku za" izdelke obrtniških zadrug, podjetij, družbenih organiza
cij ter zasebnih obrtnih obrato.v in podjetij (10/2-50) 

Zakon o dr~avnem proračunu LRS za leto 1950 (15/4-50) 
Zakon o dodatnem proračunu LRS za leto 1949 (16/4-50) 
Pravilnik o zamenjavi državnih ~ozdov zaradi arondacije in komasacije 

državnih ~ozdnih ~ospodarstev ter o po~ojih za dodeljevanje in O načinu uži
vanja (20/4-50) 
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I{RATKE 

NAJVEČJI LESNI KOMBINAT NA 
HRVATSKEM 

V zadnjih letih se na~lo razvija 
,gozdna in lesna proizvodnja v Gor
skem Kotaru. Pred vojno je les pro
padal neizkoriščen v večjih gozdovih, 
ki so 20 do 30 km daleč od železnice. 
Zato pa so popolnoma iztrebili gozdo
ve na pristopnih krajih, zlasti-pb 
~bltVni cesti med Delnicami: in Lokvami 
aH Gerovem. Zdaj pa je zaposlenih v 
prostranih, poprej nepristopnih gozdo
vih Gorskega Kotara na stotine delav
·cev. Delo so začeli mehanizirati. Poprej 
niso poznali motornih žag in žičnic, ki 
jih zdaj uporabljajo. Postavljajo tudi 
na.kladalne žerjave. Zgradili so tudi 
10 km dolgo gozdno železnico. 

V zvezi s povečano gozdno proiz
vodnjo se je v zadnjih letih začela 
naglo razvijati tudi predelava lesa. 
Obnovili so številne ža,ge, ki so med 
vojno po~orele, in mnoge so razširili. 
V Lučicah pri Delnicah pa je lani za
čela obratovati največja žaga v LR 
Hrvatski. V Lučicah se razvija naj
večji lesni kombina;t Hrvatske. V okvi
ru kombinata bo obratovala t~di to
varna lesenih zložljivih hiš. Na gradi
tev tovarne montažnih hiš se že pri
pravljajo. Zgradili pa so že tovarno 
pohištva, zaboj.a,rno in tovarno zložlji
vjh barak. 

VARčEVANJE Z LESOM V ZDA 

Kakor že p'rej v Evropi, 80 sedaj 
tudi v ZDA minili časi neomejene 
možnosti eksploa tacije gozdov. Varče
vanje z lesQm je zavzelo dve glavni 
smeri: varstvo gozdov in v.arčna upo
raba lesa z izkoriščanjem ostankov. 
Pri varstvu gozdov se posveča poseb
na pozornost zaščiti gozdov pred po
žari. V ta namen so organizirali cel 
aparat.z opa,zovalnimi stolpi, radijsko 
obveščevalno službo, gozdnimi farma
mi itd. Poskušali so tudi ~asiti s proti
požarnimi bombami. Nekateri načini 
predelave in uporabe: ostankov so 
zelo značilni. Za produkcijo zab6jev 
so začeli uporabljati material iz red
čeni, V Longviewu (Washington) so 
začeli izdelovati iz skorje iglavcev 
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VESTI 

ki je znašala dosedaj 12% odpadka 
cele~a drevesa, p'roizvod »Silvacon«, ki 
služi kot' insekticid, trdilo za lepila in 
gnojivo. Iz lignina proizvajajo sredstvo 
za vezanje površine cest. Jz drobnih 
sortimentov in vej izdelujejo lesno 
volno. Iz žagovine in drugih ostankov 
izdelujejo razne kemijske produkte, 
plošče za mize in brikete. Posebno pD
membni so napori za popolno izkori
ščanje lignina, ki odpade pri proizvod
nji celuloze (masa za ulične pločnike). 
Plastične mase iz lesa. imajo že široko 
up?rabnost. Načini lepljenja lesa so 
zboljšani~ tako da se morejo tudi naj
manjši ostanki z lepljenjem uporab
ljati za. izdelavo velikih nosilcev most
nih in strešnih konstrukcij. V impreg
niranju pomeni napredek sredstvo 
»Chemonite«, ki varuje les pred škod
ijivci in ognjem. Gozdarstvo in lesna 
industrija se združujeta: pri ureditvi 
»Gozdnih fann« in izbiri ustreznih 
drevesnih vrst za pogozdovanje. 

(In&". E. Heimann. ..Internationaler 
Holzmarkt" 1949 j23.) 

GOJENJE OREHA V UKRAJINI 

V Ukrajini bodo letos zasadi]j mi
lijon hektarjev zemlje z orehom. Plan 
predVideva, da bo po šestih letih do
nos na tej površini 2,5 milijona ton 
orehoV', ki se I bodo mo~Ii predelati v 
600.000 ton visokovrednega olja. Ore
hov les je visoko cenjen v pohištveni 
industriji. Zelene lupine (klenovec) 
bodo rabili v kemični industriji (b.all'
ve) in v industriji zdravil (vitamin C). 

( .. Inlernationaler Holzmarkt." 194.9/2:3) 

USPEšNO IMPREGNIRANJE LESA 
NA SVEDSKEM 

Lesno gospodarstvo trpi veliko 
škodo zaradi uničevanja lesa po- žival
skih in rastlinskih škodljivcih (na. 
Švedskem propade 8% celotne lesne 
produkcije). Velike uspehe so dosegli 
na Švedskem z arzenovim preparatom 
~Bolinden«. Tam obratuje po tem si
stemu čez 50 obrato,v (železniški pragi, 
telefonski in telegrafski dro~ovi i. dr.). 
Za.čeli so ga uvajati tudi v ZDA. 

( .. Internationaler Holzmarkt." 19.!9/Z3) 



RAZVRŠčANJE ZEMLJIŠČ PO NJIH PRIRODNIH 
SPOSOBNOSTIH IN POGOJIH ZA NAČRTNO 

UREDITE,r GOSPODARSTVA 
Valentin Ben e cl i čič in ing. Mirko S u št e rš ič (Ljubljana) 

Planske naloge! ki jih Je postavil petletni gospodarski 'načrt v kme
tijstvu in gozdarstvu, so močno razgibala delo strokovnih kadrov v kme
tijski in gozdarski proizvodriji. V planskih in operativnih sektorjih 
kmetijskega in gozdarskega reso ra kakor tudi v njunih znanstvenih 
ustanovah, t. j. GozdarSkem institutu Slo·venije in v Km'etijskem znan
stvenem zavodu, je v polne.m teku delo, da 'se realizirajo naloge petletnega 
plana. Nobena druga proizvodnja ni tako neposredno, navezana na isto, 
proizvodno sredstvo - tla, kakor ravno -kmetijska in gozdarska. Zemlja 
je v tem gospodarstvu"primaren produkcijski element vseh dobrin in zato 
imenujemo to proizvodnjo osnovno proizvodnjo (praproizvodnjo ). Pa ne 
samo nal0ge petletnega plana, ampak tudi problemi. prehrane, ki so na
stali deloma kot posledica minule vojne, deloma pa zaradi r.astočega 
Ž2ivljenjskega standarda in hitro razvijajoče se, industrije, nas silijo. da 
našo zemljo čim smotrneje, uporabljamo, da' s tehničnimi ukrepi poveču
jemo rodovitno površino tal in njihov produkcijski, potencial, ki še ni 
izkoriščen ali dosežen. 

Današnja površina raznih kultur v Sloveniji :in njihovo medsebojno 
površinsko razmerje je nastalo v veliki meti k?t posledica: 

1. zgodovinskih dogajanj v teh krajih, 
2. objektivnih 'prirodnih pogoj'ev,' :predvsem v morfaloških učinkih 

naših tal, in 
3. razdrobljenosti kmečke posesti, katere gospodarstva so se razvijala 

v specifično avtarkični ~meri. 

Slovenija leži. v stičiščli treh važnih zemeljskih sestavov, in sicer 
Južnih apneniških Alp, Dinarskega gor'ovja in Panonske nižme. Vsak teh 

,treh sestavov ima svojstvene klimatske in geološke razmere, .ki se na tem 
teritoriju med seboj prepletajo~ ter svojevrstno rastlinstvo in 'živalstvo. 
V Sloveniji se stikajo dalje tudi glavne evropske narodnostne skupine. Od 
jugozahoda sega do nas romanska skupina z Italijani in Furlani, od severo
zahoda germanska skupIna z Nemci, na vzhodu so naši sosedje Madžari 
kot nasledniki nomadskih Mongolov, Slovenci pa tvorimo najzahodnejšo 
vejo velike slovanske družine. Čez Slovenijo gredo dalje velike prirodne, 
poti iz prostrane Panonije v Italijo. Zato se je širil preko Slovenije od 
zahoda na vzhod gospodarski in , kulturni vpliv starega rimskega impe
rija, od vzhoda pa so težila nomadska plemena iz Panonije čez Slovenijo v 
sončno Italijo. 

Zgoraj 'navedeni prirodni in narodnostni činitelji so v zvezi z 'ra.zvo
jem človeške družbe močno vplivali na izoblikovanje g9spodarskih~ elemen
tov naše zemlje. Tako je na primer pereč problem l).ašega Krasa v 'Veliki 



meri v zvezi z nekdanjim gospodarstvom Beneške republike (čezmerno 

izsekavanje, požiganje g.ozdov in paša - zlasti, koz). Problem močnega 
nihanja vode soškega porečja je neposredna posledica slabega stanja 
gozdov na tem področju. Tudi tu je bila v veliki meri udeležena koza kot 
najštevilnejša pašna živina v teh krajih. V alpskem predelu Slovenije je 
problem planinske pa,še in proces degradacije tal posledica nepravilnega 
pašnega in gozdnega gospodarstva preteklega gospodarskega sistema ter 
nezadostnega upoštevanja prirodoslovne znanosti. Tedanja veleposest je 
imela večino strnjenih višinskih gozdov, ki leže v plarllnskem pašniškem 
področju. V poznejši dobi so ob razvoju modernejše lesne industrije sekali 
na velikih površinah na golo in poseke pogozdovali pretežno s smreko. 
Zaradi gospodarskih težav so gorske kmetije mnogokrat v celoti preha
jale v last veleposestnikov ali lesne industrije, ki je tudi mnogo poljedel~ 
skih zemljišč pogo,zdila. S tem se je krčila krmska baza in so zaradi paše 

'" postajali vedno ostrejši spori med zemljiško veleposest jo in kmeti (stara 
pravda). Večina ~o~ zemljišč je bila namreč obremenjena s paš
Irim.i pravicami dolinskih kmetij. 'Posledica takih gospodarskih l'aarrner 
je bilo nazadovanje živinoreje in s tem tudi opuščanje rednega planšar
stva. 2ivinorejci so si pomagali glede planinske paše deloma s tem, da so 
krčiti svoje skupne gozdove ,?b gozdni meji. Tako se je sčasoma naravna 
gozdna meja pomaknila za 200-300 m navzdol. Posledica tega pa so '-bili 
v mnogih predeliJ1 erozijski pojavl, ki so hkrati vplivali negativno na niže. 
ležeče gozdove in pašnike. Velik del teh področij, ki je na apnenčasti pod
lagi) se je začel zakraševati in se ta proces še do danes ni ustalil. 

Pestra razdrobljenost zemljiške posesti našega kmeta je posledica 
libera.lno-individualističnega gospodarskega sistema. To je bilo glede na 
gospodarstvo dežele oziroma pokrajine neustrezno, stihijsko gospodarstvo. 
Zato je bil kmet prisiljen) da je glede na rentabilnost in na prirodne pogoje 
svojih zemljišč prideloval čim več in čim raznovrstnejših artiklov, potrebnih 
za vsakdanje življenje. Tako so nastajale števllne majhne kmetijske avtar
kije. Zemlja se je zaradi tega še močneje izčrpavala, ker so morale vse 
ostale kulture od svojih , površin prispevati k povečanju rodovitnosti in 
površine poljedelske zemlje. šele v zadnjih letih predaprilske Jugoslavije 
se je ro stanje nekoliko spremenilo v spoznanju, da je v našem kmetijstvu 
živinoreja temeljna gospodarska panoga in je bilo, kakor bomo kasneje 
videli, tudi nekaj orne zemlje spremenjene v stalne travnike. Sicer pa se je 
naša drobna, tako izoblikovana zemljiška posest z raznimi kulturami že 
zelo ustalila in se, prepletena z mejami in ogradami ter zavarovana z 
grmovjem in drevjem, tudi uspešno ustavlja eroziji. ' 

Zaradi naraščanja števila prebivalstva, življenjskega standarda in s 
tem tudi kulturnih potreb, se stalno krči površina kulturne zemlje (komu
nik~c.ije, -tovarne, nova naselja, igrišča itd.). 

Za primerjavo razmerja površine posameznih dežel z njihovlm pre
bivalstvom navajamo, da pride na enega prebivalca (po referatu profe
sorja dr. B. Vovka): 
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1. Skupne pov.ršine (kopnine) 

na vsej zemlji 6.25 ha 
v ZSSR 12.00 ha 
v USA ,6.00 ha 
v Evropi brez ZSSR. 1.35 ha 
v Jugoslaviji 1.50 ha 
v Sloveniji 1.43 ha 

2. Orne zemlje 

v ZSSR 1.40 ha 
v Indiji (vsa) 0.45 ha 
v USA. 1.00 ha 
v Nemčiji (predvojni) 0.35 ha 
v Franciji tO.54 ha 
v španiji 0.82 ha 
v Italiji 0.36 ha 
v Japonski 0.09 ha 
v Grčiji 0.38 ha 
v Jugoslaviji 0.47 ha 
v Sloveniji 0.20 ha 

Statisti~lii podatki nam povedo, da pride danes na zemlji na vsakega 
prebivalca približno 0.75 ha obdelane zemlje, v Jugoslaviji 0.47 ha :in v 
Sloveniji samo 0.20 ha. Za Jugoslavijo so vzeti statiStični podatki , iz. leta 
1939., za Slovenijo pa najnovejši podatki iz leta 1948. Glede na planske 
naloge, ki jih mora izpolniti . Slovenija, nas najbolj zanimajo spremembe 
površin po posameznih kulturnih vrstah v zadnjih letih v Sloveniji. Še 
statistika iz leta 1939. izkazuje za Slovenijo (pod~očje bivše Dravske 
banovine) oko 315.000 ha orne zemJje. Zadnji statistični podatki pa na
vajajo za vso Slovenijo, ki se je s priključenim Primorjem povečala, 
skupno za oko 423.00't) ha le še okroglo 283.000 ha orne zemlje, torej za 
ok. 32.000 ha, manj kakor na manjšem predvojnem področju Slovenije. 
Ako primerjamo zadnje statistične podatke za Slovenijo na področju bivše 
Dravske banovine s predvojniroi podatki za isto področje, vidimo, da se je
zmanjšala po·vršina 

orne zemlje . od 314.296 ba na 257.223 ha, torej za 57.073 ha ali 18.1% 
sadovnjakov. od 22.029 ha na 17.933 ha, torej za 4.096 ha ali 18.6% 
vinogradO'v od 26.355 ha na 20.191 ha, torej za 6.164 ha ali 23.2 % 

Skupaj. od 362.680 ha na 295.347 ha, torej za 67.333 ha ali 18.6% 

NasprO'tnO' pa se je istočasno povečala površina 
travnikov od 253.270 ha na 272.0'04 ha, torej za 16.734 ha ali 6.6% 
pašnikov od 193.484 ha na 207.350 ha, torej za 13.866 ba ali 6.35% 
gozdov od 676.374 ha na 688.632 ha, torej za 12.258 ha ali 1.8% 
nerodovitnih 

zemljišč od 71.541 ha na 91.307 ha, torej za 19.766 ha ali 27.6% 

Skupaj . od 1,196.669 ha na 1,259.293 ha, torej za 62.624 ha ali 5.23% 
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Gornji podatki so v toliko pomanjkljivi, v kolikor je bil del področja 
predvojne Slovenije pri Rakeku in Cerknici priključen okrajnemu ljud
skemu odboru Postojna, kar pa na stvari ne spremeni mnogo. Vsekako·r 
so podatki o orni zemlji precej točni, kar je ugotovila tudi kontrola na 
terenu. Da se je površina orne zemlje na ta način ugotovila in stanje kultur 
razčistilo, je pripisati predvsem ukrepom oblasti za obvezno oddajo poljskih 
pridelkov, ki temelji na obdelovalni oziroma orni površini. Zgoraj je bilo 
poved~no, da je hil del njiv spremenjen · v stalne travnike že pred vojno. 
To pa iz predvojnih katastrskih podatkov ni razvidno. Kmetje namreč v 
katastru teh sprememb kulture niso dali izvesti, ker za znižanje zemljarine 
niso imele praktičnega pomena. Preseneti nas velikO' po'večanj~ površine 
neplodne zemlje za okroglo 20.000 ha, t. j. ok. 28%, kar gre na račun 
močno razširjene mreže komunikacij, gradnje industrijsldh. in drugih ob
jektov ter večanja mest in naselij. -Razumljivo je povečanje gozdov za 
nekaj nad 12:000 ha, to je 1.8 %, 'ker so gozdovi po svoji naravi najbolj 
ofenziVna kultura. Vpra$anje pa je, v koiiko je točno povečanje površine 
pašnikov, posebno privatnih, ki iz statistike same niso razvidni. Zadnja 
uredba o določanju količine obvezne oddaje žive teže živine, ki se nanaš8. 
na površino obdelovalne zemlje, v katero se morajo vračunati tudi pašniki, 
bo znatno pripomogla, da se bo izkristalizirala tudi površina te kulture. 
Prvi primeri s terena kažejo, da se je velil!: del ,privatnih pašnikov že spre
menil v go-zd, tam, kjer je bila zemlja boljša, pa v senožet ozirom,a travnik, 
tako da ta kmetijska kulturna vrsta, v kolikor je v privatni posesti, pola
goma izginja. Obstojajo pred~em še večj.e površine skupnih pai3nikov 
prejšnjih agrarnih skupnosti" sedaj last splošnega ljudskega, premoženja. 
Tudi dosedanji rezultati go$otaksacijskih del, ki jih načrtno vrši resorno 
ministrstvo po vsej Sloveniji, potrjujejo, da se je gozd v zadnjih desetletjih 
ponekod znatno razširil. , ' 

Iz gornjih številk in primerjave vidimo, da živimo v dobi, ko bo na 
splošno začelo vedno bolj primanjkovat.i zemlje za 'poljedelsko kulturo. 
Jugoslavija se je v svetu često omenjala kot bogata žitorodna država. Če 
pa pomislimo, da pride v ' Jugoslaviji na enega prebivalca samo 0.47 ha 
orne zemlje,. v gosto naseljeni Italiji pa 0.36 ha in predvojni Nemčiji 0.35 ha, 
vidimo, da se hitro 'bližamo razmerju pO:vl'šine orne zemlje do prebivaI$tva 
v omenjenih državah. Če vzamemo, da se bo prebivalstvo v Jugoslaviji 
:množilo v predvojnem merilu, bomo že v 20 letih, to je leta 1970., dosegli 
okrog 20 milijonov prebivalstva in bo pri orni površini 7,5Z0.000' ha po 
statistiki iz leta 1939. odpadlo na enega prebivalca le še ok. 0.37 ha, in to 
pod pogojem, da se v tem času ne bi ,nič orne zemlje uporabilo v druge 
namene (povečanje komunikacij, industrije, naselij i td.). Še veliko bolj 
pereče pa postaja vprašanje arne zemlje v Sloveniji, ,kjer se že pri sedanji 
površini orne zemlje 0.20 ha na enega prebivalca približujem{) razmerju 
orne površine napram prebivalstvu v najobljudenejših državah na svetu. 

Iz tega nujno sledi, da moramo z zemljo kot osnovnim proizvodnim 
sredstvom vseh dobrin načrtno gospodariti, da bomo mogli čimbolj izko
ristiti njen rodovitnostni potencial. Dalje da moramo površine za potrebe 
industrije, vojaštva, sporta itd. res načrtno dodeljevati, da bomo predvi
deli gradnjo raznih objektov! ki. nlsO nujno vezani na bližino- mest in ki ne 
stavIjajo v pogledu lokacije posebnih zahtev, na roR;nj plodnih, po moŽIlosU 
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neplodnih zemljiščih. Pred nami so velilt:e planske naloge, kakor industriali
zacija, elektrifikacija, reorganizacija kmetijstva itd. Vso problematikol ki 
se pojavlja v zvezi. z izvajanjem teh nalog, je treba reševati kompleksno in 
tako, da je pri tem izguba kultur~ih tal čim manjša. V zvezi z vsem tem je 
ena naših osnovnih nalog tudi ta, da se zemljišča razvrste po prirodnih 
. sposobnostih in pogojih za načrtno ureditev gospodarstva. 

Pod »kategorizacijo zemljišč« razumemo delo, ki. je potrebno, da posa
mezna zemljišča razvrslimo (kategoriziramo) po njih prirodnih pogojih in 
lastno stih za posamezne gospodarske panoge. Kategorizacija zemljišč bo 
posredno vplivala tudi na površinsko preobrazbo naše zemlje. Ker pa se 
spremembe te vrste izvrše navadno za daljšo dobo, je nujno, da se vrše 
načrtno z okoriščanjem izsledkov sodobne znanostL Kategorizacijo zem:
ljišč .izvaja posebna medministrska »Republiška komisija za urejanje zem
ljišč«. Komisija se je formirala in začela z delom že v prvi polovici leta 
1948. Dne 15. julija 1949 je bilo z odločbo, katero sta izdala po navodilih 
Zveznega ministrstva za gozdarstvo sporazumno minister za ~etijstvo 
in minister za gozdarstvo LRS, tudi uradno ustanovljena, in sicer pri mi
nisrstvu za kmetijstvo. V smislu sldepov, ki so bili sprejeti na konferenci 
Zvezne komisije za razmejitev gozdnih in kmetijskih zemljišč dne 12. in 
13. decemhra 1949, bo ta komisija dodeljena ministrstvu za gozdarstvo .. 
V komisiji so zastopani znanstveni instituti, univerze ter operativni in 
planski sektorji kmetijskega in gozdarskega resora. Potreba po sestavi 
takšne komisije se je pokazala v zvezi z nalogami petletnega plana v 
živinoreji, ki je delno zveznega značaja, dalje v zvezi z določili zakona o 
agrarnih skupnostih in tudi z določili splošnega zakona o· gozdovih, ki 
določa na ·osnovi 5. člena, 4. odstavek ureditev vseh gozdov in s tem tudi 
razmejitev gozdnih zemljišč od zemljišč drugih kulturnjlf vrst. Z zakonom 
o agrarnili skupnostih je položen temelj za ureditev pašništva v Sloveniji, 
ki je pogoj za vzrejo plemenske živllle. Ta z2.kon določa v glavnem, da naj 
pride v okviru možnosti do paše vsa živina, ki to pašo potrebuje,· dalje, 
da se gospodarstva na skupnih zemljiščih načrtno tako urede, da se pri 
tem zaščitijo tla pred degradacijo in erozijo ter da se zemljišča izkoriščajo 
na način, ki donaša največjo gospodarsko korist. Glede na 'razmere pašni
štva oziroma planšarstva, opisane. v uvodu, dalje glede na določila zakona 
o agrarnih skupnostih in splošnega zakona o gozdovih je jasno, da bomo 
mogli zadostiti namenu zakonov le na ta način, če se zemljišča katego-ri
zirajo za posamezne gospodarske panoge po .. objektivnih prirodnih pogojih 
ne glede na sedanje kulturno stanje. Zaradi pretežno apnenčaste sestave 
naših planin nimamo pravih višinskih pašnikov ' nad naravno gozdno mejo. 
Paša se vrši pretežno v go,zdni coni in je zato nujno, da sodelujeta pri 
urejanju pašništva, torej tudi pri kategorizaciji zemljišč, kmetijski in 
gozdarski resor. Prvotni namen komisije je bil urejanje izključno pašni
škega problema, ki se je pojavil kot prvi in najbolj pereč. Že takoj po 
prvih posvetih komisije pa se je izkazalo, da je potrebno zasnovati delo 
komisije na širši' podlagi, ker se dnevno pojavljajo vprašanja podobne 
prirode, ki jih je mogoče urediti le ob tesnem sodelovanju kmetijstva in. 
gozdarstva. Tako je prišlo do imena »Republiška komisija za urejanje zem
ljišč«. »Kategorizacija zemljišč« je torej samo ena od 'osnovnih nalog, ki 
jih opravlja ta komisija. Do sedaj je. komisija izdelala idejne smernice za 
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razmejitev gozdnih in kmetijskih zemljišč in strokovno-tehnična navodila 
za praktično delo terenskih ekip komisije v planinskih in kraških predelih. 
V osnovnih smernicah so zajeti odločujoči principi, katere mora upošte
vati komisija pri svojem delu, da se ne bi porušilo ravno·vesje v življenju 
prirode. Upoštevati mora pogoje za ureditev vodnega režima, za pravilno 
vodno gospodarstvo, za preprečevanje in- zaustavljanje erozije, degradacijo 
tal itd. V navodilih za praktično delo pa je vodilna misel podana v uvodu, 
ki se glasi: »Nalo.ga področnih komisij je, kategorizirati zemljišea po ,njih 
naravnih pogojih ne glede na obstoječe stanje kultur in to kategoriziranje 
kot ·osnovo za planiranje kartografsko izvesti«. V ostalem so v navodilih 
postavljena tale načela: Gozd v vseh oblikah (visok, nizek, ruševje) zmanj
šuje vpliv klimatskih ekstremov in s tem ščiti produktivnost tal; načelno 
je stremeti za popolno ločitev gozda in paše, upoštevati je različnost od
nosov med gozdom in pašo v raznih legah (gozdna cona pod gozdno mejo, 
pas gozdne meje - bojna cona - in pas nad gozdno mejo); dalje morfo
loške, geološke, hidrološke, pedološke in fitosociološke činitelje, varstvo 
pašnikov in gozdov pred vetrom ter prirodne zanimivosti, slikc;>vitosti in 
lepote. Posebna pozornost je posvečena zaznamovan ju vodnih izvir-ov, hu
dourniških naplavin, melišč, mest, ogroženih po zemeljskih usedih, in kra
jev, kjer se pojavlja za1cr8.Ševanje. Predvideti se mora" minimalna in ena
komerno porazdeljena 35 % gozdovitost na vsem kraškem področju. Dalje 
je predvideno, da se zemljišča kateg'orizirajo v šest osnovnih kategorij, 
kakor sledi: 

1. čisti pašnik, ki dobi oznako »A« in se v karti vriše z rumeno barvo; 
2. g10zdnat pašnik (zarast do 0.4), ki dobi o~ako »B«, v karti pa 

osnovno barvo rumeno in zeleno črtano ; 
3. pašne jase v sklenjenem gozdu, ki dobe ozn3Jko »C«, v karti pa 

rumeno barvo; 
4. pašnik nad gozdno mejo, ki dobi oznako »a« in se v karti · vriše 

z rumeno barvo; 
5. košenice, ki dobe oznako »K« in se v karti vrišejo z rumeno barvo. 

To so strmi travorodni predeli, ki zaradi strrn.jne za pašo ne pri
dej? v poštev; 

6. gozd, ki dobi o-znako »D«, v karti' -pa zeleno barvo. 

Komisija je po gornjih načelih in navodilih v 1. 1948. kategorizirala 
planinska zemljiš'ča na področju Triglavskega in zemljišča na področju 
Kočevsko-ribniškega gozdnega gospodarstva, v skupni površini okoli 
130.000 ha. V letu 1949. je komisija nadaljevala s kategoriziranjem pla
ninskih zemljišč v okraju šoštanj in zemljišč na področju Slavnika v 
okraju Sežana. Sedaj pregledujejo te elaborate, ki vsebujejo terenske 
kartel: 25.000 s priloženimi opisi teh terenov na posebnih obrazcih, stro
klO:v;J,ljaki vseh panog, ki So udeleženi pri reševanju tega problema. Po 
končanem pregledu elaboratov z morebitnimi spremembami in dopolnili se 
bo začelo načrtno urejanje gospodarstva, predvsem pašništva in gozdar
stva v kategoriziranih predelih. To urejanje bo vršila s sodelova.njem kra
jevnih oblasti sporazumn·o operativa obeh resorav, in sicer v okviru mož-
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nosti, ki jih bo pokazal končni rezultat kategorizacije, v okviru planskih 
nalog in po navodilih, ki jih bosta dajala oba znanstvena instituta. 

»Republiška komisija za urejanje zemljišč je priklicala v življenje 
nujno potrebo po načrtnem urejanju perečeg.a problema pašništva. Pobudo 
sta dala Gozdarski institut Slovenije in Kmetijski zn ans tv eni-zavod že v 
aprilu 1947, ko se je pojavilo vprašanje kompetence za upravo planinskih 
pašnikov, ki leže pretežno v območju gozdov. Zvezno ministrstvo za goz
darstvo pa je na posebni konferenci dne 22./23. novembra 1948 v Beogradu, 
kate:r;e so se udeležile \po svojih strokovnjakih vse ljudske republike 
Jugoslavije, postavilo načelo kategorizacije zemljišč in ureditve zlasti paš
ništva za vso FLR Jugoslavijo po enotnih vidikih. Kot -osnova za ta načela 
in sistem dela pa so služila navodila in način izvajanja, kakršna so bila 
uvedena v LR Sloveniji. Delo, ki ga vrši »Republiška komisija za urejanje 
zemljišč«(, pa ni pomembno in važno samo za razmejitev gozda in pašnikov. 
S kategorizacijo zemljišč se ustvarjajo' tudi že neki osnovni elementi, ki so 
potrebni za kompleksno načrtovanje in urejanje raznih gospodarskih pa
nog v obsegu večjih okolišev o2iroma pokrajin. Zato bo delo komisije vedno 
in tem bolj pridobivalo na vrednosti in pom,emhnos.ti, čim bolj se bo uve
ljavljalo načrtovanje v našem gospodarstvu. 

IZVADAK 

Kategori~acija zemljišta po njihovim prirodnim uslovima radi planskog uredjenja 
gospodalfstva 

Živimo u vremen.ima kada radi n~~log porasta pučanstva, sve vecih zahtjev-a 
na namirivanje životnih potreba, velikih ~ubitaka kulturnih tala za nova stam
bena naselja, industriju, komunikacije itd sve Dzbiljnije istupa na površinu pitanje 
prehraJne pučanstva a u _ vezi s time i pitanje pravilne upofrebe tala. Zakon o 
petogo.dišnjem planu odredjuje proizvodne ' zadatke za. pojedine gospodarske 
J!rane. Šumarstvo j poljoprivreda upotreb\javaju za proizvo-dnju zem]j-ište. Lučenje 
šumskih i poljaprivrednih zemljišta je osnovni uslov za intenziviranje obiju 'graua. 
To lučenje je moguce izvesti samo na. osnovu kategorizacije zemljišta po njiho
vim prirodnim svojstvima, Ra,di to~a. a poglavito 1"adi pravilno.g razgraničenja 
šume od paše .se je kod minista·rstva poljoprivrede osnovala medjuministarska 
»RepubJ:čka komisija za uredjivanje zemljišta<. U smislu idejnih smemica i uputa 
za kategorizaci}u zem]jišta mora se kod kategorizacije uzimati u obzir: morfološke. 
geološke pedo[oške, fitosociološke. klimatolo-ške i hidrološke uslo.vc. 

SUMMARY ' 

ela s s i f ica t i o Il o f L a.n dAe c o rdi n g tol t sNa 't li ral Pro per -
tie s for aP} 'a' n n edN ati ona lEe o' 11 o m y 

Because of the ra pi d increase of population as weH all of the great losses of 
cultivated ' land required for new settlements, factories. and communications the 
problem uf fond production becomes more and more ur~cnt alon~ with the pro
blem o.f the most efficient utiliza:ion of available },and, 

According to the Five-Year Plan the ptoductional tasks fnr all economic 
branches are determined, Forestry and a~riculture are using the 1and for pro
duction. In order to intensify these branches irt is essentiaJI to make a precise 
division of land belonginf! to each of them. A correct division of forest and a~ri
cultural l.ands is only possible by classifyin~ them accordin,~ to their fitness for 
production of crops. To thi5 purpose and especially for drawing an adequate 
dividing line between wood and pasture-land an interdepartmental :,)Republic 
Commision for Land Re~ulationt: has becn established with the Ministry of 
Agricultul"e. 
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o ·POMENU FITOSOCIOLOGlJE ZA GOZDARSTVO 
Dr. Maks W rab e r (Ljubljana) 

I 

Gozdarstvo se je razvijalo doslej pretežno po gospodarskih potrebah in 
uporabljalo za svoj napredek največ pridobitve gospodarsko-tehničnih ved. 
Preveč se je oziralo na gospodarsko-trgovske. vidike, izgubljajoč izpred oči 
biološke osnove oskrbovanja gozdov ter zašlo zaradi tega na kriva pota. 
Človeku se je sicer zares posrečilo odločilno posegati v razvoj gozdov in 
z gojitveno-tehničnin:ii ukrepi celo, bistveno spremeniti prirodno' obličje 

gozdov ter odgojiti čisto umetne sestoje, sestavljene po večini iz ene same 
drevesne vrste, ld je veljala za gospodarsko naj,vrednejšo oziroma najren
tabilnejšo. Ta navidezna zmaga nad naravo in trenutni uspehi, ki jih je 
dalo gojenje čistih sestojevene same drevesne vrste s proizvodnjo velike 
mase lesa, so napolnili človeka s samo·zavestjo, da je nadaljeval svoje delo 
v tej smeri. Kmalu pa so se začele kazati slabe posledice takega ravnanja. 
Minilo je komaj' dobro polstoletje, odJkar se je začelo prnodho obličje 

gozdov nasilno spreminjati z zatiranjem raznih trgovsko-tehnično »manj
vrednih« listavcev (posebno bukve, gabra, hrasta i. dr.) ter z uvajanjem 
enoličnih monokultur (smreke, bora! hrasta-doba) in že so nas prirodne 
nesreče dovolj izučile, kako hudo se maščuje narava zaradi nespametnih 
nasilstev. 

Vse srednjeevropsko gozdarstvo; ki ga je vodila z ast are laš ola 
o g oje nju m o n o k u 1 tur, trpi danes ogromno škodo. Z ustvarja
njem monokultur na neustreznih rastiščih, posebej še s pospeševanjem 
čistih smre"kovih sestojev v nižinah, je bilo prirodno življenjsko ravnotežje 
v gozdu porušeno. Umetni sestoji, ki so v začetku kazali razveseljiv na
predek, so začeli zastajati v rasti in ~pešati. Izkazali so se za življenjsko 
nezdrave in neodporne zoper sovražne sile žive in mrtve narave. Različne 
glivične bolezni in razni živalski zajedavci so se začeli pojavljati v silnih 
množinah in uničevati umetne monokulture. Tudi proti silam mrlve narave 
ti sestoji niso odporni, kajti s pešanjem biološke sile pada tudi njihova 
odpornost; v veliko večji meri so izpostavljeni uničevalnim silam. vetra, 
snega in ognja kakor prir6dni mešani sestoji. 

Po vseh teh bridkih izkušnjah se je začelo gozdarstvo odvračati od 
zgrešene gospodarsko-tehnične smeri in ubirati biološka pota. Prevladovalo 
je spoznanje, da se mora gozdno gospodarstvo -razvijati v skladu s prirod
nimi činitelji proizvodnje. Najboljši gozdarski strokovnjaki si- belijo glave, 
kako prevesti nezdrave umetne gozdne sestoje v prirocme mešane sestoje, 
katerih sestava bi ustrezala danim ekološkim pogojem rastišča; to se pravi, 
da skušajo zopet vzpostaviti izgUbljeno življenjsko ravnotežje, ki je edino 
jamstvo za biološko zdravje in odpornost gozdnih sestoj ev. Vpra:3anje 
pre ID ene ali k o n ver z ije g o z d o V 1 ki je danes v ospredju go
zdarskega znanstvenega prizadevanja srednjeevropskih držav, zlasti 
Nemčije, Avstrije, Č·ešk.oslovašlt:e, Švice in deloma tudi Jugoslavije, pa je 
silno težavno in zamotane. Napaka, ki je bila hitro narejena, je' rodila 
daljnosežne in dolgotrajne posledice, ki. se ne dajo odpraviti lJa lahek in 
hiter način. Usodno je namreč pri vsem teJU dejstvo, da zaradi umetnih 
nasadov niso degenerirani samo gozdni sestoji, marveč da se je pod vplivom 
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Slika 1. 

Preživeli nnem secnje na ~olo in protinaravne~a pomlajanja s či&tim smrekovim 
nasadom na Mežaklji (Foto: Direkcija šum y Ljublja,ni) 

neustreznlh monokultur občutno poslabšalo tudi gozdno rastišče v svojih 
fizikalno-kemijskili in bioloških lastnostih. Zaradi tega je prirodna pro
izvodna sposobnost gozdnega rastišča bolj ali manj okrnjena in je z:;tto 
obnova prirodnih gozdov zelo otežkočena. 
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Razumljivo je pač, da bo mogla samo življenjsko zdrava in močna 
prirodna gozdna združba uspešno kljubovati razdiralnim silam, Iti jo ogro
žajo, ter trajno zagotoviti najvišji :in najboljši donos v lesni surovinil za 
katerim stremi' gozdno' gospodarstvo. Pri rod nag o z dna zdr u ž b a 
ID o r ato rej bit i iz hod i š č e inc i 1 j v s ega g o z cl n og o j i t -
ven ega pri z ade v a 'n j a. Ona predočuje edino racionalno podlago 
za, gojenje gozdov. Velika zasluga fitosociologije je, da s svojimi biološko
ekološkimi metodami ugotavlja prirodne rastlinske združbe, jih to1mači v 
njihovi prirodni ekološki pogojenosti, na1{azuje njihovo evolucijsko dina
miko, predvsem pa predočuje njihovo floristično in strukturno sestavo, to 
se pravi, da določa prirodne vegetacijske tipe gozdov. S temi podatki v 
največji meri koristi gojenju gozdov, ker mu neposredno' nakazuje pot, po 
kateri naj hodi, in cilj, ki naj ga zasleduje pri svojem delu. Zato je fitoso
ciologija prav v gozdarstvu tako potrebna in korisma Irak-or morda v no
beni drugi gospodarski panogi; gozdarstvo namreč postavlja stoletne teme
lje svojemu gospodarstvu, ki morajo biti dobro premišljeni in solidni, 
zgrajeni bolj na objektivnih prirodnih _pogojih kakor na trenutnih gospo
darskih potrebah. V vseh naprednih državah je našla fitosociol.ogija široko 
odprta- vrata v gozdarstvo in nudi najizdatnejšo pomoč s svojim načinom 
preučevanja gozdne vegetacije ter z njenim kartografskim predočevanjem 
(fitosociološkLrn kartiranjem) . 

V novi težnji za iskanjem bioloških osnov je oskrbovanju gozdQv· prišla 
na pomoč' novodobna ved a o ras tli n S kih zdr li ž bah ali fit o -
s o cio log ij ·a. Ta "prirodoslovni nauk se je v zadnjih desetletjih silno 
razvil in našel izredno plodovito praktično uporabo v različnih prirodnih 
gospodarskih panogah. Za gozdarske namene in potrebe prilagojena fito- ~ 
sociologija se imenuje g o z dna tip o log i j a. Lastno ji je prirodno 
biološko pojmqvanje gozda kot življenjske skupnosti, ki zajema gozd kot 
celoto z' vsem živim in mrtvim inventarjem 04 najvišjih drevesnih vrhov v 
zračnih plasteh do najglobljib. koreninic v zemeljskih slojih. Takšno poj .. _ 
mo vanje gozda se seveda bistveno razlikuje od onega trgovsko-pridobit
nega, ki je doslej usmerjalo gozdno gospodarstvo in po katerem naj bi bil 
gozd le tvornica lesne surovine za čim intenzivnejše izkoriščanje. 

Fitosociologija uči, da je gozd naravna združba. najrazličnejših rastlin
skih sistematskih vrst in življenjskih oblik z zakonitimi medsebojnimi od
nosi, to se pravi s smotrno sociološko zgradbo in ustaljenim življenjskim 
ravnotežjem. Prirodna združba rastlin, ki 'sestavljajo gozd takšnega ali. 
drugačnega tipa, torej ni slučajna mešanica rastlinskih elementov, marveč 
izredno smotrn izbo,r določenih rastlinskih vrst, ki v medsebojni vzročni 
odvisnosti in harmonični vzajemnosti optimalno izkoriščajo žiVljenjske po
goje danega rastišča ter njegove produktivne sile na najizdatnejši način 
varujejo. Ta notranja harmonična ureditev se kaže na zunaj v določeni 
zgradbi gozdnega sestoja: v njegovi strukturni slojevitosti, v določenem 
kvalitativnem in kvantitativnem mešanju rastlinskih vrst, v določeni živ
ljenjski periodičnosti in razvojni ritmiki, v določeni progresivni razvojni 
težnji in ne slednjič tudi v določeni maksimalni življenjski odpornosti zoper 
škodljive vplive živih in mrtvih naravnih sil. Tak~na notranje mejena in 
zunanje trdna življenjska skupnost seveda ni plod slučajno delujočih čini
teljev življenjskega okolja, marveč je tvorba dolgotrajnega razvojnega 
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procesa, produkt vek-ovnega prirodnega izbora, ki ga vodi neizprosna borba 
za obstanek, življenjski boj vseh proti vsem. Kar nima zadostne življenjske 
sposobnosti, je neusmiljeno premagano in izločena iz borbene življenjske 
skupnosti. Prav tako predočuje naravna rastlinska združba izčiščeno in 
ustaljeno borbeno enoto, v .kateri si sestavni elementi v medse1;>ojni borbi 
in pomoči vzdržujejo ravnotežje, navzven pa tvorijo močno borbeno skup
nost, ki je tako rekoč nepremagljiva. 

Gozd je najmogočnejša vegetacijska tvorba narave. V njem je dosegla 
narava višek svoje ustvarjalne moči, najvišjo stopnjo sociološke strukture, 

. najtrajnejšo in najodpornejšo obliko vegetacijskega razvojnega procesa. 
Gozd sam do neke mere celo oblikuje krajevne podnebne razmere- in si 
ustvarja svojo specifično mikroklimo, ki je sicer v skladu s splošnim po
krajinskim podnebjem (makroklimo), v podrobnostih pa vendarle precej 
različna in značilna za posamezne gozdne tipe. Prav te mikroklimatične 
gozdne razmere odločajo o floristični sestavi in biološki strukturi gozdne 
vegetacije. __ 

V gozdu samem je drevo najmočnejša rastlinska oblika, ki daje gozdni 
skupnosti zunanji izraz in ki tudi odloča o njeni notranji zgradbi. R3zne 
drevesne vrste imajo v različnih ekoloških pogojih različno življenjsko silo. 
V skladu ž njo je tudi njihova sociološka moč, s katero si izbirajo svoje 
stalno in značilno rastlinsko spremstvo manj samostojnih in manj močnih 
rastlinskih vrst, določujoč njihoVO življenjsko obliko, periodi.čnost in rit
miko njihovega razvoja ter njihovo vključenost v biološko in strukturno 
orga.pizacijo gozda, skratka njihov sociološki položaj. 'Te rasUinske vrste 
tvorijo značilno flOlistično kombinacijo, po kateri fitosociolog določa vege
tacijske tipe gozda in presoja njihovo razvojno dinanliko. Ta značilna 

kombinacija rastlinskih vrst je produkt tisočletnega razvoja in naravnega 
izbora ter je izredno ustaljena in vztrajna. Uporno se ohranja še dolgo 
potem, ko je človek z gospodarskjmi ukrepi že spremenil sestavo dreves
nega sloja in vodilne dreVeS112 vrste zamenjal z drugimi. Prav ti ostanki 
prvotne gozdne vegetacije so za fitosociologa najboljša opora pri presoja
nju o prvotnem tipu gozda in njegovi razvojni smeri. Če že posamezna 
rastlina nakazuje ekološke razmere svojega rastišča, velja to še v veliko 
večji meri za rastlinsko združbo. Slednja je konkreten izraz danih ekolo
ških pogojev, verna slika življenjskega okolja bl ima zato zanesljivo indi~ 
katorsko vrednost. Vegetacija je najboljša nepovedovalka kvalitativnih 
sprememb v .gozdu, ki nastajajo zaradi gospodarskih ukrepov; signalizira 
nam progresivlle in regresivne stadije v razvoju gozda. 

To načelno razmišljanje o gozdu kot živi tvorbi, ki ima svojo življenj
sko zakonitost, in o bioloških temeljih gozdarstva nam je dovolj jasno 
predočilo veliko važnost fitosociologije v gozdarski znanosti. Nastaja vpra
šanje, kakšen praktičen pomen ima fitosociologija za gozdarsko prakso. 
Kakšno pomoč sme pričakovati gozdar od fitosociologije pri svojem vsak
danjem. delu? 

Postavljamo prevažllo biološko ugotovitev, da je ras tli n s k a 
zdr li ž bai n tor e j tudi v s akt i p g o z dne veg eta c ije 
naj zan esI j ive j š i kri ter i j zap res o j a 11 j e pod neb nih, 
t a ln i hin bio tič nih raz mer ras t i š ča, pat udi n a j-
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uspešnejše sredstvo za ocenjevanje dinamičnega 
l' a z voj ave g eta c ije. 

Iz tega osnovnega in načelnega spoznanja 'izvirajo v glavnem tile 
praktično važni sklepi, ki morejo nuditi gozdarstvu dragocene koristi: 

1. Poznavanje rastlinskih združb, ki jih preučuje, opisuje ,in kartograf
sko predočuje fitosociologija, je najzanesljivejši kriterij za razvrščanje ali 
klasifikacijo zemljišč po njihovi proizvodni sposobnosti za gozdne ali kme
tijske kulture. Fitosociologija daje torej okvjr in smer dolgoročnemu go
spodarskemu in posebej še gozdarskemu načrtovanju. 

2. Pri vseh vrstah melioracijskih del v gozdarstvu je naloga fitosocio
loške vede, da podaja objektivne vidike ~ nakazuje- prave smeri, ki naj· 
zagotavljajo uspešno delo. Takšne melioracije so: pogozdovanje golih 
površin (kras, opuščena kmetijska zemljišča); zavarovanje hudourniških 
področij; osnovanje varovalnih gozdnih pasov za zaščito poljedelskih zem
ljišč, naselij, prometnih in industrijskih naprav, urbanističnih in higienskili 
ustanov itd.; utrjevanje gibljivih zemljišč (melišča, prodišča, peščišča, pla
zišča); pOvjšanje gornje gozdne meje v planinah idr. 

3. Pri spreminjanju ali konverziji nezdravih umetnih nasadov (mono
kultur) ali zaradi neracionalnega gospodarjenja degradiranih in degeneri
ranih sestojev v P riro dne, biološko odporne in gospodarsko vrednejše se
stoje mora fitosociološko preučevanje nakazati pota in sredstva, s katerimi ' 
naj gozdarska tehnika doseže svoj cilj. 

4. Pri razmejevanju semenarskih okolišev in izločanju semenarskih 
sestojev morajo prvenstveno odl'očati fitosociološki vidiki. Soodločati pa 
morajo poleg genetičnih kriterijev tudi pri vprašanjih provenience in se
lekcije gozdnega semenja, ki je odločilne važnosti za biološko zdravje in 
gospodarsko vrednost bodočih gozdnih sestojev. 

5. Za uvajanje novih domačih in tujih drevesnih vrst (eksot) v naše 
gozdne sestoje, posebej še za pospeševanje hitro rastočih vrst drevja, 
morajo biti v prvi vrsti odločilni fitoso:eio'loški podatki tako o izvjrnem 
vegetacijskem tipu oziroma rastišču teh vrst kakor tudi podobni podatki 
o namenilnem rastišču oziroma vegetacijskem tipu. 

6. Pri gozdnoureditvenih delih se je treba ozirati na biološko-fitosocio
loške odnose celega gospodarskega področja, da se predpiše pravilen go
spodarski tip gozda in predvidijo racionalne vzgojne mere z namenom čim 
trajnejšega in čim hpljšega ekonomskega uspeha. V prirodno nedegeneri
ranih, biološko zdravih gozdnih sestojih opažamo, da določenemu vegetacij
skemu tipu ustreza tudi dolo~en gospodarski tip gozda. 

Tudi samo prostorno urejevanje gozdov bo moglo fitosociološka do
gnanja o vegetacijskih tipih koristno uporabljati. Zato je treba pri taksa
cijskih delih zbirati podatke o tipih v~getacije (prirodnih ali umetnih) za 
ureditvene elaborata, na podlagi katerih S~ more vršiti zanesljivo preso
janje regeneracijske sposobnosti in biološke vrednosti sestojev ter njihovo 
pravilno bonitiranje. 

7. Gojenje gozdov kot osnovna stroka gozdnega gospodarstva mora v 
največji meri upoštevati rezultate fitosociološldh raziskovanj, če hoče 
pravilno planirati svoja gojitvena. dela .in jiJl postaviti na solidno .prirodo
znanstveno podlago . Fitosociološki vidiki naj služijo tudi za kontrolo 

,glede pravilnosti izvršenih del. 
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8. Izbira in izločanje gozdnih povr.šin v znanstvene raziskovalne na
mene se mora ravnati prvenstveno po fitosocioloških vidikih. Od vegetacij
skega tipa sta namreč najbolj odvisna namen raziskovalnega dela in tehnIka 
njegove praktične izvedbe. 

9. Tudi varstvo gozdov ima veliko korist od gozdne tipologije. Znano 
je dejstvo, da so prirodni, biološko zdravi gozdovi najodpornejši proti vsem 
škodljivim vplivom žive in mrtve narave. Obramba gozdov proti prirodnim 
nezgodam mora biti torej predvsem biološkega značaja. Uporabljati mora 

Sllka 2. 

Priroden mešan sestoj na Mežaklji, kjer brez velikc~a »j;!ozdn'ega redu(( veselo 
raste naraven pomlu,dek in hiti napolnjevati ~ozdnc praznine (Foto: Direkcija 

šum v Ljubljani) 

prvenstveno zaščitne (preventivne) ukrepe, ki so uspešnejši in cenejši od 
zatiralnih (represivnih). Stremljenje, da se čimprej vzpostavi porušeno 
prirodno ravnotežje, mora biti vodilno za vse prizadevanje v pogledu var
stva gozdov. Pri tem stremljenju bo nudila izdatno pomoč fitosociologija, 
ki ugotavlja prirodno ozir. umetno povzročeno stanje gozdnih sestojev ter 
njihovo razvojno stopnjo ozir. tendenco. 

10. Niti samo izkoriščanje gozdov v pogledu glavnih in stranskih 
gozdnih proizvodov ne bo brez znatne koristi, če uporablja rezultate 
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gozdno-tipo1oškega raziskovanja. Poznavanje gOl~dnih '(ipov ho gozdno 
eksploatacijo pravilno usmerjalo, ker se 'kakovost Jesa in st.ranskih gozdnih 
proizvodov ravna po vegetacijskih tlpih. 

11. Tudi tehnološka raziskovanja se bodo v bodoče s pridom l1aslanjala 
na fitosocio.]oška preučevanja gozdne vegetacije . Novejša tehnološka raz
iskovanja dokazujejo, kako so tehni.čne lastnosti lf.:sa teS.ll0 povezane z 
biolcškimi, te pa so produkt vzajemnega delovanja ekoloških činiteljev 

določer!ega vegetacijskega tipa, 
Vsem navedenim in drugim pl'3.kt1čnim potrebam gozdarstva bo naj

bolje služila ool,Jra fit o s o cio 1 o š k aka rta veg eta c ijs le ih 
tip o v, opremljena s potrebnimi pedološkimi in biološkimi podatki. 
Takšna karta predočuje konki:'etno, racionalno in zanesljivo podlago za 
gozdnogospodarska prizadevanja. 

Pri pom bau red niš t" ,1: :\'anl.esto že nekoliko z:1st.lrele~a in pomen
sko neustrezne,ga iZra7.'1 fit o s o cio \ og i j a se uveljavlj<", že nekaj let v 
~1 roko\'ni literaturi fit o <.: eno log i ja. (ProL dr. I-'lO Horvat: Nauka o 
biljnim zajecinicclma, Zagreb 1949, str. 3). SociolCJ,gijll n,m1'.'cč obravnava zako
nitosti v razvoju človeške družbe. cenologija pa. zakonitosti v rastlinskih in 
,zi\'alskih združbah. Anl:llo~no tej vscbinski distinkciji uporablja -:.Gozdarski 
vestnik'« že o.cl teLl 1938 (str. 6,) Jlfllncsto izr<1%n rast1ins!.;:a zn:druqa ustreznejši 
in smisclnejši izraz rastlinska zdnl~b;l, 

IZVADAK 
O Zll~!Čenju fitosociologijc zo. šum,ltstvo 

Sve jače dnlazi do izrnž.aja zahtjcv, da se ŠlImarstvo postavi na prirodnu 
,csnOVll, na b~ološko pO;nl.al1jc šlIme kan složene skupnosti živih bica. U tom 
:strcmljcnju lH!di šumarstvu najvccl1 pomoc fitosocio\ogija - nauka oblijnim 
zajcdnic:lffia. U mno.llim zemljama se fitosocio\oj:!ija "eC 1.1spješno primjcnjuje u 
.tlpolo~iii šumu, u proučavanjll priroclnih šumskih tipov:}. Ovo treba da služi kan 
podlo~a j ishodište ~ospodarenju sa šumom, jel' su prirodni tipovi vegetacije 

·najsigurniji kriterij za prosudji\'anje ekoloških odnosa shcl.ništa i r~di tOf!a ta.ko
djer najuspjcšnijc sredstvo za ocjenji\'unjc dinamike rilzvoja ye~c;.tacije 

Fltoscciologija može da nudi šumarst\·u pomoč uslijedečim smjerovima: 
kategorizacija zemljišta po prOizvodnim spo~obnostima , me!ioracioni radovi. 1Z
mjena neodgovanljl1čih šumskih sastojina. razgraničenje sjemcnskih okoliš-al i 
.izlučivanje sjemcnskih sastojina, uvadj;1nje eksota. uredjivanjc šl1msko~ ~ospo
,darstvll. uz~ajanje 1 nje,ga sastojina, izbor šumskih istruživačkih objekata; čuvahjc 
·šuma. iskoriščav<1llje šuma, tehnološka istra2iv,111ja itd. 

RESLJMt 
Sur l' i m por t'a n c e cl ela p h v to" o cio 1 o ~ i e pou rle ser vic e 

f.o res tie r 
La neccssite d'une 'basc na.tmel.le dc l'(~conomie forestiere s'impose de plus 

en plus. Cest la conception biologiquc de la foret , qui devrait presenter le point 
de dcpnrt de toute activite forcstiiwe. Dans cctte tend~lJlce, la science des unites 
vegetales dite phyt'os(Jcio\ogie prete aux forestiers le plus grand secours. Dans 
to us les etats, la phytosociologie s'est faite valoir comme typolo·gie forestiere, qui 
offre des ~rands avnntaj:!es, car dIe fait cO,lmaltre les types' v6~etaux natmels. 
Ceux-ci sont la mei\lcul'c base pour l'evaluatioJl des conditions ccologiques de 
la stM:on ct le moyen le plus sur pOUl' connnhre le dynamisme de l'evolution 
"cgetale, 

En concret, la phytosociolo~ic pauna donner a tout effort forestier un appui 
tres efficace duns les activites suivuntc.s: la c\assific'l.tion des terr.a·ins selon lem 
cu,pacite prodl.lctrice, travaux d'umeliorations forestiercs. conversion des peuple
ments inl.:Dl1Ven.ables au:\: statioJls. delimitation des districts des semences et 
Climination des pCllplemcnts des semenees, introduction des essenccs exoti~lues, 
amcnagement des forets, sylviculture, protection des forets,. choix des objects de 
recherchcs seientiqllcs, ex-ploi tr~tion des fort~ls) l'echerches technoloj:!iques etc. 
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UPORA.BA KEMIČNIH SREDSTEV PR.! SODOBNEM 
SMOLARJENJU 

In~. Martin Č o k 1 (Ljubljana.) 

1. DOSEDANJI POSKUSI S KEMIČNIMI SREDSTVI 

Zamisel, da se z delovanjem kislin in drugih kemičnih sredstev na 
. svežo zarezo na drevesu pospeši izcejanje smole iz drevesa, ni nova. V 
Nemčiji so se s to zamislijo začeli baviti že leta 1933, ko je zaradi liižje 
cene smole, uvožene iz Francije, Amerike ,in španije, grozila likvidacija 
domače proizvodnje smole.- Nekako ob istem času -so se začeli baviti s po
dobnimi poskusi tudi v ZSSR, zelo mnogo pa so na tem polju storile tudi 
ZDA. Na tem mestu se bomo dotaknili najprej raziskovanj v Nemčiji, za 
katera imamo točnejše podatke.-

Na zamisel uporabe kislin pri smolarjenju je prišel v Nemčiji dr. Maks 
Hessenland, vodja instituta za blago znanstvo na trgovski visoki šoli v 
Koenigshergu. Na njegovo vzpodbudo je dr. Helmut Kublun napravilI. 
1933 prve poskuse v Dohrilugk-u, kjer je 174 dreves razdelil v 29 skupin 
po 6 dreves, na njih pa preizkušal 31 raznih kemilcalij (kislin, alkalij, soli 
i. dr.) razne koncentracije, med njimi žvepleno, solno, solitrno, mravljinjo, 
ocetno in fosforno kislino, kalijev lug, amonij ak , kuhlnjsko s01, sladkor, 
glicerin itd. ter razne mešanice teh kemikalij. Drevje je bilo zarezovano po 
nemški (novi chorinslri) metodi, in sicer le dvakrat, tako da je bilo neka
tero drevje drugič zarezano 7) drugo pa 14 dni po prvem zarezovanju. Za
reze na drevju so bile premazov ane s pomočjo palice, ovite z vato. Poskusi 
so pokazali izreden vpliv kemičnih sredstev na izcejanje smole, saj so ne
katera teh sredstev dvignila donos drevja pri prvem zarezovanju čez 100 %. 
Pri drugem zarezovanju čez 7 dni je vpliv kemikalij znatno popustil, med
tem ko vpliv kemikalij pri drevju, ki je biln ponovno zarezano šele čez 14 
dni, ni bil prav nič manjši. -

Na podlagi teh prvi poskusov in izkušenj je dr. Kublun leto kasneje 
(1934) napravil obširnejše poskuse s kemikalijami, ' ki so se pri prvih 
poskusih posebno obnesle, to je s 50% .žvepleno' kislino, s 50% alkoholno 
žvepleno kislino in 25% solno kislino. Cilj teh poskusov je bil dognati, 
kako vplivajo te kemikalije na izcejanje smol-e pri njihovi uporabi v teku 
vse smolarske sezone, kako na kvaliteto smole in kako na smolarjeno 
drevje. Ti poskusi sn bili zastavljeni pri gozdni upravi Baerwalde v Vzhodni 
Prusiji. 

Dr. Kublun se je pri teh poskusih omejil na zarezovanje vsakih 14 dni. 
Pri četrtem zarp:zovanju je donos drevja naenkrat močno popustil. Pri 
pregledu drevja se je ugotovilo, da so kemikalije omrtvile sloj kambija in 
zunanjega lesa pod zarezo, in sicer na širini 1-2 cm ter nekaj m/m v les. 
Potrebno je bilo preiti k - širšemu zarezovanju, tako da je med posamez
nimi žlebi ,op-tal 1 cm širok pas skorje, širina zarezovanja pa je znašala 
1.5-2 cm. Tudi rok pobiranja smole je bilo potrebno podaljšati od 24 na 
48 ur po zarezovanju, ker se je izcejanje smole raztegnilo na daljši čas. 
Po poročilu dr. Kubluna (Kieferllharznutzung mit chemischen Reizmitteln, 
Neudamm 1936) so ti poskusi dali naslednje rezultate: 
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1. Delovanje kemikalij traja vso smolarsko' sezono. Vsako zarezovanje 
da pri uporabi naštetih kemikalij in pri 14 dnevnem p:resledku med zarc
zovanji za 71-1()2% večji donos kakor pri .običajnem smolarjenju in pri 
zarezovanju vsakih 7 dni. Od tega povišanega donosa pa gre 24% na račun 
daljših presledkov med zarezovanji pri smolarjenju z uporabo kislin. Celo
kupen donos drevesa v smolarski sezoni pa je pri uporabi kemikalij isti 
kakor pri običajnem smolarjenju, ker je zaradi potrebnih daljših časovnih 
presledkov med zarezovanji mogoče pri smolarjenju s kislinami napraviti 
v smolarski sezoni le polovično število zarezovanj.-

2. Smola drevja, obdelovanega s kemikalijami, se razlikuje od smole
drevja, smolarjenega brez kemikalij, le po tem, da se zaradi malenkostnih 
količin kemikalij v njej sapinske kisline pri desti1aciji smole. hitreje raz
krajajo in spreminjajo v abietinsko kislino, kar ima za posleddco nagnjen}~ 
h kristalizaciji. To kristalizacij o pa je mo.goče preprečiti s počasnejšim. 
segrevanjem smole pri destilaciji. 

3. S kemikalijami obdelovan les v žlebih postane rdečkast ali rjavkast. 
Pri uporabi čiste in alkoholne 50% žveplene kisline nastopajo med lesom in 
skorjo pod žlebi kot novec veliki smoini mešički. Pri uporabi 25 % solne 
kisline se takšni mešički ne pojavljajo, žlebi pa se, kakor pri navadnem 
smolarjenju, prevlečejo s tanko plastjo smole. 

Avtor poskusov je nato na podlagi delovnih norm - pri katerih ra
čuna na zarezovanje drevesa 4", za močenje s kemikalijami pa 2" - ter na 
podlagi materialnih, upravnih in drugih stroškov napravil kalkulacijo' 
cene smole, po kateri je ta precej nižja kakor pri navadnem smolarjenju 
in enaka ceni uvožene smole. 

Dognanja dr. Kubluna je Splitter v svoji razpravi: Ein Weg zur 
Eigenversorgung -Deutschlands mit Naturharzen (Neudamm 1938) spopol-, 
nil še v naslednjem: 

1. Delovanje kislin tudi po večletnem smolarjenju drevesa ne popusti. 
2. Najboljše rezultate daje pršenje s 25% solno kislinO'. 
3. Pršenje kemikalij z razpršilko namesto močenja s kemikalijami_ 

more dvigniti donos za 30 %. 
4. Ni potrebno vezati se na 14-dnevno zarezovanje; tudi 8-10-dnevno 

zarezovanje more dajati zvišan letni donos drevesa. 

Vodja »Harzamta« v Eberswaldu dr. H. Loycke je po vseh teh PQ.-
skusih in kalkulacijah svojih predhodnikov, ki niso bile dovolj dognane, 
in v praksi preizkušene, mislil, da je potrebno rešiti še naslednja vprašanja: 
kako- vplivajo kemikalije na donos smole v objektih na slabših tere.nih; 
ali je mogoče še znižati proizvodne stroške smole z ustreznejšo ' organi-, 
zaCiio dela; ali je mogoče za posamezna dela postaviti nižje mezde; s kak
šnimi proizvodnimi stroški je računati pri ra·zlično donosnih sestojih in v 
koliko je mogoč.e z upo-rabo kemikalij dvigniti gpspodarnost domače pr:o
izvodnje smole. Te:m. preučevanjem so bili namenjeni široko zasnovani 
poskusi v industrijskem merilu, ki jih je i,menovani zastavil 1. 1936. s so-
delo:vanjem prof. Hessenlanda pri Frankfurtu ob Odri (smolarstva Mese-
ri.tz, Schoen1anke, Buetow) na 350.00'0 smo·linah. 

Ti poskusi so bili zastavljeni na treh velikih -objektih, od katerih sta 
bila dva na ekstremno slabih, eden pa na izredno dobrem rastišču. Za te: 



poskuse so bdli uvedeni posebni lončki vsebine 400 gr. ' Pršenje žlebov s 
kislino se je izvajalo s Etekleno razpršilko. Namesto skupinskega dela v 
dvoje, pri katerem en delayec zarezuje, drugi pa prši žlebe s kislino, je 
bHo uvedeno posamično delo, pri katerem je isti delavec zarezoval in pršil. 

Slika. 1. 

Pršenje žIeba s kislino (Foto: Martin ČakI) 

Poskusi so bili izvršeni s 25 % solno kLC)lino, zarezovalo pa se je vsakih 
10 dni na širino 1.5-2 cm. Ti poskusi so po avtorjevi razpravi: Die 
HarzW1g der Kiefer mit chemischen Reizrnitteln in der grossbetrieblichen 
Praxis (Hannover 1938) pokazali naslednje: 
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1. Prejšnja dognanja o smolarjenju z uporabo kislin veljajo za vse 
rastiščne razmere in se potrj'ujejo v praksi. 

2. Pri smolarjenju s kislinami je bilo mogoče s pravilnimi organiza
cijskimi in drugimi deli proizvodne stroške še znižati. 

3. Ekonomska prednost smolarjenja . s kislinami pred navadnim smo
larjenjem raste z donosnostjo smolarjenih objektov. 

4. Ta prednost pa se javlja le tedaj, če se zaradi slabše kvalitete smole 
ne podraži njena predelava, ali če ne nastaja škoda na smolarjenem drevju. 
K tej ugotovitvi je treba pripomniti, da smola po že imenovani razpravi 
zaradi prŠenja kisUn s pršilko ni v kvaliteti v ničemer zaostajala za smolo, 
k.1 jo dobivamo pri navadnem smolarjenju. 

Nekako istočasno kakor v Nemčiji so se s preučevanjem vpliva kemi
l{alij na izcejanje smole začeli baviti tudi v ZSSR (Šapošnikov, Nikolajev, 
Sinelobo,va). Po knjigi: Rukovodstvo po podsočke (Moskva - Leningrad 
194:7) so bila dana v ZSSR naslednja navodila za praktično smolarjenje s 
solno kislino , ki kažejo na izkušnje s tem načinom smolarjenja v ZSSR: 

1. Smolarjenje. z uporabo. kemičnih sredstev se izvaja na površinah, 
kjer naj se gozd poseČe čez 1 - 2 leti. 

2. Višina gornjega roba kare naj pri smolarjenju z up·orabo kemič
nih sredstev ne presega 1.3 m nad zemljo. 

3. Pripravljalna dela 'se izvajajo 'tako kakor pri nemški metodi. Lise 
na kari se v nobenem primeru ne do-puščajo. 

4. Obremenitev drevja s karami ~ širina kar sta takšni) kakor je to 
predpisano v navodilih za nemško metodo smolarjenja. 

5. Na delovnih enotah, kjer se uporabljajo kemična sredstva, se upo
rablJajo kr~mponi in lončki večje vs'ebine (ne manj lrak-or 250 cmR). Zaže
leni so stekleni, glinasti ali eternitni lončlti, ki niso podvrženi koroz;iji. 

6. Zarezuje s pod kotom 30'\ kot kare je 600 . 

7. Smolarjenje se izvaja z zarezovanjem po nemški metodi ID s spod
rezovaniem (nadrez) skorje. Pri tem se napravi najprej za reza, nato pa 
se spodreže po kambiju med ·lesom in. škorjo z instrumentom kislinjekom 
ali pa s specialnim nožem kisljnjekom. 

8. Nemška zareza se napravlja z navadnim no-žem ali z nožem kisli
njekom. Širina zarezovanja je 1.5 - 2 cm. Pri zarezovanju v teleu sezone 
ni potrebno v celoti odrezovati vsega lesa pod skD'rjo. 

9. Spodrezovanje' in močenje kambija s kislinjekom se izvaja na na
slednji način. Delavec pristopi h kari, nastavi ostri'no klinje kislinjeka na 
ploskev lubja na, zunanji strani kare in, brez vsakega pritiskanja spodrezuje 
skorjo spotiskanjem l.nstrumenta v smeri proti srednjemu kanalu. Spod
rez mora biti gladek in okoli 1 mm globok. Dela se točno po skorji na ta 
način, da. iz kislinjeka lztekajoča kislina zlahka moči nastajajočo sled in 
se ne razteka po žlebu, skorji in lesu. 

10. Da bi se moglo pravilno spodrezovati, se kli.nja kislinjeka brusi 
s kamnom karborundom; ostrina klinje se rrato zbrusi, t. j. nekoliko pri
topi z brusil nim kamnom: 

11. Pri spodrezovanju se drži kislinjek pod določenim kotom s klinjo 
navzdol. Kot nagiba se menja po stopnji izte1mnja kisline. Ko se kislinjek 
bliža k srednjemu kanalu. se mu postopno daje vodoravnejša lega, da bi 
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se zagotovilo enakomerno iztekanje kisline. Pri hoji od drevesa do drevesa 
in od kare do kare se kislinjek drži s klinjo navzgor. 

12. Delo z nožem kislinjekom se sestoji v naslednjem: Delavec pri
stopi k drevesu, napravi na navaden način zarezo na eni strani kare, takoj 
za tem pa, ne da bi menjal položaj, položi se.salko instrumenta k skorji 
ob srednjem kanalu in ga vodi z lahkim pritiskom navzgor. Ko je prišel 
s sesaIko nekako do srede zareze in nadaljuje spodrezovanje z robom 
sesalke, pritisne s palcem na zaklopko, nakar iz kanala sesalke izteka 
kislina i11 teče po napravljeni brazdi navzdol. Delavec nato menja položaj 
in napravi na enak način zarezo ter moči s kislino na drugi polovici kare. 
Pri tem je neogibno potrebno regulira.ti hitrost iztekanja kisline tako, da 
bi kaplja kis1ine prišla ravno do srednj'ega lcanala. 

13. Za eno zarezovanje na eni kari se rabi 0.4 cm::: kisline, t. j, za en
kratno zarezovanje 1000 kar je treba 0.4 l kisline. 

14. Nezadostno močenje spodreza s kislino ne daje zadostl~eg~ zviša
nja donosa smole, obilno močenje pa, posebno pri globokem spodrezQva!1ju, 
povzroča odstopanje skorje in tako odločiino vpliva na donos "niole. Glede 
na to mora mazilec obračati posebno pozornost na. globino spodrezovanja 
in pravilno močenje spodreza s kislino. Uporabo kislin mora mazilec vsak 
di=l.D konl-rolirati. 

lj. Odmor med zarezovanji je 8 - 9 dni. 
le. ZaJ.'czovanje z uporabo kemičnih sredstev ~e nap:ravi že pri prvem 

obhodu in se ponavlja do konca serone. 
17. Na koncu sezone se ua drevesih, ki ne bodo v sledeči ZImI pose~ 

Irana, z nekoliko zarezami pri enem obhodu odstrani ves s kislino obc1e
lovani les. 

18. Smola se pobira po vsakem zarezovanju, in sicer 1 - 2 dni pred 
naslednjim zarezovanjem z istočasnim čiščenjem kanalov in kare. 

19. Ne sme se dajati v eno in isto posodo smola, dobljena z uporabo 
kemičnili sredstev, in smola, dobljena pri navadnem načinu smolarjenja. 

20. Če se pojavi odstopanje skorje in sega več kakor 3 - 5 cm nav
zdol, se mora začasno (za 2 - 3 zarezovanja) ustaviti smoiarjenje ter na 
tem deblu zarezovati brez spodrezovanja 'in močenja s kislino. 

21, Če so na karah vidne vertikalne razpokline in je več kakor 1'0% 
takšnih kar, se sme začasno' prenehati s s:molarjenjem s kemičnimi sredstvi. 

22, Če se na več kakor 409(, kar pojavi modrenje lesa, ki sega globlje 
v les kakor 3 - 5 mm, se smolarjenje s kislinami ustavi. 

23. Zarezovanje in močenje s kislinami z navadnim nožem in kislinje
kom 'se more opravljati z enim ali z dvema delavcema. Pri delu z enim 
delavcem napravi ta najprej 100 zarez. Nato se vrne nazaj in na istih karah 
s kislinjakom spodrezuje skorjo ter moči s kislino. Nato napravi nadaljnjih 
100 zarez in spo~rezuje na zarezanih karah itd. Pri delu v dvoje en delavec 
zarezuje, drugi pa za njim spoclrezuje ter moči spodreze. Pri tem se pri~ 

. poroča, da se uporabljajo za močenje delavci, ki niso sposobni za zarezo
vanje. Pri delu z nožem kislinjekom se delovna enota obdeluje individualno. 

24. Delovna enota šteje pri delu z enim delavcem 650'0 - 7500 kar, 
'pri delu z .dvema delavcama pa 13.000 - 15.000 kar. 
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25. Zaradi primerjave smolarjenja s kislinami z navadnim smolarje
njem se pri vseh upravah poleg smolarjenja s kislinami ustanovita 1 - 2 
delovni enoti s smolarjenjem brez kislin. 

Tehniki smolarjenja s kislinami v Nemčiji in v ZSSR se torej v do·lo
čenih točkah ujemata, v mnogih pa se precej razlikujeta. Obema je skupna 
nemška metoda sm·olarjenja, zarezovanje na širino 1.5 - 2 cm in presle
dek med zarezovanji 8 - 10 dni. Medtem pa ko v Nemčiji obdelujejo s 
kislinami s smolarskim nožem narejen žleb, in sicer s pršenjem kislin, z raz
pršilk o , je v ZSSR, kakor je iz gornjih navodil razumeti, uvedeno obdelo
vanje pasu med zarezami, s katerega se spodrezuje skorja do globine f mm 
v les. Spodrez se moči v ·ZSSR s kislino, in sicer s pomočjo posebnega 
instrumenta (kislotnika), ki hkrati spodrezuje in moči. Opisa tega zani
mivega instrumenta v razpoložljivi literaturi ni najti, zaradi česar je tudi 
tehnika dela po gornjih navodilih v nekaterih točkah nejasna. Iz nave
denih navodil je dalje sklepati, da uporaba kislin pri smolarjenju v dolo
čeni meri kvarno vpliva na les in kvaliteto smol~ (navodila o delu na po
kvarjenih drevesih, o zelo kratki dobi smo.larjenja, o sortiranju smo-le). 

O tehniki smolarjenja z uporabo kemičnih sredstey v ZDA nam manj
kajo potrebni podatki. Znano pa je, da se na žlebe nanaša žveplena kislina 
ali kavstična soda s pomočjo ščetke. Po razpoložljivih podatkih se na ta 
način dvigne donos zarezovanja za 100 % nasproti smolarjenju brez kislin. 

Izkoriščajo~ v Nemčiji dosežena izkustva pri smolarjenju z uporabo 
kislin, je kemijsko-tehnološki zavod na tehniški. fakulteti v Beogradu (S. D. 
Radosavljevic in M. M. Dudic) napravil vrsto poskusov na črnem boru na 
objektu »Divčibare« z oko 2000 drevesi, preiskujoč pri tem 25% solno 
kislino, raztopino magnezijevega klorida (MgCI~) v 25% solnli. kisliril ter 
raIltopino kalcijevega klorida (CaCI2 ) v 25% somi kislini, in to pri nemški, 
avstrijski in francoski metodi, pri južni in severni ekspoziciji ter pri 5-, 8-
in 14-dnevnem presledku med zarezovanji. Raztopina magnezijevega klo
rida se je pripravljala na ta način, da je bil 10 Utrom koncentrirane solne 
kisline dodan 1 kg MgO, raztopina kalcijevega klorida. pa na ta način, da 
je bilo isti količini koncentrirane solne kisline dodano 1.19 kg CaO. Ti 
higroskopični kemikalij naj hi I po zamisli zavoda vezali solno kislino, pre
prečevali njeno izhlapevanje in s tem podaljševali njeno delovanje. Kislino 
so pršili s stekleno ra.zpršilko. Po analizi donosov 1 cm2 zarezane površine 
drevja· sta avtorjev poskus, kakoiI' je to razvidno iz nj.un.ega poročila: Uti
caj smese magneziumhlorida odnosno kalciumhlorida sa hlorovodoničnom 
kiselinom na lučenje balzama crn{)ga bora (Glasnik Heroijskog društva, 
1948), prišla dD naslednjih rezultatov: . 

1. S pršenjem dražilnih kemičnih ~redstev neposredno po zarezovanju 
se znatno pospešuje izcejanje smole. 

2. Uporaba raztopine MgCl 2 in CaClz v HCl daje še boljše rezultate 
kakor čista 25 % HCl. Rartopina CaC12 v HCl povečava donos v primerja,'\Ii _ 
z donosom pri čisti 25% HCl za 20%. 

3. Največji donos daje nemška metoda zarezov:anja ter - med pri
merjanimi 5-, 8- in 14:-dnevnimi presledki - 8 dnevni presledek med zare
zovanji Po mnenju avtorjev pa bi bilo potrebno preučiti še vprašanje, ali 
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ni med 8- in 14-dnevnim presledkom med zarezovanji presledek, ki daje 
večji donos kakor 8-dnevni presledek. 

Iz omenjenega poročila 6 teh poskusili ni razvidna širina zarezovanja. 
Analiza je pomanjkljiva tudi v toliko, ker se je omejila na preučevanje 
donosa 1 cm 2 zarezane površine drevesa in se ni dotaknila donosa vsako
kratnega zarezovanja, čigar povečanju je uporaba kislin v prvi vrsti na
menjena. 

2. POSKUSI SMOLARJENJA S KISLINAMI V SLOVENIJI L. 1949 

Opis dela 

Z gornjimi podatki je razpolagal Gozdarski institut Slovenije, ko je 
1. 1949 začel s preučevanjem uporabnosti kislin pri smolarjenju in je v ta 
namen zastavil prve poskuse. Cilj teh poskusov je bil predvsem. spoznati 
se s tehniko up.orabe kislin pri smolarjenju, pri tem kolikor mogoče do
gnati donos tega smolarjenja in ugotoviti probleme, katerih rešitev zahteva 
.znanstvenIh proučevanj. 

Poskusi so bili zastavljeni pri smolariji Podbrezje na Gorenjskem, in 
sicer na objektu »Nad Gačo« s 495 drevesi in 499 smolinami, kjer se je 
smolarilo že preteklo leto. Ob-jekt je v nadmorski višini 460 ro in na rav
nem terenu. Geološka podlaga je mlajši konglomerat. Tla so peščeno-ilov
nata, globoka, srednje vlažna) porasla z borovničevjem, praprot jo, vresjem 
:in mahom. Objekt tvori čist sestoj rdečega bora (Pinus silvestris) , ki je 
mestoma že precej redek, star oko 80 let, s povprečno debelino drevja 
30 - 35 cm, s povprečno višino 23 - 26 m, z relativno višino krošenj 
l/S - l/s višine drevesa, z 1 - 3 mm širokimi zunanjimi letnicami in z 
0,5 - 1,0 mm š1roko ZODO poletneg.a lesa v letnici. 

Na tem objektu je Gozdarski institut preizkušal dvoje kemičnih sred
stev, ki sta se po razpoložljivih podatkih doslej najbolje O'bnesli, t. j. 
čisto 25% solno kislino in raztopinO' CaCl 2 v 25% solni kislini v koncen
traciji, pri kateri je ' bilo še možne pršenje tekočine z razpršilko. Drevje 
,smo zarezovati po nemški metodi vsakih 8 oziroma vsakih 10 dni, in to na 
širino 1.5 - 2 cm, ki je za to smolarj enje v navadi. Kislino smo pršili s 
stekleno razpršilko. Smolo smo pobirali po vsakem zarezovanju, .in. sicer 
tretji dan po zarezovanju ter jo tehtali zbrano iz vseh lončkO'v iste sku
pine. Za ugotavljanje v,p1iva kisline na izcejanje smole smo na enem delu 
te ploskve izvajati tudi smolarjenje pO' nemški metodi brez uporabe kisline, 
pri čemer smo zarezovali praN takO' vsakih 8 ozir. vsakih 1'u dni, vendar na 
širino 1 cm. Za primerjavo z navadnim smO'larjenjem, kjer se zarezuje 
vsakih 4 - 6 dni, so rabili ostali objekti smolarije Podbrezje. 

Drevje na poskusni ploskvi je bilo razdeljeno v 4 poskusne in 2 kon
trolni skupini. Poskusne grupe sO' štele ok. 100, kontrolni pa 44 ozir. 49 
dreves. Pri prvi poskusni skupini smo zavedli smolarjenje z uporabo či~te 
-25% solne kisline :in z zarezovanjem vsakih 8 dni (varianta a), n.a drugi 
smolarjenje z upoorabo iste 1tisline in z zarezovanjem vsaJtih 10 dni (vari- -
anta b), na tretji smolarjenje z uporabo raztopine CaCl2 'v 25 % HCI in z 
.zarezovanjem vsakih 8 dni (varianta c), na četrti smolarjenje z uporabo 
iste raztopine in z zarezovanjem vsakih 10 dni (varianta č), na peti sino-
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larjenje brez kislin z zarezovanjem vsakih 8 dni (varianta d), na šesti pa 
smolarjenje brez kislin z zarezovanjem vsakih 10 dni (varianta e). Sku
pine drevja so bile med seboj ločene. Za ugotovitev donosnosti vseh teh 
6 skupin smo pred začetkom smolarjenja s kislino izvršili dve kontrolni 
za.rezovanji (dne 9. in 16. V.) na navaden način in primerjali med seboj 
donose posameznih skupin. Pri tem se je ugotovilo, da- obstojajo med do
nostnostjo posameznih skupin razlike, ki bi mogle bistveno vplivati na 
rezultate poskusov, če se pri analizi poskusov ne bi upoštevale. Glede na 
srednji donos zarezovanja na 1 cm obsega drevesa vseh skupin v višini 
1.C6 gr je dala varianta a 117%, varianta b 95%, varianta c 96%, vari
anta č 86%, varianta d 98%, varianta e 103%. Od povprečja zlasti od
stopata varianta as 17% višjo in varianta č s 14% rožja dono~nostjo. 

t& b C č d e 
brez /(0,..1(1",,, 

Grafikon 1. 

Donos 1 cmz s1l1o\ine v ~ramih (Orj~.) 

Dne 24. V. smo zaceli s pršenjem kislin pri zarezovanju. Pri samem 
delu sta se pojavili dve večji težavi, t. j. težavnejše zarezovanje na širino 
1.5 do 2 cm, ki pa so se mu delavci pozneje precej privadili, ter težave v 
zvez!. s pršilko. Prva razpršilka je sicer dobro delovala, vendar pa se je 
kmalu razbila in pozneje ni bilo mogoče izdelati nove, ki bi dobro delovala. 
Zate se je uporabljala navadna parfumerijska razpršilka, ki pa se je dobro 
obnesla. Pršenje s kislino je izvajal poseben delavec, ki je šel za dvema 
delavcema zarezovalcema. Za prš~nje 100 smolin se je uporabila dobra 
polovica dcl kisline. Dne 6. X. se je zaradi nastopa hladnega vremena delo 
končalo. 

Rezultati poskusov 

Po končanem smolarjenju so bile izmerjene smoline na raziskovalni 
pleskvi ter za vsake skupino posebej izračunano : donos 1 cmZ smoline -
kot merilo celokupnega donosa drevElsa v vseh letih smolarjenja, donos 
1 cm drevesnega obsega pri posameznem zarezovanju in poraba časa za 
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proizvodnjo 1 kg smole (strganje skorje, nastavljanje lončkov, zarezovanje, 
pobiranje smole, snemanje lončkov) - kot merilo- proizvodnih stroško'v 
smole. Glede na to, da so posamezne skupine drevja oz. variante pri prvih 
dveh kontrolnih zarezovanjib pokazale večje razlik~ v donosnosti, smo 
gornje rezultate, dobljene - na podlagi, dejanskih donosov, korigirali po 
donosnosti posameznih skupin; v tabeli in grafikonih pa so vnešeni ti "in 
oni rezultati. Iz teh rezultatov posnemamo naslednje: 

Donos zarezovanja pri 50 cm smolini 

Zap. 
št. 

1. Donos 
2. 
3. 
4. 

varianta 

crn~ smolinc nekori~ . j:!r 
% 

kori~. ~r 
% 

Donos zarezovanja pri 50 cm 
smolini 

5. nekorig . . gr 
6. % 
'7. kori~. ~r . 
8. .% 

Letni donos pri. 50 cm smolini 

~ nekorig. k~ 
lQ % 
11. kori,g. k~ 
12. % 

Porabljeno ur za 1 kj:! smole 
13. nekori~. 
14. kori~. 

Legenda: 

abe č CI e 

1,33 1,33 1.19 1.18 1.45 1.57 
93 89 82 lj 100 100 

1.14 1,40 1.24 1.37 1,48 1,52 
77 92 84 90 100 100 

118 107 98 92 75 81 
159 13 t 132 10 100 100 
100 112 t03 106 76 79 
133 143 136 135 100 100 

2,!H 1,.'10 1,67 1.29 1,27 1.13 
136 101 113 87 86 76 
1.70 1,57 1,76 1,48 1,29 1.10 
115 106 119 100 87 74 

0,57 n,M 0,68 0,77 0,76 0,73 
0,61' 0,62 0,65 0,66 0,74 0.74 

Varianta a: 2S%na I--I Cl, zarezovanje vsakih 8 dni 
b: 25%na I-I CI, zarezovanje vsakih 10 dni 
c: 25%na H Cl + C,a C1 2, zarezovanje ,"su,kih 8 dni 
č: 25%na H Cl + Ca C1 2• zarezovanje vsakih 10 dni 
cl : brez kislin, zarezovanje vsakih 8 dni 
e: brez kislin,_ zarezovanje vsakih 10 cl ni 

Oper. smol.: brez kislin, zal'ezcv',lI1jc vsakih 4 - 7 dni 

oper. 
smoL 

50-60 

50-{50 

1,50 

1,50 

().96 
0,96 

1. Donos 1 cm2 smoline je pri srnolarenju s kislinami manjši kakor pri 
obeh kontrolnih skupinah, kjer smo zarezavali brez uporabe kislin in prav 
tako vsakih 8 oziroma 10 dni. To velja tako za nekorigirane rezultate, kjer 
znaša razlika 7 - 25%, kakor za korigirane, kjer je ta razlika 8 - 23%. 
V kaJ.cšnem razmerju Je donos 1 cm::! smoline pri smolarjenju s kislinami 
z istim donosom pri navadnem smolarjenju brez kislin, kjer se zarezuje 
češče (vsakih 4--6 dni), iz poskusov ni direktno razvidno, ker:- zaradi 
premajhnega števila dreves na poskusn~ ploskvi ni bila napravljena takšna 
primerjava. Lahko pa računamo s tem, da je donos 1 cm2 smollile pri 
navadnem načinu smolarjenja zaradi pogostejšega zarezovanja znatno 
manJsl, kakor ga izkazujeta kontrolni skupini na poskusni ploskvi. Dr. 
Kublun je pri zarezovanjih vsakih 14 dni in vsakih 7 dni do-gnal pri sl.ed-
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njem zarezovanju za 24% nižji donos. Če smemo s takšnim znižanjem raču
nati tudi pri skrajšanju roka zarezovanja od 8 - 10 dni na 4 - 6 dni -
kar glede na neke naše prejšnje poskuse ne bi bilo nerealno, bi bil donos 
1 cm2 smoline pri smolarjenju s kislinami vsaj enak, če ne celo nekaj večji 
kakor donos pri navadnem smolarjenju brez kislin s 4 - 6-dnevnimi pre
sledki med zarezovanji. Tako bi bile potrjene izkušnje s smolarjenjem s 
kislinami drugod, po katerih je. celokupen donos drevEsa pri smolarjenju 
s kislinami približno enak donosu pri navadnem smolarjenju brez uporabe 
1uslin. Znatn{) višjega donosa 1 c'm2 smoline pri uporabi kislin, kakor ga 
je ugotovil kmetijsko-tehnološki zavod v Beogradu, naši poskusi niso potr
dili. Domnevati je, da se je pri p;skusih imen{)vanega z9..voda tudi pri smolar
je'nju s kislinami' zarezovalo na navadno širino (do 1 cm), kar je, kakor 
izgleda, sicer pozitivno delovalo na površinski donos, ne vodi pa k cilju. 
kateremu je uporaba kislin prvenstveno namenjena, to je k povečanju do-

"" 

Grafikon II. 

Donos zare7.0Vd'nj:l pri smo1ini 50 cm v gr'amih (Orig,) 

nosa posameznega zarezovanja do mere, ki bistveno vpliva na znižanje pro
izvajalnih stroškov. Ali in v kolikšni meri je pri poskusih v Podbrezjah na 
manjši donos 1 cm2 smoline pri smolarjenju s kislinami vplivalo širše zare
zovanje pri tem načinu (1.5 - 2 cm v primeri z ,l cm pri smolarje,nju brez 
kislin), je težko ugotoviti. 

2. Donos posameznega zareza-vanja na 1 cm drevesnega obsega je pri 
smolarjenju s kislinami precej večji kakor pri smolarjenju brez kislin na 
obeh kontrolnih skupinah poskusne ploskve. Po nekorigiranih rezultatih 
znaša ta razlika'12 - 59%, po korigiranih pa 33 - 43%. Tolika je po 
rezultatih razlika v pdmerjavi s kontrolnima skupinama, kjer se je zare
zovalo vsakih 8 ozir. 10 dni in 1 cm široko. V primerj:avi z navadnim nači· 
nam smolarjenja, kjer se zarezuje vsakih 4: - 6 dni in tudi nekoliko ožje 
(7 - 9 mm). bo razlika nedvomno mnogo večja. Primerjava z navadnim 
načinom smolarjenja na sami poskusni ploskvi, ki bi nann to razliko- naj
bolje pokazala, zaradi že omenjenega premajhnega števila dreves na tej 
ploskvi nismo mogli napraviti. Lahko pa v ta namen izkoriščamQ rezultate 
operativnega smolarjenja pri smolariji Podbrezje, ki izkazuje 50 - 60 gr 
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na zarezovanje ali 1.00 do 1.2'0 gr na 1 cm drevesnega ·obsega. V primer-' 
javi s tem smolarjenjem daje smolarjenje s kislinami, ki izkazuje po kori
giranih rezultatih 2.02 - 2.25 gr na 1 cm drevesnega obsega, pri posa
meznem zarezovanju dvojni donos. 

3. Raztopina CaC12 v solni kislini ni pokazala nobenih prednosti pred 
čisto 25% solno kislino. Po korigiranih rezu,ltatih so donosi pri obeh kermč-

tOl 

<1 b , č d 4 , 

brez l(or81tlure 

Grafjkon III. 

l." 

Q.b e č dar 
po It.orc/(turl 

Letni donos smoline 50 cm v kilogramih (Orij:O 

CI /) , c et ~ I IJ 
. 

eJ. , Q c: C C 

brez korekture' po ko-rekturi 
Grafikon IV. 

Por~ba ur za proizvodnjo 1 kg smole (Orig.) 

nih sredstvih približno enaki, medtem ko so dejanski donosi ,pri uporabi 
navedene raztopine celo IUžji. Rezultat kemijsko-tehnološkega zavoda v 
Beogradu, po- katerem naj bi ta raztopina dala 20% višje donose v pri
meri s čisto 25 % solno kislino, se s temi .poskusi he potrjuje. Smisel upo
rabe tega sredstva je' težko' tolmačiti tudi s stališča fiziologije smolarje-
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nja. Po poro~ilu imenovanega zavoda o teh poskusih naj bi to. sredstvo 
vezalo kislino na les v žlebu ID s tem podaljšalo njeno delovanje. Po iizio
logiji smolarjenja pa je namen kisline v tem, da omrtvi stanke smolnega 
kanala ob njegovem prerezu in s tem prepreči, da bi te stanice s pomočjo 
ozrnoze nabre1mile navznoter v sm.olni kanal in ga takO' zaprle. Kanal se 
sicer sčasoma vseeno zapre, ker se za mrtvimi stankami stvorijo v notra
njosti kanala nove- (izvežki ali tile), ki kanal zopet zapro, vendar pozneje. 
Prav to dejstvo, da se kanal pri uporabi kislin pozneje zapre, je glavni Cini
telj, ki dviga donos posameznega zarezovanja pri uporabi kislin. Nata 
način se namreč smolni kanali v drevesu temeljiteje izpraznijo, s tem pa 
se zopet omogoči močnejši priliv sn0'vi, potrebnih za tvorbo smole, v smo1ne 
kanale. Zaradi tega in zaradi manjšega pritiska smole v smolnem kanalu 

- na stanice tega kanala so podani tudi ugodnejši pogoji za tvorbo smole. 
Potrebno otrpnjenje stank smolnega kanala ob njegovem prerezu nasto.pj 
takoj, ko pridej-o te stanke v dotiko s solrio kislino, ln nadaljnja prisot
nost te kisline v žlebu ni potrebna. Ni pa izključeno, da CaClz kot takšen 
deluje na način, ki pospešuje izcejanje smole. Tega z našimi poskusi nismo 
mogli ugot-oviti; pri poskusih imenoIvanega kemijsko-tehnološkega zavoda 
pa niso bila predhodno izvršena kontrolna zarez.o\ranja, ki bi odgovorila na 
vprašanje, ali je večji donos v skupinah, obdelovanih s CaCI2 , pripisa"ti 
temu kemičnemu sredstvu ali :pa morda slučajno večji donosnosti teh 
skupin . . 

4. Po nekorigiranih rezultatih daje uporaba kislin pri 8-dnevnem zare
.zova;nju sicer večje donose kakor pri lO-dnevnem zarezovanju. Korigirani 
rezulati pa p0'trjujejo splošno pravilo, da JE' tako donos 1 cm2 smoline ka
kor posameznega zarezovanja večji pri daljših presledkih med zarezovanj.i, 
torej večji pri lO-dnevnem kakor pri 8-dnevnem zal'ezovanju. Pri uporahi 
solne kisline je razlika celo razmeroma velika: 15 % pri donosu 1. cm!! smo
line ter 10 % -pri donosu zarezovanja na 1 cm drevesnega obsega. Nelogičen 
sklep nekorigiranih in ta logičen sklep korigiran ih rezultatov nas potrjujeta 
v tem, da je treba tudi na drugih mestih dati več verekorigiranim kakor 
nekorigiranim rezultatom ter da so kontrolna zarezovanj.a pred začetkom 
samih ·poskusov za verodostojnost rezultatov nujno potrebna. V ostalem se 
ta poskusna zarezo-vanja v praksi smolarskih raziskavanj po· večini tudi 
dejansko izvajajo. 

5. Po približ.ni cenitvi - ki zaradi premalo obsežnih poskusov seveda 
ne more biti zanesljiva - je za proizvodnjo 1 kg smole pri uporabi kislin 
potrebno le nekaj manj delovnega časa (računajoč strganje skorje, na
stavljanje lončkov, zarezovanje, pobiranje smole, snem8Jnje lončkov) , ka
kor ga izkazuje smolarjenje brez kislin na poskusni ploskvi. V p.rimerjavi 
z operativnim smolarjenjem: kjer je donos posameznega zarezovanja zaradi 
krajših presledkov med zarezovanji in zaradi nekoliko ožjega zarezov~nja 
znatno nižji, kakor ga izkazujeta kontrolni skupini na poskusni ploskvi, pa 
je poraba časa za proizvodnjo 1 kg smole pri uporabi kislin vsekakor 
mnogo nižja. 

Zaldjuček vseh teh sklepov bi bil, da bi bilo mogoč~ z uvedbo uporabe 
kislin pri smolarjenju poceniti proizvodne stroške smole, ne' bi pa bilo mo
goče znatno dvigniti njene ,proizvodnje, razen v kolikor bi spocenitvijo 
smole mogli zajeti tudi manj donosne sestoje. 
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Kakovost smole 

O kakovosti smole, pridobljene s smolarjenjem ob uporabi kislin, in
stitut nima zanesljivih podatko.v. Analiza prvih vzorcev smole je pokazala 
izredno visok odstotek terpentinovega olja v smoli, kar je bilo, kakor se 
je pozneje izkazalo, posledica premalo pazljivega jemanja vzorcev. 'rudi 
rezultati analize drugih vzorcev vbujajo dvom zaradi razlike v % terpen
trnovega olja med smoid, dobljeno pori smolarjenju s 25% solno kislino, in 
ono, dobljeno pri smolarjenj.u z razto.pino CaClz v 25% solni kislini. Podatki 
te analize pa so naslednji: 

terpentinovo olje % 
kolofonije 
kislinsko število 
vlaga 

25% HCl 
.25.24 
74.76 

126.1 
sledovi 

25% HCI + CaCl2 

19.38 
80.62 . 

129.6 
sledo:vi 

Cl' slaba reakcija slaba reakcija 
Ca' ,slaba. reakcija 

Obe vrsti smole kažeta torej slabo reakcijo na Cl: smola od drevja, ob-
delo.vanega s CaCl2 pa kaže pol~g tega tudi slabo reakcijo na Ca. V koliko 
prisotnost teh kemikalij kvarno vpliva na kvaliteto smole, zlasti v koliko 
more pospešiti kristalizacijo smole pri njeni destilaciji, niso bili izvršeni 
poskusi. 

Vpliv kislin na drevje 

Takoj po prvih pršenjih s kislino je bilo opažati značili1o. rdečenje lesa 
kot posledico delo-vanja kislin na les. Po izjavi delavcev je bil les tudi 
mehkejši, kar se je poznalo po lažjem zarezovanj.u. Ni pa bilo opaženo od
stopanje sk-orje niti nastajanje smolnih mešičkov pod skorjo, ki se po izkuš
njah drugod rado pojavlja kot posledica delovanja jedkih kislin. Temu je 
brez dvoma mnogo pripomogla neškodljiva koncentracija solne kisline ter 
način, kako smo to kislino nanašali na les, to je pršenje namesto močenja 
žlebov s kislino. 

Pro ble mi, kij i h j e pot reb nor e, š iti 

Z izvršenimi poskusi je institut v glavnem dosegel namen, ki si ga je 
bil z njimi postavil, to je, da se je predvsem seznanil s tehniko tega sodob
nega načina dela. Da je to tehniko obvladal in obenem ubral pravilno me
toruko dela pri poskuSIih, dokazujejo rezultati, ki se v glavnem ujemajo z 
dognanji, kakršna so bila dosežena drugod. S temi poskusi je institut odkril 
tudi tiste šibke strani oziroma tiste probleme smolarjenja s kislinami, ki bi 
jih bilo ,potrebno še preučiti pred morebitnim širokopoteznejš.im uvajanjem 
tega načina smolarjenja v praksi. Bodoče naloge Gozdarskega instituta na 
področju uporabe kislin pri smolarjenju bi bila v glavnem naslednja: 

1. Potrebno je izdelati smolarski nož, s katerim bo laže zarezovati na 
potrebno širino (1.5 - 2 cm). Ta problem je že v veliki meri rešen s kon
strUkcijo _posebnega noža z vodilom, ki se bo z ma1enkostnimi popravki dal . 
preurediti v ta namen. 

2. Potrebno je izdelati priročno razpršilko, ki bo delovala brez defek
tov in pri kateri ho mogel delavec opravljati oboje del, to je zarezovanje in 
pršenje, kar je potrebno zaradi ekonomičnosti dela. 
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3. S tema instrumentoma bo potrebno dzvršiti poskusno smolarjenje s 
kislinami večjega obsega z glavnim ciljem, ugotoviti delovne norme in eko
nomičnost dela v primerjavi z običajnJim smolarjenjem. 

4. Potrebno bo izvršiti podrobnejšo analizo smole, p~dobljene z upo
rabo kislin, in zlasti ugotoviti, v kolikšni meri pospešuje uporaba kislin pri 
smolarjenju kristalizacij'o smole pri destilaciji in s kakšnimi. večjimi stroški 
predelave smole je treba računati v tej zvezi. 

IZVADAK 1" 

Upotreba kemijskih sredstava u savremenQm smolarenju 

Autor ,opisuje pokuse upotrebe čiste 25% HCl irasto-pine CaCh u HCl pri 
smolarenju na crvenom boru (Pinus silvestris), koje je vršio Gozdarski institut 
Slovenije na pokusnoj p.Johi u Podhrezju (Gorenjsko) ~. 1949. RezuHati pokusa 
su potvrdil:i, da se izlučivanje smole p'ojedino~ zare(livanja upotrebom čiste 25% 
HCl skoro -podvostruči i da se nešto pordigne i godišnji dohodak smole. Ukupni 
dohodak jednog stabla ost~je u~lavnom isti kan i kod objčno~ smo1slrenja. jer 
se smanji broj z~ezivanja. Zareziv~nja sa 10 dnevnim razmacima su eLa·la na 
1 cm2 kare 6-12% veči dohodak nego sa 8 dnevnim razmacima. dohndrak jednog 
za-rez-ivanja kod 8 dnevnog razmaka je bio 100---103 J:!. kod 10 dnevno,g -pak 
106-112 g, dok je kod običnog smo.Ja.renja 50-60 ~. Rastop-ina CaCb u 25% HCI 
je kod pokusa dala iste rezultate kao' čista 25% HCI, pa se prednost tog kemij
skog sredstV1ar, koju je utvrdio citirani tehnološki zavod ruje potvrdila. Analiza 
smole je dah slabu reakciju na Cl iCa. a upliv obiju kemikalija na kristalizaci)u 
smole nije se proučavao. Kemikalije niso· štetno djelovale na smola-reno drvecc, 
tek kare su poprimi1e značajnu crvenu boju. 

RtSUMt 

L'emploi des moyens chimiques chez le gemmage moderne 

L'auteul' donne d'a.bord un aperyu des recherche3 sur l~emploi des mnycn~ 
chimique chez le ~'!mmage en traitant plus detail1ement les exp'eriences faites 
avec les moyens chimiques en Al1ema~ne par M. Hesseland, H. Kublun et H. 
Splitte;r pendant 193~1938. Il cite ensuite les instructions p'our le gemrnage au 
moyen l'acide chlorhyddque, donnces en Union Sovi6tigue, qui revelent les 
methodes de gemmage en utilisant les ·acides. Enfin. it mentionne at1ssi les expc
ricnces chez le gernmage ,a.ux moyens chimiques, faites en 1948 -par l'Ins.titut chi
mico-technologique de la Faculte technique de Belgrade. selon lesquelles l'emploi 
de ta soluticn de C Cl,) en 25% HCl donnerait un rendement de 20% -plus 61eve 
que l'emploi de l'acide chlorhydr.que 25% seul. 

Puis l'auteur decrit les experiences de l'emploi de 25% Hel et de solution 
de GaCL. en 25% HCl ches le Pin sylvestre, faites par l'Institut de recherches 
forestieres de Slovenie en 1949 SUI" une placette d'essai il. Podbrezje (Haute Car
ni-ole). Le-s resultats des experiences ont confirme le fra~t que le rendement en 
gemme a une seule incision est a peu pres doublc. si l'on erniploi 25% HCl seul, 
et que meme Ic rendernen.t annuel est un peu plus eleve. Cependant, le rende
ment total de l'arbre reste, en general, le meme que chez le gemmage nonnal a 
cause d'un plus petit nombre d'incisions. Les intervalles de 10 jours entre les 
incisions ont dorme sur 1 cm 2 de care un rendement de 6-12% plus 6leve que 
les intervalles de 8 joms; le rcndement des intervalles de 8 jours li. ete de 100 a 
103 gr, celui des intervalles de 10 joms de 106 it 112 gr par rra'PPort a 50-60 gr 

. du gemmage normal. La solution de CaCl., en 25% HCI a donne les memes re
sultats que 25% HCl. Nos experiences ll'ont dooc pas confirme l'a.vu.nta-1.!e de ce 
moyen chlm.ique. constate par le rut Institut de Bel~rade. L'analyse de la resine a 
constate une faible reaction sur Cl et Ca, tandis que l'influence des deux moyens 
chimiques sur la crista1lisation de la resine n'a pas .ete 6tudiee. L'emploi des 
moyens chimiques n a.vit paos de m.auvu.iscs consequences pour les a:rbres gemmes, 
mais les cares seules recevaient une couleur Tougeatre ca;racteristique. 
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GOZDARSKA IN LESNA POSVETOVALNICA 

VPRAšANJA 

10. Odgovori n:a vprašanja 

V prvi številki letošnjega »Gozdarskega vestn.ika\« ste objavili nekaj 
vprašanj, ki zadevajo gozdarsko in lesnoindustrijsko prakso. Pričakoval 
sem tudi odgoiVore. Prosim za poj~o, zakaj niso bili natisnjeni odgo-
vori isto0as.l1'O z vprašanji! D. C. Ljubljana 

11. Sušilnice za gobe 

Marsikatero leto propade v naših gozdovih velika količina užitnih gob, 
ali. pa je kvaliteta nabranih gob poslabtana zaI1adi zakasnelega sušenja. 
Tako sta. oškodovana naša preskrba ln izvoz. Prosim, da mi sporočite, aji 
je pravilen moj predlog, da se naj postavijo sušilnice za gobe n. pr. na 
Pohorju, Pokljuki in verjetno še marsikje drugod. Menim. namreč, da bi s 
sušilnicami olJajša1i nab~ranje gob in o'mogočili pravočasno· in pravhlno su-
šenje tega dragocenega blaga. ' A. F. Maribor 

12. Mlini za smrekovo lubje 

Naše' tovarne ta.nina se trudijo na vse ~retege, da pridejo do surovin. 
Ob tej priliki o~ozarjam na tisoče in tisoče prostornih metrov smrekovega 
lubja, ki ostaja neizkoriščeno in -segnije na gozdnih "posekah. Zvedel sem, 
dru ostane pd izdelavi 1000 m 3 swekovine za 5 vagonov lubja, iz katerega 
bi mogle tovarne producirati tanin, ki velj2j. za izvoz 85.000 deviznih 
dinarjev. Prav preprost račun, ki zajame vsruko~etno izdelav:o smrekoiVih 
blodov v vsej Sloveniji, dokazuje, da izkoriščanje naših gozdnjh zWkladov 
še daleč ni dovolj racionalno. 

Mnogi opravičujejo puščanje lubja iz poletne sečnje z raznimi teža
vami pri spravljanju iz gozda. Zastavljam vprašanje, ali ne bi mogli rešiti 
to surovmo z mlet jem pravilno pos~šenega lubja v go.zdu samem. Zroleto 
lubje bi spravili v gozdna ' skladišča (verjetno bi -zadovoljevale navadne 
lope) in ga v vrečah, zabojih ali pa . kar nasutega v vozove ali kamione 
ob 9uhem vremenu prepeljali na železniške postaje. Tudi vagoni bi lahko 
sprejeli večjo težo' lubja kakor pri dosedanji praks!. Izdelava in nabava 
mlinov sta prav gotovo možni; organizacija ter oprema mletja, vskladišča
nja, spravljanja in prevo·za pa verjetno' tudi ne bosta težavni. 

A. R. Ljubljana 

13. Bal{uIa iz lesa ali iz trstike 

V Ljuhljani sem videl cele g;ore bakule, ki je narejenJal iz lesenih letvic 
in robljancev, povezanih z žico. Začel sean razmišljati o dragocenem lesu 
(po.raben je tudi kot celulozni les) in o delovnih urah, potrošenih za izde
lavo teh bakuJ.. Istočasno pa sem se spomnil obsežnih r,avninskih prede'lov 
Prekmurja, kjer segnije vsako leto ~OIgo trstike in rogoze, iz katere bi 
mogli izdelati nekaj vagonov bakule ob prav toiliki porabi žice kak.or za 
leseno bakulo-; prihnainili pa bi na lesu in 'delovni sili. 

Prosim. za odgovor, ali je moje mišljenje pravilno! V. F. Ljubljana 
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14. Zavuovanje posaje.nih sadik na krasu 

Takoj po izidu »Gozdars~ega vestnika« smo razpIiaJvlj3ili o za.rllrotivi 
in poučni razpr.avi »J esensko "in pomladansko pogozdovanje s saditvijo«, 
ki jo je napisal mg: Jože Šlander. Odslej bomo pravilneje plaruraJi po
gozdovanje s saditvijo in pOSKušali bomo najti take načine sajenja sadik, 
ki so v skladu z razmeI'lami· .POgoodOiVa.Iru,h zemljišč. V tej zvezi. imamo še 
mnogo vprašanj. Za sedaj Vas prosimo za pojasnilo glede zavarovanja 
pos.ajenih sadik. Na str. 13. je v omenjeni r;ruzpravi slika posajene sadike, 
ki je obdana s kamenjem. Tak način zavaravonja, je v navadi po vsem 
krasu že več desetletij. Verjetno je prr-.avilen samo v nekaterih legah, kjer 
kamenje varuje zemlj'o pred burjo :in zadržuje vlago v zemlji pod se.bod. V 
mm.ogih legah pa ta način ne more biti najboljši, ker odseva kamenje 
sončne' žarke v sa.dillko in povzroča čezmerno i..z.hla!pevanje, kar prav lahko 
povzroči, da sadika ovene. F. S. Ljubljana 

ODGOVORI 

9. POdiranje drevja 

Vaše vprašanje je vzbudilo mnogo zanimanja. Mesto odgovo'I".ru v po
svetovalnici hama ohjavili v 3. ali 4. š.tevilki »GoroaJr'Slkega vestni:ka« raz
pravo »Podiranje drevja s sekiro 'in žago«, .kijo je na
pisal ing. Franjo Sgerm, direkto[' G02darskega tehnikuma v Ljubljani. 
Upamo in pričakujelJlo, da hodo tej razpravi sledrlJ.i še članki in dopisi o 
te1miki podiranja :in brigadnem sistemu dela kat napotilo za olajšanj.e na
pornega dela, zvečanje storilnosti, zboljšanje kvalitete izdelanega lesa in 
učinkovitejše varovanje gozdov. Ure li niš t vo 

10. Odgov.oIji na vprašanja 

Že vsa leta, odkar izhaja »Gozdarski vestn:ik«, uvrščamo v »Gozdarsko 
in lesno posvetovalnico« razna vprašanja in jih preko lista zastJaNlj.aimo 
naročnikom, ki rup,rejo ln s:o ;pripr:avljeni dati odgovore. T8Jko skušamo 
zainteresirati čim širši krog teor.etikov :in praktikov in z odgovori nuditi 
psalksi č.im. boljša napotila za konkretno delo. 

Prvenstveno objavlj.am-o odgoiVore, ki jih ,preJ,memo brez posebnega 
vabila. TaJkih odgovorov smo doslej pri.občili < razmeroma malo in zaradi 
tega marsikatero vprašanje ni bilo vsestransko ()So.vetljeno. V primeru, 
100 ne d!obi.mo odgovora po iniciativi. čitatelja samega, povabiml()I naše stalne 
sotrudnik.e ali Ispecialiste, da l13Jpišejo odg1oiVor. Uredništvo pru odgovarja 
načelno le na vprašanja, ki zadevajo ureJanje in upravljanje lista. 

Nav:3Jdno sledi vsakemu vprašanju le eden odgovor. Ob bolj ž1vem· 
so.delo1vanju naročIDkov z listom hi mogli nuditi praksi popolnejša in še 
bolj konkretna napotila za izvrševanje planskih nalog, za zbpUš·anj:e dela 
in zvečanje storilnosti, ako bi dobili na isto vprašanje več odgovorov. 

V tem cilj1:l vabllno vse strokovnjake, delavce, tehn.1ke in inženirje, 
da poštljajo uredništvu odgovore na' vprašanj.a in mO:I'ebitne pripombe in 
dopolnitve k odgOVOrr-Oilll. Pričakujemo. jih zlaSti od članov Društva inže
nirjev in tehniko:v. Uredništvo I 
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KN .• JIŽEVNOST 

PREGLED PERIODIčNIH LISTOV 

»Les« 1950/1, Ljubljana 

Po-ročilo ministra za lesno industrijo Toneta Fajfarja na zasedanju Ljudske 
skupščine LRS - Ing. Viktor Klanjšček: Enostavne žičnice - Janez Gartner: 
N a.vodila za vzdrževanje in gospodarsko upravljanje polnojarmenika - Danilo· 
.Puc: Organizacija dela v lesnoindustrijskih obratih. - Razno. 

»Lt·s« 195012, Ljubljana 

Emil Rasinger (LjubJj.ama): Uporaba ročnih busol v gozdarstvu - Ing. Ru
doH Cividini (Ljubljana) in Miro~lav Prister (Zagreb): Za natančno razpore-
dUev žagnih zob - Jng. France Strojin. (Ljubljana): Uporaba odpadkov taninske 
industrije - Ing. Iva'n Bartl (Ljubljana): Se o eteričnih oljih naših iglavcev - 
Ing. Janko Ženko (Ljubljana): K vprašanju. obdelave lesa z visofrekvenčnimi 
taki (po »Holzmarktu«) - Razno. 

» Narodni šumar« 1950/1, Sarajevo 

Ing. Aleksander TnImic: ))Narodni šumar< v izdanju DIT,a· - Ing. Fazlija. 
Alikalfic: Za visoko produktivllost dela v lesni i.ndustriji - Ing, A. Panov: 
Vzroki propadanja sadik vdrevesnici - Ing. J. Pašalic: Hiter in enostaven na
čin obračunarnja vpona v ja,rmu - Ing. Aleksije Postnikov: Problem planskega 
ostanka (odpadka) - Ing. Branislav lovkovic: Kvaliteta gozdnih gojitvenih del -
Ing. P. Zaric: Razmejitev gozdnega in poljedelskega zemljišča - Bogdan Skopal: 
Sani z ,a;vtom-ats.ko zavoro za traktorsko vlako - A,. Panov: Novo v sovjetskem. 
go.zdars,tvu - A. P.: Nekrolog. 

»Narodni šumar1:' 195012, Sarajevo 

Beseda uredništva - Otvoritev drugeg,a: posvetovanja gozdarske sekcije
DIT-a LR BiH - Govo·r tovariša hJike Jurinčiča, ministra za lesno industrijo - . 
ResoluciJe - Referat: Bo,rba za visoko storilnost dela v lesni industriji - Re- 
ferat: Borba za visoko storilnost dela v gozda,rstvu - Referat: Organiza.cijski 
problemi DIT-a - Diskusija o refe.ratih - Sklepi II. posvetovanja gozdarske 
sekcije Društva inženirjev in tehnikov Bosne in Hercegovine - Družabni večer, _ 

ekskurzija gozda.rske sekcije DIT-a, društvene vesti. 

»N arodni šuma'l' 4: 1950/3-4, Sar~jevo 

Adem Hercegovac, ministe.r za gozdarstvo LR BiH: Pred velikim nalogami - . 
Na kaj je potrebno paziti, da uspe pogozdovanje? - Andrija Gošvind: Tehnika 
resurekcijskih sečenj v zakrnelih ostankih 1istnaUh go.zdov na; krasu (iz nemščine 
prevedel ing. Pavle Fukarek) -:- Jovan StarčeviČ: Značaj tehničnega normiranja 
v le.sni industriji - Strokovno posvetovanje gozdarske sekcije DIT-a LR Slove

nije, zakonodaja. 
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JUNAKI DELA 
VLADISLAV BELTRAM 

Inženir Vladislav Beltram, name
ščenec minis.trstva za ~ozdarstvo FLR 
Jugoslav1ije, je dol~o časa preučeval 
probleme kalcifikacije zemljišč in je 
prišel do značilnih sklepov o vlogi kal
cifikacije v borbi za visok žetveni do
nos. Glede tega. ima že večletne skuš
nje. V gozdni drevesnici na, Braču je 
ugotovil, da je bilo potrebno porabiti 
za zalivanje sadik samo eno tretjino 
vode, ki je bila potrebna pred kalcifi
kacijo. Opazil je, da je bila z upo'rabo 
cestnega blata za gnojenje zemlje v 
Liki kakovost zemljišča tako izboljša
na, da je bil donos pa.,radižnikov tri
desetkrat večji , predvsem zato, ker je 
cestno blato izboljšalo zemljo in jo 
obvarovalo Dred sušo. To cesfno- blato 
pa ni bilo nič dru~cga kakor - apne
nec. 

V naših sladkornih tovarnah osta
ja pri proizvodnji odpadek, imenovan 
saturacijski mulj, ki je odlično apneno 
gnojilo. V posameznih 1Jovarnah se je 
ta dra.~oceni odpadek kopičil in pre
metava1i so ga z enega me·sta na. drugo-. 
Na ta način je saturacijski mulj vcči-

\ noma propadel, nekatere tovarne . pa 
so ga nara-vnost uničevale. Zahvaliti 
še moramo krčevitemu prizadevanju 
fakih ljudi, kakršen je ing. Beltram, 
da je Gospodarski svet fLRJ vse to 
presekal in odporemil ob sodelovanju 
ministrstva za lahko industrijo , FLRJ 
in ministrstva za železnice FLRJ čez 
23.000 v,a,gonov te'ga gnojila na njive 
in polja Srbije. Hrvatske, Slovenije, 
Bosne in Hercegovine. Ing. Beltram 
pravi, da bo na površini 23.000 ha letni 
donos skozi deset let za 30% večji. 

( ~ Rad«, 1950177) 

GOZDARSKO AVTOPODJETJE 
V MARIBORU 

V prvem četrtletju letošnjega leta 
je dosej!10 Gozdarsko avtopo-djetje v 
Mariboru na,jveč uspehov med vsemi 
~ozdarskimi avtopodjetji' Slovenije. Pri 
so proslavili 15. aprila v Ma,riboril, ko 

so· že drugič v tem letu prejeli pre
hodno zastavo republiškega odbora ter 
diplomo glavnega O'dbora Zv'eze sindi
kartov Slovenije. 

S pr-oglasitvijo novih 22 udarnikov 
se je število udarnikov v podjetju dvig
nilo na 40. Priznanje najboljšega šo
ferja prejel Mih ale n k o, najbolj
šega brigadirja pa Viktor Ar ze 11 -

šek, ki se je odlikoval z vzorno Or
ganizacijo dela. 

Vsi člaru kolektiva so se zavezali, 
da bodo zavestno in z vedno večjo 
vnemo izvrševali vse planske naloge. 

DELOVNI KOLEKTIV GG BLED 

Lansko leto je med vsemi delov
nimi kolektiv! gozdnih gospodarstev 
Slovenije pokazal največje uspehe ko
lektiv Gozdnega gospodarstva Bled. 
Na. svečani konferenci dne 27. febru
arja mu je bila v znak priznanja po
deljena prehodna zastavica Centralne
j:!a odbora Zveze sindikatov JUJ;!osla
vije in Ministrstva za, ' gozdarstvo FLR 
Jugosla'vije, ki sta jo izročila član Cen
tralne uprave sindikata lesn.e industrije 
Franc Pip anin pomočnik zveznega 
mirustra za go,zdarstvo ing. Miran Bri -
n a·r. 

Konference so se udeležili na'jboljši 
bri~adirji, vodje, brigad, udarniki, ra
cionalizatorji, zastopniki Gozdne~a ~o
spodarstva Bled, mladinske, sindikalne 
in partijske · or,[!anizacije in predstav
niki Ministrstva za' lesno industrijo. 

Ob tej priliki je bila poudarjena 
velika zmaga na2rajenega delo-vnega 
kolektiva, ki je bih dosežena z bri
gadnim ~istemom dela , in političnim 
delom med gozdnimj ddavci. 

Prehodno zaStavico je prejel v ime
nu delovnega kolektiva Alojz 1 s k -j- a , 
vodja gozdne brigade v Bohinjski Bi
strici. Z redom dela je bil odlikovan 
Ferdo K o roš ec, komandant dva
kratne jurišne brigade: medaljo dela 
pa sta prejel.a, Anton Di jak, vodja 
sekaške bl'iJ;!ade na Pokljuki, in Franc 
Tol Il. r. voda brigade na R0vtarici. 

VEČAJMO STORILNOST ~ KVALITETO DELA 
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o V-PLIV(T GOZDOV NA. VODNI REŽIM 
Ing. Franjo R ain e r (Ljubljana) 

Širša javnost, pa tudi ožji strokovni krogi so v splošnem še vse pre
malo poučeni o kompleksni vlogi gozdo;v v nalŠem celotnem gospodarstvu. 
Vse pr'emalo poznamo velik splošen pomen gozdov ter odvisnost industrije, 
energetskega in vodnega gospodarstva, kmetijs.tva, sploh naeina našega 
življenja in njega-ve kulturne ravni od pravilnega in razumnega gospodar
jenj,a z gozdovi. 

Kakor vse kaže, si pri nas to spoznanje v zadnjemi času vendar že krči 
pot v škoke sloje ljudstva in v kroge strokovnjakov, tebmkov in ekono
mistov; spoznanje namreč, da gozdovi niso le zelea.ri okras naše ožje domo
vine in surovinska baza. za našo lesno industrijo, ampal{ tudi važen regu
lator klime, predvsem pa nenad'oanestljiv regulator naše vodne zaloge, ki 
je podlaga za elektrifikacijo, izgradnjo vodnih prometnih žil in m.elioracij
skih ukrepov za dvig kmetijstva in njegove proizvodnje. Vendar pa je 
potrebno, da strogo ločimo objektivno 'presojo nakazanih problemov od onih 
neodgovornih, škodljivih in celo zlonarnernih govoric in vesti iz ust nepo
učenih aH pa negativnih elementov v mestu in ll1a vasi spričo naših dam.aš
njHl naporo.v za čimprejšno izgraditev socia.litzmla, ki je nujno povezana 
z današnjo plansko nalogo izkoriščanja gozdo·v. Taki negativni ele'menti 
vidijo v naši današnji planski eks.ploataciji gozdov že uničevanje osnovnega 
gozdnega fonda in mu pripisujejo kot p.osleddco že vsak ekstremnejši vre
menski pojav, pa naj si bo to suša v letih 1947 in 1948, ,ki je zajela velik 
del evropskega kontinenta, ali pa že vsak jačji veter ali lokalni naliv z 
morebitnimi škodljivimi posledicami, čeprav so taki vremenski pojavi de
jansko le posledica gibanja in ravno.vesja p·rirodnih sil v ozračju, ki se 
često dogajajo v merilu vse zem~ljske oble. 

Razrn.otriti hočemo objektivne in dognane, z znanstvenimi raziskovanji 
potrjene p'Odatke o vplivu gozdov na vodni režim v gozdu in izven njega. 
Iz takih ugotovitev morajo slediti določeni zaključki in stID'ernice ne samo 
za gozdarstvo, temveč za vse one gospodarske panoge, katerih se tičejo 
in kakor daleč pač segajo posledice teh vplivov. 

Ravno socializem, k.aterega gradimo z izrednim poletom i.n s skupnimi 
napori vsega delovnega ljudstv.a, je tista doslej najvišja razvojna stopnja 
družbenega reda, ki edina omogoča rešitev nakazamih kompleksnih pro
blemov z gospodarskim planiranjem v izključnem interesu skupnosh. V 
kapitalističnem družbenem redu je rešitev ta.kih kompleksnih problemov 
v celoti praktično llerešljiva zaradi križ aji ačih se interesov vplivnih posa
meznikov ali interesnih skupin vladajočega ralZreda.. Navzlic temu, da se 
ravno v razvitih ka:pi.taldstičnih državah že desetletja vršijo znanstvena 
razis.kovanja in praktični poskusi v navedenem področju, vendar: vidimo, 
da se reševanja problemov samih lotevajo, le delno. 

Značilna je nedavna izjava nekega visokega lameriškega funkcionarja 
-- gozdarskega strok.ovnjaka nekemu našemu gozdarskemu strokovnjaku, 

. češ -da nam zavida vse naše možnosti za povzdigo gozdo,v in reševanje 
gozdarskih problemov, ker smo strli okove kapitalizma. Tako je v Ame-
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riki, klasični deželi kapitalizm:;l., klasične buržoazne demokracije, kjer še 
vedno nimajo zakona o gozdovih, kj.er gozdovi še d8Jndanes dejansko pro
padajo, ker ·so prepuščeni najbolj roparskemu načinu izkoriščanja po ve
likih kapitalisti6nih družbah kljub temu, da je ravno Amerika doživeh_ 
zadnja desetletja velika prirodna opustošenja kot posledico takega ropar
skega načina izkoriščanja gozdov 1n poljedelske zemlje. Lesna zaloga v 
ZDA se je samo v zadnjih 30 letih zmanjšala za 40%. Po taki rorparski 
eksploataciji opustošena gozdna zemljišča za kapitailista niso več intere
santna; ker pomenijo zanj samo še gospodarsko breme. Zato jih kapita
listi po apustošenju prod!=tjo clržaJvi, s čimer prehajajo v breme skupnosti -
reci delavskemu razredu. L?Stninska pravica gozdnih posestniko.v, v tej 
deželi bahave buržoazne demokracije, ni omejena z nikakim zakon
skim ali pravnim predpisom, . z nikahlm oblastnim poseganjem v pravico 
do pOipolnoana prostega razpolaganja z gozdom in tudi ni. ·n1kakd.h predpis-ov. 
ki -hi lastnika prisilili k trajnemu načinu gospodarjenja z gozdovi in Jr 
pogozdovanju. Vloga državnih gozdarskih nadzornih oblasti se izčr,pav2. 

le v daj\alnju nasvetov, strokovne pomoči 1n. subvencij, če jih lastnik gozda 
zahte.va, ter v tem, da skušajo na razmeroma maj.hnih površinah državnil1 
go zd'O'v , ki pa imajo le 5-10% celo.tne p.roizvodne k 8Jp acit ete, z vzornim 
gospodarstvo·ro dajati primer in vzgled praV1ilnega g'lojenja go'zdov. 

, Tudi v drugih kapitalističluh državah ne mo.rejo vskladiti za.motan.ih 
in navzkrižnih problemov ter interesov .f}.,rivatnill kapitalističnih skupin L"1 
veleposestnikov z enotnim interesom vsega ljudstva. To velja za ZJaikoniL 
poj:av k8Jpitalističnega družbenega sistema v vsem gospodarskem udejstvo
vanju, torej tudi v gczdarstvu kljub 'naprednejšim zakonom in predpiso:n 
o ravnanju z gozdovi, ki so v veljavi v nekaterih državah. 

Zato So izzyeneli glasovi posameznikov in nauk iz prakse, ki je po
kazala mnoge kvarne posledice p'G-grešnih načinov gospodarjenja z gozdovi, 
kakor tudi izsledki znanstvenih raziskov~alnih del in navsezadnje nauk iz 
zgodovinskih dogajanj zaradi pre:padanja gozdo,v in rastlins·ke odeje v 
m·~ogih krajih sveta kot klic vpijočega v puščavi, ker v pogojih kapit3." 
lizm?- ni mogoče reševati zamotaJlLih kompleksnih g·ospodarskih problemo~.r. 

Samo v socializmu z njegovim planskim gospodarstvom, ki rešuje vs:) 
gospodarsko problematiko enotno v blaigor skupnosti, so podane osnove in 
pogoji za rešitev vprašanja vLoge in namena gozdov. ne samo kot zakladnice
lesa v obliki industrijske surovine, temveč v prvi vrsti kot najpomembnej
šega prlrodnega rezervoarja padavinske vode, ki zadržuje moča, uravnava 
enakomerno odtekanje vode s planins·kih predelOV, ščiti. tla pred erozijo 
in hudournišikm delovanjem trganja sveta in odnašal11j.a kamenja in grušča 
v reke, kjer gradim0 ogromne hidrocentrale za elektrifikacijo in industri
alizacijo naše socialistične domOivine, plovne kanale, melioracije za dvig 
kmetijske .proizvodnje, torej dela, ki služijo gospodarskemu in kulturnemu 
dvigaJ)ju našega ljudstva. 

Že niši prvi gozdarski zakonski predpisi po osvohoditvd. in izvršeni 
socialni revoluciji ter zakon tO petletnem planu poudarjla!jo te 2ma~ilnosti, 
ki dajejo smernice za tako razv·ojno ·pot našega gozdarstva. Naloga uašib 
ljudskih oblasti in nj.enih strokovnih organov pa je in bo, da s strogim 
izvajanje'ID zakonskih določil in ukrepov .postavljene cilje tudi dosežejo . 
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Današnje stanje naših gozdov in go·zdnih zemljdšč je kaj žalostna de
diščina prejšnjih družbenih redov. Odstranitev te dediščine in njenih kvar
nih, ponekod celo pogubnih posledic, izholjšanje nwših gozdov, predvsem 
pa zboljšanje in dviganje proizvodne sposobnosti gozdnih tal, ·pa nikakor 
ni lahka in hitro izvedljiva naloga. To bo težka naloga še bodočih rodov, 
predvsem pa strokovne in ,organizacijske sposobnosti našega gozdarskega 
kadra. in gozdarske stroke sploh. 

Kako deluje gozd kot prirodni vodni rezevoar, je lahko spo-znal vsakdo, 
ki j'e doživel neurje s ploho v odrasTem, do.bro sklenjenem gozdu. Lahko 
se je prepričaj o resn~čnosti ljudskega pregovora, da v gozdu dvakrat 
dežuje. Spočetka moči dež vrhove dreves, medtem ko je pod njimi suho. 
Ko pa; je zWlaj zopet posijalo sonce, pada voda z dreves v debelih kapljah. 
T,o se dogaja zaradi tega, ker curlja deževruca preko neštevilnih zaprek 

Slika 1. 

Pla.nnramski posnetek grebena Tosca (1024 rn) v Po1hograjskih Dolomitih. -
Visoko v hribih ležijo posamezne kmetije. Razkosani gozdovi delno pokrivajo 
podnožja pobočij, medtem ko v višjih legah prehajajo v pašnike. Na doIa-m.itni 
podlagi se hitro razvija tajna erozija. Celo pobočje pre.da-čuje iuazito hudourniško 
}J-odročjc Y neposredni bližini Ljubljane. Spada v vodozbirno področje .Gra.daščice 

(Foto: F. Rainer) 

od lista dO' lista, od vejice do vejice navzdol, dokler ne kapne na tla. Na 
tleh zadeva deževnica na drug sistem om, IDi- zadržujejo njenO' odtek.anje. 
V naravne~ gozdu, kjer se ne gr,albi stelja, so go-zdna tla pokrita s plastjo 
listja, trohnečih ostankov lesa, z blazinicami maho;vja i11 Ušajev. Ta plast 
pomeni naravno oviro skozi. katero roda le počasi ponika do prsti (hu
musa), skozi plast prsti pa še bolj počasi do rudDinske (mineralne) pod
lage. Vendar se niti .tu ne 'konča počasno poJ1ik,a;nje- vode v globino. Skozi 
mrežo razpok1m, špranj in luknjic. si voda polagoma utira pot do spodnjih 
nep,repustnih plasti in podzemeljskih zal-og ·podtalne vode. 

Šele čez dolgo časa po nevihti se vrača padavinska voda zopet na 
zemeljsko površje v obliki izvirko.v, .ki .napajajo: potoke ln. reke. čim daljša 
Je -pot posameznih dežnd..h kapljic od trenutka, ko SO padle na zemJjo, pa do 
njihove združitve v curek na površini zemlje, t€1m več časa je treba, da 
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pride pod zemljo do izvirka ali pa da se na površini napravi p.rvi potoček. 
Zaradi tega je pa tudJ tem pravilnejše cdtekanje vode v vodotokih, tem bolj 
se izravnavajo razlike v nihanju vodostajev v času pomla.danskih visokih 
vod, poletnih neviht in jesenskega deževja. Zato se dragocena voda bolje 
izkoristi za proizvodnjo električne energije v hidirocentralah, bolj. enako
mez,no teče v vodnih prometnih kanalih in lažja je borba. s pop-lavami. -, r 

Zaradi i,zrednega pomena, ki ga ima :m;stlinska odeja, predvsem pa 
gozd in način gospodarjenja z gozeli in poljedelskllni zemljišči v zvezi! z 
razvibo hidrotehniko in z vodnog.ospodarskimi vprašanji sploh, vršijo v 
mnogih državah že desetletja znanstvena preučevanja o vplivu go~ na 
vodni režim. - , 

Že ,pred petdesetimi leti so začeli švicarji (Engler) z znanstvenimi 
illletOO21nll proučevati vpliv gozda na odtekanje vo.de na posebnih iZločenih 
poizkusnih terenskih 'Objektih. Po prvih objavljenih izs,lecUdh teh razisko
vanj (Ertg'ler 1919), so jim sledili Amerikanci (B~tes in Henry), Japonci 
(Hirata) , Holandci na Javi, Rusi v Transkavkaziji (Roš-in), čehi (Vajek) 
in drugi. 

Rezultati vseh teh raziskovanj nam kažejo, da je treba zadrževati 
padavinsko vodo že v gorah, v gorskih gozdovih, kar olajša borb; s popla
vami v nižinah, na drugi stnani pa omogoča bolj gospodarsko izkoriščanje 
v;()-cie in vodne sile. Delo-vanje gozdov ni samo' v tem, da blažijo brzino 
pov:.ršins'kega odt-ekanja padavin. Mnogo dragocenejša lastnost go-zda je to, 
dia kot ogromna goba vpij.a in zadržuje velike količine Viade. 

Kar se tiče vpliva go.zdnatosti določenega vodozbirnega območja na 
'odtekanje .padavinske vode, razlikujemo sledeče glavne probleme: 

1. vpliv na celotni letni odtok vode, 
2. vpliv na stanje visokih vod v vodotokih, 
3. vpliv na stanje nizkih vod v vodotokih, 
4. vpliv na razvoj erozije in prodnosmost vodotokov in 
5. vpliv na mno.žino in čistost vode vizvirkih. 

Ce lot n a o d t o· čna mno z 1 n a vod· e kakega vodotoka bl 
bila dragocen krite-rij za presoj:Q njegove vodne sile, če bi se mogla vsa 
zajeti v umetnem jezeru in njeno enakomerno odtekanje po volji uravnati. 
Drugače pa odteka večji del visokih vod neizkoriščen in je vrednost vodne 
sile vodotoka podana v glavnem po količini in stanju nizkih vod. 

Kar zadeva odtočno m..l1ožino vo'de, kažejo pOV1prečni rezultati v švici, 
kjer so poc4'tebne razmere precej podobne našim, sledečo bilanco izgube vode 
(po Englerju) : 

a) izguba vode zaradi izparevanja na rastli:p.ah 
b) izguba vode zaradi izparevanj:a na tleh 
c) izguba vode zaradi transpiracije rastlin 

skupaj 

v gozdu 

15% 
5% 

20% 

40% 

na planem 

10% 
24% 
6% 

40% 

Ti švicarski podatki (Engler, 1919) izhajajo i!z pro.učevanj na dveh 
vzporednih poizkusnih objektih; od kate-rih je eno področje popo-Inoma 
zaraščeno z gozdom (Sperbelgraben), pri drugem (Rappengraben) pa znaša 
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gozdna površina samo 35%, medtem ko je ostala površina pašnik. Po teh 
podatkih od/teče torej 60 % padavinske vode bodisi pOjvršins]{,o. ali pa po
nikne v tla in odteka pod zemljo ter zatO' ni vidna nobena razlika v celot
nem odtoku iz go.zda in iz pret~no :planega področja. 

Po novejših po'roči1ih O' podobnih .r.a.ziskovanjih v Čehoslovaški (Valek 
1935), prav tako iz dveh vzporednih raziskovalnih področij, od katerih je 
eno področje (Kychova) 93% zaraslo'z gozdom, medtem ko je drugo pDd
roČje (Zdechovka) popolnoma brez go.zda, pokrirtQ1 večinoma s poljem 
(45%) in pašniki I( 40%), pa znaša povprečno celotni odtok vode iz go.zd
natega področja 42 %, iz planega podr'očja pa 49 %. Pri tem je letni odtok 
vode odvis'en od višine letnih pada:vin ter odstotek odtoka raste sorazmerno 
z večjimi letnimi padavinami. Odtod pa varira tudi med letom: 

a) ·poleti in jeseni. pade 62 % celoletnih padavin, odtok pa znaša iz 
gozda 40 %, iz planega 46 % ; 

b) pozimi in spomladi pade 38% celoletnih pad'atvID, odtok pa znaša 
iz gozda 95%, i·z planega 85% 'padavin us·tte~nih letnih dob. 

Nižje zračne temperature in zaradi tega znižanje blapenja in trans
pir'acije rastlinstva so vzrok, da odteka v hladni letni do.bi nesorazmerno 
več padavin. ' 

Odtekanje snežnice se zakasni v gozc1nat~ področju za 3-5 dni, 
dnevni maksimum. oc1tekanja pa za 3-6 ur. Pri tem je razlika v dnevnih 
nihanjih v.odostajev znatno manjše v vodotoku iz go;zdna.tega področja. 

Najn.ovejša raziskovanja v švici (Burger 1943) in v Amer1ki (Bates, 
Henry) so tudi pokazala, da odtek-8J iz gozdnatega področja povprečno 
5 % manj vode kako·r iz plane.ga, ker so izgube v gozdu vendar večje, in 
sicer zair'adi močnejšega izparewmja (evapo·racije) in močnej~ega izhla
pevanj.a (trans-p:iracije) go·zdnega rastlinstva. Do.ber mešan gozd po·rabi 
namreč 20'0-300 mm letnih padavin .samo za transpiracijo, kar pa velja 
le za humidna (vlažnejša) kJimatska področja. Razen tega zadržuje go.zdno 
drevje mnogo vode v svoj.em vejevju, iz katerega hitreje izparevla. Po švi
carskih podatldh (Engler) se zadržuje v vrhovih in vejevju smrekovih 
.lIl jeiovih gozdo.v 19 %, v bo'r'Olvju 27 % J v bukovju pa le 5 % celo letnih 
padavin, kar znaša za tamkajšnji povpreček 15% IMi 240 mm padavin. 
Vsa ta voda sploh ne dospe do tal, temveč ilzhlapi že na drevju. Po drugi 
strani pal voda hitreje odteka s ·paš·niških in golih površm, zato ima manj 
časa za izparevanje in je zato, razumljiva razlika 5% izgube na celotni 
količini odtoka vode iz gozdnatih vodo:zbirnih področij v prime!'i s povr
širk'VIDi, ki niso obnas-le z gozdom. 

Iz navedenega torej vidimo, da odteka v našem klimatskem pasu 
50-60% 'padavinske vode deloma po P0vršitrui., deloma pa ponika v tla in 
odteka podzemno.1 

1 V aridnih ·(sušnih) pokrajinah, kakor na p-r, v nekaterih predelih Make
donije, v Madžarski, južni RUoSiji in nekaterih dr:ta'vah Amerike, če izvzamemo 
ekstremne pojave v puščavah. pa znašajo izgube vode zaradi izp·arevanja celo 
80-90%, medtem ko- znaša odtok vode samo 10-200/0; z,ato morajo zel.o previdno 
gospodariti z vo-do, ki služi Za namakanje dragocenih poIjedelskih kultur, ali z.a 
p!ridobivanje energije. Visoke ,izgube 1'ode zara.di iz.parevanja poskušaijo zmanjšati 
z goojenjem posebnega rastlinstva, ki bi porabilo manj vode in bi p.ri tem s svojo 
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Slika 2. 

Greben Grmade (sz) v Polho~rajskih 

Dolomitih. Propadanje ~ozdov na račun 
pašnikov na strmih pobočjih ima za 
posledico površinsko zliv:anje padavin
ske vode, živahno delovanje in širjenje 
erozije, čegar posledice so sporadične 

povodnji in zasipavanje potokov 
. (foto: R. Rainer) 

Slika 3. 

Detajl pobočja iz Polhograjskih Dolo
mitov. Erozija ·na dolomitu se razv~ja 
.zaradi nazadovanje rastlinske odeje, 
uničenja gozda in pretirane paše. Me-
1ioracija zemljišča je možna le z za
gr;adbami brazd in jarko-v ter s pepIe
tanjem melišč pred pogozd0vanjem 

(Foto: F. Rainer) 

Vpliv gozda na stanje visokih -vod v vodotokih 
se pojavlja na neposreden in posreden način. N ep osr edtno učinkuje gozd 
na visoke vode zato, ker zadržuje v vejevjiU precejŠIle množine padavin, 
ki zopet izparijo. Prav tako zadržuje površ~ gozdnih tal z neštevilnimi 
ovirami, kakor odpadlimi vejami, listjem, iglicami L dr. prehitro pOiVYšinsko 
6dtekanje vode. Zato del vode lažje ponik3J globlje v tla, ostala .pDvršinska 
voda pa se počasneje steka v jarke. Val visoke vode v vodo toku se 
torej ne zmanjšuje samo v absolutni količi1I1i, temveč tudi relativno, ker 
se odtC?'k vode pocr-azdeljuje na dajši čas. 

Posredno vpUva gO'zd na ublažitev visekih vod, ker ustvarj,a rahla in 
zelO' prepustna gezdna' Ua, v katera zelo lahkO' predira padavinska voda, 
medtem ke na slabo prepustnih pašniških tleh voda zelo hitro odteka po 
površini. 

Z znanstvenimi· raziskavanji je dokazano, da so gozdna tla ne glede 
IlJa svojo geološko podlago v vsakem primeru mnogo prepustnejša za po-

_ nikanje vode kaker PO'ljedelska zemljišča. Posebno velika razlika pa je 
v tem o,ziru med g.ozdom in pašnikom, kjer tvorijO' tanke koreninice plitek 
:in zelo gost pletež, Ici močno otežkeča penikanje vede. Dognano je, da 
prepuščajO' dobra gozdna tla 10-30 krat tudi d6 50 krat več vode kakor 

mcčno odejo vendar v zadostni meri ščitilo zemljišče pred erozijo. Zato se ni 
čuditi, če se iz takih krajev poja,'lj,a 1jo celo obtožbe, češ da porabi v aridnih 
pokrajinah gozdna ve.~etaci.ja so-razmerno preveč vode za svojo rast in da zato 
gozd ni več pr.imcren. Tako skrajno merilo \' zmernih klimafskih pasovih z 
zadcstnimi padavinami ne prihaja v poštev, ker go-zd s svojo malenkostno večju 
porabo vode nc vpliva bistveno na celotni letni odtok vode, pač pa zelo močno 
vpliva v ostalih Yažnih vprašanjih yodnogo~spodarske.~a značaja. 
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pašnik. Zato je v gozdnatih področjih mnogo več studencev, kakor pod 
cna1timi pogoji v negozdnatih in je po:vršinsld 'odtok vode pod. enakimi 
pogoji mnogo-manjši iz gozda, krukor iz planega 'ozemlja. Tudi pomladansko 
-kopnenje snega poteka v gozdu mnogo ugodneje kakor na planem. NajnQ
vejša raziskovanja (Burger 1943) dokazujejo, da ponikne 100 mm vode v 
dobra gozdna tla že v 1-2 minUtalI, na pašn.ikib. pa šele po 1-5 urah! 

Po izvršenih vzpo-rednih meritvah med dežj.em je odteklo s pašnikaJ že 
. ,pri 10 mm padavin 30-40% vode, po površini, 

" 50 mm 60 % " " 
)) 100 mm l' 70-80 % " " " 

.rriedtem ko na dobrih gozdnih tleh ni odtekla niti ena kapljica vode! Ob 
neVihtah in nalivih pa lahko naraste količina ,odtoka iz negozdnatega pod-
ročja tudi na 100%. -

Prepustnost dobrih gozdnih tal je torej do 50 krat večja, 
z grmo,vjem obraslih tal še 17 Mat večjla' 
in gnojenega travnika še 14: krat večja 

kakor prepustn{)st degriadiranih tal tipi-čnega zanemarjenega pašnika,' kar 
je dognano s poizk,usi po-iUkanj.a vode na številnih zemljiščih raznih tipov 
in na različnih geoloških podlagah. 

Tako visoko propustnost in v zvezi s tem naj:večji vpliv na razvijanje 
visokih vod pa imajo samo dobro negovana gozdna tla. Zanemarjeni, čez.
merna, izkoriščani gozdovi, pašniški goz&ovi in z odvzemanjem stelje osiro
llnašena tla pa izgubljajo te dragoicene las.m-wsiti in potrebujejo desetletja 
za obno,vitev svoje rahlosti in prepustnosti. 

Novejša pedološka razisko-V:Chl1ja SO pokazala (Ulehla, 1947), da gozdna 
tla zelo hitro izgubijo navedene lastnosti, če so izpostavljena soncu. S 
posekami razgaljena gozdna tla, izpostavljena soncu, izgube poloiVico So\roje 

Slika 4. 

Posledice erozije v vodozbirnem pod
ročju se kažejo v vodotokih. Nevaren 
hudoumik Mačkov potok pri Polhovem 
gradcu je prizadel že mnogo škode. 
Struga potoka je polna grušča, ki ga 

Vi-soka voda o-dnaša v Gradaščico 

(Foto-: F. Rainer) 

Slika 5, 

Posledice korozijskega delo,vanja vod
nih tokov. Podrivanje obrežij po- hudo
urniku zaradi vijuga"stega vodnega toka 
v neo-dpornem svetu (n-atplavine). Za
radi pretirane paše ogolelo vodozbirno 
področje v porečju Južne Mo-rave 

LR S-rbija (Foto: F. Raine-r) 
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sposobnosti za vpijanje (imbicijo) in zadrževanje (retenzijo) vlage. študij 
imbibicije zemlj'išč po avksografični metodi dokazuje, da sprejemajo v suhem 
stanju zagreta tla po ponovni ,ovlažitvi mnogo manj vode kakor nezagreta 
tlia,. Za prakso so ta dognanja zelo važna, , ,ker kažejo, zakaj je prišlo v kra
jih, 'kjer so bile izvršene velike sečnje gozdo.v, do. katastrofalnih poplav, 
kakršnih prej niso poznali. Krivulje avksografov to jasno pokažejo: na 
poseki. se razgali sloj humusa in črnice, izpostavljena sončni pripeki absor
bira črnica toploto sončnih žarkov in se zagreje celo čez 60" C. S tem pa 
se zniža sposobnost vpijanja in zadrževanja vLage, po vrsti humusa, celo 
6 krat. Če se na taka zemlj~šča vlije hud naliv, nastane poplava Zl8.ir'adi 
sodelovamja treh važnih faktorjev: 

1. ploha udarja nepos·redno tla, ki so brez zaščitne go.zdne odeje, voda 
zbija površino tal; 

2. zemlja vpija vodo mnogo počasil1eje kakor normalno v gozdu (brzina 
imbibicije se zmanjša), Z'ato. odteka več vode po površini; 

3. zaradi zniž-anja maksimuma imbibicije odteka mnogo večja količina 
vode. 

Na tak način nastaja pri nalivih koncentracija površinske vode v 
mnogoštevilnih curkih, ki razbrazdajo zemljišče in odnašajo: zemljo. Na
slednje deževje zadene na že oslabljeno zemljišče, zato se proces upadanja 
retenzijske sposobnosti tal zelo, hitro razvida. 

Z neposrednim sončnim osvetljenjem gozdnih tal pa, nastO'pa tudi ne
povratno izločanje kosmičev ko.loidnih sno.vi. Na ta način se ?m-anj'šuje 
aktivna površina gozdnih tal, tako da se zmanjšuje njihov.a sposobnost 
s'{Jrejemanja (absorpcije) vode. študije o vpliv anju svetlobe na koncentra
cijo vodika v prsti sO' pokazale, da moo.javaj6 celo yisakohumozlla tla pod 
vplivom sončne svetlobe ali pa ultravioličnih ža!1kov v laboratoriju s'vojo 
regulativno sposobnost dOl vodikoiVih ,alIi hidroksilovih iontOlv. V praksi nam 
to pojasnjuje, zalraj se pojavlja plevel na posekah in o.golelem gozdnem 
zemljišču in zal{aj se tako. slabo p.q..mlajujejo go:zd.ne drevesne vrste na t~eh, 
ki so izpostavljena sončnim žarkom. 2 

Vsi ti podatki nam dokazuj~jo, kakO' globoke kemične in fizikalne 
spremembe lahko pOiVzroča v g.ozdn1h tleh poseganje človeka v tako. občut
ljivo naravnQl združbo, kako.r je gozd .s svojo zamonano orgaruzirano sestavo 

. gozdnih tal ~n kako globoko vpliva način gospodarjenja z gozdom na režim 
vode. 

Največ vode upi'jajo gozdna tla pri krawh, hudih nalivih, posebno izza 
suše. Pri dolgotrajnejših padavinah se st:O'pnjema zmanjšuje ta &pOSobn05t 
gozdnih tal, vendar je celo. pri zasičenosti retenzija vode v gozdu mnogo 
večjai kakor na plane:m. 

V splošnem pa velja, da sO' na poskusnih objektih pokazali maksimalni 
vodos.taji v vodotoku z gozdnatega področja za 30-50 % ružje vodostaje 
kakor v vodotoku s planega ozemlja, in sicer pri visokih vodah ob 
nalivih, dO'lgotrajruh deževjih in v času kopneg.a snega pri odjugi, Gozd 
vpliva torej izredno ugodno na blažitev visokih vod v vodotO'kih, ker se val 

2 S1.ične podatke so dobili tudi ameriški ekolo~i za- naravno prerijsko zem
ljišče, ki v naravnem stanju up-ijo. desetkrat več vode kakor neko!ikokrat preoran!) 
in zopet zasajeno zemljišče. 
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naJvlSJe vode zniža in časovno raztegne. V tej točki. se strinjajo tudi 
izsledki razis,kovanj v Ameriki in na Japonskem, čeprav izhajajo iz pOPJI
noma različnili klimatskih razmer vodnzbirnih področij. 

Vpliv gozda na st .anj ·e nizkih vod v vodotokih 
Medtem ko povzroča pojavljanje visoke vode v vodotokih predvsem po
večana količina vode, ki odteka po površini zemljišča" se nizke vode. v 
vodotokih napajajo predvsem iz podtalnice in ponikajo'Če vode, -ki prihaja 
na zemeljsko površje v obliki studencev in izvirkov . 

Stanje nizkih vod je zato odvisno v prvi vrSti od geoloških razmer, 
konfiguracije terena ter odnosov količine padavin in izhlapevanja v zbirnem 
področju vodotoka. Globoki sloji grušča in grobelj na razpokanem 
skalovju omogočajo ponikanje velikih količin padavin v globine, kjer se 
nabirajo velike-podzemne zaloge vode, ki lahko napadajo vodotoke v sušnih 
obdobjih. N.asprotno pa plitke gornje plasti na vodonepropustni podlagi 
ne morejo sprejeti vase mnogo vode in zato v sušnih obdobjih zaloge pod
zemne vode kmalu poidejo. 

Konfiguracija vodozbirnega področja igra pri tem tudi bistveno vlogo, 
ker odteka na strmi.h pobočjih pnvirja površinsko' mnogo več vode kakor 
v ravninah. Blagodejen vpliv gozda se kaže predvsem v površinskem od
tekanju vode, ki je na strmih gozdnatih · pobočjih mnogO' manjše kakor \ 
na gelih pov,rši1J.ah. . 

Kar zadeva podtalnico, so v Rusiji (Otockij) .i meritvami dognali, da 
je njena gladina pod gozdom mnogo globlj.a kaker v sosednem stepnem 
predelu. Razlika v gladini podtalnice je znašala cele 1 meter, ker g.ozd 
črpa in p-o~abi mnogo več vode kakor stepna travna vege1JaiCija. Tudi na 
Norveškem so ugotovili, da se je po ebsež·ni sečnji gozdov na golo močno 
dvignila gladH}.a podtalnice. SliČ!na 80 poročila iz Francije, MadžJi3JI'ske in 
Indiije. Vendar vse kaže, da je ta pojav tip~čen za ravnine, kjer podzemna 
vooo nima močnejših tOtkolv. Pri nagnjenem terenu, kjer se podtalnica stalno 
giblje, niso opazili razlilie v gladinah podtalnice v gozdu in na planem. Zato 
smemo trditi, da mo:rej:o posebne geofizikalne lastnosti spodnJih zemeljskih 
plasti popolnoma izločiti vpliv gozda na gladino podtalnice. 

Dejstvo, da leži gladina podtalnice pod gozdom so~azmerno globlje, 
se pojavlja pra:ktično sa\mo v oruh krajih, kjer je keličina letnih padavin 
do 600 mm. Razlika v glebinah podtalnice pa se izgubi pri letnih padavinah 
nad 800 mm.. Pri še obilnejših letnih padavinah se to- razmerje lahko celo 
obrne v ko·rist gezda. Pri obilnih padavinah gole površine (pašniška in ob
delana zemljišča) ne morejo_ sprejeti niti od daleč teliko vode kakor gozd. 
Zato je na pr. "v Beskidil1 (čSR) gladina p{)dtalnice v gozdu mno-go- višja 
kakor na obrobnih poljedelskih zemljiščih (Ulebla 1947). 

Razen tega izhlapeva v plan.d.nskem ,gozdu mnogo več vlage v ozračje 
kakor na poljedelskem zemljišču. Na baJ načim. je omogočena lažja konden
zacija megle in nizkih oblakov, kar povzroča lokalen dež in stvarjanje 
obilne rose. 'Tako se zadržuje Vioda v lokaln.em kroženju in jo vetrovi ne 
morejO' tako lahko odnašati kakor med golim zemljiščem. Planinski gozd 
ohranja vodo mnogo bolje ln jo. v lokalnem krogotoku večkrat i:z;korlsti 
kakor bližnja poljedelska zemljišča. 



Na vprašanje, ali so. nizke vode manjše v go·zdnatih ali negozdnatih 
krajih se tOlrej ne da preprosto odgovoriti. Meritve v nekaterih suhih 
pokrajinah ~weta pričajo celo proti gozdu. V evropskem umerjenem kli
matskem pasu je dokazano naspro,tno, da so nizke vode v vodotokih 
in golih področij precej nižje· kak,OII' v vodotokih iz gozdnatih področij 
V Švici so dognati (Burger 1943), da je znašal vodni odtok ob suši s pod
ročja, kjer je bilo še 30% p.ovršine pod gozdom, peti dan suše 80 %, deseti 
dan 64%, dvajseti dan suše pa samo. še 55% odtoka z vzporednega pod
ročja pOIp:ornoma obraslega; z gozdo.m. Podobne podatke 8-0 dobili v čSR 
(Vilek) , da je namreč pri p01etnih nizkih vodah odtekalo dnevno za 45% 
več vode z gozdnatega področja kakor z nego.zd!natega. Pri tem je značilno, 
da r.azlika v nizkem vodostaju občutno raste pri daljšem trajanju suse. 
Stični sO' podatki za zimske nizke v-ode, ker zamrzne zemlja na prostem 
mnogo prej in globlje kakor v gozdu. 

Značilnosti v vodotokih iz nego.zdnatih področij kažejo naslednji 
p.odatki, ki so jih dobili pri preučevamju v čS;R CVarek) : 

a) celotni letni odtok vode je za 7 % veeJi 
b) m.a!ksimalni O'dtok vode je za 56'0 % večji, 
c) minimalni odtok. vode je za 45 % manjši, 
d) prooonostnost vodotoka pa je 21 krat večja kakor v vodotoku 

vzpoTedneg.a, z gozdom popolnom~ obraslega; podr-očj·a pod enakimi pada
vinskimi razmerami. 

Ti podatki zgO'vorno pričajo, kako Vlažna je gOtZdna odeja za izravnan 
režim vodotokov, posebno še za ener.getsko gosp~darst;v;o. 

Vpliv gozda na erozij-o in prO'd'onostnost vodo
t o ko v. Za vodno gospodarstvo ima prodonosTIo.st najmanj tako velik 
pomen kakor .količina vode v določen~m vo dotoku. Visoke vode, ki ne 
plavijo mnogo maJteriala, sO' razmeroma manj nevarne kakor prodonosne 
reke, Iti povzročajo ogrD'mno škode daleč navzdol ob svojem taku izven 
ožjega povirnega ponročja. Od prodonosnosti vodotokov je predvsem od
visno, kako dolgo se lahko ohranijo ob rekah zgrajeni akumulacijski bazeni 
za ene·rgetske in melioracijske namaJkalne namene. 

Vprašanje ero·zije in p-rodonosnosti je v največji meri povezano s pr.o
blemom površinskega odteka.nja vod v vodozbirnih področjih. Z zvišanjem 
prepustnosti tal se pospešuje pon.ikanje padavinske vode in snežnice v 
zemljo, po.vršinski odtok se zmanjšuje na minimum; tako d<31 se zmanjšuje 
naraščanje vode, obenem pa tudi erozija pobočij :im izpodkopavanje vodnih 
korit. 

ErO'zija· in prodonosnost vodnlh tokov sta dalje odviSni od geološke 
sestave hribin in topografsItih razmer zlivnega področja ter od načina 
gos.podar-jenja z gozdovi in ostalimi kulturami, t. j. od načina izko'riščanja 
rastlinske odeje. 

Iz prejšnjih pO'jasnil smo videli, kako velike so n. pr. razlike v poni
kanju in hitrosti površinskega: odtekanja pada.vinske vode med zanemar
:ienim planinskim pašnik om in llegovanim gozdom z dobro ohranjeno plastjo 
stelje in humusa. Taka tla so 30-50 krat bolj prepustna za vodo kakor 
pašniška, kjer se čezmerno pase. Raziskovanja o vplivu nagiba pobočja 
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il1 ras.tlinske odtije na površinsko odtekanje in 'erozijo v področju velike 
dolinske pregrade Norris Dam (Amerika) so dala sledeče rezultate: 

Vrst~ kulture % eroclira,ne površine pri nagibu pobočja 
0-15% 16-30% preko 31% 

nezorano, zapuščeno 
poljedelske kulture 
pašniki 
gozd 

polje 5 26 36 
15 29 31 
15 24 26 
967 

Na planem se erOZIJa zelo pOJaca z rastočo strmino zemljišč, med tem ko 
v gozdu strmdna pobočja tako rekoč ne igra vloge, erozija je majhna in 
še ta po večini zaradi vode, ki dere iz goličav nad gozdom. 

Podatki iz drugega področja Amerike kažejo odvisnost med rastlin
stvom, površinskim odtekanjem vode in erozijo (Burger 1943) : 

Vrsta kulture % površinskega erozija 
odtoka padavin ton/ha 

a) neobdelana zemljišče l8 94 
b) obdelano polje 13 34 
c) travniki in livade 3 1 
d) gozd 1 0.2 

Vidimo torej, kako škodljivo vpliva obdelava zemljišč in paša na str
IDi,h pobočjih na po;vrŠinsko odtekanje vode in erodiranje in kako dobro 
veže zemljo rastl.:inska odej.a, posebno še g.o-zd. 3 

Kakšen .poguben vpliv na vodni režim in na razvoj erozije v gozdJl 
ima steljarjenje, s.o pokazala preučevanja v Ameriki (Lowdermi1k). Na 
pobočju z na.gibom 301) je bilo ugotovljeno, da je površinslro odtekanje vode 
v gozdu, kjer je bila stelja popolnoma odstranjena, 3-30 krat večje kakor 
v gozdu z naraVno plastjo stelje, istočasno pa se je začela pojavljati rua 
razgaljenih tleh erozija, ki je bila 5-6000 krat večja kakor v gozdu, kjer 
ni bila, odstranjena stelja. 4 

3 V Ameriki so ~nvestirali 2 milijardi dolarjev v zajezitve rek. Izračunali 
so, da ho pod današnjimi pogoji zasuto z naplavinami 

v 1- 50 letih 38% pre~radb 
v 50-100 24% 
v 100-200 21 % 

v več kakor 200 17% 

Zelo zanimivi So tudi sledeči švicarski. podatki o 
marjenih pašnikov na odtekanje 111 ponikanje vode: 

y 8-letni ~ozdni kulturi je prepustnost tal 
v 15 " 
v 20.. .. ' " 
v odrastem ~ozdu 

kakor na zanemarjenern pašniku. 

vplivu pogozdovanj zane-

že 5 krat večja 
" 12 krat večja 
" 20 krat večja 
" 130 krat večja 

4 Zaradi uničevanja naravne rastlinske odeje so nastopHe v raznih drža.vah 
Severne Amerike katastrofalne posledice. V teku zadnjih 100 let je bilo- na ta 
način' izgubljene več plodne zemlje, kakor je nastane z naravnim preperevanjem 
v 1000 letih. Plodnost poljedelskih zemljišč se je znižala na polo'vico, Samo v teku 
zadnjih 25 let odplavljajo reke vsako leto v morje povj}rečllo poldru,go milijardo 
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Velik delež pri pDspeševanju odtekanja 'vode, širjenju erozije zemljišč 
ter odnašanju materiala v korita po·tokov imajo razni strmi kolo.vozi, mreže 
raznih steza po p'o:bočjih, v gozdnatih predelih pa še vlačenje in s.puščanje 
lesa po strmih pobočjih in strugah ja.rkov. Prav' tako je škodljivo prosto 
puščanje živin.e na pašo po strmih pobočjih, kjer se 'pod težo živine trga 
ruša. Dobro je znana tipična slika zanemarjenih planinskih pašnikiO!V z raz
predeno mrežo stezic, ki so nastale zaradi pretirane paše." 

V hudourniških področjih ima gozd največji pomen za zaščito tal pred 
er02li.jo, odnašanjem materi.ala in usedanjem pobočij. V visokih in strmih 
plarunskih legah zadržuje gozd vsaj delno tudi grušč in skalovje prihaja
joče iz leg nad naravno gozdno mejo, ki bi ga golo zemljišče sploh ne moglo 
zadržati. Zato mora gozdarstvo skrbeti, da bodo planinski gozdom dobro 
negovani, da se bodo ' hudourniška področja urej.ala in pogozdovala za zni
žanje erozije in prodonosnooti. Čeprav ne moremo preprečiti visoke vode 
samo z gozdo.vi in pogozdo;yanji v zlivnih področjih, je vendar vpYiašanje 
znižanje prodoJlJosnosti vodotokov ena najvažnejših nalog tako tehnikov 
kakor tudi go·zdarjev in agronomov. 

VpI i v g o zda TI a k oli č' ino inč i s. t o· s t vod evi z vir kih. 
Pri tem vp,raŠlanju moramo ločiti dva problema: 

1. kako vpliva go.zd na izdatnost in trajnost vrelcev in 
2. kakšen je vpliv gozda na čistost studenčne vode. 

Izdatnost in vzdržljivost izvirkov sta odvisni predvsem od geološke 
podlage, topografske b blike področja in letne porazdelitve padavin v po
virju, od prepustJlOsti tal in deleža po,vršinskega odtoka vode, ker se stu
denci napajajo samo s padavinsko vodo, ki pon:hlca v zemljo. Del VOde, ki 
ponika v zemljo, .ostane v tleh vezan kot v'laga! ki se s kapilarno silo zopet 
dviga na površje. Ostanek vode pa pomka v globlje zemeljske plasti, kjer 
se zbira kot podtalnica in izvira ko.t studenčnica. 

Ko-liko vode more prodreti v globlje zemeljske plasti in tvoriti .pod
ZEmne vodne zaloge, je odvisno predvsem .od geološke formacije vodozbir
nega področja. Ti odno_si so na.vedeni že v .predhodnem opisu vplivov na 
stanje nizkih vod. Na strmih pobočjih, ·pri zadostnih padavinah in globokih, 

ton plodne zemlje, kur pomeni samo na razto·pljenih rudninskih snoveh 20 mili
jonov ton fosforja., kalija in dušika. 

To porazno bilanco od čas3J do časa še poslabšujejo viharji prah Il, kakor' n. pr. 
v sušnem obdobju 1932-1934. Samo v enc:m letu so odnesli viharji v področju 
reke Mississippi s polj ISO milijonov ton plodne zemlje, večinoma naravnost v 
morje . V nekoliko dneh je biJo. uničenih 4 miEjone hektarj~v dobrih poljeddskih 
zemljišč. Pravijo, da bo eozija načetih zemljišč naraščala z ~eometr.ično pr-ogresijo. 

Zato je bila o-rganizirana v ZDA velikopotezna služba za borbo proti er07.iji 
))So.u conservation service« in ie osnovana nova tehnična stroka :<'soil conser
vation enginee.rin.!!«. L'stanovljeni so bili ·.mnogo§tevilni raziskovalni zavodi s 
stptina.mi poskusnih objektov in tisoči strokovnjakov. V mllot!ih drevesnicah 
go.jijo posebne vrste r·astlin za vezanje zemljišč. Na poskus.nih objektih preučujejo 
razne načine rešitve problema bio·loške in gospodarske skladnosti z naravnimi 
pogoji pokrajine.. Pri teh delih sodelujejo geologi, pedo·logi, mikroklimato.Jogi, 
ekonomisti. tehniki. botaniki. aQ:ronomi, Qozdarii in geometri. CUlehla 1947). 
. !) V ČSR so ocenili, da je bila v planinskih predelih na ta način ·znižana 
produktivna površina pašnikov za 55-60% in da zar:a.di 'tega erozija takih zemljišč 
p.ospešilo narašča. 



prepustnih tleh vpliva gozd ugodno tudi na studence. So pa tudi primeri 
vodozbirnih področij s plitvimi, vodonepro;pustnimi sloji, kjff je vpliv gozda 
pri · manjših padavinah negativen, to pa zaradi večje lastne porabe vode. 

Kar zadeva vpliv gozda na čistost studenčnice, je pa nesporno, da 
-dajejo izvirki. v gozdnatih po·dročjih skoraj vedno čistejšo vpdo kakor oni 
iz ·področij poljedelskih kultur,' kjer je večja mOžnost Zia onečiščenje vode 
v tleh. Znani pa so primeri, ko je zadost~}Vala že samia ,prepoved paše, da 
se je ruša zarastla in je izboljšana travna ·odeja v nekaj le·tih že odpravila 
motno vodo v vodu.vodih. Izkušnje pa učijo, da v starih, sklenjenih gozdih 
studenci niti v največjih sušah na usahnejo. () 

Na vodni režim najidealneje deluje pragozdni tip sestojev in gozdnih 
tal, ki ima kot celota najbolj razvite sp'Osobncsti sprejemanja in zadrže
vanja (retenzije) vode. Samo na eni 300 letni jelki so .našli 200 kg lišajev, 
ki pri nalivu za;d:ržuje najmanj 200 litrov vode. Zato je v starih gozdovih 
prijetno vlaž'en zrak tudi v največji poletni vročini in njihovi studenci tudi 
v najhujši suši !ne usahnejO'. 

Planinski gozdovi, ki so nekdaj tvorili strnjene velike komplekse pa 
dandanes niti od daleč več ne predočujejo tako idealnega st.anjaJ v vodo
gospodarskem oziru. V področjih nižjega gorstva so bodisi popolI1ioma iz
krčenl, ali pa raztrgani v manjše komplekse s sestoji, ki niso polno· zaIrasli. 
Na velikih površinah nekdanjih gozdov se razprostirajO' dandanes planinski 
pašniki, kjer je zemljišče v teku desetletij in celO' stoletij jako degradh~a.lo. 
V nižjih in ugodnejših legah ležijo polja in travniki hribovskih kmetij. 
Go-zdovi so se morali vedno umikati človeku ter njihovi živinoreji in ob
delavi zemlje. To je zahtevalo naraščanje p,rebivalstva po naravnih biolo
šldh zakonih. Struktura zemHjišč v vodozbirnih pOldročjili se je zato zelo 

. spremenila, in sicer v škodo nekdanjega izravnanega vodnega režima. 
Razkosanje strnjenih gozdov je imelo kvarne posledice predvsem za 

same gozdove. Naravna zgornja meja gO'zdov se je pomaknHa navzdol, 
zaradi česar je često ogrožen celo obstanek go·zdov v višjih, eksponiranih 
legah. V razkosanih malih g.ozdih je uničen'31 značilna in pomembna gozdna 
mikroklima, ki jako pospešuje gozdno proizvodnjo. V odprtih gozdih je 
močna cirkulacija zraka, odprt je pristop vetru, ki povzro-ča močnejše hla
jenje in trans.piracijo r~stlin ter izsuševanje go.zdnih tal. Tako je onemo
gočen blag.odejen vpliv go-o/dov na klimatske ekstre:me. Z 'meritv8Jmi so tudi 
dokazali, da taki manjši gozdovi slabo priraščajo. 

Zm . .anjšanje gO'zdnatosti v nekaterih planinskih področjih in n~lZkos1.

vanje gozdnih kompleksov sta vzrok, da je zmanjšana pOIvršina tistih ~m-
1jišč, ki v vodnogospodaTskem ,ozim zadržujejo- naj:večje količin.e vode, 
zmanjšujejo brzino odtekanja in tako regulatorne vplivajo, na odtekanje 
vode. V tistih pokrajinah, kjer so v veliki meri izsekali gozdove, se silno 
širi erozija zemJjiŠč in se močno, razvijajo hudourniki. ' 

V mnogih deželah, kjer imajo manj padavin kakor pri nas, pri tem pa 
visoko razvd.to kmetijstvo, kakor n. pr. v nekaterih državah Severne A.fue
rike, v Srednji Evropi pa 11: pr. na Češkem, se ta vp'rašanj~ pojavljajo v 

(\ V področjih .izsekanih go.zdov na Slovaškem so s primerjavo. starih 
kart u~otovili, da so se v z.adnjih 200 letih ponekod pomaknili studenci že Zu 
300 metrov niže kakor so bili nekdaj. Stične podatke so ugotovili tudi v .švici. 
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zelo ostrih oblikah. Zato ni i:udno, da že očitajo hidro tehnikom, češ da so 
s nepremišljenimi melioracijami in regulaCijami vodotok-orv ~e pospešili 
izsuševanje obsežnih pokrajin, ker so s tehničnimi uJr.repi še hitreje 'o.dva
jali dragoceno vodo. Očitajo jim, da so kot tehniki in računa-rji premalo 
upošteVali prirodne pogoje rasti posa:r;ne,znih rastlinskih združb. Šele tako 
pogubne posledice nerazumno izvedenih regulacij, kakor je izumiranje 
celih kompleksov nižinskih logov in pojavljanje polsterpnega; rastlinstva 

Slika 6. 

1ipil~en razvoj e;ozijc na ogolelem zemljišču zaradi površinskega spiranja zem
ljišča. Ostanki nekdanjih hrastovih gozdov v vodozbirnem področju služijo še 
za pridobiv1flJnje vejnika za živinsko krmo . .Mesto gozdov zavzemajo slaba polja 
in degradirani pašniki. Površinsko zlivanje in odtekanje vo,de povzroča erozijo 
zemljišča v brazdah. Slika iz zJivnega področja v porečju Juine Morave LR 

Srbija (Fot o: F. Rainer) 

namesto nekdanjih bujnih livad, so prisilile hidrotehnilie, da priznajo na
pravljene napake ter iščejo sodelovanje fito'cenologov in ekolo.gov za zaščito 
primarne rastlinske proizvodnje. 

Š'e mnogo prej k;akor nesmotrno delo hidrotehnikov je v mnogih evrop
skih držav':l,h začel po'gubni proces propadanja gozdov kot po~ledica napač
nega gosPO(' a.rjenja, torej po laivdi samih gozdarskih strokovnjakov.; Pred 
Jtakimi 100 kti so nemški gozdaI'Ski teoretiki na podla;gi svojih matematično 
točnih računov propagirali nov nauk »0' najvišji zemljiški renti« in naj-
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višjem donosu iz gozdov. S t,em togi,m naukom je pruski duh že takrat 
vplival na gozdno gospodarstvO' v velikem delu Evrope in delno tudi pri nas, 
nakar je začelo izena~evanje gozdov za celo stoletje pr;ej nego je nacional
.socializem začel in poskušal z zloglasnim izenačevanjem (Gleichschaltung) 
Evrope. 

Frepričani Q pravilnosti eksaktnega nemškega nauka o Il!3Jjvečji donosru 
vrednosti gozda so začeli takratni gozdarji vneto in velikopotezno sno,vati 
monokulture smreke in bora na ogromnih golih posekah. T.aJke kulture so 
izgledale kc.kor v{)jaško vežbališče s s.tro;g1nl redom enako starih dreves v 
izravnani.1-:l vrstah. Smrekove sadike so na neprimernih, izsušenih tJ.eh posek 
poginjale zaraili sončne pripeke in pomanjkanja vlage. Potrebno je bilo 
stalno dopolnjevanje nasado'v z novimi sadikami, dokler končno le ni uspelo, 
da se je mlada kultura sklenila. 

Vsa.ko protinaravno nasilje rodi končno odpor, očiten ali pa prikrit. 
Tudi v tem .primeru se je priroda! kruto m<8.Š č evala. TaJki nenaravni, enolični 
gozdovi na neustreznih rastiščih so postali žrtev raznih bolezni, gniIobe, 
vetrO'lomov in snegolomov ter leglo škodUi vega gozdnega mrčesa;. Gosti 
n.asadi s stisnjen:imi vrhovi niso' prepuščali dovolj zraka in vlage do tal, 
zaradi česar se je grm.adi1a plast suroveg-a humusa. Iz kislega nerazpadlega 
sUT'Cve.ga humusa" nastajajoči vodik je iz tisk al hranlji-ve snovi iz zgornjih 
talnili pI/asti v vedno globlje 'sloje, kjer jih smreka s svojim plitkim kore
ninskim sistemom ni mogla več doseči in čr,pati v sv.oje asimilacijske or
gane. Na ta način tudi ni. bilo ' več mogoče, da bi .se te hr.anljive snovi 
z odpadanje:m iglic povrnile na tajno površino kot naravno gnojilo. 

Težnja po znižanju pro:ltzvodnih stroškov in po poenostavljanju po
gozdovanja., gojenja in negovanja sestojev in izkoriščanja gOlZdov je vodila 
k načinu gospodarjenja s sečnjami na golo, ki. je dajalo pri krajši obhodnji 
večje dc,nose, razen tega pa še donose od preredčevanj. Vendar ti visoki 
donosi prve an druge generacije enoličnih umetnih smrekovih ali borovih 
gozdov niso bili, trajni, temveč so se začeli zmanjševati ob istočasnem na
raščanju proizvodnih stroškov. Najbolj pogubno pa je to, da je izredno 
hitro napredovalo slabljenje p~oi.zvodne sp~obnosti rastišč. 

Takrat, pred 100 leti, še niso mogli predvidevati, da se bo narava tako 
kruto maščevala nad umetnimi gozdovi smrekovih monokultur, ki So· bile 
zasajene izven smrekovih prirodnih rastišč. Takrat niso mogli previdedvati, 
kako bodo taki gozdovi trpeli od raznih ujm ter raznili živalskih in rast
linskih zajedavce~ ... ·) niti ne, da bodo gozdna tla v tako usodni meri izgubila 
svojo plodnost zaradi vedno hujšega zakisanja in uhajanja hranljivih snovi 
v nedoseženo tamo globino. V tau.rratni dobi So bile vede o rastlinski fizio
Jogiji, ekologiji.in cenologij.i, klimatologiji in. pedologiji še zelo nerazvite, 
ali pa jih sploh še ni bilQ; zato se seveda niso mogle upirati gozdarskim 
strokovnjakom~matematikom, ki so svoje teorije in račune gradili na 
podlagi uspehov) dosežt;.nih s smrekovimi g.o-zdi na njihovjh prirodnih ra
dtiščih v planinah. 

Napake, napravljene v poljedelstvu, se pokažejo praviloma še v istem 
letu. Napake v gozdnem gospodarstvu pa se pokažejo šele č.ez 80 ali 10'v let, 
zato 'jih občutijo šele poznejši rodovi. Če pa se delajo naparke, kakor SO 

jih delali v gozdarstvu skozi nekoliko rodov, istočasno na velikih površinah 
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ln v mnogih državah na temelju računsko sicer pravilne, vendaor biološko 
zgrešene domneve, p-otem pomeni to milijarde škode ZaJ cela desetletja. 
Kar pa zadeva pogubno znižanje proizvodne sposobnosti takih gozdnih zem
ljišč, trajajo te posledice lahko še celo stoletje. 

Tako usodno, S tako globokimi in dolgotTajnimi posledicami kakor v 
vodnem in gozdnem gospodarstvu, se ne mOore grešiti v nobeni drugi gospo
da'rski panogi. V malokateri drugi veji človeške dejavno'sti nosi znanost 
tako težko mqralno in materialno odgovornost kako'!' v gozdarstvu. Za 
gozdno gospodarstvo dandane~ ne more več veljati opravičilo kakor nekdaj, 
ko prirodoslOovje še ni bilo tako razvito kakor dandanes. 

Za ohranitev naših gozdov in njihovo izboljšanje je za vsako rastišče 
izredno važna praJvilna izbira drevesnih vrst in ustrezne zmesi. V tej smeri 
predpisuje tudi riaš zakon o petletnem planu razvoja gospodarstva pred
vsem gojenje ustreznih mešanih gozdov. Zato je treba tudi v tem pogledu 
uveljaviti avtor1teto ljudskih ·oblasti in njenih organov. Potrebno je, da 
se za posamezna gozdna področja ugotomjo tipi rastišč in zanje določij-o 
~~trezne drevesne vrste. Samo na ta način lahko LJadržujemo in polagoma 
zboljšujemo trajno proizvodno sposobnost gozdnih rastišč." 

Povečanje gozdne proizvodnj~ ostane vedno ena od osnovnih nalog 
gozdarstva. Ali za razliko od zastarelega enostranskega pojmovamja 
gozda mora moderno gozdarstvo skrbeti predvsem za nego gozdnih tal, ki 
so dragocenejši element .goz;da, kakor se.c;toj, saj i1najo vi~jo in trajnejšo 
vrednost od saroeg2. gozdnega sestoja, ki je s s.vojo lesno zalogo vred le 
prehodnega značaja. Zaradi višjega gospodarskega pomena gozdov stremi 

. socialistično , plansko gos.podarstvo k racionalnejšim metodam. uporabe :in 
predelave lesa., k racionalizaciji lesne industrije in k skrajni štednji z 
lesom. 

Zaradi širokega gospodarskega pomena in višjega poslanstva gozdov 
je bil v naši nuvi gozdaTS~i zakonodaji revidiran tudi pojem varovalnih 
gozdo.v, ker je potrebno, da se -razširi tako pojem kakor tu~ površina varo-

.. Druge pred,nosti mešanih gozdov je odk.ril po osemletnem preučevanju 
F. G. Gustaf.son 1943 1. Pri raziskovanju hitrosti razpadanja odpadlega listja 
posameznih vrst ~ozdnega drevja je dogmt1, d~ p·reperijo i,glice mnogu hitreje, 
če so pOll'l.eŠalle z odpadlim listjem, kakor Da same/ brez primesi. Prav tako pa 
prepereva tudi listje, na primer bukovo, mnogo hitreje, če je pomešano z j~licami 
kako!' pa brez te primesi. Po izsledkih Gustafsona se skrajŠia p-roces razpadanj~1 
mešane stelje listjA in iglic v gozdu skoraj za polo-vico časa. Ta presenetljivi pojav 
tolmači Gustafson tako, da se poJavlja pri razkrajanj.u iglic kisla, pri razkrajanju 
listja pa bazi čna reakcija. Zaradi bazične reakcije listja vrše nie.~ov razkroj samo 
hakterije, ki uspevajo v takem okolju, medtem ko razkraja,io igli<.:e j:!liYice in 
plesni, ki optimalno usp'tvajo v kisli reakciji snovi. Če se pomešajo iglice iu 
listje, se v zmesi medsebojno nevtralizirajo baze in kisline; zato y takem nevtral
nem okolju dobro uspevajo tako bakterije kakor .tudi glivice in plesni. S sodelo
f anje'm teh in on.ih se zelo pospešuje proces razpadianja listja in iglic. 

Na ta način se vračajo hrunljive snovi iz produktov razkraja ~istja, in igEc 
mnogo hitreje v gozc!na tla, proces preperevanj!\. ~ozdnc stelje in njena preosnov.a 
v humus se zelo pospešuje; tako nastali humus upija mnogo več vode kakor 
sarilo nepreperela stelja, posebno še. če je ta samo iz !i~tja ali samo iz iglic. 
ker se sprijema v piasti', ki zelo slabo prepuščajo vodo, pač pa pospešujejo tvorbo 
surovega humusa. Mešani ~ozdovi torej odločilno pospe.5ujejo mikroretenzijo 
gozdnih tal in zato niso pomembni samo za ~ozdno proizvodnjo. temveč tudi 
za vodno gospodarstvo. 
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valnih go.zdov. S stališča vodnegn gospodarstva je potrebno priznati
varovalni značaj vsem gozdom v vodozbirnih območjih močnih izvirkov, na 
neustaljenih pobočjih in na strminah, kjer se prenaglo zliva voda. Za zava
rov3Jnje gozdne proizvodnje je potrebno izločiti varovalne gozdne pasove 
kot zaščito pred vetro-'\Ti in izsuševr91Iljem go>zdnih zemljišč prav tako, kakor 
so potrebni goroni. zaščitni paso-vi za zavarovanje poljedelskih z~jjŠč. 

Posebno kategorijo go-zdo;v tvorijo zaščiteni gozdovi, ki se izločijo za 
namene znanstvenih razisko-vanj, zaradi estetSIkili ailii zgodovinskih razlogov 
in pa gozdovi, ki služijo za oddili in okrevališča. Taki zaščiteni gozdovi so 

Slika 7. 

Detajl zemljišča iz gornjega področja (s1. 6.) - Zadnji okleščeni hr-asti kot 
ostanek nekdanjih gozdo.v. Zaradi intenzivne paše propada zadnja travn~ odeja 
n<l! zemljišču. Površinsko odtekanje vode v curkih povzroča vse globlje vzporedne 

brazde in popolno ogolitev zemljišča (Foto: F. Rainer) 

lahko popolni ali delni rezervati. Popolni rezervati so talki izločeni gozdni 
predeli, katere popolnoma p.repuščamo naravnemu razvoju, brez kalkršnega 
koli poseganja v delovanje na.tTavnih sil. Potrebno bi bilo, da se taki zašči
teni gozdni predeli zaradi svojega pomena za gozdno ln vodno gospodar
stvo izločijo v več krajih. V njih moremo zasledovati nemoteni naravni 
razvoj gOlldnega rastišča in naravni vodni režim. Z njimi se omogoča pri
merjava z gospodarskim gozdom v enakih ali J?odobnih legah. Rezervati 
hodo potrebni za študij mlademu strokovnemu kadru, gojencem gozdarskih 
strokovnih šol in študentom gozdarskih visokih šol. Če presodimo velik 
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pomen in visoko vrednost ta .. 1tih ra7jskovanj za zn anost ter za gozdno .. 
gospodarsko in vodnogospodarsko prakso, potem izločite.v 'omejenih goz~
nih površin za rezervate pač ne more pomeniti pome.mbnejše izgube površin 
za gozdnO' proizvodnjo. . 

Površinsko odtekanje vode zadržuje najbolje star, prezrel gozd z de
belimi plastmi listja, humusa in preperelih organskih snovi na talni po
vršini, torej ,.sestoji pragozooega tipa. 

Vendar se ta idealna podoba go·zda s stalisča vodnega gospodarstva 
ne krije s pojmom gos.podarskega gozda, določenega za proizvodnjo . lesa. 
Puščanje dreves preko njihove sečne zrelosti pomeni škodo za pro~odnjo 
lesa po količini in po kakovosti. 1 Zato mora vodno gospodarstvo , .popustiti 
od svojih želja. po idealni obliki gozda, ki ustreza najpopolnejši prirodni 
l'etenziij vode. 

Druga zahteva vodnega gospodarstva, da se morajo pogozditi vse goli
čave na :absolutnih go~dnih tleh in slabo zarasla gozdna zemljišča, pa se 
popolnoma ujema z inter€jSi gozdarstva. 

Ostaja še nerešeno vprašanje pogozdovanja tistih r.elativnih gozdrilh 
zemljišč, ki jih v hriboVitih krajih in v višji:h planinskih pasovih obdelujejo 
na ekstenziven način, posredno pa s tem škodujejo tudi obrobnim gozdo,vom. 

~ličave, ki so pri nas ostale. kot dediščina iz prejšnjih časov, so tudi 
izven področja krasa, na strmih terenih, plitvih in skalnatih pohočjih; to so 
zemljišča, siromašna s hran1jivimi snovmi in gibljivimi tereni. Vsa. taka 
zemljišča se morajo pogozditi, ne samo ~aradi pov~čanja gozdne proizvod
nje, te:myeČ v pryi vrsti za zaščito :interesov vodnega gospodarstva. Kakor 
je potrebno, da. j~ skrbno obdelan vsak košček poljedelske zemlje in se tru
dimo, da z modernimi metodami dvignemo kmetijsko proizvodnjo za kritje 
osnovnih življei1jsk~h potreb ljudstva, prav tako moram;o stremeti, da nain 
bo vsak košček gozdnih tal proizvajal lesno gmoto za rastoče potrebe široke 
·potrošnje in razvijajoče se lesne indu.s.trij:e, predvsem pa, da nam bo. vsa;k 

. kvadratni meter go·zdnega zemljišča zadrževal čim več vode, da iz gozdnega 
zemljišča ustvarimo čim pOl{)olnejše prirodne rezervoarje vode, ki jo·. bodo 
Jn6g1e naše hidro centrale najracionalneje pretvoriti v neštete kilovate 
električne energije za razvoj industrije n~e socialistične domovine. 

Razume se, ' 'da je iz klimatskih in splošnih ekonomskih ' razlogov iz
ključeno, da bi se moglo vprašanje visokih vod v' naših rekah rešiti samo 
s pogozdovanjem. Ker se pojavljl~jo v manjših vodotokih visoke vode 
predvsem po kratkotrajnih in hudih nalivih (plohah), v večjih vodotokih 
pa po dolgotrajnem deževjuJ zato lllore dober gozd zelo ublažiti, če ne celo 
preprečiti poplave v manjših vodotokih, medtem ko- pDplav pri velikih 
vodotokih ne more prepil'ečiti. Ta vprašanja mora reševati predvsem 
hidrotehnika. 

Slovensko ozemlje leži predvsem v vodozbirnih področjih izvirkov in 
~ai.nih pritokov glavnih rek, kjer se že gradijo velike hidro centrale. po
sebno vlogo igra vodni režml reke Save, ki je važna ne samo v pogledu 
izkorišča.nja vodne sile, temveč tudi zaradi po:m~na za vodni transport in za 
lll~1ioracijska ~ela v sosednjih republikah Hrvatski, Bosni in Srb,iji. Na njen 
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odtočni režim in njeno prodonosnost goif.ovo zelo vplivajo gozdovi v veli
}{em delu Slovenije. 

V .interesu vodnega gospodarstva Slovenije in vse države je torej, da 
se zal vodo-zbirna področja naših glavnih vodotokov zberejo in preučijo 
podatki po tehnično važnih sektorjih vodotokov, kakšen po;vršins.ki de
lež (%) konkretnega področja pokrivajo danes gozdovi, kakšen del površine 
področja lem nad naravno gozdno mejo, kakšen delež v posameznih višin
skih pasovih zB..vzemaj,o druge kulture, n. pr. polja, travniki, pašniki in 
goličave. Važno bo preučiti sedanje stanje. teh kultur in gozd.ov s posebnim 
poudarkom na stanju ras,tišč in strukturi zemljišč z ekonomsko perspektivo 
razVoja in njiho-vega pomena za vodni režim .. 

Kakor so pokazalli izsledki raziskovanj v mnogih krajih s,veta, je ta.rej 
nesporno, da je za splošno narodno gospodarstvo in .interese ljudstva naj
večjega pomena, kakšna je rastlinska odeja v vodozbiTnih področjih in 
kakšen je naJČin gospodarjenja v teh področjih. Plansko vodna. gos,po
darstvo s svojim. daljnim perspektivnim gledanjem torej ne more prezreti 
te važnosti . rastlinske odeje ter važnosti pravilnega gozdnega in kmetiJskega 
gospodarstva Pri reševanju svojih ;nalog. Zato je pri perSipektivnem plani
ranju našega vodnega gospodarstva, gOlzdnega gospodarstva in kmetijske 
proizvodnje nujno potrebno sodelo:va.nje hidro tehnikov, agronomov in 
gozdarskih strokovnj akov. 
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IZVADAK 

O il pIi vuš uma. n. a vo dn i r' e ž i m 

Objava klas!čnog Dengkrovog rada o uplivu šume na odtieanje vode (1919) 
dala je pobuclu za sličn·a' istraživanja u dru~im krajevima svijeta. U Švicarskoj 
je njegov rad nastavio i potpunio Burger, Ta istraživaJl.1ja i o'pažanja odtiea.nja. 
vode traju tamo več kojih petdesetak godina na. dvije kompa.rativne (uspo
redbene) površine i to; na šumskom području Sperbelgraben i na pretežno na
pošum!jenom području Rappeng·raben LI EmmentaIu. 

Svaka od tih mje11 po 70 ha. U Čehos].ovačkoj je prije rata V ,li ek vršio 
slična istraživanja, nOo na mnogo 'vc6im komparativnim površinama. 

Rezultati tih istraživanja. poknzuju odlučujuci upliv v šume na površinsko 
odticanje oborinske vode j na stanje vode o vodotocima i to kako na visoke 
vode još više na stanje niskih voda, na rnvoj erozije. i sposobnosti nošenja 
plUdišta u raznim godišnim dob-ama. 

Odkri6a tih i slič>nih naučnib istraživanja lJ raznim krajevima svijeta: su 
osobto važna, jer potvrdjuju učenja. šumarske prakse i povjesnih zbiyanj·a. koja 
'nam govore čak o katastrofalnim pos\jedicama nepravihlOg gospodarenja so. 
š'umama i sa biljnim pokrovom na eksponirilinim zem!jištima. Novija pedološka 
istraživanja su utvrdila da. radi upliva sunčane topline i svijetJ-.al, t. j. preko-
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mjernim zagrijav-anjem humusa uslijed ogoljenosti zemlje nepravilnim postup 
kom sa šumom, nastaju pogubne fizika.lno-kemijske promjene u t!lu. 

Nil·značeni problemi so van redno značajni, naročito zu šumarstvo koje mora 
da se usmjeri na čuvanje j poveeanje proizvodne sposobnosti šumskih tala a 
time li vezi i na postignuče najve6e retel1zije SPOSObllOsti šumskih tala za obo
rinsku vodu. To je naročito nužno radi naše izg'radnje sistema velikih hidroce:n
t{1a;la kao energetske baze za elektrifikaciju i industria.lizaciju naše države i s 
obzirom na lizgradnju mreže naših plovnih puteva. 

Socializam, kojegu u nas gradimo- izvanrednim po-letom čitavog radnog na
roda, je jedini društveni sistem, koji može perspektivnim planiranjem . i svojim 
gospodarskim planom u cijelosti riješiti kompleksnu problemat.iku složenih eko 
I1omsk:h problema šumskog gospodarstva. . 

n.tSUMf: 
Sur l'influence de la foret sur leregime des eaux 
Le memoire c1assique d' Engler (1919) sur l' influence de la foret Sur le 

decoulemcnt des eaux a do.nne J' impu\si.on pour les recherches semblables dans 
beaucoup de pays. En Suis.se, e'Mait Burger qui powrsuivait ct comp16tait le 
travail d' Engler. Ces recherches et ces observations de decoulement des eaux 
se poursuivent pendant une cinquantaine d' U1U1ces dans deux bassins alpins, 
c'est dans un territoire hien boise de Spergclgraben et dans un autfe, pour la . 
plupart dbboisc, de Rappengraben en EmmentaL En Tchecoslova.quie, c<'eta.it 
Valek qui s' occupait, avant la guerre; des recherches dans deux .territbires be.-
311COUP plus vastes. 

Les resultats de ses demontrent c1ai,rement l' .influence importante ele la 
foret sur l' ecouiement supediciel des· prccipitations et su'! retat des courant:; 
cl'eau au temps d.es inondations et surtout son 'influence sur l'etat des eaux 
basses, puis l'infIu'ence de lat foret s.ur le developpement de l' erosion et sur la 
quantite de cailloux que les eaux "transportent pendant les diverses saisoris dc 
l'annec. 

Les donnees de telles et d' autres recherches semblabies, fa~tcs dans divers 
pays, ont une importance extraordinaire, ca.r elles confi rment les experiences de 
al pratique forestiere et verifient la lec;:on des faits historiques qui dbmontreut 
des consequences desastreuses, provoquees par un traitement inconvcnable des 
forets et de la ve~etation sur les terr·ains mal exposes. De meme, les nouvelles \ 
reeherches pedolQg),ques nous appallent l'attention sur l'i.nfluence nCfaste de la 
chaleur et de la ' lumj(~re solaires sur les chan~ements chimiques et physiques 
dans le sol forestier, provoques par l' echauffage excessif de l' humus, si le sol 
forestier et-a\it decouvert par un traitement inconvenable .. 

Les problemes ~ndiques ci-dessus sont tresimportants surtout pour le service 
forestier. car il doit s'oricnter vers la protection et t'amelioration de la capa-cite 
de retenir le maximum de precipitations. Cela nous est indispensable pour l'eta
blissement des grandes hydrocentrales comme base de l'electrification et l'indu
stria1isa:tion du pays ainsi que pour la eonstruction d'un reseau de la navigation 
Huvi:ale. 

Cest grace au systeme socialiste que nous pouvons, it l' aide d'un plan 
per:spectif, resondre tous les prč>blemes complexes de l' economic forestiere, dc la 
production a~ricole, de I'industrie, de l'ec()nomie des eaux et des resources de 
l'cnergie. 
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PODIRANJE DRE,TJA S SEI{IRO IN ŽAGO 
Ing. franjo S gel' m (Ljubljana) 

UVOD 

Podiranje drevja in z njim tesn'O povezana priprava o·rodja sta bili 
poprej last .maloštevilnih starih, izkušenih gozdnih delavcev, ki SO' svoje 
znanje in svojo spretnost čisto ljubosumno hl'ami1i Za sebe. Mladi rodovi 
gozdnih delavcev so si morali pridobivati osnovno znanje in spretnost na 
tem delovnem popl'išču le kra-doma ali pa z dolgotrajno in mučno prakso, 
združeno z velikimi napori, krvavimi žulji in potoki znQoja. , Pri podiranju 
drevja nastajajo ob neveščem in nepo·zornem delu nevarnosti za zivljenje 
delavcev in razne gozdne škode. 

Najčešče napake oziroma poškodbe pri podiranju drevja so' tele: 

1. Okoli odkazanega drevesa se poseka ves pomladek. 
2. Padajoče drevo z vejami polomi in poškoduje pomladek. 
3, Drevo pri padcu z deb10m ali vejami poško duje stoječe d+evje, ko 

ga oguli ali :mu razpara lubje, polomli veje in vrhove, ali pa nagne cela 
-drevesa, ." -

4. I?JIlevo med padanjem obvisi, ali pa se razlw:lje, nalomi ali pa pre
lomi na enem ali več mestih . 

. 5. Pušča se previsok panj ali pa se ta še spodreže, 
i 

Kolikšne So te napake oziroma koliko š:IDooe se· povzroča v gozdu 
s takšnim delom, je težko prav:ilno oceniti, k~r nimam·o za to nobenih kon
kretnih ·podatkov. NaJ podlagi -dejanskega stanja, izkušenj ter cenitve bi 
se dala ta škoda, ki se dela z gornjjrtri na.pkaami, prib~l~o oceniti in raz
členiti takole : Vzemimo primer, da sekamo letno v sLovenskih gozdovih 
samo 1 m 3 lesa po 1 ha, klar nanese letno 833.o.o.o.!m3

• Če vzamemo pov
'prečno srednje drevo z 0,70 ro", bi posekali letno pri.bližno 1,200,0.00. dreves. 

1. škoda,' ki jo nq..pravijo podir~ci s posekom mlaja 
.okoli dreves, po 0,10 din na kos, znaša . 

':2. škoda, ki jo podrta 'drevesa 'oopravijo na preosta-
lem mlaju, po 0,3'0 clin po kosu, znaša , ' 

3, Poškodbe, nastale pri podiranju na stoječem drevju, 
po kosu 0,20 din, kar znaša -" . - , 

4, škoda pa samem podrtem drevju, -po kosu 1 diri, "kJaa
znaša skupno 

5. Škoda na lesu, ki se pušča v visokih panjih, lO. cm 
viso·kih, 28 cm premera, kar znaša okrog 74:00. m 3 

a 230 din 

6. Zaradi tega nastala ~guba zaslužka delavcev, ker 

120.00.0 din 

360.000 JJ 

240.0.0.0. 

1,20.0..0.00 

1,710..000 

pri istem delovne,ro času niso izdelaJi 74'00. m3 a 50. din 370.,000 
--------------------

Skupna škoda znaša . 4,00.0.0.0.0 din 

Zgoraj ocenjena škoda je vzeta ·zelo oprezno in ni2lko, pa bo verjetno 
prej večja kakOor manjša. četudi se zde te številke lajiku na prvi pogled 
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pretirane in neverjetne, bi vendar dale čLoveku ,mis,Jiti tudi takrat, če bi 
bile za polovico manjše. 

Zato moramo imeti pri izkoriščanju gozdov vedno !pred očmi škodo, 
ki jo lahko pOVZl\očijo delavci z nepravilnim podiranjem drevj3.t ter jo vsaj 
zmanjšati na najnižjo mero, če že ·ne popoLnoma odpraviti. To bomo do
segli le takrat, če bomo imeli spretne in vešče gozdne de,lavce, v prvi vrsti 
poruralce, ki bodo popolnoma ob-vladaH tehniiko poclk'anja drevja. Takih 
gozdnih -delavcev še primanjkuje. Vzg.ojiti je treba torej, zadostno. število 
strokovnih gozdnih delavcev - podiralcev. Te vrste naj bi služile deloma 
v ta namen. 

Pod iran jed rev ja 

Podiranje drevja! je do nedavna veljal.o samo za eno izmed faz izko;
riščanj.a gozdov. To naziranje pa je napačno, ker j:e namreč pra'01no podi
ranje - razen pri sečnjah na golo - ed.in,a dej.ans-kla: gojitvena mera, ki 
sledi odkazovanju drevja. 

Spodiranjem namr-eč ·odstranjuje.rno iz sestoja neželjene drevesne vrSte, 
suha, hrezvršna, bolna, nagnjena, rogovilasta, vej.nata in nadrasla drevesa 
z namenom, da pridohimo potrebno lesn·o maso, obenem 'pa da omogočimo 
pomladku in 'Ostalemu zdravemu drevju večjo možnost razvoja ter večji 
in vrednejši prirastek, kar je cilj vsa:keg1a gozdnega gospodarstva":.-

Da bo podiranje res doseglo svoj namen, morajo biti podiralci yešči, 
p;pretni in iznajdljivi ter predani svojemu delu, da bodo mogli svoje delo 
izvršiti v najkrajšem času, brez vsake škode in z najmaa:rjšim trudom. To 
pa bodo dosegli -ediruo le takrat, če bodo imeli dobro orodje ter popolnoma 
o:bvladali tehniko podiranja, združeno z Veliko delovno vestnost jo·. POiVrš
nost pri delu nam lahko napravi ogrom'M škode, več kakor neznanje samo, 
vJrljub posedovinju dob'I"ega orodja in obvladanj.a tehn·ike podir.anja:x. 

Poznamo več načinov podkanja drevja, ka.Jr je pač odvisno od orodja, 
ki ga uporabljamo pri samem delu. T.ako paZIl·amo n. pr. podiranje 1. s 
pod.kopavanjem drevja, 2. s sekiro, 3. z žago, 4. z žago in sekiro', 5. z mo", 
tornimd. žagami, 6. z elektriko) 7. razstrelivi, 8. z buldožer ji. 

PODIRANJE DREVJA SPODKOPAVANJEM 

Ta način podiranja imenujemo tudi krčenj·e drevja, ker namreč isto
časno s pod.ir.aJi.j~rp. drevesa krčimo tudi panj. Uporabljamo ga vedno 
takrat, kadar se bodo n.a takem. zemljišču gradili kaJki objekti - tov-arne, 
hiš·e, ceste, železn{ce in podobno: V- tem pnim.eru je namreč ta način naj
lažj.i, hitrejši in cenejši, kl~or če bi uporabljali delo ločeno, to je najJ.lrej 
podiranje drevesa, nJ;lJto pa krčenje panja. V drqgem primeru bomo izbrali 
ta :način .podiranja, kadar izrecno želimo izkoristiti ·panjevmo kot naji\'1'ed
nejši dcl dr evs a, n. pr. pri orehu, jesenu ali javoru za furmir, oziroma jo 

" Tovariš Piščanec Lojze je v »Gozdarskem vestniku« 1948. leta na strani 
121 v svojem članku ))Pod-iranje smrekovja« navedel sledeč primer iz sv,oje prakse: 

Skupinra. podiračev je·zaradi svoje površnosti pri podiranju napravila ogromno 
škodo, in ·sicar na sami pod.rti hlodovini 12%, na pomladku pa t'ol.-iko, da je škoda 
celo presegla vrednost napravljene hlodQvine. 

To,je samo eden nap,isan primer! Koliko pa je takih primero\' v praksi! 



želimo izkoristiti za kemijsko predelavo zaradi pridobivanja tanina 
kostanj, dob -- ali pa zara.di pridobivanja smole - rdeči in črni bor. V 
predelih, kjer vltada pomanjkanje kuriva, se panJevina iZdela v drva. 

Edino ta način podiranja nam poleg ruvanja in puljenja z buldo
že-rji nudi takorekoč 100% izkoristka. 

,Orodje, ki ga uporabljamO' pri tem delu, je kramp, lopata in sekira, 
kot ipomoino sredstvo pa še vrv oziroma dr,og s kO'ruoo. ' 

Naj,pr.ej Se izvrši, .odkop ze.n1llje okoU drevesa v obliki kolobarj:a v pri
bI.ižni oddaljenosti 1 ro !Od debla, kar je pač 'odvisno od debeline debla in 
samih kO!I'-enin. S sekiro po.sek"3Jmo korenine. Nekoliko močnejši odkop iz
vršimo na tisti strani, kamor naj bi drevo' padlo. Z enim. ali pa z dv.ema 

".wogoma potiskamo drevo v smer :padca, kadar je že do'Volj podko.pano'. 
PlaJCianje drevesa moremo na ta način dobro usmeriti. Pri nagnjeruih dre
vesih ,ali pri enostransko razvitih vejah smer padca dobro zadenemo, če 
podiranje izvršimo z vrvjo, ki jo v sredini privežemo na deblo tako, da 
uporabljamo pri vlače,nju oba konca vrvi v' ohliki )V«. Na ta način se 
jzognemo tudi vsaki nevarnosti, da bi padajoče drevo zadelo vlačilce. 

Pade,c drevesa se izvrši počasneje, ker korenine na ~ju še zadTžujejo 
drevo, udarec ob' t1'a pa je blažji in deblo se ne poškoduje. Edina slaba 
stran tega načina podiranja je, da je izv:oz sortimeniov otežkočen zar.adi 
jam in panjev. 

PODIRANJE $ SEKIRO 

Podiranje drevja s sekiro je poleg izpodkopavailja' najstarejši nac.m, 
ki ga je človek upo,y:a;bljal odkar je izumil sekiro. Š"e danes se vrše po
nekod redne sečuje samo s sekiro, v Slovenij~ n. p·r. v Zg. 'Savinjski do.lini, 
Tuh.ip.jski do,lini, na Menini planini, v Gorn~egrajskem okntju. (Sliki 1 jn 2). 

Slika 1. 

Koreničnik s seki'ro podrtega dreycsa z" dvostransko zaseko ThR! skladišču ob cesti 
Domžale-Trojane (Foto: S. Sotošek) , 
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Stremeti moramo' za tem, da ta nač~n podiranja . pri rednih sečnjah 
odpravimo povsod, o·ziroma da ga čim bolj omejim,o, ker'. je zelo neraciQ-
nalen, saj znaša odpadek pri tem 4--8 % lesne mase. . 

Redno ga uporabljam.o pri podiranju tanjšega drevja, kjer z enim 
zaimahom 'alti pa z zasekom v smeri podiranja podremo drevesce ali drevo. 
(S!lkJaJ 3/1 in 3/2). 

Debelejše drevje podiramo takO', da 'na strani, kamor naj drevo pade, 
napravimo močen zasek, /na n.ru3protni strani in nekoliiko više pa nov zasek. 
(Slika 3/3): Ta zasek je rilžj'i, to je ostrejši, z manjšim kotom, da lahko 

Slika 2. 

Debla, podrta s sekiro z dvostransko zaseko in s krožnim zasekovanjem na 
skladišču ob cesti Domžale-Trojane (Foto: S. Sotošek) 

s ,posebnimi debelimi klini drevo. podremo s p-ravilnim zasekom na na
sPIiotni , strani v željeno smer. Ponekod se podwanje ne vrši samo z zase
,koD1j, temveč v obliki zasekavanja debla okoli in okoli v obliki stožca. Ta 
način zasekavanja nadomešča za Lažje spraviJo lesa po zemeljskih drčah. 
(Slika 3/4). 

V spl.ošnem pa ti načini podiranja prihajajo v poštev le pri tanjših 
drev escih , odnosno ka<;l.ar so drevesa preblizu skupaj, da se z žago ne dajo 
padžagati. Takšno .podiranje more izvršiti eden sam človek. 

PODIRANJE Z žAGO 

Podiranje s samo · žago se upol'ablja le· pri tanjših drevesih debeline 
okrog od 8-20 cm, tO' se pravi tanjši material iz rdečenja. 

z ~3igo (navadno z lokarico) , začnemo podža.govati od nasprotne smeri, 
kamor želimo drevo podreti. Proti koncu pocižagovanja, ko začne deblo pri
jemati žago, ga z eno roko potiskamo tako dollgo, da ga dyolj podžagamo" 
ali pa upornibljamo majhn·e kline', Smer pada lahko v večini primerov dobro. 
pogodimo. Slika 4). 
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PODIRANJE Z ZAGO IN SEKIRO 

Ta način podiranja je pri nas in tudi drugod najbolj razširjen in iz7 
gleda, da bo vkljub prednosti mehanizacije podiranja tudi še nadalje ohranil 
svojo veljavo, posehno še v prebira1nih gozdih in na večjih strminah. 

Tehnika podiranja z žago in s sekiro je dandanes že tako izpopolnjena, 
da ni več problem podreti katerokoli drevo v katerem.lwli položaju v že
ljeno smer brez vsake škode za okolno· drevje, za pomladek iu za podrto 
drevo samo, izvzemši nekaj redkih primerov, 2lalradi terena in oblike dre
vesa. Pri delu se meramo le ravnati po določenih načelih in uspeh bo 
vedno po'poln. VsakO' odsto,panje od teh pravil in načeQ ima za posledico 
raznovrstne poš'kodbe, izgubo časa in velike nepotrebne napore. 

2 3 4 

Slikla 3. 

Podiranje drevja samo s sekiro : 1. z enim zamahom, 2. z zaseko na eni strani •. 
3. z zaseko na obeh straneh in 4. z zasekovanjem debla naokrog (Orig.) 

Ta pravila oziroma načela bi bila sledeča: 
Najprej je treba ugotoviti obliko odkazanega drevesa in njego.v po_o 

ložaj glede na sosednja drevesa ter izbrati primerno smer, kamor bomo 
podrli drevo brez Vsake škode za okolno drevje, pomJadek 1n samo podrto· 

Slika 4. 
Podiranje drevja samo z žago (Orig.) 

drevo. Drugič m,-oraHnO točno poznati zgradbo spodnjega dela debla, pred
vsem koreničnika, ter vršiti podiranje strokovno. po strogo določenem 
zaporedju, ki pa. je vselej odvisno od poprej ugotovUenih pose.bnosti vsa
kega drevesa posebej. Tretjič moramo sanm delo :opravljati popolnoma 
mirno, hladnokrvno in. brez vsake naglice, toda vedno z Il!advečjo op:rez
nostjo in z zavestjo, dia je gozd.rastlinska in živalska združba, ki daje naj
večje koristi le takr8!t, če z njim pravilno ravnamo. 
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Samo delo pri podiranju delimo nal' dve fazi, in to: 

A . predpriprave za podiranje, 
B. tehniko podiranja. 

A. PREDPRIPRA VE ZA PODffiANJE DREVJA 

V predprtprave za podiranje drevja spadajo: 

1. iskanje odkazanega drevja, 
2. odrejevanje smeri podiranja, 
3. čiščenje zemljišča okoli drevesa, 
4. oblikovanje koreničnika, 
5. beljenje koreničnika. 

1. 1 s kan jeo d k a zan ega dre v j a 

Podiramo načelno vedno le od'kazano drevje. V ta namen se tako drevo 
zaznamuje z za.sekom v !prsni Višini in na korenini, kjer dobi vsak:o drevo 
svojo zaporedno· šteVilko in ž.ig. Da bi odk.azana drevesa v gozdu čim prej 
našli, je potrebno v prsni višini napraviti vidne zaseke. vsaj rua! štirih 
straneh. V nasprotnem primeru se namreč dogaja, da. podiralci izgubljajo 
mnogo dragocenega časa z iskanjem odkazrunih dreves. Posebno pa je tako 
iskanje zamudno v prebiralnem gozdu z gostim pomladkom ter v hrihc
vitem, jamaStem. in vrtačas.tem terenu . 

. 2. O dre jaTI j e s ro eri p 'o dir anj a 

Ko pcdiralci pridejo do odk~nega drevesa, je njih.c;vo prvo delo, da 
določijo smer, kamor naj ·dre:vc pade. Ta sme·r mora biti le dvcjna, jn to 
smer, ki jo želimo omoma določimo in ki mora imeti vse pogode, da po
dremo drevo brez vsake škcde, da je omcgočena najlaž.ja izdelava in spra
vilo. ter druga smer, ki je že v naprej c:dIejena .po ·prir.o di , take da člc,vek 
ne· more več vplivati na njeno spremembo ,ali pa vsaj ne brez večjih teh
ročnih pripomočkov, zamude čaSa in zato večjlh stroškov podiranja. 

Smer pcdiranja je namreč odM.sna: 
a) od drevesne vzra.sti, 
b) .od vzrasti in g,ostote okolnih dreves, 
c) Dd ciko1nega p.cmladka, 
č) .od oblikovitosti okoJnega zemljišča, 
d) .od moŽJ1.osti lažje ~delave, . 

e) cd lažjega ID krajšega spravila. 

a) Drevesa imajo različno rast, ki je lahko pravilna, te je, deblo je 
ravno in pokončno., a veje so po deblu en3Jkomer.n.o razdeljene. Drev:esna 
težiščnica poteka točno. sk.ozi sredino deb}a in panja. Takšna dreve lahko 
podremo, v katerok'Oli smer. V drugem. primeru more b1ti to deb10 bolj ali 
manj nagnjenc v eno smer, ali pa je celo ukrivljeno. Navadno se tej. nepra
vilni obliki in rasti debla pridružuje še neenaJromerna ra.zv1rstitev vej po 
deblu, tako da je večina vej na eni strani. Drevesna težiščruca se je po
maknila iz sredine debla ali leži cele izven deb~a ali panja . . Takšno dreve 
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je že težje in zamudneje podirati. .Kadar je drevo le preveč nagnjeno, na 
eno stran, bo odločitev odvisn~ le še od primerjave glede škode, ki JO' lahko. 
drevo povzroči na oko ln em drevju, pomladlru in sebi, ter glede stroškov 
za zamudnejše podiranje v kako drugo primernejšo smer. Odločitev za 
vestne podiralce ne bo nikoli težka. 

b) Nadalje je smer podiranja odvisna od neposredno OIko.u rastočih 

drevesih ter od razporeda -in jakoeti njihovih vej. Veje so včasih tako 

1 2 
Slika 5. 
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Izgled koreničnika in pan ja pri podiranfu: 1. brez prehodnega oblikovanja in 
2. po prehodnem oblikovanju (Orig.) 

močne ID goste ter med seboj prepletene, da jih je težko razdvojiti ter 
redno .onemogočajo večji zamah v začetku padanja drevesa, kar ima za 
posledico, da drevo obvisi. Iz goste skupine dreves Je včasih nemogoče 
podJreti posamezno drevo, ne da bi morali podreti več dreves hkrati, 'kar 
fi'ora upoštevati že odkazovalec. V nekaterih primerih uporabljamo tudi 
vrvi ali pa kleščenje. Nič manj važen ni tudi pO'ložaj tistega nekolilko od
daljenega: drevja in njihovega vejevja, med katerim se rooca obrša pada
jočega drevesa prebijati, da pade na tla. Odločiti se moramo za tisto sme,r, 
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kjer bo padajočemu drevesu takoj spočetka omogočen primeren zamah 
(zajet) za neprekinjeno padanje do tal, ne da bi med padanjem odrgnilo 
ali oparalo lubja stoječemu <kevju in ne ,da bi mu polomilo vrhov in vej, 
kajti skozi te rane se drevo okuži in začne predčasno pro,padati. Podiralci 
pravijo, da je potrebno najti »luknjo« za drevo. 

Slika 6. 
Zasekovanje s klinasto 
zaseko, ki pa je neko

liko previsoka (Foto: 
. M. Mehora) 

c) ČUVIa.nje pomJadka pri podiranju je ena od najvažnejših nalog po
ddraJ.cev. Največ škode napravi pomladku obrša s svojo veliko površino 
in s smo, s katero udari ob zemljo. Deblo samo napravi vedno mnogo manj 
škode, posebno če je gladko, vendar je treba paziti tudi na to. Tukaj pri
haja v poštev predvsem ,pomladek, ki raste neposredno okoli debla, posebno 
če je že nektoliko odrastel. V načelu se mor-amo pri. podiramju v gozdu 
izo~bati takih mest, ki so obrasUa z mlajem. Ka,terikrat pabo potrebno 
drevo predhodno oklestiti, posebno če je zelo vejnato, da se napravi na 
mlaju čim manj škode, kar pa seveda v vsakem primeru ne bo možno. 
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č) Obllko-vitost in značaj okolnega. zemljišča ravno tako vplivata na 
:izbiro smeri. Če je zemljišče ravno, brez vzboJrilin, jam .. jarkoiV, grebenov 
in 'Podobil1o, ni nobenili nevarnosti za poškodbo debla. Nevarnosti se po
jaV1ljajo še le takrat, če je zemljišče kamenito, panja.sto, jarkasto, jamasto 
ali. grebeiD.asto. Deblo se pri .padcu v takih primerih na v~č mestih prelomi 
ali pa vsaj natre. Vejnata drevesa so zaradi močnih vej nekol.iiko zava~ 
roV'.ana pred lomi na ner:avmih tleh, zato pa tem rajši ,podležejo temu kvaru 
strel ata, to je gladka in do:J.ga - najvrednejša drevesa. Za taka drevesa 
moramo zato smer podiranja vedno bolj skrbno izbrati, da ji očuvamo 
njihovo upo,rabno vrednost. Na strmem zemll.jiŠču se moramo vedno izo
gibati podiranja navzdol, kaj·ti prelomi in okvare na podrtem drevesu 
kakor tudi na okolnem .drevju in ,mlaju so tukaj .najpogostejši in najtežji 
To je razumljivo, saj drevo n. pr. pri svojem padanju navzdol pri zem
ljišČIlem nagibu 45° napravi tr.i.ba:t daljšo ipot kakor pri podiranju navzgor 
ter prileti na zemljo z -najmanj štiTikrat večjo silo kakoc pri padcu navzgor. 
V takem poiožajru bOomo ,podirali vedno navzgor, kjer je padec najkrajši 
in udarec na zemljo najblažji'ln so zato lomi zelo redki, a poškodbe naj
manjše. Če je podira:nje navzgor nemogoče, moramo izbrati smer poš~Vno 
navzgor in šeJ.e potem se bom-o odločili za podiranje na stran. Pocliranj,e 
pošeVil1o navzdol ali pa navzdol se bomo vedno izogibali in se bomo za take 
smeri odločili le taJkrat, kadar je podiranje v drugo smer popolnoma ne~ 
mogoče in kadar nam poleg teg.a nudi dovolj gotovosti, da se bo padec 
izvršil brez vsake velike škode. Ravno tako se -bomo izogibali takih mest 
v gozdu, kjer leži že izdelani material, katerega lahko drevo poškoduje 
pri svojem :padcu 'odnosno, ker izdelan materiai povzroči prelome. ali po-
škdbe na podrtem drevesu. . 

d) 'Dudi možnost boljše in hitrejše izdelave ypliva na izbero smeri 
podiranja. Toako se moramo :vedno izogibati podiT-anja nav71k.riž, to je dre
vesa _preko drevesa, podiranja na stran in navzdol teT .preko j.arko,v, vla..žn.ih 
in ,močvirnih mest in podobno. Vsi taki položaji podrtega drevesa z.avla
čujej.o izdelavo, ker se morajo namreč debJa podpirati ali pa zavarovati 
proti v~janju. 

e) Zaradi lažjega in krajšega spravila, pa če je le mogoče, po<liramo 
-drevje v smeri izvoza ali spravila odnosno v smeri .skllad:išč. Razem. v .zim
skem času nam močvirna mesta delajo mnogo preglaVii.c pri spravi!u in 
izvozu, pa se jih v takih slučajih skrbno izogibamo. 'I'anke s'Ortlm_ente 
(hmeljevke) navadno po poseku spoo.naš.amo v tisto smer, dramor se :iz\~a~ 
žaj'o. To-rej mDra.mo že pri določevanju smeri podiranja vedno računati 
na čilrn hitrejše in lažje s.p~avilo izdelanega lesa, kajti s tem. lahko. zelo 
podražimo ali pa pocenimo izdelavo in spravilo. 

3 .. _ Č i š čen jez emI j i š č a o k oli dre ves a 
.. . 

Po odločitvi za neko smer podiranja, začnemo tak.o'j s čiščenjem Otkol
nega terena, prti. čemer ods1ranimo vse, kar bi oiViralo .podžaJgovanje, za 
sekovanje in klin anje. V ,prvi vrsti posekamo okoli debla suh mlaj: in 
grmoiVje, medtem ko zdravemu mlaju oklestimo vse suhe veje. V kolikor 
dela napotje pri delu, ga upognemo in z vejami privežem.o k sosednemu 
mlaju in to· za debelce ali pa za veje. Na osta;li mlaj, ki bi še oviral delo, 
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položimo kak predmet, n . .pr. sekiro, cepin, kamen ali kaj podobnega, ali pa 
nanj pokleknemo ali stopimo. V nobenem primeru pa ne smemo mlaja 
sekati, kot to na žalost delajo mnogi podiralci, da napr,avijo prostor okoli 
drevesa. Imeti moramo vedno pred očmi možnost, da nam padajoče dTevo 
pomendra in polomi mlaj, da g;a 'povaJjajo hlodi .pri spravilu, da ga oguli 
živina, da ga polomi sosednje pada.joče drevo a1i pa sneg v prihodnjih 
letih. Tako lahko dobimo v kratkem času na takem mestu goličavo, ne 
pa lep mlaj, ki ga želimo. Nato odstranimo še okoli ležeče kamenje ali pa 
dračje in veje ter pirave ,p:am.je in podobne stvari. Na mnogih mestih, po
sebno v hribovitem terenu, bo potrebno na gornji strani odkopati še ne
koliko z~je, da bi se lahko zasek napravil č.im niže. 

4. Oblikovanje koreničnik.a 
I 

DeJo, ki .sledi čiščenju drevesne okoolice, je oblirkovanje koreničnika, 
to je prizemeJjskega della debla. Vsako deblo je namreč pri zemlji bolj ali 
manj nepravilne oblike zaradi raznih odebelitev - bul - in koreninskih 
nastavko,v, posebno pa še v višini ' po.džag.oiVanja. (Slika 5/1). Če bi vršili 
podiranje takih clTeve8, ne da bi poprej izvršili oblitkoV:alIi.je debla, bi morali 
izvršiti to oblikovanje na podrtem drevesu, kar seveda otežuje ohseko
vanje in povečuje delo z ohračanjem. Zaradi lažjega in hitrejšega dela 

Slika 7. 

Koreničnik je oblikovan z odsekanjem koreninskih nastavkov in delavca podirata 
drevo s podžag·ovanjem »k scbi« - p.a'nj sta pustila nekoliko previsok 

(fOoto: Urad za informacije LR Slovenije) 
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izvršimo to oblikovanje že pri stoječem drevesu. S tem zmanJsamo tudi 
površim,o za _podžagovanje, ki ga opnwi1}lo zato hitreje in la.:že. V prvi vrsti 
pa j.e potrebno določiti višino podžagovanja, ki naj bo po možnosti čim 
nižja. Le s takim -podžagovanjern bomo dobili najveČjo !možno lesno maso. 
Planj naj bo torej čim nižji! Do sedaj smo polagali mnogo premalo pažn.je 
na višino panj.a in :q.a desettisoče ro 3 najboljšega lesa smo puščali v gozdu, 
da je ,pOipadaJ. brez koristi, medtem ko so podiralci skoraj pri istem delov
nem času izgubili na stotisoče dinaJtjev zaslužka. Ali ne ,pomeni ogromno 
ško.de za narodno gospodarstvo, če puščamo le 10 cm visoke panje? Posku
site izračunati dejansko. škodo za eno gozdno upravo" gozdno gospodar-

'st\no, okraj, oblaSt, m celo republllio Slovenijo in za celo Jugoslavijo! V 
milijone bodo narastle številke! 

Ko smo določili višino p.odžagovanja, obsekujemo neko.litko niže kore
nine in kore:nmske' nastavke tako, dolgo, dokler koreničnik ne dobi valjaste 
oblike. To ohlikovanje izvršita oiba podir.aJ.ca hkrati vsak na svoji strani 
debla, obrnjena drug za drugim, navadno ,stoje, v zelO' kratkem času. 
(Slika 5/2). . 

5. Bel jen jek o ren i č ni k a 

Iz istega razloga, katkor smo izvršili ohlikolvanje koreničn,ika že v sto
ječem stanju, izvršimo v s.to1ječem stanju tudi belljenje, vseh drevesnih 
vrst, ki jih belimo. Delo o1Jravita ,oiba podiralca hkrati s sekirami ali pa 
zluparjem (lupcem) , če lubje ni predebelo, mnogo hitreje in laže kakO'r 
na že podrtem drevesu. Če pa je deblo pravilne {lb-like in če ko,reničnika iz 
katerega koli razloga ne belirrio, moramo skool"o v večini primero,v s sekiro 
v obliki kol-obarja odstraniti skorjO' okoli debla na mestu .podžagovanja. 
To mesto je navadno zelo blizu zemlje in je navadno oibrastlo z. mahovino 
ali pa z lišaji, v katerem je polno zemlje in peska, ki p~t podžagovanju kiha 
in z3.držuje žag-o·. 

B. TEHNIKA PODIRANJA DRE/VESA 

Po vseh izvršenih preddelih začnemo, s samim podiranjem. Za uspešno 
podiranje mOora podiralec, po predhodni določitvi s-meri podiranja, najprej 
izbrati ustrezno zaporedj.e dela. Obenem moora brezpogojno obvladati 
vso tehniko dela pri podiranju ter vršiti delo ves čas pazljivo, vestno, 
trezno in p.:r;emišljeno. Šele pri takih predpogojih lahko z gotovostjo pri
čakujemo strokovno opravljeno podiranje ali z drugimi besedami povedano, 
-da bo drevo ;podrto točno v tisto smer in na določeno, mesto, kam.or želimo, 
brez vsake škode, v najkrajšem času, z najmanjšim naporom in pri naj
večji varnosti. 

Podiranje drevja je_ od vseh gozdnih del naj.t~žje in naj.odgo:vornejše, 
združeno z raznimi nevarnostmi. Za;to morajo biti podiralci zbrani izmed 
najboljših in najvestnejših strokoVnih gozdnih delavce,v, ki bodo, svojo n~
logo izvršili vselej brezhibno in s polnim uspehom. -

.ZapO'redje dela je odvisno od tega, ali podiramo 
I. pokončna - ravna -ali 

II. nagnjena drevesa. 
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1. P o' dir anj e p o It: o n čni h - r a v nih dre ves 

Zaporedje dela .pri podiranju po:končno - 'navpično stoječih dreves 
je odvisno 1e od debeline samega. drevesa, ki jih razvrščam;o navadno' v tri 
skupine: 

a) debeline 04 18-50 cm, 
b) debeline nad 50 cm in 
c) debeline pod 18 cm. 

Debelinski. razredi so odvisni od širine žagineg;a' lista, ki ga uporablja-
mo· pri podiranju. 

a) Z8Jporedje dela pri drevesih debeline 18-50 cm je sledeče: 

1. podžagovanje (do začetka 'stiskanja žage), 
2. nameščanje klinoiV in dviganje drevesa, 
3. zasekovanje in določevamje smeri padca, 
4. dokončno podžago,vanje, 
5. naganjanje drevesa" (Slika 8/1) 

2 1 

Slika 8. 

Zaporedje dela pri podiranju nonnaln.o zra.slih dreves pri debelinah: 1. od 25 do 
60 cm, 2. nad 60 cm in 3. pod 25 cm (Orig.) 

b) Zaporedje dela ,pri drev~ih, debelih nad 50 cm, je lahko popo'lnoma 
isto kot v prejšnjem primeru, ali pa je naslednje: 

1. zasekovanje in določev,anje smeri padca, 
2. podžagovanje (do začetka stiskanja žage), 
3. n:ameščan:je ,klinov in dviganje drevesa, 
4. in 5. ,kakor v p'rejšnjem primeru. (Slika 8/2) 

Zaporedje dela v ,prvem primeru zahteva sama tehnika podir.anja. 
Vzemim.o za prvi .primer zaporedje dela iz drugega primera. Pri takem dre J 

vesu izvršimo najprej zasek in nato šele začnemo podžagovati. Kaj se bo 
zgodilo? Še .preden bo žaga 'dovolj globoko v deblu .in se ne bo niti ·še skrila 
v les, jo bo začelo vsedajoče se drevO' prijemati - stiskati, ne da bi si 
mogli s klini ;pri tem kaj pomagati. ToO je naJInreč tudi razumljivo, ker smo 
z zasekovanjem na nasprotni strani prekinili -leSna vlakna na precejšnji 
širini in globini in smo na ta na.čin omogočili predčasno vsedanje -'- stiska-
nje drevesa. ' 
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a) Podil'anje drevja debeline 18-50 cm 

1. P o. d žag '0. V a TI j e 

Fo.diralca se postavita vsak na svojo. saan debla in nastavita žago 
pravokotn,o. na smer podir.anja čim niže pri zemlji, tako. da panj praviloma 
ne bi bil višji od 3-4 cm. Dosedanje ;pravilo, da je lahko. panj visok 1f3 
svojega premera, bi ID'o.rali čim prej odpraviti iz že navedenih razlegev. 
Izjema bi naj bila de,veljena le na strmih pobečjih, kjer v,išji panji prepre-' 
čujejo snežne in zemeljske plazove ter izpiranje in odnašanje zemlje. Če 
pa .raste v nepesredni bližini debla kake drvesce ali drevo, ki on.emegoča 
pocižagovanje v željeni smeri, tedaj merame s pedžagovanjem začeti ravno 
na tem ,mestu in gledati, da med nadalnjim podžagevanjem zareze pravilno. 
usmerimo.. Po.neko.d bo. potrebno. deblo. na tem mestu predhodno s sekiro. 
ali celo z dletvijo izsekati, da moremo začeti. s podžagevanjem. 

Žaga se mora nastaviti popelnoma voderavno, ka.jti v naspro.tnem 
primeru drevo. sp o. dž ag amo. Pediralca se postavita eih deblu na take 
mesto, kjer jima je omogočene. najlažje žaganje in izrabljanje cele 
dolžine žage. Ti mesti sta na obeh krajih žage, če je sremna žage v 
sredini debla. Način podžag.ovanja je lahke dvejen, in to žaganje »k 
sehi.« eziroma ' žaganje >.'nazaj« ter zažanje »od sebe« ozirema žaganje 
»naprej«. To je namreč edvisno ed pol,ežaja podiralca glede na žage, 
ki je lahko p.red z.obmi .ebrnjen v naspretno smer pediranja, takrat 
žaga »k sebi«. Če pa je ebrnjen v smer po.diranja, žaga >tod sebe«, 
stoječ za hrbtom žage. sam prijem žage je različen v začetku podžage
va-nja vse de časa, kO' se list skrije v les, od prijema pri nadaljnjem 
podžagovanju. Začetni prijem žage levega podiralea glede na smer pedi
ranja pri pedžagovanju »k sebi« je z levo reke rečaj (rog) žage, z desno 
pa ,približno pol m~tra od ročaja. za list žage, kar pač zavisi od delžine žage, 
medtem ko desni podiralec drži z levo reko drŽaj, z deSno pa list. Pri 
žaganju »o.d sebe« je prijem žage ravno naspreten. Tak prijem Je neogibno 
petreben, ker bi se žaga vlečila - upognila in ZaTeiZa ne bi bila vodoravna 
niti bi je ne bilo mogoče izvesti s tako upognj~no žago. Le s takim za
četnim prijemom je podiralcema emogočen pravilen »nastavek« žage in sam 
začetek po'džagovanja. V začetku se ne izkoristi cela delžma žage. Ke se je 
list skril v les in je na ta način debil že devo.lj opere na panju se prijem 
žage spremeni v toliko, da drži roka list v nepesredni bližini ročaja,. Tak 
prijem lemegeča podiralceru pri nadaljnjem p.edžagovanju, da moreta izko
ristiti celo dolžino žage in najdaljše petege, kar seveda po.veča efekt dela. 
Samo žaganje se vrši v obliki gibanja žage v loku, ki. peteka ob žaginem 
zobovju. To kroženje se mera vršiti v vodoravno- smeri enakomerne in z 
rahlim enakemernim. obojestranskim pritiskem žage na les. Tak način ža
žanja omogeča ravno pedžagovanje i najmanj šim napoTom v najkrajšem 
času. Vsako premDčno pritiska.nje 'žage na les pev-zreča zatikan.je žage, 
sUDJkovite potege in s tem mahedranje žagin ega lista. Posledice takega pod
žagovanja se široka valovita zareza, spodrezan panj, prehitra.. zartoplj-enost 
žage, pekvara razperjen.osti zob in nepotrebna izčrpanost podiralcev, ki v 
večini primerov ne vodi k zaželjenemu cilju, to je k pridobitvi na času. 
Drža pediralca pri podžagevanju je lahko različna, kakor pač dopušča 
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teren :in kakršna je najprikladnejša za pocliralca, to je stoje, kleče, pol
kleče, sede ali čepe. Dobri podiralci so takO' izvežbani pri tem delu, da jim 
je vseenO', na kateri strani debla stoji pri podžago-v.anju in v kaki drži. V 
kolikor pa podiralci tega niso vajeni, je nujno, da se čim prej privadij.~ 
delu v vsakem položaju in v vsaki drži. 

2.Nameščanje klinov in dviganje drevesa 

~ačetno podžago.vanje vršita poruralca tako dolgo, dokler se list .?age 
ne skrije v lesu. Na ta način se je, odvzela deblu stabilnost zaradi nap~v
ljene zareze in deblo se z globljo zarezo seseda ter začne list žage prijemati 
- stiskati. Da bi se omogočilo nadaljnje po<ižagovanje, to je preprečilo 
stiskanje, namestimo v zarezo potrebno število enalw debelih klino·v ter jih 
s sekiro zabijemo tako globoko, kolikor to dOilušča žagin list v zarezi ozi
rrna toliko, da dvignemo deblo do mere, ki dovoljuje nemoteno nadaljevanje 
pod:žago~anja. število klinov .določimo navadno takoj ter jih glede na 

Slika 9. 

Pravilen položaj ncparnih in pa!nih klinov pri nav,adnem podiranju (Orig.) 

izbrano število tudi primerno names·timo v zar,ezo, kar je pač odvisno od. 
debeline drevesa, razporeda vej in okJ()Ilnih dreves. Pri naj.tanjših drevesih 
bo redno dovolj eden klin, ki ga namestimo t.očno v sredino debla in točno 
v Slffier podiranja. Pri dehelejših drevesih bost8J potrebna že dva klina. Ta 
se namestita simetrično in vzporedno s smerjo podiranja" primerni med
sebojni razdalji. Le izjemoma o-dstopamo od tegla pravila ter nam~timo 
klina na tistem delu ,zareze, kjer pričakujemo najmočnejše stiskanje. Z de
belino drevesa raste skoraj redno tudi potreba po večjem številu klinov. 
Nadaljnje kline namcšča.nlo vzp.oredno k prej opisanemu načinu nameŠča
nja ter tako d{)bimo parno ali nep-arno število klinov (Slika 9). Pri name- . 
ščanju klinov mo,r.aamo upoštevati tudi to, kdo izmed podiralcev bo zabijal 
kline, eden ali oba. Pri debelejših drevesih, kjer je potrebnO' namestiti več 
klinov, morata kI ina ti »ltilati« oba poclir:aJ.ca, medtem kO' more pri tanj
ših drevesih to delo opraviti eden sam. Zaradi lažjega kUnanja v prvem 
pomenu, to je~ kadar zabij:ata kline oba podiralca, namestimo v sredin(). 
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debla najdaljše kUne, proti kraju pa vedno krajše. V primeru, da vrši kli
nanje eden od podiralcev, namestimo najdaljše kline najdalje, najkrajše 
pa najbliže k podiralcu, ki vrši klinanje. Eden podiralee vrši klinanje na 
ta način, da začne s sekiro udarjati na najoddaljenejši klin, natol pa zapo
redoma vse bliže sebi do l{raja in se v istem zapo~edju vrača, če je klinanje 
še potrebno. Če :pa-kl:inanje vršita oba ,podiralea ga izvajata tako, da začneta 
k1inati od sredine proti kraju in nazaj. Klinanje se izvaja redno le stoje z 
oprezn:imi, enakomernimi udarci sekire na klin. Pri klinanju moramo vedno 
pa.ztti, da vsi klini enako vlečejo, kajti v nasprotnem primeru moramo od
stopiti od zaporedja klinanja ter nabijati le . po tistih klinih, ki vlečejo·, 
toliko časa" dokler se ne izenači pritisk na vse kline. S taJdm načinom kli
nanja bomo dosegli lažje, pravilno in enakomerno dviganje debla ter ga 
bomo tudi pravilno usmerili v njego:vem padu na zemljo. Tako omogočimo 
-nemoteno nadaljuje podžago.vanje. 

2 

Slika 10. 

3 

Oblike zasek:. 1. klinasta, 2. poševna in 3. ravna zaseka (Ong.) 

3. Z ase k o van j e ino dre jan j e sme r idr eve sne. g a pada 

Ko deblo podžagamo že preko polovice debeline, začnemo zasekovati in 
točno odrejevati smer drevesnega pada. Zasekova.nje samo p.o sebi ni nič 
drugega kakor točno določanje - smeri in mesta pada drevesa ter prepreče-: 
vanje cepljenja debla. 

,- Preden začnemo. s samim za.seko.vanj~m, moramo poiskati pravo meSoto 
zaseka. Zaseko;va1ec pristopi v ta namen k de-blu, obrnjen v smer podiranja, 
ter razkoračen in upognjen opazuje željeno smer pada in prizemeljski del 
debla, na katerem si zapom .. '1i mesto, kjer naj bi bhl zasek. Nekateri p-odi
ralci določijo mesto zaseka tako, da nas·tavijo sekiro navpično na prizemelj
ski del debla, s toporiščem v smeri podiranja, in si pri tem zapomnijo mesto 
in potek zaseka. Zopet drugi poiliralci naslonijo glavo na deblo pri zemlji" 
gledajoč v izbr:ano smer pada drevesa ter tako določijo mesto zase-ka. Ko 
zaseko;va1ec na ta ali oni način določi mesto zase-ka, .odstopi nekoliko· od 
debla in določi višino, kamor bi prišla zareza pri z~eku. Ta višina je važna, 
ker ml)!I'.a biti zasek saj 2-4 cm nižji od zareze. Pri takem zase.ku ostaJle 
po podiranju na deblu nekak nastavek, ki. -poteka preko celega debla med 
zarezo in zaseko.m in ga imenujemo ščetina (ščit), ponekod pa lisica. 
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ščetina je namreč tisto mesto na deblu oziroma panju, katerelUU SlIno na
menili najvažnejšo nalogo pri podiranju, namreč vlogo nekaJke osi, okoli 
katere se nagiblje padajoče drevo. Razumljivo je zato, da moramo pri 
podiranju posvetiti največ po·zorn·osti tej osi, to je ščetini, ki mora biti 
dovolj visoka, pravilne smeri in oblike ter dovotlj močna, da prenese' težo 
drevesa; točno v določeno. smer ter jo. voditi tako rekoč na celem potu 
padanja na določeno mesto na zemlji. Zato mora biti izdelarra talw, da 
poteka vedno pravIokotno na smer drevesnega pada. Šele po tak Ol jzbranem 
mestu in višini zaseka Začne zasekovalee z delom navadno v polklečeči 
drži v taki oddaljenosti od debla, da more z eneg~ mesta napraviti cel zasek. 

Razlikujemo tri vrste zasekov, in to kUn asti, pošemti. in ravni zasek. 
(Slika 10/1-3) Klinasti zasek je napravljen z dvema poševn.i.ma zasekoma 
v smeri drevesnega pada v obliki klina, medtem ko je poševni zasek na
pravljen v smeri' pada poševno. Pri obeh zase:kili ni nrogoče točno določiti· 
smerj drevesnega pada, temveč le približno, ker zato ni nobene možnosti 
in nobene prave osnove. Tak n.ač'im. zase-kov:anja je večinoma posledica ne
znanja, združenega z ug.odnostj:o, ker se vrši zasekovanje stoje. Ta način 
zasekovanja uporabljamo le še pri sečnjah na golo in pri pocliranju drevja 
na čistine, ker v takih primerih ni potrebna pOlseb-na točnost odrejanja 
smeri pa..danja drevja. Najbo.ljši in edino uporaben zasek za podiranje v· 
prebiralnih gozdomh oziroma pri postopnih sečnjah je ravni zasek. Imenu
jemo ga zato ravnega, ker mu je ·dno vodoravno. Izdelamo, ga v obliki 
klina 'z raVJ.1ima in gladJkim:a površinama. Globina in z njo tudi širina) 
zaseka se suče okoli 1/6-1/4 debeline panja ter je v glavnem odvisna od 
debeline drevesa in njegove nagnjenosti. Naj.primernejši kot,. pod katerim 
se vrši izsek lesa je okoli 300--45°, Večji koti O'dnosno večji zaseki se ne 
delajo zaradi štednje z lesom in s časom. Ms..njši, to j.e nižji zaseki so zopet 
neugodni, ker povzročajo predčasno odtrganje 'ščetine in s tem možnost 
spremembe smeri pada. 

Zasek lahko izdelamo z razširjevanjem, poglabljanjea:n in kombinirano. 

Pri ra.zišrjeva.n.ju se na določenem . mestu l1al najbolj vzboklem delu 
debla napravi majhen zasek, ki se nato razširjuje.s sekanjem poševnih 
plasti lesa tako dolgo, doilder ni zasek dovolj globok in širok. Uporablj:rumo 
ga pri velikih in globokih zasekih. Zasek s poglabljanjem se dela na ta 
način, da se začne deblo izse:kawati v obliki klina na vsej višini zaseka 
ao- namenjene globi.!lle. Ta način se uporablja pri majših zasekah, to je 
pri tanjših drevesih. Kombinirani način izvedbe zaseka pa je istočasna 
uporaba načina razširjevanja in poglabljanja in se redno uporablja pri 
velikih in globokih zasekih. 

R;.o je zasek re dovolj globok in širok, se lotimo enega najvažnejših 
del pri podErunju drevj.a; posebno pa še v 'P~ebiralnih gozdovih in v gozdo
vih s postopno sečnjo, k preizkušnji zaseka oziroma k točnemu določanju 
smeri dreves.ne~a pada. Mnogi podiralci pri ~as in drugod * uporabljajo. za 

*' Tako dandanes v Svici redno uporabljajo za določevanje smeri drevesneaa 
pada oziroma pravilnosti zaselut le prosto opazovanje zase-ka v razkoračni stoji, 
obrnjen s hrbtom k deblu - v upo~njeni drži, kjer po~;led v pokončni drži pokaže' 
smer pada. Na dru~ način pa tako, da se v dno zaseka zasadi sekira od pra.vo
kotno na smer pada. Glej: In~. Zehner. Grundre):!eln der HOllzhauerei, 1944. 
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točno določevanje smeri dJ.·evesnega pada prej opisanega načina za dolo
čevanje mesta zas

1
eka. 

Razumljivo je, da o kaki posebni točnosti tukaj ni govor.a. Naši po
horci, Kozjačani in drugi uporabljajo mnogo boljši in točnejši način do
ločevanja pravilne smeri drevesnega pada oziroma za preizkušnjo pravil
nosti zaseka (Slika 11/1, 2). V ta namen. nastavija. v sredino zaseka seklro 
tako, da se konica dotika žleba v zasekuJ uho' pa rula in poševne strani 

Slika 11. 

Določanje smeri podir,a
nja s sekiro: 1. pogled 
od strani in 2. pogled od 

zgoraj (Orig.) 

dru..$a .5~~'" 

~ ~ -7-. '7 .':"::_ ·-:- :-:-~:~~-:-::=-- - - - - -;~,,-:: padca 

zaseka. Toporišče nam pokaže v tem primeru prvo smer, ki je navadno 
odmaknjena v desno od željene smeri, če je na isto stran o.brnjeno tudi 
uho sekire. S pomikanjem {oporišča navzgor in navzdol lahko zasledujemo 
več kakor pol poti pada drevesa do zemlje, kakor tudi samo mesto pada 
na zemlji. To mesto na zemlji kakor tudi ostalo pot padanja si zapomni,mo 
po raznih predmetih in znakih. Nato sekiro obrnemo v zaseku ter jo na
stavimo na istem mestu', nakar vršimo podobno opazovanje smeri dreves
nega pada. Druga smer pa je sedaj redno ,odmaknjena v levo od željene 
smeri. Dejanska smer dre.vesnega pada teži v sredini med prvo. .in drugo. 

Če se ta pokazana smer ne · ujema z željeno smerjo, moramo zasek 
popraviti. To po·pravljanje s(::"izvrši tako, da' za,sek pog-Iobimo in. razširimo 
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v tisto stran, kamo,r bi želeli, da se pokazana smer premakne in pokrije 
željeno smer. Po vsakem popr:;tvljanju zase-ka pono-vnq preizkusimo smer 
na isti način. Zasek po'pravljamo tako dolgo, dokler se pokazana smer po
polnoma ne ujema z izbrano. Na ' ta na ,čin smo ustvarili prvi predpogoj, 
da boono drevo podrli vedno v isto smer in na tisto mesto, kamor želimo. 

Najtočneje pa določimo pravilnost zaseka odnosno smer pada z eno
stavno pripravo - s smernikom ali »T« ravnilom (Slilm 12). Izdelan je z 
20 cm dolge in do 4 cm široke ter 1 cm debele osnov.nice s klinastim robom 
na zunanji .strani, ki se pri delu nasloni na žleb zaseka. Na sredi osnovnice 
je pritrje>llo 3 cm širnko in 80 cm dolgo ravni,lo z dvema 50 cm oddaljenima 
konicama v sredj,n.i, ' pravokotno na osnovnico. Z opazovanjem smeri preko 
teh dveh ko'nie določamo pravilnost zaseka odnosno nje.gove poprave, N a
mesto ravnila se lahko pravokotno pritrdi na osnovnico trirobna p3.1ica, 
katere zgo,rnji rob Rluži za opazovanje smeri. 

"""""CS!- - - - - - - -. - - - - - - • -- -..o 

<J : 
~-i -- -- --- --- - ---- - -1.- - - -.:~ 

Slika 12. 
Priprava »T« ruvl1}lo ali :;srnernik« za določanje smeri podiranja (Orig.) 

4. D o k.o n čno pod žag o van j e 

Po končani ureditvi zaseka nadaljujemo s podžago.vanjem. Podžago
vanje večkrat prekinjamo .zruradi klinanja in obojestranskega ugotavljanja 
debeline ščetine. Pravilna -debelina ščetine je namreč drugi predpogoj, da 
moremo padec drevesa zan~sljivo usmeriti tja, kam.or želimo. Pri po
končnem normalnem dl'evesu znaša debelina: ščetina 2-4 cm na spodnjem 
najtanjšem kraju, kjer se šče.tina .odtrga od panja. Debelino ščetine mo
remo pravilno določiti le tedaj, če poznamo pote-k lesnih vlaken med zarezo 
in zasekom. Pri padanju drevesa se namreč ščetina odcepi skoro navpično 
od panja vedno le v smeri lesnih vlaken, medtem ko 'se v višini dna zaseke 
vtrga vodoravno. Dejanski potek lesnih vlaken lahko ugotovimo že po 
razpokah na lubju, najzanesljiveje pa na ta način; da med zarezo in za
sekom odstranimo lubje s tanko plastjo lesa (Slika 13). Pri navpičnem po
teku lesnih vlaken bo torej odcep med panjem in ščetino potekel od kraja 
zareze n&vpično v smeri vlaken. Po tako določeni črti . odcepa lahko za
nesljivo določimo debelino ščetine . Vs.ako nadaljnje podžagovanje zmanj
šuje debelulo ščetine in končno privede do popolnega preža.govanja iste, 
kar ima za posledico pad drevesa v porpolnoma: drugo smer, kakor želimo. 
Da je takšen padec drevesa zdru~en vedno z veliko škodo in nevarnostjo 
je razumljivo . . 
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Previdnejši pa moramo biti takrat, če potekajo lesna vlakna po
--ševno, ka,r je. reden pojav na koreninastih nastavkih. V takem -primeru 
navidezno velika debelina ščetine (dp) ne sme motiti. Dejanska debelina 
ščetine je na1~reč mnogo manjša ter je enaka razdalji od žle1;la zaseke v 
isti višini do konca poševne črte, ki poteka od kraja za:reze v smeri vlaken. 
V teh prim-erih so že pri majhni neprevidnosti prerezi ščetine vsakdanji, 
ker nam njena dozdevna debelina (dl) napačno predočuje pravo debelina. 
'Dozdevna debelina ščetine namreč v takih prilnerih rada preslepi podiralca, 
da podžagovanje nadaljujeta in ščetino prežagata ter talko omogočita padec 
drevesa v smer, k2imor ga njena teža vleče. Tako podiranje ne prinaša 
samo veliko škode, temveč skriva v sebi tudi mnoge nevarnosti, tako za 

Slika 13. 

Pravilna in prevelika za reza pri navpičnih in poševruh lesnih vlaknih: cl = debelina 
ščetinc, v višina ščetjne, dp = navidezna debelina ščetine j.n dl = nepr.a,va 

debelina ščetine (Orig.) 

podiralce same, kakor tudi za bližnjo okolico. Pri slabem vet.ru puscamo 
ščet~o močnejšo kakor navalli'1o,. to je nad 5 cm debelo, medtem ko mo
ramo pri malo močnejšem vetro,vnem vremenu s podiranjem. sploh prene
hati, da bi se preprečile velika škoda in težje nesreče, ki vedno spremljajo 
tako podiranje. 

. 5. Nag anj anj _e dre ves a 

Z naganjanjem drevesa začnemo šele taJkrat, ko je podžag,ovanje že 
gotovo in po predhodno pravilno izvedenem zaseku. Zaeetno naganjanje 
mora biti vedno previdno in se izvaja z enakomemimi udarci V zaporedju, 
)<:akor ·smo že prej opisali. Pred te ro. pa je priporočljivo, kjer koli je- to le 
mogoče, da se žaga potegne iz zareze predvsem ,pa takrat, kadar nam je 
zaga v zarezi pri klinanju v napotje ali pa takrat, kadar obstoji možnost, 
.da nam ščetino utrga. Pri klinanju moramo biti vedno previdni, ker se 
lahko zaradi udarcev po k1inih ·ali pa zaradi premikanja debla in vej, od
i rga kaka suha veja ali vrh ter pri padcu· poškoduje ali rani podiralca. 
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Druga nevarrnost pa preti, če je ščetina preslaba in jo drevo utrga, kar je 
do sedaj povzročilo že mnogo smrtnih nesreč. Zato mora.nw pri naganjanju 
vedno opazovati gibanje drevesa ter prisluškovati prasketanju lesa v 
deblu. Ta prvi del naganjanja ni ničesar drugega kakor premeščanje sile 
drevesne teže iz sredine drevesa nad ščetino. Pravimo, da drevo vzrav
namo. Š'ele v tem pokončnem stanju začnemo drevo energično naganjati, 
da dobi čimprej primeren za:1et za preb~janje med obršaa:ni sosednjih dre
ves za ne,prekinjeno padanje na zemljo. V trenutku., ko začne drevo padati. 
hitr:o potegnemo žago iz zareze, če je nismo odstranili že prej, podiralea 
pa ocl.skočita vsak v sv,o.jo stran nazaj, da se izogneta možnemu zamahu 
in sunku debla po pa,dcu drevesa na zemljo. Če so v bližini drugi delavci, 
se ti z raznimi . znaki opozorijo na nevarnost, da se pravočasno odstranijo 
z nevarnega mesta. Pri podir.anju ob promet,nih sredstvih, poteh, cestah 
pa se morajo postaviti posebni stražarji, ki o.pozarjajo mimoidoče na n'e-

. varnost, oziroma da prekinej.o vsak promet, dokler nevarnost ne mine. 
p.o'gosto se do-g.aja, da drevo med svojim .padanjem naleti na močnejše 
veje, ki povzročijo obračamje - sukanje' drevesa. V takem primeru se za~le 
deblo redno cepati. Da se ta škoda prepreči. mora eden pocli.raJcev biti 
vedno pripravljen, da hitro s sekiro z enini ali dvema zamahama preseka 
ščetino na tem mestu. 

_ b) Podiranje drevja, debelega ruul 50 cm 

Taka drevesa lahJw podiramo po istem zaporedju dela in z istim 
uspehom, kakor je bilo to v prejšnjem poglavju opiSano. V takih primerih 
je vedno možno napraviti najprej zasek brez vSClIke bojazni za sesedanje 
drevesa. Z žago se napravi zareza za dno zaseka, medtem- ko se les izseka 
s sekiro. Nato vršim o podžagovanje, nameščanje klinov in klina.n.je, do~ 
končno podžagovanje Ll1. končno naganjanje drevesa. Z večjo debelino 
debla raste tudi p:otreba -po večjem številu daljš,ih klinov, medtem ko kli
nanje vršita oba podiralea (Slika 8/2). 

c) Podiranje dreves tanjših od 18 cm 

Delo začnemo s podžagov:allljem nakar se napravi majhen zasek. Po 
dokončnem podžagovanju drevo poti.snemo v smeri pada v ko1i:kpr je t:) še 
potrebno. Če potiskanje ne uspe, se vzame žaga iz zareze in drevo z enim 
ali dvema kl~oma požene in podre (Slika 4/3). 

II. PODIRA~-JE NAGNJENIH DREVES 

Uspešno podiranje nagne'jnih dreves je predvsem odvisno od pravilno 
izhranega zaporedja dela. To zaporedje dela pa je pri nagnjenih drevesih 
izključno odvisno le od smeri nagnjenosti drevesa. Glede na smer podi
ranja razlikujemo: 

1. levo in desno nagnjena dre\,l"esa, 
2. nazaj nagnjena drevesa, 
3. naprej nagnjena drevesa_ 
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Preden pa .začnemo podirati taJršno drevje si ga je treba dobro ogle
dati in točno ugotoviti smer in jakost nagnjenosti ali z drugo besedo, 
ugotoviti je treba, kam in kje deluje sila drevesne teže. - . 

Le dobro pregledana in trezno presajena in preštudirana situacija 
omogoča pravilno izbiro zaporedja dela, kakn!' tudi način izvršitve samega 
del~. Samo tako prelnišljen0 deTa nam jamči v vsakem primeru tudi 
uspešno izvršitev podiranja. 

1. Podiranje levo in desn ·o nagnjenih dreves 

Zaporedje dela je v tem primeru' sledeče: podža-govanje l klinanje, 
zasekovanje, dokončno podžagovanje in naganjanje. 

Podžagovati začnemo najprej s tiste strani, kamor je drevo nagnjeno . 
. Z nasprotne stram se pušča deblo vedn'o zelo moč:no, da preprečimo' pre-

Slika 14. 

Pra\"ilcn položaj klinov jn debelina ščetinc pri podin1<nju na levo stran visečega 
drevesa - od smeri podiranja (Orig.) 

hitro sesedanje drevesa odllosno stiskanje žage. Kakor hitro se je žaga 
skrila v les, začnemo že s klin an j ern, da preprečimo vsako sesedanje dre
vesa in da omogočimo nemoteno podžagovanje. Večkrat se mora v takih 
primerih p.odžagovati »na kratko«. Deblo začne namreč kaj hitro prije
mati žago in smo ·prisiljeni ' začeti klinanje zelo zgodaj. Če hočemo dobiti 
v zarezi vsaj nekaj PI'ostora za kline, moramo žago potegniti do lITaja. Z 
nekaj potezami žage ~na kratko« poglobim'O zarezo toliko, da omogočimo 
uporabo vse žagine dolžine. Večl~:rat se mora ta način podžago-vanja dvakrat 
do trikrat zaporedoma ponoviti. Pl'i ozkih in enako širokih žagah ta način 
podžaga-vanja odpade. 
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Kline namestimo v takem primeru nesimetrično, pretežno na is-ti strani, 
kamor je drevo nagnjeno, kar je razumljivo, ker se mo,ra na tis,ti strani 
dvigati mnogo večja teža. Položaj klinov je lahko vzporeae'l1 (Slika 14) s 
smerjo podiranja, vendar bomo pri večji nagnjenosti drevesa · prisiljen ;., 
kline namestiti .ad. strani, kamor je drevo nagnjeno. Klinamo zelo 

- pogosto s ciljeln, da drevo nenehoma dvigujemo oziroma vzravnavama. 
Kadar je deblo podžagano že do tri četrtine premera, šele začnemo ha;:;c

kovati. Če bi napravili zasek prej, ki prezgodaj presekali lesna vlakna in 
oi omogočili prezgodnje sesedanje debla, kar bi moglo onemogočiti vsako 

\ 
) 

/ 

Slika 15. 

Faze dda pri podiranju naprej nagnj'enega drevesa: 1. zaseka, 2. in 3. pocIžago
vanje od strani z. desne iri leve, 4. izžagovanje sredine (Orig.) 

k1i.nanje in nadaljnje podžagovanje. Zasek mora biti vsaj 4-5 cm nižji od 
zareze, medtem ko mora biti ščetina na nasprotni strani, kall.uor je drevo 
nagnjeno, debela vsaj 4-6 cm ali več, kar je pač odvisno od drevesne teže 
in sto.pnje nagnjenosti. Pri dO/končnem podžagovanju moram-o zelo paziti, 
da pustimo ščetino vedno dovolj močno , da bo lahko. pri naganjanju 
vzdržala prenašanje teže nagnjenega drevesa v določeno smer. Pred na
ganjanjem gledamo, da žago na vsak način potegnemo iz zareze, da ne 
dela -napotje klinom oziroma da jo obvarujemo zloma, če se drevo utrga. 
Naganjanje se prenese sedaj pretežno- na tisto stran, kamor je drevo 
nagnjeno; V kolikor nam ne uspe podiranje z navadnimi klini, jih moramo 
zamenjati z debelejšimi. . 
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2. Pod ira nje n a z aj 11 a g nje n e· gad reve s a 

Zaporedje dela je v tem primeru isto k3Jkor v prvem, zaželena pa je 
kolikor mogoče ozka žaga, kajti stiskanje začne tukaj mnogo prej. Že 
takoj v začetku je potrebno nastaviti čim večje' število kIrnov, ker ::.norajo 
dviga'ti mnogo večjo težo. KImanje vršim·o pog-ostoma in izrabljene kline 
po potrebi zamenjamo z debelejširni .. Ko smo drevo podžagali že približno 

Slika 16. 
Faze dela pri podiranju naprej 
nagnjenega drevesa z »zašte
hovanjem«: 1. zasekovanje, 2. 
in 3. zaštehovanje in 4. pod-

žagovanje (Orig.) 

~ debeline in ga dvignili že skoraj v pokončrri po}o;žaj, začnemo zasekovati. 
Za.<)ek mora biti vsaj 5-8 cm nižji od zareze. Pri dokončnem podžagovanju 
pazimo, da pustimo ščetino vsaj 5 om močno ali več. Tak nizek zasek in tako. 
močna ščetina sta! v takem primeru nujno potrebna, ker 'mora vzdržati 
prenašanje velike teže nazaj nagnjenega drevesa. v pokončni položaj, ne 
da bi se utrgalo, z druge strani pa! da se pOLveča varnost pri delu. 

Slika 17. 
Obračanje jn spodnašanje na 
vejah obviselega dre.vesa z 
mačkom ali kavljem (Orig.) 

Kadar je nagnjenost le prevelika, uporabljamo še vr~ ali pa kleščenje . 
. Pri nagnjenosti drevesa rra:zaj in levo ali desno združujemo po potrebi 

oba spredaj opisana načina podiranja. 

3. Pod ira TI jen a pre j nag nje nih dre ves 

Če bi se pri teh drevesih uporabljal navaden način podiranja, bi za
čelo drevo zaradi svoje teže predčasno padati, ka.r pa vedno povzroča. 
cepljenje debla do nekaj metrov v dolžino in s tem veliko škodo· na naj
debelejšem delU debla. Da se takih škodam izognemo., uporabljamo dru-

lO? 
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gačno zaporedje dela, ki nam omogoča podiranje brez vsake škode. Upo~ 
rabljamo v glavnem dva načina, in to: 

a) podira,nje z navzlcrižnim podžagovanjem, 
b) podiranje z zaštehovanjem. 

SEka 18. 
Obr,lčanje na vej.:lh obviseleg'c1 drevesa s cepinom (Orig.) 

a) Pod ira nje zna v Z kri ž nim po dž ago van je ro 

Zapnredje dela je sledeče : zasek<?vanje, navzkrižno podžagovanje, 
podžagovanje pol levo in pol desno, žaganje sredine. 

V smeri kamor je drevo nagpjeno, navadno z žago napra!Vimo čim nižje 
globolw zarezo dOl ~J3 premera, nakar s sekiro izsekamo les. Pri veliki 
nagnjenosti se priporoča sredulQ. zaseka poglobiti, da se prepreči vsalw 

Slika. 19. 
SpOdIl~\;anje na deblu obviselega drevesa s pocl\ogmn i (Orig.) 

cepanje. Nato začnemo pol levo ali pol des-no s podžagovanjem, tak.o da 
ostane v sredini neizžagano deblo v obliki trikotnika. Zareza naj bo vedno 
za 5-·8 cro više od zaseka. Končno se lotimo šc izžagovanja sredine. Ko 
začne drevo lesti in ko se začne v deblu prasketanje, pohitimo z žaganjem, 
da napravimo čim manjšo ščetino (Slika 15). 
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b) Podiranje z zaštehovanjem 

Ta način podiranja je zelo podoben prejšnjemu in je tudi zaporedje 
del isto. Po globokem zaseku, vsaj do % debeline de-!::Jla, ki ga v Rredini. 
še poglobi.mJo, se začne z zašt ehov anj em. To pa nd. nič drugEga, kakor iz
delava dveh stranskih zasek, segajočih do glavnega zaseka in izdelanih 
nekoliko više od njega. V tej _ višini se začne nato podžag'ovanje (Slika 16). 

Slika 20. 

Padanje drevesa. Obeljen je samo del koreničnika in panj je previsok. Podif\a,lca 
sta odskočila nazaj. Drevo pa pada na že izdelane . sortimente (Foto: Maly) 

PODIRANJE VOTLIH IN ' PIRAVIH D~EVES 

Votla drevesa, v kolikor je obod še dovolj mGČID, pod..iraino po prej 
opisanem načinu. Če je obod že zelo slab - tanek, pa moramo ta.ko drevo 
podžagat:i na najveeji dosegljivi višini, na takem mestu, ki bo omogočilo 
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napravo, pravilnega zaseka z dovolj močno ščetino, da lahko pedremo drevO' 
tja, kamor želimo. Pri piravih drevesih, ki s'o, bila POŠkO'dO'vana pri spra;vilu, 
se pri zaseku teh mest izogibamo' za šč"eooo. Če ni drugega primenlega 
izhoda, moramO' zarezo dvigniti na tako višino, d~ bO' možno zasek in šče
tinO' napraviti v zdravem. lesu. 

SPODNAŠANJE NASLONJENIH IN OBVISELIH DREVES 

Pri podiranju v prebiralnih sestO'jih in pri postopni sečnji se bo 
kljub vestneri:m izbiranju smeri večkrat zgodilo, da bo drevO' obviselo na 
vejah sosednih dreves, ali pa se naslonilo na sosedno debio. Vzrok temu je 
v glavne·fi gosto in močno vejevje pre gostih <keves in pa pre~lab začetni 
zalet padajočega d'revesat da bi se prebilO' med veja.nu na zemljo. Na.sloni 
so redna posledica; nepravilnega zaseka, navadnol pri pOiVršnem in hitrem 
podiranju drevja. 

Najpogosteje obvisijo tanka drevesa, Rer zaradi g.voj-e male teže ne 
dobijo dovolj hitro zač·etnega zaleta. Deblo najprej odločimo od panja s 
presekom ščetine in če ni pretežko, ga kar z rokami sp odneSen:l'ol takO' da
leč nazaj, dokler ne pade na z-emljo. Če je obviselo na vejah deb_elejše 
drevo, mu -ravno tako najprej presekama šče·tino. Nato ga ' s kavljem 
(mačkom) za 'obračanje :aili pa ce.pinom nenehno zibaj-oče obraČ'<imo v tisto 
smer, k8JllQlr je možno O'bršo prevaliti, da bo čim prej padla na zemljo 
(Slika 11, 18). " . 

'Težje in nevartnejše je delo· z naslonjenim debelejšim drevesom. V 
tem primeru nam nobeno obrača.nj.e ne pomaga. N aj-.pre'j, presekamo šče.tin{) 
ln koreničnik zarobno. Na naj:ugodnejšo stran tik 'panja položimo in 
vkopljemO' 2-3 poill.oge, okoli 2":-'3 ID dolge in 5-10 cm premera, drugo 
poleg druge v smeri naslonj"enega drevesa od -panja nazaj. N ato d~blo 
s cepin om previdno. dovedemo na rob. panja v smeri podlog, nakar ga sun
ko.vito memo· na podloge, ko katerih hltro zdrsi nazaj, pri čemer se obrša 
sprosti in ·drevo "Pade na zemljo;-Razumljivo je, da moramo ves PIlostOr" za 
podlogami očistiti, da omogočimo deblu neQlvirano drsenje po zemlji, v 
kolikor bi bNe p.oologe prekratke. Raven ali padajoč teren to delo 'zelo 
olajša. Pri metanju debla raz panj mornmo biti zelo preV'idni,: kajti pod· 
loge lahkq pri slabem polaganju bliskO'vito odletijo. :in poškod;ujejO' podi
ralce. Plolrug3Jllje podlog je v takih. primerip'- vedno na. mestu, kajti mala 
zamuda časa in trud z izdelavo podlog nam zelO' skrajša in 'o~ajša delo 
pri spodnašanju. V nasprotnem primeru pa se redno dogajal, da se deblo 
pri padcu s Ipanja globoko zarije v mehkO' zemljo, kar povzroča dolgotrajno 
in teško cephianje in naknadno. nameščanje podlog. 

Pri naslonih v rogovil.e je podiranje novih dreves, eno' na drugo zelo 
nespametno, ker v večini primerov ne dosežemo ničesar drugega kot da 
sebi otežujem.p delo s še večjo, nevarnostjo~ Tukaj ~ta S3Jmo dve možnosti, 
in to, da hodisi odsekamo eno. rogovilo, ali pa da naslonjeno drevo ttk. 
pred rog'ovilo presekam:o. To delo pa lahko napTavi samo tvegav in izku
šen delavec, opreni'ljen s krampeži. z zaščitno vrvjo in dobrim in. lahkim 
orodjem, predvsem s sektro. Podir.al'je rogoNi1astega dr ev es aJ je tudi i.zhod 
iz te situacije, če ga je namreč moŽllO podreti \T smeri naslonjenega dre
vesa, toda z veliko večjo opreznost jo . . V tem primeru upo.rabljamo isti 
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n2.čin kakor pri naprej m'~gnjenih drevesih. Prizadevati si moramo, da 
obvisela in naslonjena drevesa takoj spravimo na tla in ne zanašati se, da 
to napravi veter. Vsa ta mesta v gozdu so silno nevarna lin naj se jim nihče 
ne približuje brez potrebe in previdnosti. 

SKLEP 
Tehnika podiranja iima razne faze, ki zaJ1tevaj.o od delavcev razne 

stopnje znanja, izurjenosti, vestnosti, spretnosti, moči in pozo-rnosti. Za 
kvantitativno največjo in kvalitativno najboljšo storilnost je zaradi tega 
,Potrebno: pravilna .organiza.cija dela (hrigadni sistem) ·oh smotrnem do· 
deljevanju posame,znih delovnih f.az bolj in manj izurj'enim delavcem, ' brez
biLna Gskrba in oprema delavcev ter ustrezno orodJe tu stroji. 

IZVADAK 

Obara'nje stabala sj,ekirom i pilam 

Obaranje stabala može da pro,uzroči uS(jjed nepozlI1av<lli1lja tehnike obaranja 
il; nesavjesnosti kod rada, velike štete na obo-renom st'ablu i preostalom dubecem 
d,vecu, na podmlatk1) te mnoge nes.rcce. Sve te nep"rijatnosti mogu se ti tolikoj 
mjer: smanjiti, ,ako ne i potpuno 'otstraniti, da priktično ne dodju do izražaja, 

Sama tehnika obaranjrru je ovisna prije svega od uzrasta stahla i njegove 
debljine, koja odlučlljuce upliva na, u svak om primjeru posebni redosljed rada, 
kojega se ' m()ramo bezuvjetno drž~ti, ako hocemo izvršiti ob~ranje u 11lajkrace 
vrijeme, uz najmanji napOr i bez -ikakve Štete. Kod čitavog tog rada moramo 
najvecu pažnju posvetiti. pravilnoj izr:a.di zasjeka s obzirom na željeni pra:vac 
obarana, te· na debljinu perca. koja. treba. da bude priIagodjena uzrastu st~bla. 
Sva.ko i n'a:jmanje otstupanje od' redosljeda rada, nepravilan zasjek, nepravilna 
debUina' perea te nepravilno zabijanje klino~a ima za posljedicu naslanjanje 
stab' l~>:' pad stabla u nepoželj'enom prullVeu, s time pak r~dovitQo veliku štetu za 
drvo j podmladak te mnogo nesreca. 

SUMMARY 

The fe Il i n g o. f tre e s by and s a w. 

For \vant of a proper Kno\vledge of the right technique. how to fell trees, or 
because of an inexusable unscrupulousness at the work, the trees felled are mostly 
badly j.njured and so are 'al') a rule the surrounding standing trees and especial1y 
the y.oung forest. Many accident too are as well a usnal con.sequence. 

l i1 ' 
All these inconveniences could be.rninimized to s.uch an extent as to- make 

them practical1y unimportant, if the right technique at the work \Vould be 
fol1owed.· . 

The technique of feHing itself depends iothe first place upon the ,hatbit o·f the 
trees and their circllmfcrences which determirie in ev·ery case the right of the 
actions unco.nditionally to be followed, if we are to execute the fe1ling of tree3 
in the shortest time, with the lea st efforts possible and without any accidents. 

At all the work we arc 'obliged to pay the g;e~test attention that at the 
begin the hewing in be made in the direction, which we wish the tree to fall in. 
and thal the thickness of the blade be in accordance with the growth of the tree. 
Any disregard, and even the least one, of the due conrse of actions may cause the 
leaning of the trees and their falling in a not desi.red direction, to be foUowed. 
regular!y bY.great demages and many possible aecidents. 
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o PREBIRALNEM GOZDU 
Alo j zi j Muš ič (Celje) 

Vedno večje svetovno povpraševanje po lesu, ki zavzema v sodobnem 
gradbeništvu in industriji eno najvažnejših mest, nas postavlja pred pereče 
vprašanje, kakšne načine izkoriščanja gozdQV naj · izbiramo, da bodo naši 
gozdoVi trajno, brez škode in bolje zadovoljevali potrebe po vsakovrstnem 
lesu. 

Ustvarjalni polet v naši državi zahteva globlje poseganje v lesne mase 
ali večje planske sečnje ter nam hkrati nalaga dolžnost največje gojitvene 
in ureditV:e-ne dejavnosti v naših gozdovih~ Pri vsaki sečnji naj bo zago
tovljena trajnost gozdnega gQspodarjen.ja in - kjer le možno - naravna 
pomladitev gozda. 

Pričujoča razprava je namenjena gozdarskim in lesnoindustrijskim 
strokovnim kadrom za vzpodbudo k delu v ·novih smereh in k razpravljanju 
o tem aktualnem predmetu. 

Gozdnim delavcem in kmetom ,moramo vsekakor nuditi več znanja o 
pravi il). em gospodarjenju s prebiralnimi gozdi. Kmetje kot mali gozdni 
posestniki že iz nujnosti prebiralno izkoriščajo svoje gozdove, potrebno 
pa jim je sodobno, napredno znanje. 

Kdaj govorimo o prebi1;alnem gozdu? b prebir.alnem gozdu*' govorimo 
tedaj, kadar sekamo vsako leto ali v presledkih nekaj let posamezna dre
vesa na vsej površini ali na delni površini gozda. Zato so v prebiralnem 
gozdu - normalno - pomešani vsi starostni oziroma debelinski razredi 
drevja in razne v tistem gozdnem okolišu možne drevesne vrste (mnogo
vrstni prebiralni gozd). Cesti pa so tudi prebiraini gozdovi ene same 
ali dveh glavnih drevesnih vrst (enovrstni oziroma dvovrstni prebiralni 
gozd.) 

V nasprotju s pfebiralnim gozdom imamo obliko enomernega ali eno-o 
dobnega gozda. Enomerni gozdovi (sestoji) so v glavnem enake debeline 
oziroma enake starqsti,' ki . se, ko dosežejo gosp~darsko zrelost, izkoriščajo 
z golimi ali postopnimi sečnjami ter se obnavljajo v prvem primeru umetno 
in naravno, v drugem naravno, to. je s sajenjem ali setvijo na posekali 
oziroma z naravnim naletom semena a nizki gozd . listavcev, tudi s po
ganjki iz panja (štorove.c ali panjevec ) . 

:(: Nekako do konca prejšnjega stoletja p,rebiralnemu ~ozdu niso pripisovali 
pomena, razen v varovalnih zaščitnih ~ozdoYih in na izrazitem krasu. V ostalem 
in splošnem se je smatralo prebiranje· le za prikrivanje go-zdnc~a. ropanja. Vse 
do prve svetovne 'Vojne so v Srednji Evropi pretiravali način izkoriščanja j:!ozda z 
golimi sečnjami, z zasajanjem predvsem čistih smrekovih sestojev in zatiranjem 
listavcev, zlasti bukve. kakor bi ta za gozdove tako pomembna in dra~occna vrsti 
spadala med ~ozdni plevel. Te so šablonsko posnemali mnogi graščinski in 
državni gozdarji v. Sloveniji, te pa premnogi kmečki poses.tniki po Dolenjskem, v 
Podravju, Pomurju itd. Slabe posledice takega kultiviranja s .smreko se kaž~jo 
v okv:vrah gozdnih tal, ki postanejo vseskozi kisla, ter v sta.lni borbi zlubadarji 
in dru~imi škodljivci in boleznimi. (Na fa problem je opozo·ril prakso ~Gozdarski 
vestnik« že z dokaj razpravami in obvestili). Seveda tudi lahko · občudujemo 
pravilno ne~ovane enodobne smrekove sestoje na ustreznih rastiščih. 

112 



Prebiraini gozd se nam obnavlja .z zasejanjem od doraslega, starej
šega drevja, torej brez · stroškov in uporabe delovne sile. 'Prebiraina sečnja 
Je hkrati pomlajevalna, gojitvena in izkoriščevalna sečnja. 

Prebiraini gozd najbolje varuje plodnost gozdnega zemljišča, medtem 
ko je gozdno zemljišče po izvršeni goli sečnji za daljŠo dobo (do sklepa 
krošenj novega gozda) izpostavljeno raznim okvaram, kakor izsuševanju 
po sončni pripeki' in vetru, zbijanju, izpiranju in odnašanju prsti po nalivih, 
zapleveljenju, plazovo~ itd. Sečnja na golo more če_sto imeti za posledico 
popolno uničenje gozdnega zemljišča, pravilno izkoriščen prebiraini gozd 
pa je trajen. 

V prebiralnem gozdu je po dosedanjih ugotovitvah ;prirastek na gozdu 
večji zaradi povečanega dostopa svetlobe in zraka v krošnje, pomlajanje je 
bujno in je tak gozd, ki Je po naravi mešan, tudi boJj odporen proti ujmam -
(vetru, snegu, zmrzali, požarom, škodljivcem in boleznim). 

Ker odločuje pri gospodarjenju v gozdu poleg rastišča predvsem go
spodarska potreba, imamo različne oblike prebiralnega gozda od indivi
dualnega do skupinskega prebiranja. Posebna ob-lika so kmečki gozdovi, 
v katerih so pogoste tudi postopne ali oplodne sečnje. Kakor že beseda 
sama pove, vršimo z oplodno sečnjo opIod in pomlaclitev gozda. V taki 
sečnji je pomladek zaščiten daljšo ali krajšo dobo s semenjaki, z zgornjinl 
drevjem. Te pomlajevalne postopne sečnje se končajo s končno sečnjo 
semenjakov. Venomernih gozdovih se mnogo uporabljajO' te vrste sečnje, 
zlasti pri senčnih vrstah drevja. Bukov in jelov pomlad~k namreč v mla
dosti ne prenašata sončne pripeke in se zato lepO' razvija po zgornjem 
drevju zavarovan pred sončno pripeko in mrazom. Najtežja pogreška v 
kmečkih gozdovih je v tem, da čezmerno posekajo ser:r:tenjake in lepo rasla 
drevesa, medtem ko puščajo v gO'zdu zatrta, bo-Ina, okvarjena in kakovostno 
manjvredna drevesa, kar je v popolnem nasprotju s pravilnim goSPO'
·darstvom. 

številni izkvarj.eni in opustošeni kmečki gozdovi. nam pričajo, da so 
špekulanti in slabi gospodarji prebrali gozdove do prebirka. Da se taki 
gozdovi zopet popr.avijo, se potrebna desetletja. 

V prebiralnem gozdu pa imamo mnogoslojno (etažno) zgradbo sesto
jev, od klic in mladic do zrelih dreves. Pri pravilnill prebiralnih sečnjah 
drevje neprestano vrašča v zrelostni razred in gO'zd se neprestano pomla
juje. Tudi v prebiralnem gozdu podleže v boju za življenje mnogo drevja. 
V zrelostni razred vraste ali se prebjje le drevje z veliko razvojno sposob
nostjo. Spravilnimi prebiralnimi sečnjami nenehoma kakovostno izboljšu
jemo sestoj, ko pomagamo zdravemu, lepo razslemu, brezhibnemu drevju 
pri razvoju. Prebiralne sečnje naj bodo um2tni izbor (selekcija),' ki nam 
jamči po,večanje trajnega 'vrednostnega donosa gozda. 

V prebiralnem gozdu so v prednosti senčne vrste drevja, ki prenašajo 
več zastrtja, ali ki v svoji prvi razvojni dobi celo zahtevajo močnejše ali 
šibkejše zasenčenje. Gozdar mora znati urejati in pospeševati rast zaželenih, 
rastišču uscrezajočih in gospodarsko koristnih drevesnih vrst. 

Vloge vmesnega (polnilnega) sloja ne smemo podcenjevati. Ta nam 
pomaga odgajati tehnično vrednejši glavni sestoj. Polnilni sloj (podrast) 
varuje gozdna tla, da ostajajo · vlažna in plodna. Tudi ne postane les steg
lIjen, brezvejnat in polnolesen brez tekmovanja dreves v rasti k svetlobi. 
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Etažna (slojna) zgradba sestoja tudi laže kljubuje ujmam (viharjem, t.eži 
snega itd.). 

V prebiralnem gozdu je važno razredno število dreves, ki daje jamstvo 
Z2. trajno izkoriščanje. Pri normalnem prebiranju sekamo v kratkih pre
sledkih (kolobarjih) letni oziroma perioručni lesili prirastek; pri tem mo
ramo paziti nato, da se poleg prebiranja dozorelih najdebelejših dreves 
spiroti vrše tud(- gojitvene in pomladitvene sečnje, kjer pade predvsem 
bolno, okvarjeno in slabo raslo drevje. Sečnja zajame deloma vse debelin·· 
ske razrede. Zato je potrebna pri odkazovanju v prebiralnih gozdovih po
sebna pazljivost, da ne skvarim o prebiraine oblike sestojev, ali da ne 
onemogočimo naravno po~lajevanje. 

Kakor je potrebno večkratno redčenje pregostih enodobnih mladih 
sestojev, tako s9 potrebni gojitveni ukrepi v vse. sloje prebiralnega sestoja. 
Cilj red čenja mora biti v -vsakem primeru pospešenje naravne izbire ozi
roma izločanja. Seveda se v prebiralnih gozdovih te sečnje ne vrše posebej, 
temveč so veni sečnji istočasno združeni vsi gozdnovzgojni ukrepi (č-išče
nja, redčenja, svetlobne, oplodne, glavne sečnje itd.), medtem ko se v eno
mernih sestojih vrše zaporedoma. 

Kakor poteka redčenje v nasprotni smeri, kakor prebiranje, to je pri 
redčenju od spodaj navzgor, pri prebiranju pa od zgoraj navzdol, tako ob
stoja nekje stikališče obeh smeri. V kolobarju redčenj in prebiranj pa v 
naravi ni ostre meje. Vendar ne m~remo govoriti o ' redčenJu v normalnem 
prebiralnem gozdu, kakor tudi ne o prebiranju v nedoraslem enomernem 
sestoju, kjer posegamo s sečnjo predvsem v izločeni sloj in v kolikor sestoj 
zahteva, tudi v sloj glavnega drevja, toda tako, da nikjer preveč ne pretr
gamo sklepa krošenj. 

Pri vsaki prebrraJni seč.nji in močnejšem redčenju moramo za sečnjo 
določena drevesa poprej zaznamovati s kontrolnim žigom na korenih in_ 
vidnim lahnim zarezom na deblih (odkazovanje). V pxebiralnem gozdu je 
čas sečnje posebno važen. Da se ohvaruje pomladek in ostalo stoječe drevje 
poškodb, naj bi izostale sečnje v mrazu in- v času, ko je drevje v največjem 
soku. Če le mogoče, naj se -seka, izv1ači in spravlja les, ko je pomladek 
pod snegom ali vsaj pred začetkom oziroma po zaključku vegetacijske ·dobe. 
Ostanke po sečnji (vrhe, veje, dračje itd.) pa spravimo iz gozda. S posprav
ljanjem sečišč zaradi nemotenega p0mlajevanja v nobenem primeru ne 
smemo odlašati. 

Zaradi različnosti prebiralnih sečenj oziroma menjajočih se oblik se
stojev so večkrat ali potrebne ali priporočljive delrie umetne pogozditve 
bodisi kot spopolnitev pomanjkljivega naraVl).ega pomladka, bodisi 'kot 
podsaditev ali podsejanje senčnih vrst ali kot uvajanje novih vrst drevja. 
česti so tudi primeri, ko je potrebno čiščenje podrastka. 

Največja pridobitev prebiral ne oblike gozda je nedvomno naravno me
ša.n. gozd. 

IZVADAK 

o prebornoj šumi 

Auto}" tvrdi, da 'su prebornc. sastojine najsvrsishodniji .gospodarski oblik 
šuma za naše prilike. 
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VPRAšANJA 

15. Značaj. tehl1ikumov 

V nekaterih ljudskih republikah FLR Jugoslavije imajo gozdarske 
tehnilmme (imenujejo jih srednje gozdarske šole) s tremi oddelki: go
jitye~1i, eksploatacijski in lesni (odnosno ~)lesnoindustrijski« ). V Sloveniji 
pa imamo gO'zdarski tehnikum z gojitveno i11 eksploatacijsko učno snovjo 
in lesnoindustrijski odsek Tehniške srednje šole. 

Kakšen značaj ustreza takim srednjim šolam v Sloveniji sedaj in v 
bližnji bodočnosti? F. 1. Ljubljana 

ODGOVORI 

2. DDT ali Pa.nbl"kan 

DDT je kratic? imena dihlor-clifenil-trihloretan. To je kemijski pre
parat, ki smrtno deluje na žuželke. če pride z njimi v dotiko, spada torej 
med dotikalne (kontaktne) strupe kakor nikotin, kvasija, petrolej itd. Ta 
preparat je poznan že preko 75 let, vendar ga niso proizvajali za šI:roko 
potrošnjo. Šele tekom zadnje vojne so Amerikanci izkoristili izum ter upo
rabili DDT za W1ičevanje raznega mrčesa v vojski in na zasedenih pod
ročjih. Upo-raba DDT-a je v večji meri nadomestila uporabo drugih insek
tididov, ker jih po uči.n;ko;vitosti silno prekaša. Uporaba DDT-aJ je zanesljivo 
sredstvo za pokončevanje najbolj nadležnega mrčesa. 

Ne upor<iJbljiamo čistega DDT-a. Pomešajo ga z neškodljivim prahom 
in s tekočinami (talko., petrolejski derivati). Kemijsko čist preparat je 
bela krista1na snov, ki je težko izparlji,va in se v vodi ile raztaplja. PO
trošn.iki jo dobivajo pod različnimi :imeni: n. pr. Liberty, Gesarol, Pepein, 
Pantakan. Poslednja dva sta jugoslovanska preparata. Navadno ga uporab
Jjajo v 5-10 procentni koncentraciji, kg,·r za žuželke zadostuje. Učinek 
traja več dni Lahko pa ga opazimo že takoj, ker postanejo opr3.Šene žu
želke nemirne in kažejo vidne znake slabosti (zvijanje, dviganje glave. pi
janost, bruhanje). Smrt nastopi v nekaj urah aJi pa tudi v nekaj dneh. '1.'0 
zavisi od koncentracije preparata, od načina .zaprašitve in 0::1 V!'ste žu
želke. Muhe, kornarji in podoben mrčes so zelo občutljivi, najmanj pa so 
občutljivi mraVlje in pajki. Človeku in živalim E toplo krvjo ne škoduje v 
navadnih koncentracijah, vendar povzroča dolgotrajno vdihavanje prepa
ratov DDT-a motnje in bruhanje. 

Uporaba preparatov DDT-a je vsestranska. Doma ga lahko uporab
ljamo proti raznemu mrčesu. Proti ščurkom ga uporabljamo tako, da po·· 
tresemo pr ah okrog prostorov, ' kjer se mrčes skriva, ali še bolje, da ta 
mesta dobro zaprašimo. Proti muham in komarjev zadostuje, da se v pro
storih škro.pi, da se uničuje stc-nice pa je treba dobro zaprašiti vse razpoke 
v podu, proti moljem se borimo tako, da naprašimo obleke. mrčes na živa
]ih uničimo tako, da živai dobro natresemo s prahom. Z DDT sO se us.pešno 
borili proti anofelesu, ki prenaša malarijo; oprašitev so izvršili z avioni. 

V . gozdarstV\l smo do sedaj uporablj~i preparate DDT proti gobarju 
in pinijevemu sprevodnemu prelcl1 , in ~icer s prašenje-m iz letala. Rezultati 
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proti gobarju (Lymantria dispar) so po poročilih odlični. Končnega poro
čila o rezultatih 'akcije pToti pinije,vem sprevodnemu preleu še nLmamo, 
vendar vse kaže, da so bili rezultati odlični tam, kjer je bil škodljivec 
neposredno oprašen, slabo pa tam, kjer je škodljivec prišel v dotiko s 
prahom šele pozneje, O ko-nčnih sklepili v tem pogledu ne mm'emo poročati, 
vendar lahko mislimo, da je proti borovemu sprevodnemu preleu uspeh 
zanesljiv le v tistem primeru, ko so gosenice neposredno paprašen.'e. Pripo
minjam, ela je prah nevaren čebelam ter je potrebno. ob večjih akcij~h 
zapreti panje. In.g, j\'1, Še ben i k 

4. Pogozdovanje goličav 

Pred sto leti je prevladovalo prepriča.nje, da je kras nemogoče pogo
zditi. Prvi uspeli kraški nasadj pri nas datirajo iz leta 1859. Večji zamah 
v pogozdovanju je ,pokazalo obdobje 1887-1912, ko je poslovala posebna 
komisija za pogozdovanje kranjskega krasa. Leta 1912. je bilo ugotovljeno, 
da je za vse četrtsto1etje, kljub skrbnemu delu, uspeh saditve znašal ko ,maj 
29%, Slabi uspehi pri pogozdov8.Jnju kra'Sa so torej znan pojav. Na krasu 
so posebne klimatske razmere. Močnejša pripeka in. veter ter manjša vlaga 
v zraku in v tleh so faktorji, ki jih še zmeraj premalo upoštevamo. Temu 
primerni so tudi uspehi naših pogozdov'anj, 

Za odpravo neuspehov s'o nujni posebni ukrepi) ki so se v praksi na 
krasu že dobro obnesli. - 1. Potrebne .so predvsem lok.a 1 ne dre ves -
ni c e. Tako namreč 'Odpadeta dolg prevoz in zakopavanje sadik, ke,r jih 
istega dne izkopljemo in posaidimo. - -2. Sadil{e moramo odgojlti s čim 
man j zal iva nja, toda ob zadostnem gnojenju, da· bi bile krepke in 
odporne zoper sušo.. - 3. Izredno v,ažno je var o van jev 1 age v tleh, 
kar dosežemo s tem, da že jeseni pripravimo jame za saditev in jih pustimo 
čez zimo zagrnjene. Ob koncu zime zasadimo sadike z ročnim sadi1ni1wm 
v zasek v pripravljeno zemUo, ki ostane tudi po saditvi rahla in sposobna, 
da vpija in zadržuje vlago. - 4, Saditev na krasu je izredn'o kOčljiv:o; delo, 
ki .zahteva stalno.in le val i f ici ran ode lov 11 o silo. Ostali posli 
(kopanje jamic in dl~.) niso zdaleč tako kočljivi ter jih 12-hko poverilno 
tudi nekv.alificirani, začasni ~n prostovoljni delovni sili. Saditev sama pa 
zahteva veliko vestnost in p(}seben čut, česar pa 'nima vsak delavec. Ako 
se saditev vrši po normah, je umestno predvideti tudi posebne nagrade 
za uspešno delo, Tako so delavci zainteresirani ne le za količinsko, temveč 
tudi za kakovostno dobro delo, Potrebno je izbrati najboljše, kvalificirane 
delavce t!~r poskrbeti tudi za intenzivno strokovno nadzorstvo, 

,Dolg prevoz ID nemarno ravnanje s sadik3Jmi (pri izkopu) prevozu in 
zakopavanju) sta pogosto vzrok, da eadimo le še navide~no žive (zelene) 
sadike, ki ostanejo sveže le določen čas. Sadike, ki po vestni saditvi niso 
pognale 111 so usahnile še pred nastopom prave suše, so bile že posajene 
na 'p o 1 fi rtve. (Posušijo pa se seveda tudi dobre sadike, ako jih ne 
posadimo pravilno.) 

Če bomo na krasu) poleg že splošno znanih zahtevkov, veljavnih tudi 
za vse ostale kraje, upoštevali še omenjene štiri pogoje, se bomo prepri
čali, da tudi )'P o g o z d o' v a 11 j e It ras a n'i pro ble m«. (Glej članek 
pod tem naslovom v štev. 1-3/1946 Gozdarskega vestnika). 

ing. Vladislay Bel t r fi fll 
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5. Odpornost bukve proti vetru 

, N a VMe vprašanje o delovanju vetra; na buko,va drevesa - seme
njake v času postopne (naplojne) sečnje Vam pošiljam tole mnenje: 

Prav imajo tako tovariši, ki mislijo, da veter za bukove semenjake 
ni nevaren, češ da razvija bukev do,volj globoke korenille, kakor tudi ·to;va
riši, ki menijo, da je treba posamezne stopnje postopne sečnje vršiti pre
vidno" da ne bi bilo škode v vetrolomih zaradi precej plitve zakoreni
njenosti bukve. 

Bukev spada med drevesne vrste, ki razvijajo v glavnem srednje 
globoke korerune. Toda razvoj korenin pri bukvi (kakor' tudi pri ostalih 
drevesnih vrstah) je v veliki meri. odvisen od ras:tiščnih razmer (podne.bja 
in tal) in od načina, kako v posameznih buko,vih s .e:stojih izvajamo g;o>-
jitvene ukrepe. . 

Vsake vrste drevo razvija p1itvejše korenine v tleh, kjer l11adde v 
vrhnjih slojil1 dovolj vlage ln brane, toda m,očnejše in globlje korenine 
tam, kjer mora oboje črpati iz globljih sloljev. Na plitvPl tleh razvijajo 
na splošno vse drevesne vrste plit~ejše korenine k@kor na globljih. 

V legah, ki so bolj izpostavljene vetru, razvija bukev že v mladosti 
močnejše korenine kakor na ntirnih, pred vetrom zavarovanih po,Ložajih. 

V sestojih, ki jih od mladosti močneje redčimo, razvija bukev že 
zmladJa: močnejše korenine kakor v :manj redčenili. 

Iz g.ozdov Hrvatske navajajo tale opazoV'ai1ja: Pri pomlajevanju bu
lmvja v Kalniškam pogorju so --stremeti za tem., da bi izvedli pomladitev 
v dveh sečn.j8jh,. ker je hilo na tleh že nekaj p.omladka. V prvi stopnji 
postopne sečnje so posekali okrog polovice vseh dreves na se.čiŠču. Nepo
sekam semenjaki so imeti nalogo, da dopolnijo naplod in da nekaj let varu
jejo pomJadek pr.ed mrazom. Močan veter pa je podrl večino, seroenjakov. 
Tako je :IllaStala vel~ka škoda ne samo na lesnem materialu, marve.č je 
tudi pomladek ostal brez zaščite in je večjidel pogirril zruoadi mraza; zaradi 
tega je bilo treba ·izvesti ročno pomlajevanje poseke s sadikami l'aJZnih 

drevesnih. vrst. 
Tudi iz tuje ltterature o gojenju gozdov so poznani podatki o bukov ih 

sestoji, kjer bukev plitvo korenini. (Rubn6r 1934, str. 195). 
Dr. A. Pet rač ic, redni univ. profesor 

6. Sušenje lesa. 

Pravilno sušenje lesa je eden od oS:novnih pogojev za zboljšanje kva
litete tako izdelanega in predelaneg;a lesa kakor tudi finalnih izdelkov. 
Zaradi tega je · uredništvo povabilo več strokovnjakov, naj napišejo raz
prave o sušenj!U raznih sortim.entov. V kratkem bomo objavili splošno 
Yl3lZpravo »0 suš enj ule s a<(", ki jo pripravlja za »Gozdarski vestnik« 
ing. Ivan M:ožina, vodja lesnoindustrijs:kega odseka Tehniške srednje šole 
v Ljubljani. " Istočasno pričakujemo razprave o sušenju sortimentov okrog
lega, tesanega in žaganega lesaJ od tistih, ki so pripravljeni s svojim zna
njetm in skušnjami pomagati naši pr-3lksi Zelo koristni bi bili tudi kratki 
dopisi d~lav-cev, logarjev, manipulant.o;v, go.zdarjev ln tehnlJk6iV, v katerih 
bi bile op5.sane dosedanje skušnje. Ure<h;rištv{) pričakuje . tudi take do'pise. 

Uredništvo 
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8. Poletna ' sečnj~ bukve suš 

O vprašanju letne in zimske sečnje je bilo že dosti govorjenja in 
pisanja. O tem nam pričajo rezultati obširnih raziskovanj. Lastnih doku
mentarnih podatkov ŠI? nimamo, vendar so nam nujno potrebni za pravilne 
usmerjanje proizv.odnega procesa. 

Na podlagi doslej ugotovljenih podatkov navajam sl~deče. Vpliv sečne 
dobe na tehničn'e' lastnosti lesa je neznaten. Bukov les letne sečnje je 
praktično .popolnoma enakovreden lesu zimske sečnje. Res je, da vsebuje 
poleti posekan les snovi, ki pospešujejo razvoj mikroorganizmov in se zato 
tudi laže pokvari,' vendar velja to le toliko časa, dokler je v njem dovolj 
vlage. Če pa tak les pravočasno in pravilno 0Sušimo, ostanejo njegove 
tehnične lastnosti docela, neokrnjene. 

Bukov les je po naravi zelo slabo odpOTen. Napadajo ga razne bo
lEZni. Najbolj znana je gliva, ki povzroča piJravost. Za njen razvoj je 
potrebna primerna temperatura ter zadostna količina vlag-e ' in z:raJka v 
lesu. Pozimi zaradi nizke temperature ta gliva ne more uspevati. Zato 
tudi zimska ma.nipulacija ne zahteva no,benih posebnih ukrepov. Drugačna 
pa je .zadeva poleti, ko temperatura ustreza njerum življenskim pogojem. 

V svežem lesu gliva ne more uspevati zaradi pomanjkanja zraka, 
prav tako ne v slih eni lesu, kjer je manj kakor 20% vode. V nev3JIlnosti 
je.le polsuh les. Po podatkih Mayer-Wegelina se začenja proces piravosti 
takrat, ko je vlaga v 1esu padla. ,pod 60 % . 

Poleti, ' v času vegetacije posekana bukovIDa se suši zel.o počasi. Pa
renhimske celice, ki žive v lesu še nekaj časa po sečnji, zadelajo izhode 
in tako preprečujejo izhlapevanje. To se dogaja neposredno 2la vsakim . 
rezom. Tako ostan.e hlodovma dolgo časa vlažna in s tem izpostavljena 
uničujočemu delovanju organskeg;31 sveta. -

Če pu:stimo _ podrta drevesa z obršo in nerazžagana, se tak les mnogo 
hitreje s.uši. Ko pade stolpnja vlage pod določeno točko, odirnro pareb.imske 
celice. 's tem so odstranjene nevšečnosti pri nadaljnji manipulaciji Velika 
prednost tega na~ina sečnje je tudi v manjšem številu razpok, ki se sicer 
pojavljajo na vseh čelnih ploskvah. 

Hlodovina iz zimske sečii.je kaže prve Zl'laJk:e piravosti navadno že 
meseca jUl1Jija ali celo že maja. Zato mora biti les do tega časa razžagan 
in primerno osušen. V vodi vskladiščena hlodovma ostane popolnoma 
zdrava preko vsega puletja. 

Poleti posekan bukov les ohrani tehnične lastnosti v neZInalD.jšani 
meri, če ~a takoj po sečnji razž.agaJIno in parinno, , ali pa če ga takoj po 
sečnji vskladiščimo v vodi. 

Spomladi ali v začetku poletja (april, maj, junij) podrta drevesa je 
pripOročljiVO p·uščati ne.razžagarua iil 'z obršo, vendar ne dalj.e kaJtar pov
prečno 4 tedne. Tako pripravljen bUkov les ima znatne prednosti. Lahko 
'ga impre:gnkamo prav tako kakor les, ki je bil posekan pozimi. Bri tem 
se moramo ' strogo drž,ruti predpisanega termina. ~šno koli prekora-

-čenj-e ima... za posledico naglo poslabšanje kak-ovosti. 
Navedeni' I?-ačin sečnje ne ,daje ~voljivih rezultatov v -mesecih j>liliju 

in avgustu. V t~ č8su smemo sekati bukovino le v izjemnih primerih, 
ko je dejansko ;nažno les takoj predelati. . - Ing.!. Mož ina 
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SODOBNA VPRAŠANJA 

RESOLUCIJA IV. PLENUMA CK KPS O OSNOVNIH GOSPODARSKIH 

NALOGAH ZA LETO 1950. 

Na osnovi referata dO diskusije :;-0 nekaterih gospodarskih nalogah v letu 
1950,«: je sprejelo IV, plenarno zasedanje CK KPS nasled'nje skic.pe: 

I. V skladu z lin.\jo splošnega gospodarskega. plana za leto 1950. morajo vse 
partijske organizacije in komunisti na yodilnih gospodarskih položajih osredotočiti 
vse s.ile na to, da bo izvršen plan gozdne cksploatacije in lesne industrije s po
sebnim ozirom l~a izvoz in na vse ostale lHl,logc, ki so v zvezi s planom' izvoza.; 
da bo izvršen plan proizvodnje in investicij v rudarstvu; da ba-do zgrajeni p-o 
planu osnovni objekti težke industrije in elektro-gospodarstva ter izvršene plani
rane investicije v kmetijstvu, po.sebno še investicije obdelovalnih zadrug; da bodo 
izpolnjene vse 'naloge za' povečanje obrambne moči naše države. 

II. Zaradi globokih sprememb v socialni struktur:i naše dežele, do katerih 
je prišlo po osvob{)ditvi zlasti z izpolnjevanjem petletnega plana, ter zaradi 
zaostajanja kmetijske proizvodnje Zia' spl'ošnim .razvojem, je plenum mišljenja, 
da je osnovna naloga vsake partijske o.rganizacije, zastaviti vse sile za dosledno 
izpolnitev vseh ukrepov CK KPS in zvezne vlade za dvig kmetijske proizvodnje 
v vseh sektorjih gosporua'Tstva ter za to, da bi se z mobilizacijo notranjih rezerv 
delovne .sile v podjetjih ,in s pravilno razporeditvijo delo.vne sile na prio,ritetne 
gospodarske panoge zagotov.jla izpolnitev povečanega splošnega gospodarskega 
plana za leto 1950. 

V zvezi s tem nalag,a' 'plenum partijskim organizacijam naslednje: 

1. Na področju pospešvanja kmetijstva: 

a) gospodarsko utrjevati obstoječe kmečke delovne zadruge; skrbeti, da bi 
se dosledno uvajale norme za vsa kmetijska dela; da· hi se organizirala dela na 
'p'odlagi brigad; boriti se za povečanje živinskega fonda; zagotoviti ustrezno baz.o 
za knno' in izvršiti planirane investicije; 

b) ustanavljati nove zadru·ge, kjer za ·to dozonjo pogoji, na prostovoljni 
podlagi, zlasti še v agrarno aktivnih predelih; 

c) posvečati največjo skrb splošnim kmet.ijskim zadrugam in si prizadevati. 
da postanejo močno sredstvo v rokah ljudske oblasti za dvig km~tij6ke proiz
vodnje in v borbi za izpolnjev,anje planov setve, vzreje.živine in dIugih kmetijskih 
del, za organiziranje medsebojne p'omoči,_ pri izvrševanju planov, za boljše izko
riščanje str()je>v, vprežne živi.ne' in podobno. ter pri ustva.rjanju pogojev Za na
daljnje uspehe v socialistični preobrHzbi vasi; 

č) izvršiti plan setve, pllan vzreje živine in vse druge planske naloge v kme
tijstvu in stalno spremljati izpolnjevanje nalog. Zagoto,viti si na podlagi posebne 
evidence dober pregled I1iad gospodarsko močjo, proizvodnLo_ in izpolnjevanjem 
o~yeznost.i do države za vsa kmečka gospodarstva v KLO~jih; , 
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cl) nuditi KLO-jem vso pomoč ter stalno spremljati in kontrolirati njlhovo 
delo, da bj se zagotovilo pravilno določanje raznih' ob.veznosti (odkupi, davki, 
obvezni prevozi itd.) posameznim kmečkim go~podarstvom; 11,gglo popravljati 
ugotovljene napake; storiti vse za uspešno, pravilno' in pravočasno izvrševanje 
odkupov s strani odkupnih podjetij. 

2. V zvezi z naloga~i za odkrivanje in mobilizacijo notranjih rezerv delovne 
sile misli plenum, ' da je treba.: 

a) zaostriti borbo za boljše izkoriščanje delovnega časa. za izboljšanje de
lovne discipline in boriti se proti f1uktuaciji, za soialistični odnos do dela; 

b) zagotoviti nadaljnji dvig prodl!ktivnosti delQI v vseh gospoda,rskih pod
jetjih. posebno pa še v rudarstvu , gozdni eksploataciji in gradnjah, z boljš!m 
izkOriščanjem obstoječe mehaniza.cije, z uvajanjem brigadnega sistema, z uv.aja
njem norm, kjer še niso uveedne, z borbo za realne nO'rme ter tako, da se nudi 
vsa pomOč in da se vzpodbujajo raciona1iZla'torji in novato-rji; 

c) zmanjšati število a.dministrativnega in pomo,žnega osebja v direkcijah in . 
podjetjih; sisfematično . uvajati . tečaje, večerne šole in tlako dvigati stroko·vno 
usposobljenost administrativnega kadra, zahtevati od vsakega· uslužbenca, da do
deže prepisano stopnjo izobrazbe; 

. č) zagotoviti pravilno razmeščanje delovne sile .iz podjetij s prevelik:m šte
vilom dela.vstva predvsem v gozdno eksploata'cijo, na gradnje prioritetnih objektov
in v rudarstvo; zagotoviti tem panogam za težka dela sposobne delavce in jih 
sistematično nadomeščati z žensko in drugo fizično š.ibkejšo delovno silo tam, 
kjer se lahko enakovredno n.adomestijo; preprečiti odpuščanje fizično šibkjejše 
delovne sile (ženske, invalidi, starejše osehe); zagotoviti v celoti izvajanje vseh 
predp,iso.y Y zvezi z zaščito matere in otroka; 

d) pritegniti ustanovljene nove delavske s.vete k reševanju vseh osnovnih 
nalog podjetij, ustanoviti delfl.vske svete v podjetjih, kjer še niso bili ustanov
ljem, 1n skrbeti, dla l bodo vsi delavski s·veti v polni mCtri vršili svojo revoluci·o
narn·o vlogo s pritegovanjem dela.vstva v reševanje gospodarskih ~p.rašanj pod
jetja. 

IlI. Plenum nalaga nem partijskim o.rganizacijam v podjetjih, ki imajo ob
veznosti ?lat. izvoz, da zagotov,ijo pravočasno iz;poinitev nalog za izvoz, in to · glede 
zahtevane kvalitete in sortimenta. 

Posebno skrb je treba stalno posvečati pravilni in pravočasni mObilizaciji 
vprege za sprav,ilo lesa ; pravočasno je treb.a. izvršiti odkupe ·proizvodov, name
njenih za izvoz, in skrbeti, da bodo ust'rezal.i zahtevani kvaliteti; na ta način 

zagot-ovi ti redno izvrševanje m<:'>sečnih in trimesečnih · izvoznih p1allov 
. Skrbeti je treba za največjo aktivnost in praviJno delo komi.sij za izvoz po 

okrajih, grup, odborov in drugih ustanov za pospeševanje izvoza pri množičnih 
organizacijah, tako z razlaganjem pomena izvoznih nalog· za našo socialisti?no 
graditev, kakor tudi z razvijanjem njihove vsestranske iniciativnosti za prayo
ča·sno ustvarjanje in večanje fondo,v novih proizvodov, namenjenih Z~ izvoz. 

1 Z VRŠ U J 1\1 O PLA N VeE LOT 1 
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ZAI{ONITI PREDPISI 

URADNI LlST FLR JUGOSLAVIJE 

Odredba o planiranju letnej:!a dopusta delavcev, uslužbencev in namešcen
~cv (829/109-49). 

Pravilnik o projektiranju, opremi in reviziji projektov investicijskih objektov 
za tehnično melioracijo zemljšč, vodnih tokov in obrambo pred poplavami 
(830/109-49) . 

Navod~lo o vplačevanju posameznih vrst p,.roračunskih dohodkov po prora
čunih za leto 1950 na račune pri Narodni banki FLRJ (834/109-49). 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o volitvah in delu delav
skih i nspektor jev (836/109-49). 

Uredba o delitvi dobička državnih gospodarskih podjetij zveznega in re
publiškega pomena (311-50). 

Odločba o ustanovitvi, in pristojnosti zveznega biroja za napredek a.umini-
strativnega poslevanja (7/1-50). 

Navodilo za i7.v:ljanje pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpitih. 
iH sfrokovnih tečajih za uslužbence gozdarske stroke (15/2-50). 

Odločba o odstotkih za obračunavanje prispevka v skJ.ad vodstva državnih, 
trgovskih podjetij (1712-50). 

Odločba o odstotkih za obračunavan.ie prispevka za vzgojo kadrov v držav
nih trgovskih podjetjih (18/2-50). 

Odločba o rabatih in maržah za proizvode, _za kate-re so predpisane enotne. 
cene (20/2-50)_ 

Odločba o trgovskih maržah za kmetijske pridelke (22/2 .. 50). 
Popravek p,ravilnika o qo1žno~tih in višini dodatka preddelavcev v lesni 

industriji (2-50). 
Sporočilo O tiskanju obrazcev, daJ1ih v na.tisk do dneva' uvelj.avltve odločbe 

o ustanovitvi zveznega blroj~ Za napredek administrativnega poslovanja (2-50). 
Pravilnik o kreditira.nem prevozu pri Jugoslo-v.anskih državnih železnicah 

(26/3-50). . 
Navodilo o plačilu stroškov di$iplinskega pos~opka in o uporabi izterjanih 

disciplinskih kazni (27/3-S0). 
Odločba o načinu p.abave artiklov široke potrošnje (30/3-50). 
Odločba o uporabi navodila o vodstvu evidence o delovni sili, o delovnih 

nalogih in o izplačilnih seznaI!lih v. gradbeništvu (32/3-50), 
. Uredba o ustalitvi delovne sile in o vskladitvi planov delovne sile s pianom 

plačilnega fonda in planom zagotovljene preskrbe (34/5-50). 
Uredb-a- o potrjevanju zaključnih računov zadrug in okrajnih zvez kmetij-o 

skih zadrug (35/4-':;0) . 
. Odredba o rokih za ses,tavo, pregled in potrditev zaključnih računov zadrug 

in okrajnih zvez za leto 1949 (36/4-50). 
Uredba o tehničnih standardih (40/5-50). 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delavskih tehnikumih 

(42/5-50). 
Navodilo o uvedbi eno-tneg~ delovnik.fl za splošno admini.stracijo (46/5-50). 
Navodilo za. izvajanje pravilnika o pI'lip-ravniškem stažu, strokovnih izpitih 

iil tečajih za zvezne usluž1;lence prosvetno-znanstvene stroke (49/5-50) 
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N a<vodilo za določanje elementov, iL: katerih jc scstav\.iena struktura nor
miranih stroško,\" v šolskih kuhinjah (50/5-50) 

Odredba o izpolnitvi pogodb, sklenjenih mcd kmcčkimi obdelovalnimi za- ' 

drugami in drža.vo glede oddaje tržnih p,rescžkov v letu 1949 (51/5-50) 
Odločba o začasni l1omenkli1tur.i materiala za gradbena podjetja (5315-50) 
Popra.vek odredbe o urcdih'i prometa mcd kmečkimi obde,\ovalnimi zadru-

gami (5-50) 
Uredba o spremembah · in dopolnitv:lh uredbe o davku na dohodek (60/-7) 
Odločba o davčnih stopnjah dohodnine (62/7-50) 
Navodilo za lzwljn.njc pravilnika o pripravniški službi, strokovnih izpitih in 

strokovnih tečajih v finančni stroki (6417-50) 
Odločba o dodatni preskrbi novorojenčkov, nosečnic in pmodnic (6517-50) 
Odločba o -zmanjšanju delovnega časa delavcem - slušateljem delavskih 

tehnikumov (66/7-50) 

Tretje 11JJ'Vodilo za izvajanje uredbe O potnih in selitvenih stroških državnih 
uslužbencev (6817-50) 

Zakon o socialnem zavarovanju delavcev. in uslužbencev in njih"ovih družin 
(72110-50) 

Odločba o povečanju plač delavcev, uslužbencev in nameščencev (77/10-50) 
Navodilo o obračunavanju in vpll3:čevanju razlik, nastalih za:radi odprave 

dohodnine dela.vcev, nameščencev .in usIužbencev in prispevka za socialno zaya
rovanje (84110-50) 

Nayodillo o spremembah in dopolnitvah l1Ja·vodila o vplačevanju posameznih 
vrst pro,račwlskih dohodkov po proračunih za leto 1950 na račune pri Narodni 
banki FLRJ (85/10-50) 

Navodila za izvajanje p,ravilnika o prip,ravniški službi, strokovnih izpitih in 
tečajih v planerski stroki (86110-50) 

Tabele novih obračunskih postavk in pla~ delavcev, nameščencev in gospo-
darskih učencev (92/10-50) 

Tabele preračunanih dosedanjih plač ino.dodatkov us.lužbencev (93/10-50) 
Zakon o poštni, telefonski in telegrafski ta.rifi (95 111-50) 
Zakon o spremembah in dopolnitvahl_ zakoru8.1 o državnih uslužbencih 

(96/11-50) 
Odločba o obliki ~znajditeljskega izpričevala (104l11-50) 
Navodilo k 1. členu u["edbc o izplačevanju prejemkov delavcev, nameščencev 

in uslužbence'y, ki so poklicani na: odslužitey, ,rednega vojaškega roka (105/11-50) 
. ) ::1 Na.vodilo za izvajanje uredbe {) ustaUtvi delovne sile in o vskladitvi planov 

delovne sile s planom plač.ilnega fonda in planom zago,tovljene preskrbe (106111-50) 
Navodilo o M.'ičnu, kako potrošniki dokazujeio svojo pravico' do zagotovljene 

preskrbe (107/11-50) 
Odločba o obliki racionaliza.torskega spričevala (109/11-50) ' Ii;~"' 
Odločba o obliki diplome o tehničnem izboljšanju - novatorstvu (110/11-50) 

Odredba o postopku po določanju mesta za objekte kapitalne graditve in 
družbenega s.tandarda (ožje lokaCiJe) - (113/U-50) 

Obvezna razlaga 17. člena zakonla o ddavni "arbitraži (116/12-50) 
Navodilo o delu ID preskrbi šolskih kuhinj (119/12-50) 
Popravek- uredbe o potrjevanju zaključnih ·mocunov zadrug in okrajnih" zvez 

kmetijskih zadrug (12-50) 

l . 
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Odredba o likvidaciji ,neporavnanih obveznosti ,iz letu 1949 (120112-50) 
Uredba o spremembah in dopolnjt,,~ah uredbe o davku na promet proiz

vodov (128/13-50) 
Popravek obvezne razlage 17. člena za.kon.a o drž.alvni arbitraži (13-50) 
Popravek navodila o obračunavanju in' vplačevanjl1 razlik, n'~stalih zaradi 

odprave dohodnine ddavcev, nameščenee" in uslužbencev in pr.ispevka za socialno 
Zi31varovanje (13-50) 

Popravek navodila o spremembah in dopolnitvah navodila ci vplačcvanju 

posameznih vrst proračunskih dohodkov po p.rnračunih za leto 1950 na račune 
prj Nalfodni banki FLRJ (13-50) 

Popravek tabele novih ohračunskih postavk in plač 'delavcev, namc·ščencev 

in gospodarskih učencev (13-50) 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravJnika o registraciji državnih 

gospod1a1rskih podje.tlj (144114-50) . 
Odredba n izvrše'vanju plana gradbenih objektov v letu 1950 (147/14-50) 

Navodilo o postopku razlastitvenih komisij pri ocenjevanju in določanju 
odškodnine za razlaščeno premoženje (148/14-50) 

Navodilo za sklepanje učnih pogodb in za vpis učencev v šole za gospodar
ske učence in industrijske šole (154/15-50) 

P,ravilnik o organizaciji, sestav! in delu komisij za delovne norme v gosp'o-
darstvu lokalnega pomena (158/16-50) -

Navodila za uporabo ta.blic preračunanih dosedanjih plač in dodatkov usluž
bencev (159/16-50) 

Odredba o prepo,vedi in sečnje i~ uporabe taninskega lesa za kurjavo 
(160/17-50) 

Popravek tarife davka rua promet proizvodov (17-50) 

Odločba o spremembi in dopolnitvi temeljnih razporedov kontov (kontnih 
planov) državnih gospodarskih podjetij (170/17-50) 

Popravek navodila :za izvajanje uredbe o us.tali tVi delovne sile s planom 
plačilneg>a: fonda in planom zago'tovijene preskrbe (17-50) 

Obvezna razlaga o odpra.vi zakono'v in predpiso,v, ki so v nasprotju z zako
nom o socialnem zavarovanju delavcev jn uslužbencev in njihovih družin z dne 
21. janua;rja 1950 (171119-50) 

Odredba o sklepanju pogodb za električno energijo za IL, III. in IV. kvartal 
1950 (172/19-50) 

-P,ravilnik o strokah in poklicih (173/19-50) 
Pra.vUnik o' pogojih in načinu sklepa'nja pogodb o dobav.i in prevzemu elek-

trične energije (174/19-50) ,1-' 

Navodilo o honorulirni službi (175119"'50) 
Odločba o določitvi elementov kakovosti Za rastl:inska strojila in njihove 

nadomestke (176/19-50) 
Odločba· o začasnih predpisih za obdelavo idejnega prnjekta 1)!lJ visoke grad

nje faz Ba in Bt (177/19-50) 
-Uredba o izdajanju obveznic v odškodni,no za razlaščen o premoženj~ 

(179/20-50) -.'-;;-, 

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pogojih Z!L kontrahiranje 
industrijskih rastlin letine 1950 (184/20-50) 

Konvencija o svetovni metereološki organizaciji je začela veljati (20-50) 
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Popravek .pravilnika o organizaciji, sestavu jn delu komisij za delovne norme 
v gos.po·daifstvu lokalnega pomena (20-50) ., 

Popravek uredbe o ustanovitvi in prenehanju delovnih razmerij (20-50) 
Odredba o :tokih za sklepanje pogodb za IL, III. in IV. kvartal 1950 (188/21-50) 
Odredba o sestavljanju trimesečnih planov fonda plJflč in uporabi predpisov 

o kontroli in evidenci izvrševanja plana fonda plač (189j2i-50) 
Uredba o financiranju socialnega z-avarovanja (192/22-50) 
Uredba o razporejanju kadrov knjigovodstva in finančne revizije (194/22-50) 
Prvo navodilo k posameznim .predpisom zakona o socialnem zavarovanju 

delavcev in uslužbencev in njihovih družin (195/22-50) 
Odločba o izplačevanju pukojnin v zve,zi z odpravo prispevka Za socialno 

zavarovanje in dohodnine (196122-50) 

URADNI LIST LR SLOVENIJE 

Odločba o ustanovitvi šol za učence v gospodarstvu v lesni industriji v 
Mariboru, Celju, M.ozirjah, Sevnici, Šempetru na; Krasu in na Bledu (22/4-50) 

Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi glavnih direkcij ministrstva za 
gozdarstvo in lesno industrijo LRS (24/5-50) 

Odredba o spravljanju in hrambi vnetljivih tekočin v prodajalnah, obrtnih 
poodjetjih itd. (26/5-50) 

Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi glavnih direkcij ministrstva za 
gozdarstvo in lesno industrijo LRS (23/5-50). 

Odredba o plačevanju davka od prometa proizvodov pavšalistov (25/5-50). 
Odredba o spravlj.ail1ju in hrambi vnetljivih tekočin v prodajalnah, ohrtnih 

podjetjih itd. (26/5-50).' . 

Odločba o davčnih stopnjah za odmero dohodnine kmetijskim gospodar
stvom (27/6-50). 

Pravilnik o priznanju spričeval inozemskih srednjih splošnih izobraževalnih" 
strokovnih šol in tečajev ter strokoovnih izpitov, opravljenih v ino-zemstv.u, in o 
ustanovityi komisije za priznanje takh spričeval (28/6-50). ' 

Pravilnik o organizaciji in delu mp~bliške gradbene inspekcje (29/6-50). 
Odločba o začasnem finansiranju državni'h p'otreb LRS in ljudskih o-dborov 

v razdobju januar-~arec 1950 (30/6-'50). ' 
Odločb.aJ o zavarovanju Rohano:vega kota v Zgornji Savinjski dolini (33/7-50). 
Odločba o zavarovanju gozpnega parka v Fazaneriji pri Murski Soboti 

(35/~-50), o . J 

o ' Odločba o zavarovanju drevesnega parka Dvo·r-Hotemež pri R.a:dečah pri 
Zidanem mesto (36/8-50) . 

Uredba 9 sprememb'i' uredbe o ustanovitvi in pristojnosti uprave za vodno 
gospoodarstvo pri PVLRS (37/9-50).-

j ' 

Odločba o ustanovitvi in pristojnosti republiškega biroJal za ~napredek ad-
ministrativnega poslovanja (40/9-50). 

Odločba o -zavar~vanju drevesnega in cvetličnega parka v Sežani (45/9-50). 
Na,vodilo o planiranju fonda plač (49110-50). 
Uredba o obveznem zatiranju škodljivcev in bo.Jezni sadnega dre.vja (51/11-50), 
Odmera o spremembi' davčne lestvice za :odmero dohodnine kmetijskim 

gospodarstvom (53/11-50). 
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DRUŠTVENE ,TESTI 

POŽIVIMO ORGANIZACIJSKO, PROSVETNO IN Z?\TANSTVENO DELO 
V SEKCIJAH ZA GOZDARSTVO IN LESNO INDUSTRIJO DIT-a 

Pronicanje človeškega duha v tajne narave, v družbene in ekonomske' vede, 
predvsem pa naša veljka naloga graditve socia,lizma ne samo na domači zemlji, 
ampak tudi v vzpodbudo in vzgled drugim narodom, zadolžuje tudi slehernega 
člana D1T-a _k večji razgibanosti in plodovitejšemu -delu. 

Znanstvenik, tehnik in vsak dober strokov-Hi delavec ne dela samo v ozkem 
krogu svoje poklicne zaposlitve. Več znaš, ylšje jn odgovornejšc naloge imaš do 
ljudi, ki žive še v starih presodkih_ Pri tem preprostejše ljudi najbolj ovira po'
manjkanje znanjn. "\7 mladosti niso imeli možnosti poglobiti se v razne vede. 
prezgodaj so morali v službo. v borbo za vsakdanji kruh - k<1.pitat.istična družba 
je omejevala šole kadrov. --Danes stremimo k temeljitemu proučevanju v vseh dejavnostih. Nedrja 
zemlje skrivaIjo ogromna bogastva, sile naših rek so še neizkoriščene, proizvodnjo 
zemlje bi lahko dvignili na dvojno, trojno količino . Socialistična družba skrbi 
za vzgojo novih rodov, ki bodo y ,:ečji prosvetljenosti nadaljevali graditev no
vega veka človeške dt'užbe_ 

Izvrševanje načrtnih nalog je obenem velika preizkušnja za, nas vse, trda 
- borba. ~Icibra šola, kali tev tovarištva, 

DIT, k.i združuje strokovno-tehnične moči tudi v gozdarstvu in lesni in
dustriji, vabi ponovilo k vza.jemnemu sodelovanju. Predvsem moramo razš:r-;ti 
in ut'rditi orgfunizfleijsko mrežo po Sloveniji. Za vse informacije nuj sekcije ali 
posamezniki pišejo na Mat ič Bod r LI Š tvo, t. j . DI T - s e k ci jaz a 
gozdarstvo in lesno -industrijo, Ljubljan a, Prešerna-va 
1 il II. 

Prosvetno delo v sekcijah ali pa skupno v podružnicah DIT-.:l bo uspcšncjšG 
s predavanji raznih filmov, ki jil~ .bo do-volj lU razpolago. 

Ponekod imajo gotovo na razJ)o-lago projektorje za ozke ali normalne filme, 
ki so potrebni poprav.ila. Čeprav jih imajo priv~.tnjki, jim bo DIT oskrbel njihovo 
popravilo, dal na nlzpolago ža.rlllco in izbiro filmov proti malenkostni odškod
nini . Naj navedem nekaj filmov: ~, Gozdovi - naše bog,a5tvo«, »Lcs in izd. celu
loze, ~} I\ovi načini zidanja«, »)Visoka peč « , »)Na.fta«, )'Zoološki Yrt«. 

Predva.j~nje filmov bi uredili tako, da bi imeli najprej predvajanja, ki bi 
trajalo oko pol ure, nato predvajanje filma. in potem pol ure ra.zgovor o filmu. 
Predavatelj bi bil ~trokovnjak, ki bi dajal tudi odgovore na ,'p 1'3 Š lU! J.a,. K film
skemu predvajanju bi povabili tudi druge tovariše in tovarišice. 

Tako bi širili obzorje in dvigali t.udi v ljudstvu zanimanje Zla tehnične vede. 
nove poglede na svet ter t11ožnosti smotrnejšega izkoriščanja prirodnih bogastev. 

qlT bo imel tudi svoje filmske kamere ter bo na željo )' posnemal« zani
mivejg'c in važnejše delovne procese v naši proizvodnji, skrbel bo za gnadivo 
našega dokumentarnega filma, tedenskih obzornikov_ Film nudi široke možnosti 
sodelovanja. 

Za. vse informacije pišite DIT-u, sekcija za gozdarstvo in lesno industrijo. 
referent za tisk jn p.ropagando. 

'"Nada.ljnje uspe _~no sredstvo je strokovni list. Naši strokovni reviji )Go
zdarski vestnik« in »Les« dobivata vedno več člankov in vesti, vprašanj, odgo-
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vorov. Vendar žcii uredništvo obeh listo·v še vcč~-gl'adiva. V naši stroki se nabere 
toliko posebnost.i in zanim1vosti, da silijo slehe.rnemu pero v roke. Piši! 

Potrebujemo tlldi poljudno-strokovna dela za sindik,a:lno zalo-žbo »Delavs.kc 
enotnosti«. Tovariši, ki bi lahko pripravili pl-imerno delo, naj nam to sporoče. 
da se .za vsak primer konkretno pogovorimo. 

Tudi naš »Radio Ljubljana« pogreša krajših predavanj iz gozdarstva in 
lesne industrij{; (obsegala naj bi ok. 5 tipkanih str-.ani, široko odprte vrstice). 
Delo se honmira in lahko tudi ponatisne v .revijah. 

Organizirajmo tudi čim vcč strokovnih predalvanj za oižji in širši krog. 
Pomagati bi morali še prav posebno kmečkim za.drugam, brigadam v gozdu i,n 
lia obratih. Dvigniti moramo zanimanje in po·znavanje tehnične strani proizvodnje 
pri uslužbencih, ki opravljajo administ'r~tivne, komcrcialn.e in evidenčne posle. 

Kdor bo poznal ves potek dela v prOizvodnji, številk Ln raznih računski1t 
operacij ne bo imel več 2'fl. suhe številke, ampak bo imel živo pred očmi delo 
človeka, rast drevesa in gozda, vso POt od klice do končnega prOizvoda, ki na
ložen na vagon prehaja iz življenja gazda v življenje človeške družbe. 

Tovariši naj p:šejo v dnevne liste o borbi za, izpolnitev plana. 

V ))Te.dnu tchnike«, ki bo meseca JURija naj organizirajo ogled .obratov. 
predavanja, lahko tudi razstave krajevnega značaja. 

Mnogi čhni bi radi sodeinvali v znanstvenem delu, imajo morda že svoj 
študijski objekt, go·zdno parcelo v ta narnen, stroje v obratu, orga.nizacijo dela. 
orodje itd. Prosimo jih, naj nam to s kratkim op:som SpO-fOČe, da bo naša znan
stvena sekcija njihovo delo usmerja,a,l in razpol'eja1a posamezne specialne stroke. 

Matično- društvo DIT-a bo vsa prizadevanja po najboljŠih močeh }J0dpiralo, 
zato vabimo k sodelovanju vse tovariše in tovariši ce gozdarske -in lesno-i,ndu

s tri js-ke s.t.roke. 
Tisk, film, r,adio, živa beseda, močno tova.rištvo naj požive organizacijsko 

prosvetno in zna.nstveno delo kot najučinkovitejše orožje v borbi za, novi svet. 

SODELUJTE V »šUMARSKEM LlSTU« 
~ 

A. Sel iš kar 

Člani DIT-a - inženirji, tehniki, manipulanti, obratovodje, gozdarji, delavcit 

.sodelujte s prispevki v »Šumarskem !.is.tu«, ki je strokovno glasilo vseh go
zdarskih jn lesnoindustrijskih sekcij DIT-a FLRJ. Naj bo na.š »Šumarski list« 
'ogledalo vseh ,stremljenj, vseh uspehov in scd,ylovanja strokovnjakov gozdarstva 
in,-lesne industrije v naporih obeh panog narodnega gospodarst,,~a pr,j iz·polnje
vanju nalog petletnega plana. »Sumarski lisf« je naša strokovna ::i01o, iz njega 
se učimo dognanj tovarišev iz drugih republik; preko njega moramO' posredovati 
naša dogn.anja in uspehe tovarišem v drug,ih repubITkah. V listu sodelu~ejO' s 
('lauki, razpra.vami, pri.kazi, poročili iz prakse in drugimi prispcvki tovar1ši iz 
vseh republik. Slovenski strokovnjaki moramo tekmovati z ostalimi, da ne" bomo 
pri sodelovanju v listu r.a zadnjem mestu. Poleg »Les·a:«, ki je glasilo Generalne 
direkcije Z~l l~sno industrijo LRS, ter »Gozdarskega vestnik'a«, ki ga izdaja 
gozdarska in lesnoindustr.ijska sekcija DIT-a LRS, moramo prispevati tudi h 
kvalitnemu in k\'antitctnemu dvigu »)Šumarskega l,ista«. Poma.žni L urednik "J>[)u
marskega lista« za področje LRS je tov. ing. Rudolf Civ idi ni. Pošiljajte 
prispevke na n~egoy n,aslov: Ljubljana, Prešerna-va ul. IjII. Ure cl Il·j št Vo' 
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KNtTIŽEVNOST 

PREGLED PERIODIčNIH LISTOV 

»Les(\ 1950/3, Ljubljana 

Ing. Janez Jerman (Ljubljani!): ZdruževHnje lesnih obratov (kombinatav) 
in !lon1- smer i.ndustrijske tchnolQg.ijc lesa - .:\. Vgilst Grošelj (Zemun): Uporaba 
letalstva pri gozdnih delih - Leon Roth (črnomelj) : Obdelava bukovinc - Ing. 
Iv·an Bartl (Ljubljana): Še o eteričnih olj.ih naših iglavecv - [ng. Vladim:r 
Jelovac: Sestavljeni in ve·zanj les - Ra~no. 

»šumarski Iist« 195011-2, Zagreb 

Ing. Dušan Klepac (Zagreb) : Sestojno· ali drevesno gospodarstvo? - Ing. 
Stjepan Franciska·vic (Zagreb): N~lŠi tartufi - Ing. Milan Andreic (Zagreb): 
Uspcšn'ost ilviometode pri zatiranju gobarja - Ing. Josip Šafar: O vplivu proiz
vodnih ciniteljev na določ-a.nje gos-poda-rskega cilja pri gojenju go.zdov ~ Ing. 
Ilij-a Lončar (Zagreb)·: Potreba večje~a ra.zširja.nja pra.vega kostanja - Ing. Mi
hajlo Mujdrica (Zagreb): Kontrola kv.alitete proizvodov v lesni industriji -
rfinko Beden'ic: Posledice pomanjkljive porabe delovne sile - Ing. D. Terzic 
in ing. A. Panov (Snrajevo): Vloga ročne delovne sile pri znanstveno-razisko
valnem delu - Obvestila - Iz strokovne knjiievllosti. 

:·,Narodni šumar« 1950/4-5, Sarajevo 

Ing. F.az1ija Aliknlfic: Najbolj značilna vparašanja gozdarske politike v 

zakonu o gozdih - Ing. Vladislav Beltram (Beograd): Pogozdovanje goljč~l.V 

s setvijo - Ing. Alcksi"je Postnikov: Problem planskega ostanka. - Ing. Lazar 
Vujič;c (Beograd): Domači oreh - Ing. S. Lazarev: Utrje.v,anje hudourniških 
pobočij - Ing. K. Fice : Vzroki nastopa lubadarjc\' v kalamitetni obliki - Ing. 
lakov Sličic: Avionsko zatiranje gobarja. v gozdu Matajioa~ Ing. Leo Alkalaj: 
Vertikaine (kompleksne) ali horizontalne (specializirane) brigade v gozdni eks
ploataciji. 

»)Schweizerische Zeitschrift fiir J'orstwesen ., - ;)Journal forestier suisse« 1950/2-3, 
Zurich, švica 

Ing. G. Lacourly (Tunis): Gozdovi Tunisa - H. Etter (Ziirieh): K teoriji o 
bonitirauju gozdov - Paul Rieder (Sissach): Vrednost gozdov v razla..::;titvenem 
pravu - Obvestila (H. Knuchel: Nova kantonalna n.g.vodila za gospodarske na
črte, Ing. 1. Gemperli: Nov postopek za bOTbo proti rhvernu hrošču, ),Madžar
ski bilten« št. 60: Desetletno roparsko gospodarstvo mor:1.mo pO'pr,l\"'iti) - 'JPre
gled knjig, pregled revij, gozdarsk9. kronika., društvcne vesti. 

;,Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen« - :dournal foresti.er suisse« 1950/4 
. I , Ziirkb, Švica 

Prof. dr. iog. F. KL)JJm~nn (Hamburg): Novi izsledki fizikalnega . in meha
nično-tehnološkega raziskovanja les,\. - J. L. Nagel (St. Blaise): Jzmena drevesnih 
vrst - A. Cotta (Robejla .Monfel'~to) : O naravnem obnavljanju gozdov - Prof. 
dr. ing. Kricsche (Feldbach): Lesno gospodarstvo Perzije - ObvestiLa (J. L. 
Biolley: Ekskurzija Zvezne gozdarske inspekc:je za Badensk'o, I-!::ms Leibundgut: 
Presajanje klic listavcev) - Pregled knjig, pregled revij, gozdarsk.a kronika, 
drtlštvcn~ vcsti. 
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KRATKE YESTI 

NOVA VRSTA ŽlčN1CE ZA PRE
NOS HLODOV 

V LR Hrva.tski so ~z.delali novo vr
sto žičnice za prenos hlodo\'. Razen 
svoje enostavne izdela.ve ima še to 
prednost, da se viseči hlod lahko di
rektno naloži v avtomobil. Žičnice; S 
katerimi razpolagamo danes, nimajo 
naprave Z'lii avtomatično spuščanje hlo
dov in se morajo spuš6ati iz višin, za
rad) česar se mora ponovno izvršiti 
nakladanje, pri čemer se iz~ubi mnogo 
časa. Postavljanje takšne žičnice je zelo 
enostavno in si jo lahko postavi venem 
dnevu. 

Žičnica zamenjuje pri delu 15 pa
rov vprežne živine in, 15 ljudi. Ob njej 
pos so zaposleni samo 4 \judje ter ima 
možnosti uto'vo'ra in iztovora na vsa
kem mestu, kjer je žičnica napeljana. 
Najbolj od):!ovar.ia za delo žičnice h1;
bovi t in strm teren, kjer je ta zelo pri
kladna za izvlačcnje hlodav. Nosilnost 
nove žičnice je 1.5 ton. 

Ker je izdel.a,v(\ te žičnice enostav
na, omoQoča serijsko izdelavo. Najvaž
nejši del te žičnice So premestljiva ko
leščka. Žičnico je konstruiral šef me
h~nične dela vnice Indus.trijske~a ser
visu lesne industrije Hrvatske Ivan N:l
randia. 

MEHANrZACIJA POD{RANJA 
DREVJA V ZSSR 

Za podiranje drcvza uvajaj:) v ZSS 
vedno bolj elektromotorke. Prvotne 
motorkc se namreč niso preveč ohnesle 
zaradi velike tež~. Prenašanje je bilo 
težavno' ~e v rav,ninskih predelih. Sedaj 
uporabljajo dva l,ahka tipa motork, ki 
tehtata 14 odnosno 8 k~. S tako mo
torka upravlja Je eden delavec. Kon
strukcija je ruska. in sovjetski časopisi 
napovedujejo še 8 tipov motork z raz
nimi izbo1jšavami. Za pogon rakih mo
tornih Žil.~ razmeščajo po ~ozdih male. 
prenosne elektrocentra1e 7, 12 KW; v 
rabi jih je že nekaj tisoč in vsaka po-
~a,nja 8 motork. (..11 Leguo", 1~"1<)llS.l 

SVILOPREJKE NA HRASTIH JN 
BREZAH 

Sovjetski znanstveniki sviloprejb~ 
raziskovalne postaje pri GOl'kem so 
u~otovili, da je možna reja sviloprejk 
Ila neki podvrsti tamkajšnje navadne 
hreze. Dos~ej je bila· s\'ilorcj,a· v ZSSR 
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omejena le na ohmočja murvc v Osred
nji Aziji in Ukrajini ter na Kavkazu. 

Na Kitajskem in Japonskem hra
nijo 5vilollrejke že mno~o let z 1 sti 
tamkajšnjega hrasta . Nekaj zapredkov 
teh sviloprejk so prinesli pred 13 leti 
v Rusijo, kjer so se sviloprejke izlcglc 
in prav dobro razvijale na hrast h. Ker 
pa je hrast v Rusiji razmeJ'oma redko 
in dragoceno, drevO', sO' poskusili hraniti 
sviloprejke z listjem breze, ki pokriva 
šime ,gozdne predele. Poskusi so uspeli. 
Tako so začeli n. pr. leta 1946. hraniti 
z brezovim listjem 50 sviloprcjskih dru
žin, ki so bile do tedaj hranjenc s hl':l
stovim listjem. Dobili so 8000 kokonnv 
(zapredkov; iz vsake.Qa pa 500-700111 
prvovrstne svile. 

(Po FAO ,.Il LCl; no". g',.j9JI8) 

UMETE:--.r TRD LES IZ NARAV
NEGA MEHKEGA LESA 

V ZDA So iznašli poseben posto
pek, s katerim je. možno na.'praviti me
hek les tako trd, d<l ni možno vanj 
zabiti žeblja. Tako predeli:lnemu lesLI 
so dali v laboratoriju ime ))Stnypack,(. 
Nov proizvod. dobijo s pritiskom 1500 
liber na kvadratni palcc mehke.ga lesa 
pri te.mpern.turi 3250 F. Pod združenim 
vplivom pritiska in toplote nastane . iz
r.erek lignina iz vlaken, ki sc istočnsno 
a.ktivizira za ."cementil'unje«. Z razisko
vanji so u~otovili, da je možno na po
doben 'nač;n predelati vsnko vrsto mc
hkcgl.l les'a.; najboljše uspehe pa so do
se~li doslej s predelavo jelovi.ne. Novi 
lesni produkt je manj vnetljiv kot iz.
vimi les in ga uporabljajo za izdelke, 
ki naj bodo trdni in odporni proti. vlagi. 

. <..11 Lc:;no " , IC>19!13) 

CELULOZA ·IZ EVKALlPTOVI~E 
Španija je bila. vse doslej ng,vezan,-l 

na uvoz cclulozneQa lesa iz severnih in 
dru~ih evropskih držav. Zadnja leta pa 
skušajo Španci dobili celulozni les iz 
drevja, ki \Ispeva domu. Z raziskov,a
njem evkaliptove~a lesa so prišli do 
nepričakovano dobrih rezul·ta.toY. Za
radi tega so začeli s pospeševa,njcm in 
razširjanjem evkoa\iptovih nasadov. Ne
ka družba ima v Santandru in Asturiji 
že 5.000 ha takih ni\sadov. Gojenje cv
~alipta nameravajo razširiti še v dru~e 
pokr,ajine. Cclulozo je preizkusila tudi 
neka jtalijnmka družba, ki je u~otovila 
odlično kakovost. <"II Leg-no", 19-0/13) 



POMEN IN~ ':'LOG.A. GOZDARSTVA \T SOCIALISTIČNE1VI 
GOSPODARSTVU 

Zaradi velilce razprostranjenosti. gozda na Slovenskem in njegovega 
ogromnega gospodarskega pomena sta imela naš ·gozdni delavec in 
kmet precejšnje znanje o gozdarstvu, l Jendar zavest o veliki vlogi gozda 
v gospodarstvu in življenju naroda ni v zadostni meri prodrla med' 
široke ljudske množice. Prejšnja prot;ljudska (Jhlast ni pravilno gledala 
in zadostno upošteva~a problemov, Ici so povezani z gozdom. Kapitali
stični lastninski odno'si so imeli za posledico tipično metodo izkori~čanja. 
ki ji je bil dobiček, kot sploh l.' vsej kapitalistični proizvodnji, glavni 
in edini regulator. Ni je gospodarske panoge, hjer bi bilo več zlorab 
v izkoriščanju naravnih bogastev kakor prav v gozdnem in lesnem 
gospodarstvu. Protiljudske špekulacije vladajočega razreda niso tu 
poznale ne mere ne konca, pri tem so bili udeleženi posredno ali ne
posredno pral' vsi .. od fevdalne gospode do buržoaznih mogotcev vseh 
barv. Periodično se ponavljajoče gospodarslce krize so samo pospeševa.le 
brezobzirno uničevanje lesne zaloge preostalega razdrobljenega gozd
nega področja. Taho so naši gozdovi imeli pred pričetkom 2. svetovne 
vojne le dobro polovico osnovne lesne zaloge, potrebne za njihovo 
pravilno izkoriščanje. Bil je že skrajni čas, da je ljudska revolucija 
odločno prenehala s t~kim načinom nesmotrnega gospodar jenja, ki 
zgovorno dokazuje vso nesposobnost kapitalislične ekonomihe. 

Jedro gozdarskih problemov je treba iskati v namenu, za katerega 
se uporablja dohodek iz gozda. Tu ne mislimo na lokalne porabe, 
temveč na kompleksno elcsploatacijo letnih etatov, Stara Jugoslavija 
je za izvoženi, poceni prodani les uvažala v pretežni meri drobne, 
visolco preplačane potrošne- artikle, izdelke tu.jih industrij. ln kaj je 
imelo od vsega tega naše ljlldswo? Ali so te kupčije pospeševale go
spodarski razvoj v naši drža"lli in dvigale življenjsko raven ši'rokih 
ljudskih množic? Nilwkor! Naše največje bogastvo je šlo mimo ljudst;va; 
tujci so črpali plodove naše zemlje, in si Iwpičili bogastvo; delovni 
človek v mestu in na vasi pa je bil vse huje zatiran in izkori.~čan. Nciši 
lepi gozdovi so v tej dobi budili človelcu le grenke in žalostne misli! 

Šele socializem~ ki ga danes kljub težavam z vsemi silami grf1dimo, 
odkriva našemu ljudstvll pomen gozdarstva, vzbuja mu interes za 
gozdno gospodarstv.o in nalaga ljudski oblasti globoko skrb za gozdove. 
Ob zavesti, da gozdno gospodarstvo v socialistični državi izredno dviga 
življenjski standard, se vzbuja rntjna volja do pravilnega in zadostnega 
oskrbovanja gozdov. 

-V socializmu delovni človek odgovarja za drevje v gozdu, ki ml(, 
daje lesno surovino, kalror odgovarja za stroje' v tovarni, s katerimi 
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proizv.aja industrijske artihle. Pri tem mora, n(1rat.:no, skrbeti za takšno 
~ostoto, starost in obliko gozdnega sestaja, da bo ta letno proizvajlI! 
kvalitativno in k1;antitatit;no najboljšo lesno maso. V ta namen so 
potrebni stalni in številni, vedno pa pravočasni in smotrno premišljeni 
gozdni ~ojilveni ukrepi. Slovenija ima odlične naravne pogoje za 
uspe~no {{ojenje gozdov in se zato gojitvena dela v primeri z ostalimi 
napori, ki jih človek vlaga v razne oblike p·rodulccije, bogato obrestZL· 
jejo. Vrednost letnega etatp. mOre donašati v pravilno urejenih gozdih 
600-800 % vrednosti letnega dela, kar je par. odvisno od talnih, leli
matičnih in drugih prirodnih pogoje·v. Za racionalizacijo proiz-vodnega 
procesa skrbi narava sama - pod pogojem seveda, da jb človek s 
svojim delom podpira in njeno dejavnost pravilno usmerja. 

Še večjo in trajnešo posredno kori.st ima pri pravilno urejenih 
. gozdovih vodno gospodarstvo; temu namreč dajejo konstantno ener· 

getsko bazo samo dobro urejeni gozdovi, ki akumulirajo mnogo pa· 
da;vitzske vode in tako uravnavah) vodno stanje naših rek. Na dobrem 
gozdarstvu pa sta zainteresirana tudi kmetijstvo in turizem. 

Sedanja stopnja gospodarske izgradnje, ki l)odi preko eleh:tri/ikacije 
in industrializacije do likvidacije ekonomske zaostalosti in do hitrega 
dviga življenjskega standarda našega ljudstva. za/; teva naporov za jz· 

palnitev petletnega plana. Pri tem nam eksploatacija gozdov in izvoz 
lesa v veliki meri omogočata uvoz tovarnišlcžh naprav za našo in
dustrijo. 

- Če za les ne uvažarno predmetov široke potrošnje, se sicer s tem 
življenjski stmtdard našega ljudstva tre n u t n o ne dviga tako naglo, 
kot bi se v nasprotnem primeru, ustvarili pa si bomo s tem svojo in· 
dustrijo, ki bo v bližnji bodočnosti sama izdelovala vse te artikle in 
omogočala k'o 11. sta n ten dvig materialne ravni delovnega ljudstva. 
Ko bi se odločili za uvoz potrošnega blaga namesto industrijskih in
stalacij, bi ne mogli nikdar prenehati z izvozom lesa (in drugega 
eksportnega blaga). Naše lesne zaloge bi se prej ko slej izčrpale. Naše 
gospodarstvo bi hiralo. Taka ekon.omska politika trenutnih horisti bi 
bila seveda v opreki z osnovnimi načeli socialističnega gospodarstva. 

Narodi Jugoslavije giade danes, po u~pešno zaključeni ljudski revolu· 
ciji in temeljni obnovi gpspodarstva, z lastnimi močmi socializem, ki ne 
pozna iz/wriščanja člove/w po človeku, naroda po narodu. To je treba prav 
poseb~j poudarit.i, saj vlada danes zaradi revizionističnega in proti. 
revolucionarnega stališča Sovjetske zveze celo med socialistžčnimi drža· 
vami politična in, ekonomska neenakopravnost, ki se izraža v brez
obzirni gospodarski eksploataciji in političnem podrejanju malih držav 
Sovjetski zvezi. Izogniti se z gospodarsko osamosvojitvijo, ki nam jo 
prinaša petletni plan, tako kap.žtaZžstžčnemu izkoriščanju na Zapadu 
kakor podobnim eksploatatorskžm tendencam na Vzhodu je na.ša 
prva in glavna naloga.!' 
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Temu cilju služi v polni meri tudi nnše gozdno gospodarstvo. 
Borba za industrializacijo naše države ni lah/ca, zvezana je namreč 
z velikimi žrtvam.i, ki' jih naše ljudstvo - v želji -po boljšem, človeku 
vredneišemu življenju - prenaša z izrednim heroizmom. 

V dobi imperializma izvažajo, kakor vemo, gospodarsko močne 
države v industrijsko zaostale dežele namesto blaga kapital, grade tu 
industrijo in si zaradi razpoložljivih surovin ter cenene delovne sile ko
pičijo ogromne ekstraprofite. Taka industrializacija brez dvoma ne prinaša 
nobene resnične koristi delovnim množicam, nasprotno, tuji kapital jih 
ob sodelovanju domačih buržoaznih vrhov brezobzirno izkorišča ·'in 
zatira. Te poti v industrializacijo, ki pomeni popolno zasužnjenj.e 
delovnega človeka, si naše ljudstvo ne želi. lvIi gradimo svoje sociali
stično gospodarstvo z lastnimi silami in s smotrnim izkoriščanjem 

svojega naravnega bogastva, od lesa do rud. Prirodno bogastvo nan-L 
daje dovolj izvoznega blaga, s katerim plačIljemo na bazi trgovske 
enakopravnosti in recipročnosti stroje ter druge osnovne industrijske 
in energetske instalacije. 

Borba za socialistično izgradnjo, za gospodarsko neodvisnost in -višjo 
življenjsko raven združuje in najože povezuje vse na,še delovno ljud
stvo: delavca, kmeta in delovnega inteligenta. V tej borbi so naloge 
našega gozdarstva izredno pomembne: 

1. Gozdno produkcijo je treba nenehno in vztrajno dvigati po ko
ličini in ka·kovosti. 

2. Treba je odkril lati in uporabljati najboljše metode gozdno
gojitvenih del. 

3. Raziskovati moramo naravo in njene sile usmerjati k čim hitrej
šemu in boljšemu dviganju lesnegil prirastka. 

4. Organizirati je treba gozdarsko službo tako, da bo čim boljša, 
kztltuTnejša in sodobnejša ter taho sposobna izboljševati delo in vklju
čevati vanj najširše množice. 

5. Z vzgojo in propagando moramo skrbeti, da bo delovno ljud
stvo dobilo pravilen odnos do gozdnih del in do gozdarstva 'v celoti, 
se zanimal-o zanj in razumelo njegove sedanje in prihodnje naloge. 

6. Visoko moramo dvigati gozdarsko vedo; uvajati moramo naj
boljše metode gozdarskih del. posredovati najnujnejše praktično znanje 
o gozdu ljudskim uprav11;im in gozdarskim organom ter sistematično 
vzgajali visQko kvalificiran kader v šolah in na terenIL. 

Minister 

za gozdarstvo LR Slovenije 

laka Avšič 
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SVETOVNI GOZDARSKI. KONGRESI 
Prof. in .~. Franjo S ev n 1 k (Ljubljru1a) 

Krčitve gozdov in ner.aCionalno, slabo gospoda1rstvo z gozdovi v dolgih 
obdobjih človeškega razvoja je privedlo do tega, da je dandanes le še 
okoli 28% rodne zemeljske povl'šine porasle z gozdovi,l medtem ko so v 
da.vnini gozdovi zelo prevladovali. Obstoječi gozdovi so v razmerju z ob
ljudenostjo po večini neenakomern{) po r.a'z d.e lj eni po zemlji. Približno po
lovico gozdov zavzemajo še praga-zdne pOlVrŠine, ki jih zaradi tehničnil1 
težav le počasi odpirajo, drugo polovico pa prelwmerno izkoriščajo in 
pustošijo. Posledica tega neugodnega geogz-afsko-ekonomskega položaja 
gozd{)v je naglo zmanjšeyanje lesne zaloge in prirastka v ekonomsko od
prtih gOZdill. 

Za obnovo in negov::mje gozdov človeštvo ni imelo razumevanja vse 
dotlej, dokler ni močno občutilo pomanjkanja lesa in ni spozmalo, da so 
tudi -razne .katastrofe, kakor n. pr. gibljivi pesek, nastajanje hudournikov 
in zasipavanje rodovitnih površin z grušč em i. dr. posledica brezumnega 
uničevanja gozdov. šele ta spoznanja so ščasoma utrla pot obnovi in ne
govanju gozdov. Zgodovinski viri navajajo, da so že v starem veku v 
rimskem cesarstvu pogozdavali in izdajali zakonske ukrepe za zaščito 
gozdov2 ter da so se v srednjem in posebno še v novem veku muožili po
skusi za uvedbo· smotrnega gospodarstva z gozdom in lesom, vendar so bili 
ti primeri vse do novejših časov bolj osamljeni in so jill izvajali v majhnem 
obsegu. Sredi preteklega stoletja je K. Marx zapisal klasični 'stavek: 
»Ramoj kulture in industrije na splošno se je pokazal od nekdaj toliko 
.aktiven v uničevanju gozdov, da je proti temu vse, kar je bilo storjenega 
za njihovo ohranitev in proizvodnjo, nepomembna malenkost«.3 

Spričo naglega naraščanja števila prebiv.alstva na zemlji in spričo 
rastočih potreb po lesu pomeni zmanjševanje gozdnega fonda enega naj
resnejših, najbolj perečih svetovnih gospodarskih problemov. To tembolj, 
ker postajajo gozdovi poleg svoje dosedanje funkcije kot proizvajalCi lesa 
in drugih .pomembnih družbenih koristi človešk.i skupnosti v vedno večji 
meri tudi og,romna živilska rezerva. V zadnjem času so tehnološke po
otopke za prido:biv:anje drevesnega sladkorja, kvasa in vitaminov iz lesa 
že toliko spOlpolnili, da so mogli začeti - :posebno za časa druge svetovne 
vojne - z industrijsko izdelavo teh živilskih produktov za do4atek žival
ski in človeški prehrani. oJ V perspektivi nadaljnjega razva-ja bo drvarjevo 
sekiro in žago v vedno večji meri izpodrivala kemikova retorta. 

Prcblemi go·zdnega in lesnega gospodarstva so začeli vedno ostreje 
stopati v ospredje v ekollomiki mnogih držav, Spričo dejstva, da ti pro
blemi po večini presegajo okvir ene države in učinkujejo na vso svetovno' 

1 Po spomenici I>G(;ZUMstVQ in .~OZdilj proizvodi, svetovni položaj 1937-
1946 «. (Forestry and Forest Products, World Situatiol1 1937-1946), ki. jo je izdal 
oddelek za gozdarstvo in go-zdne proizvode Organizacije za prehrano in agri
kulturo (F AO) pri .Or~<l:n : zaciji združenih narodov, Stockholm 1946. 

2 Handbuch der Forstwirtschaft, 1. Band, stran 56, Berlin 1926. 
::: Karl Marx, Kapital, II. zV. stran 203, izd. Kultura, Beograd 1947. 
4 Horvat I.. Iskorišcavanje drvnih otpadaka, Šumarski list 1949110-11. 
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ekonomiko, je njih smotrno reševanje pogojeno z mednarodnim sodelova
njem. Obrisi takšnega sodelovanja se kažejo šele v drugi polovici prej
šnjega stoletja, in sicer najprej na stroko:vno-znanstvenem področju. Z 
razvojem prirodoslovnih, tehničnih in ekonomskih ved v preteklem stoletju 
so bili ustvarjeni ugodni pogoji tudi za nagel razvoj razmeroma mlade 
gozdarske vede. Pionirji napredlra n,a področju gozdarstva posameznih dežel 
so težili k medsebojni povezavi. Tako je prišlo 1. 1892. do ustano·vitve 
»Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih zavodov«(, katere namen je 
posredovati čim večjo medsebojno izmenjavo znanstvenih dognanj in 
praktičnih izsledkov v gozdnem ln lesne·m gospodarstvu. Ob prelomu sto
letja se mno1djo poskusi za medsebojno sodelovanje tudi na ekonomskem 
področju s prirejanjem raznih mednarodnih konferenc in kongreso,v, na 
katerih so se obravnavali bolj ;ali manj tudi gozdarski problemi. Važen 
mejnik v zgodovinskem razvoju gozdarstva pomeni ustanovitev »Mednarod
nega instituta za agrikulturo v Rimu«.;' V okrilju ,tega instituta se je za
čelo razvijati tudi gozdarstvo. Po pr'vi svetovni vojni so se pr'oblemi g'ozd
nega in lesnega gospodarstva v svetovnem merilu zelo zaostrili; to je vo
dilo do odločitve, da se sklicujejo posebni gozdarski svetovni kongresi. 

l. svetovni goz(larski lwngres, ki . ga je pdredil Mednarodni instit.ut 
za agrikulturo, je bil v Rimu oJ 29. IV.-5. V. 1926. Udeležilo se ga je 58 
držav ozir. dežel. Jugosla.vija je bila udeležena z delegacijo 6 članov, enim 
referatom in strokovnimi poročili. 

S kongresom je bila istočasno zvezana razstava strojev za predelavo 
gozdnih proizvodov v Milanu in prireditev ekskurzij v najinteresantnejša 
področja Italije. 

Pod pojem gozdarstva so bile vk!jučene vse osnovne in pomožne disci
pline ter lesna industrija in trgovina. Glavna vprašanja, ki jih je obravnaval 
kongres, so bila, na kratko zajeto, naslednja: 

1. Un.ificiranje - poenotenje - metod za vodenje gozdarske statistike. 

Po sklepu tega kongresa je Mednarodni institut za agri.kulturo v Rimu 
v sodelovanju z Mednarodnim statističnim uradom in Ekonomskim komi
tejem Društva narodov začel z :izdelavo mednarodne gozdnogospodarske sta
tistike. Osnovana je bila ,posebna mešana komisija, ki je sestavila projekt 
za izdelavo mednarodne gozdarske statistike. Leta 1932 je izšla gozdarska 
statisti-ka za 31 držav, leta 1933 pa prvi in leta 1937 drugi Letopis medna
rodne gozdarske statistike za 90 držav. C 

2. Dviganje proizvodnosti lesne industrije in pospeševanje mednarodne 
trgovine z lesom. 

3. Tehnični, e.konomski in drugi ' problemi gojenja in izkorišča.nja 
gozdov. . . 

4. Načini za boljše izkoriščanje gozdnih rezerv vsega sveta. 

Kongres je dal s številnimi referati in diskusijami mnogo pobud in 
predlogov za pospeševanje napredka v gozdarstvu in les.ni industriji. PO-

,. »lnstitut inte·rnational d·agricu!tme(. osnovan z mc(harodno konvencijo 
74 držav 7. junija 1905. 

ti Dr. ·M. lv1,a:rinovic, Šumsko·privredna geo~rafija. Beo~rad 193<!. 
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drobna poročila o tem kongresu So bila objevljena v Šumarskem listu, let
nik 1925 in 1926. 

II. svetovni gozdarsld kongres, organiziran s strani Mednarodnega in
stituta za ;agrikulturo je bil v Budimpešti od 10.-14. IX. 1930. Udele
.žili so .se ga zastopniki 37 držav. Jugoslavijo je zastopala službena delegacija 
8 gozdarskih strokovnj,akov, ki je pripravila za kongres. 12 referatov. 

V zvezi s kongresom je bilo· prirejenih več strokovno-znanstvenih eks
kurzij. Kongres je razpravljal o vseh važnih vprašanjih v pogledu napredka 
gozdne .proizvodnje ter lesne industrije in trgoIVine, go·z:larskega šolstva 
in raziskovalnega del,a v gozdarstvu v luči osnovnega problema, kakb bi 
se naj .s pomočjo mednarodnega sodelovanja doseglo ravnovesje med pro
izvodnjo in potrošnjo lesa. Tedanja napeta mednarodm.a politična sttuacija 
sicer ni nudila ugodnih izgledov za povečanje takšnega sodelovanja, a 
pokazala se je očitna težnja ter je bilo sproženih mnogo pobud in predlogov 
za dosego postavljenega cilja. Podrobno poročilo o tem kongresu je bilo 
objavljeno v šumarskem listu 1. 1937. 

Na tem kongresu je bilo sklenjeno, da se osnuje poseben stalen organ, 
ki naj bi v sodelovanju z Mednarodnim institutom za agrikulturo v Rimu, 
Mednarodnim komitejem za les na Dunaju (C. l. B.) in Mednarodno zvezo 
gozdarskih raziskovalnih institutov tvoril trajno ustanovo za .organizacijo 
kongreso;v in realizacijo njihovih zaključko:v. V zvezi s tem sklepo.m je 
bila osnovana 1. 1938 »Mednarodna gozdarska centrala« (Centre Inter
national de Sylviculture = CIS) s sedežem v Berlinu kot avtonomna usta
nova Mednarodnega instituta za agrikulturo v Rimu, (ki se je preselila 
1. 1943 v Salzburg). Izdajala je _ četrtletno revijo »lntersylva« (izšlo' je 
14 številk). 

III. svetQvui gozdru'sld kongres je bil v Helsinkih na Finskem od 6.-20. 
VII. 1949 pod pokroviteljstvom Organizacije za prehDa.no in agrikulturo 
(Food and Agricultural Organization, skrajšano F AO), 1. 1945 osnovane 
ustanove Organizacije združenih narodov. Preučevanje in obravnavanje 
problematike gozdnega in lesnega gospodarstva je dejansko osredotočeno 
v Eko·nomsko-socialnem svetu OZN.7 Članice tega sveta so le tiste dr~ave. 
ki so včlanjene v OZN. V FAO pa je članstvo fakultativno in so v njej 
včlanjene tudi države nečlanice OZN (n. pr. Avstrija), medtem ko neka
tere države članice OZN ne sodelujejo v FAO (n. pr, Sovjetska zveza). 
Tako je tudi nečlanicam omogočeno mednarodno sodelovanje na gospodar
skem področju. (Lani je bila iz,voljena tudi Jugoslavija v odbor FAO.) 
FAO je med drugim prevzel tudi dejavnosti 1. 1946 ukinjenega »Medna
rodnega instituta za .agrikulturo«( v Rimu z avtonomnO »Mednarodno go
zdarsko centralo«. 

Pod oznako »agrikultura« v FAO so vključeni tudi ribo,lov, gozdarstvo 
in gozdni ·proizvodi. Oddelek za gozdarstvo in gozdne proizvode je sode
lOVIaJI pri organiziranju III. svetovnega go-zdarskega kongresa v Helsinkih. 

7 Or~anizacija zdruzenih narodov, katere najvišji o·r~an 'je GenemIna skup
ščina, se deli na svete (n. pr. Varnostni svet, Ekonomsko-socialni svet i. dr.), 
komisije, komiteje, podkomiteje in delovne skupine. 
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Kongresa se je udele,žilo 29 držav (med temi tudi Sovjetska zveza) 
jz vseh petih delov sveta z nad 500 delegati. Naša država žal ni poslala 
svoje d~legacije na ta kongres. (Tudi 10. kongresa Mednarodne zveze 
go'zdarskih znanstvenih ustanov 1. 1948 v ZUrichu se ni udeležila). Po za
ključku kongresa je sledilo študijsko' potovanje po Švedski, N brveški in 
Danski. . 

Delegacije so pripravile za kongres mnogo' referatov iz vseh vej go
zdalI'stva, ki sp se obravnavali po s:ekcijah: 1. gojenje in nega gozdov; 
2. izmera go-zc1ov; 3. go·zdarska ekonomika in politika; 4. izkoriščanje go
zdov in 5. gozdna industrija. O delu in sklepih -4. jn 5. sekcije je prinese} 

Lesni institut v Hel
sinkih (La R. F. 1. 

Kliše »Les«() 

).'Les« 1950/1 podrobno poročilo. Zato se bomo c-mejili v glavnem. na. sklepe 
in priporočila prvih treh sekcij, ki so bili sintez.~ idejnih smernic referatov 
in diskusij. 

Gojenje gozdov. Zakoni razvoja rastlinskih združb, ki so povsod enaki, 
naj se raziskujejo in izsledki naj be·do podlaga za cskrbovanje prirodnih 
gozdov. Preučujejo naj se razvoj bio10el~e sesta,ve gozdnih tal, ekološki 
pogoji rastlinskih združb, vpliv eksotičnih vrst drevja na avtohtone' ra.st
tinske združbe in na produktivnost gozdnih tal zaradi pTavilne izbire 
drevesnih vrst za pogozdo,vanje. 

Spričo velikega pomena gozdov za vodno gospodarstvo in ohranitev 
proizvodne sposobnosti tal je gledati na pravilno razmerje med gozdom 
in obdelovalno površino. V ta namen so potrebna intenzivna preučevanja. 
qsnovati je varovaLne gozdove za zaščito tal, za ureditev vodneg;a gospo
darstva ter za ohranitev klimatičnega ravnotežja. Predvsem pa je potrebno 
varovati gozdove pred uničevanjem po požarih, z ne.pravilnimi načini sečenj, 
:z nekontroliranimi spremembami kulturnih vrst, s prekomerno pašo in pred 
drugimi uničevalnimi silami. 

Posebna skrb naj se posveča semenarstvu in drevesničarstvu. Gozdna 
genetika je eden izmed bistveno važnih - temeljev go·zdnega gospodarstva. 
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Nujno je, da natančno poznamo izvor gozdnih semen in zunanje pogoje .. 
pod katerimi so se populacije razvijale. Kongres priporoča zameno go.zdnih 
semen in sad!k med gozdnimi 1.1pravami in instituti za gozdarska znan
stvena razislrayanja v mednarodnem merilu. Vlade držav naj pospešujejo 
zamenjavo semen in sactik v majhnih količinah z olajšavami v pogledu 
carine in z drugimi ustreznimi ukrepi. Semena naj se nabirajo samo z iz
branih sestojevozir. dreves, skušajo naj se gojiti npve in boljše vrste 
drevja tudi z umetnim oplojevanjem (opraševanjem) . 

Ker obstoja nevarnost, da bodo nekatera, z genetičnega stališča dra
gocena drevesa, zaradi nesmotrne človeške dejavnosti sčasoma popolnoma 
izginila, . je nujno potrebno storiti ustrezne ukrepe za Qhranitev po·puladj 
vsake drevesne vrste. V ta namen naj vsaka država inventarizira svoje 

'llajdrD,gocenejše populacije, začenši s prago zdi, in osnuje tudi posebne ar
boretume. V gozdarskih raziskovalnih institutih naj bo poudarek na 'vpra
šanjih gozdne genetike. 

Izmera gozdov. Kongres je poudaril važnost in nujnost invenba.ri
zacij~ gozdDv kot podlage za statistiko, za načrtno gojenje in izkoriščanje 
guzdov ter za splošno gozdarsko politiko." Spričo Tazno.vmtnosrbi metod 
za inventarizacij;o gozdov po posameznih dr·žavah je pripo.ročil, da F AO 
po preučitvi teh metod zaradi poenotenja izdela in v primerni obliki predoči 
principe in metode, ki zaslužijo, da jih na splošno aplicirajo. 

Za pospešite:v go.zdnourejevalnih del se priporoča zračna fotograme
trija kot važen pripomoček za hitro meritev, kartillanje ter inventarizacijo 
predvsem velikih gozdnih kompleksov. Aeroiotot4ksacija naj se skuša čim 
bolj spo.polniti; uvede naj se v učni program na gozdarskih visokih . šolah. 

Za presojo trajnosti donosa gozdov je bistvenega po'men~ natančno 
poznanje njiho.ve lesne zaloge ili prirastka. Ker je ugotovitev prirastka 
zelo zamotan problem, je bila Medn:axodna zveza gozdarskih raziskovalnih 
institutov povabljena, da s pomočjo včlanjenih organizacij preuči ustrezne 
metode za hitro ugotavljanje prirastka. Glede vprašanJa proizvodnje drevja 
visoke kvalitete ali maksimalne kvantitete je kongres nagI as il , da je treba 
gozdove urejevati tako, da bodo dajali državi maksimalen donos. 

GozdarsIm ekonomika in p.olitil<a. Spričo pomanjkanja lesa kot po
s.~dlce. pr(;velikih krčite'v gozdov v gosto ohljudenih p-redelill sveta in 
neugorulega geografsko~ekonomskega položaja velikih pragozdnih predelov 
se postavlJa kot ena najvažnejših nalog odpiranje in smotrno izkoriščanje 
tro.pskih gozdov ozir. pragozdov sploh, dalje pospeševanje iglavcev in hitro
rastočih listavcev za pokritje potreb po . žagan em in· celulo.znem lesu. Kon
gres je naglasil pomen pogozdovanja in investicij v gozdarstvu v zvezi 
z goje:njem gozdov; da.se čim bolj dviga donos lesa. Dosiej navadni, preveč 
stati čni pojem »trajni qonos« naj se zamenja z bolj dinamičnim pojmom 
»rastoči (progresivni) donos« gozda. . 

Treba je doseči optimalno izkoriščanje tal, za kar je nujno sodelovanje 
med kmetijstvom in gozdarstvom. Vzpostaviti je skladno ravnotežje med. 
gozdom, pašnikom in poljedelsko produkcijo po prirodnih rastnih pogojih . 
S tem bo v največji meri za~oščeno potrebam glede zaščite tal, vodnega 
gospodarstva in splošne ekonomike. 
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Z dolgoročnimi prog,rami na vseh področjih gozdnega in lesnega gospo
darstva nalj se ustvari podlaga za foIiID.iTanje kadra stalnih gozdnih de
lavcev. Za zagotovitev optimalne produkcije je nujno strokovno dviganje 
delavcev in tehnikov. Z izboljšanimi delovnimi pogoji, z mehanizacijo dela, 
z izboljšanimi stanovanjskimi, presk;rbovalnimi in za.varovalnimi razmerami 
~laj se dviga njihov življenjski stan_dard. 

Vsaka držav,a naj vodi za svoje ozemlje tako gozdarsko politiko, ki 
ustreza tako ohranitvi kakor izkoriščanju gozdov na osnovi neprekinjene 
in izboljšane produkcije. Gozdarska zakonodaja, znanstvena raziskovanja, 
vzgoja kadrov oz. šolanje zadostnega števila poklicnih gozdarjev in tehni.1{ov 
tV'orijo bistvene elemente takšne politike. F AO naj pomaga državam izva
jati gozdarsko politiko po splošno sprejetih načelih o gozdnem in lesnem 
gospodar.stvu; na svojih letnih konferencah naj preučuje ustrezne ukrepe 
za ostvaritev teh načel. Internacionalni gozdarski slovar, ki g,a naj izda 
OZN s sodelovanjem F AO in Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih 
jnstitutov v 7 jezikih (angleškem, francoskem, rusk·em, nemškem, italijan
skem, šp3il1skem in. švedskem) bo brez dvoma veliko doprinesel k tesnej
šemu mednarodnemu sodelovanju na znanstvenem in strokovno-tehničnem 
področju. 

Velika vred..:.l1ost svetovnih gozdarskih kon.gresov je v tem, da so dali 
pobude ali sprožili in široki javnosti predočili veliko število sodobnih 
gozdarskih vprašanj ter da so posl'edovali koristno izmenjavo misli go
zdarskih in lesnih strokovnjaJwv, \ znanstvenikov in gospodarstveniko\" 
vsega sveta. Vsi svetovni gozdarski kongresi so bili močna manifestacija 
modernega gozdarstva. Cilj jim je bil čisto realen in praktičen; obdelali 
so kompleksno vsa pereča vprašanja s področja gozdarstva in lesne in
dustrije, podali so izčrpno analizo vzrokov sedanjega kritičnega stanja in 
nakazali smernice za rešitev težkih problemov. 

Potrebno je, da se zanimamo za pnobleme gozdaJtstva in lesne indu
strije v svetovnem merilu. S tem se nam širi obzorje in poglab1j.a znanje. 
Važno je, da poznamo vzroke in silnice dosedanjega razvoj:a, da lahko pre
sodimo obseg in pomen dosedanjih rezultatov ter napravimo ustrezne sklepe 
za bodočnost; končno tudi, da pravilno ocenimo vlogo in pomen jugoslo
vanske'g.21 gozdnega in lesnega gospodarstva v svetovni ekonomiki. 

Problematika go-zdnega in lesnega gospodarstva nove Jugoslavije na 
prehodu iz kapitalizma v socializem je tako svojstvena, da nudi obilo ·inte
l'es'antnih in važnih tem za obravnavanje na svetovnih kongresih. - Brez 
dvoma postaja vloga no·ve Jugoslavije v političnem dogajanju sveta. vedno 
bolj pomembna. ~e glede na njen pozitivni pris.pevek pri socialni preobrazbi 
sveta, je tuw njen pomen v pogledu gozdnega in lesnega gospodarstva 
večji. S svojim povečfu"1im izvozo~ lesa daje pomemben doprinos v pogledu 
obnove povojnega gospodarstva v svetovnem merilu. s Zato nima samo· dolž
nosti, da kot socialistična drža.va aktivno sodeluje na mednarodnih kon-

s Mednarodna lesna konferenca v .Mar. Laznich na Češkem 1. 1947 je mej 
drugim priporočila, naj bi izvozne države lesa v letih 1947-1949 povečale svoj 
:zvoz ksa zaradi nujne obnove evropskih z vojno prizadetih držav, zato pa naj 
bi bile del.ežne mednarodne finančne in materialne pomoči. 
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fere:ncah in kongresih, da pomaga krepiti mednarodno solidarnost, temveč 
ima tudi pravico na pomoč, ki ji jo lahko nudijo mednarodne ustanove 
v znanstvenem, strokovno-tehničnem in materialnem ozir. ekonomskem 
pogledu. 

Vir i ;-

1. Šumarski list, letnik 1925, 1926, '1936, 1949. 

2. AlIgemcine forst - und Bolzwirtsch'1·ftliche Zc.itung, V/ien, Dezembcr 
1949/23, 24. 

3. RevlIc internationale du Bois, Paris, Oktober 1949. 

IZVADAK 

Svjetski šumarski kongresi 

Uvodno avtor opisuje uzrokc ko·j: su prouzroči\i suzivanje mcdjunarodi1 lh 
šumarskih kongresa.. Nastašica drvetn. li svijetu te opadanje šumskog fond~, koji 
su iZZ;l.ZYani krčenjem i uzrazunmom eksp-loatacijom šuma hoz vjekove te nu
pozna,vanja.njem uzgojnih mjera - na što upozorava veC K, MarkS li svarn »i(a
pitalu« - su doveli do toga, da su li svjetskoj ekonomskpj problemati~i zauzeli 
jedno ocl prvih mjesta. 

Raspraya ukratko opisuje . rad pryoga i drugoga medjunarodnog šumskog 
kongresa g, 1926 i 1936. Opširneje IJlnalizira treci medjunaroruli kongres u Helsinki 
g. 1949. te njegove zaključke u pogledu lIzgajanja, izmjera šuma, šumarske politike 
i ekonomike, FNR Jugos·lavija daJc poz.itivan prilGg pos1ijeratnoj obnovi svjdskog 
gospodarstva s povečanjem izvoza šums1..:ih produ10:1lta te spunim p·ravom o(;ekujc 
pomoc medjunarodnih ustanova na znanstvenom, stručno-tehničkom j ekonom~ 

skom polju. 

RESUMr~ 

Congres mond ,ial de sylviculture 

Dans son prCface l'auteur indique les causes pr:ncipales pour lesquelles oni 
ete convoques les congrcs mondials de sylvicultllre. 

Le mangllC de bois et la diminution croiS5ante du' fond forestier, commc 
conscgl1cnce du d6frichcrncnt, d'un~ exploitation cxagerce de long ue duree et 
de la negligeance des traitements sylvico!es, - out pose des nouveaux problemes 
H l'economie fores·tiere. . , 

Deja C. Marx dans son trava-il ))Le CapItal«, a sou1igne ces probH:mes. 
comme les plus urgcnts parmis les autres problemes economiques, qui peuvenr 
etre resoud sculement sur Ulle large base de CoH'libora tion intcma.tionaJc. 

L'auteur examinc brievement le.\) travaux des deux premiers congres en ]926 
et 1936 et s'arrete phlS longcment sur Je 3e congres a Helsinki en 1949. Il enonce 
les cQl1clusions du congres gui se rapportcnt a'la sylv:culturc, la dendl'ometrie ct 
aussi allx problemes d'o·rdre economigue et po1itique. 

Il .souligne qlle la Repubhque fecler.artive populaire de Yougoslavie, donnaut 
sa pari: a.u relevernent' du l'economie d'apres guerre, en augmcntant son export 
des produits forestiers, a droit a l'aidc des institutions internationales en cc qui 
conscrne les questions d'ordre scientifique, technique et economique. 
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NOVE VRSTE ŽI(;NIC - . SPUŠ(JALK~ 
Ing. Viktor K I ~ nj š ček (Ljublj.ma) 

Spuščalke imE'nujemo tiste vrste žičnice, pri katerih napnemo samo 
tanjša nosilno vrv s hriba v dolino, medtem, ko se vlačilna vrv pri te:!",{l 
tipu ž.ičnice ne uporablja. Breme se na gornji postaji obesi na kolešček 
in se nato spusti (odtod ime spuščalka) , da ga žene las·tna teža po vrvi. 
v dolino.. Spuščalke· so torej obve·zno samotežne žičnice. Pomenijo najce
nejši in najpreprostejši tip žičnice'. 

Doslej so se spuščalke uporabljale izključno za spuščanje drv, ogJja, 
sena in podobnih lažjih predmetov. 

Za spuščanje hlodov jih niso uporabljali, v glavnem zato ne, da se 
hlodovina na spodnji postaji zaradi velike brzine in hudega udarca ne bi 
preveč poškodo.vala ozir·oma r·a'Zbila. Prav taJw je veljalo pravi10, da je 
uporaba koz nemogoča, ker bi breme na podpornem mestu vrvi (pri čevlju 
koze) zaradi vertikaln.ega lomnega kota vrvi in zaradi velike brzine vozička 
izskočilo'. Pr:alv tako je bila postavljena dogma: žičnica se more napeljati 
samo v ravni črti. Niso bila to samo naša naziranja, temveč S'O bili takšnega 
mnenja tudi ponekod v inozemstvu. - Vendar temu ni tako. 

SPUščALKA ZA HLODE 

Prej navedeno nazh~anje. da se hlod zaradi velike brzine na spodnji 
postaji spuščalke razbije ali poškoduje, v glavnerrt drži. Vkljub temu se 
zastavlja vprašanje: 

1. ali se ne bi dala spodnja pc.staija zgraditi tako, da hlod s svojim 
čelom ne bi nikamor trčil, ko. pade z vrvi; 

2. ali se ne bi dala na spodnji postaji na kakšen način zma.njšati br
zina; hlo da ; 

3. kako naj s-e položi traso, da bo brzina čim manjša. 
Če dobro preštudiramo gornja vprašanja, bomo ugotovili, da se dajo 

v glavnem po,?itivno rešiti. 
ad 1. Na spodnji postaji se more priključiti k vrvi narahIo zakrivijena 

tračruca, ki naj se odklanja od smeri vrvi približno za 10", Prav tako naj 
ho s svojim' končnim delom zavita malo navzgor. 'Prostor, kam,or padajo 
hlodi, mora biti malo zravnan in vzporedno s smerjo žičnice nekoliko nag
njen. Če teren ni že po naravi takšen, se napravi nagib z nekaj stebri in 
s prečnimi trami, ki se obl-o,žijo s fa.ši-nami ali z zemljo. (Slika 1). 

Kaj bomo dosegli s to rešitvijo? Hlod, obešen spredaj in zadaj na 
lahkem vozičku, bo pridrvel na spodnjo postajo. kjer bo zavil na tračnic o.' 
Ker je tračnica odklonjena, hlod ne bo zadel v vrv. Zaradi protivzpona 
tračnice bo izgubil hlod dcl svoje brzine. Ko prideta koleščka na konec 
tračn.i,ce, o·bv.isita za rup v zraku, ruaJto pa s hladom vred padeta n2. pri
pravljeno mesto. Ker ima tračnica proti s.tI'llPno , ne leti hlod s čelom na
prej, temveč ]ma rilec dviguje.n v zrruk. Ni torej ni.kake nevarnosti, da bi se 
hlod razbil, posebno če sm·o z » doskočišča« odstra'l1ili kamenje in podobne 
trde predmete . Delavec seveda takaj pobere vozička, medtem ko se hlod 
zaradi poševnega nagiba sam. odvali z »doskočišča«. 
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ad 2. Ni potrebno, da hlod sam pade z vrvi. Na spodnji postaji se 
priključi tračuica kakor v prvem primeru, ki pa naj bo daljša in naj ima 
še več protivzpona. Lahko se tudi nategne 20-30 ro vrvi od konca tračnice 
naprej s protivzpon.om. Hlod bo zašel'na to protistrmino, kjer bo izgubil 
svoj pospešek, in se bo sam vrnil na spodnjo po·staj>o. Na spodnji postaji 
smo medtem obesili čez tračnico kljuko, ki bo ustavila vračajoči se voziček. 
N ato se sname hlod z vozičkov. vozi.čki pa se .zbirajo. 

~, 

\ _J-l------l 
\'-_-----1 
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Slika 1. 



Ko se nabere veeJe število vozičkov, jih je treba odnesti na gornjo 
postajo. Če pa je v bližini kakšna točka, ki je v1šja kakor ~r:nja postaja, 
si to prenašanje prihranimo tako, dru llaipnemo med tema dvema točkama 
tanko vrv in ~'lačim'o prazne vozičke po njej na gornjo' postajo. Lahko 
se napravi tudi tako, da se po daljšem časovnem presledku priveže na 
gornji postaji k odhajajočemu hlodu tanka vrv in se hlod polagoma spušča 
s to vrvjo. Ko pride hlod na spodnjo postajo, se na to vrv privežejo vsi 
prazni vozički in se z njo potegnejo nazaj na gornjo postajo. Vprašanje, 
kateri od teh načinov se bo uporabil za vračanje vozičkov na gornjO' po
stado, je .pač odvisno od tereT).a in iznajdljivosti delovodje. 

Prva rešitev, ko hlod sam skoči z vrvi, se mi z;di boljša in hitrejša od 
druge tako pri gradnji kakor tudi pri obratovanju. Druga varianta je pre
počasna. Ta čas, ko se snema hlod s tračnice, utegne pridrčati že naslednji 
tovor. 

ad 3. Seveda se moramo truditi, da prosto tekoč hl-od na vrvi ne dobi 
prevelike brzine. Od česa pa dobi hlod svojo hrzino? Od sinusove lmm
ponente lastne teže na strmini. Ker si:nusova ko:rnponenta raste s kotom 
nagiba, raste zaradi tega z nagib-om tudi br.zina gibanja bremena po vrvi. 
To se po domače pravi: čim večja je- strmina trase, s tem večjo. brzino 
bo drvela breme na spodnj.a postajo. Kakšno je to gibanje? To ni enako
merno gibanje, da bi namreč breme'; istem časovnem razmahu napravilo 
isto pot, temveč je to pospešno gibanje. Vsako nasled...">ljo sekundo se giblje 
breme z večjo brzino kakor v prejšnji , sekundi, ker ima svoj naraščajoči 
pospešek. 

Prevelika hrzina je nezaželjena z več vidikov. Prvič: Hlod prileti s 
preveliko brzino na spodnjo postajo in se zaradi tega lahko razbije. Drugič: 
Zaradi prehitrega vrtenja vozička se vozičkovo os~šče preveč razgreje. Ker 
se razgreto železo tudi razširi, se utegne pripetiti, da se os zaradi vročine 
razširi in se zagozdi v vozičkovo osišče; vOlZiček se jenja vrteti in drsi po 
vrvi, namesto da bi se vrtel; zartadi drgnjenja z vrvjo se napravi na obodu 
kolesca raven žleb, obod ni več okrogel. Pri ponovni uporabi takšen voziček 
na vrvi poska;kuje in praktično nri več uporabljiv. Tretjič: Pri veliki brzini 
se vozički prehitro obrabljajo. 

Potrebno je zato znižati brzino volZička n8. :rninjm um , oziroma trasi 
spuščalke je treba dati č4n manjši nagib. Pctrebno je torej razčjstiti na
slednje vprašanje: Pri katerem nagibu spuščalka še deluje, da. pridejo vo
zičld v redu do spodnje postaje, in pri katerem nagibu spuščalka ne deluje 
več, da se bremena na poti zaustaVljajo? Kje je tista meja? Zakaj se vo
zički ustavljajo na poti '? 

Na to vprašanje bomo odgovorHi, če si malo pobliže ogledamo silo, ki 
se ji pravi trenje. 

Ce položimo na mizo utež in jo pos'ku.~amo potegniti k sebi, bomo 
potrošili nekaj' svoje sile, ker se utež upira spremembi položaja, čeprav je 
podlaga vodoravna. Temu uporu p·ravimo trenje. Trenje povzroča površin
ska hrapavost uteži in podlage (mize). Majhne iY.tw lrlinice uteži se pogrezajo 
v majhne vdolbinice podlage (mize) in se upir3j r) sili, ki hoče potegniti 
utež vodoravno po mizi. Rarzen tega nastaja trenjL tudi 1z različnih drugih 
vzrokov, na primer zaradi molekularnih sil, kakor adhezije, to je sile, ki 
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privlačuje mole1mle dru;ib teles (steklo - gumi). Če sta telo in podlaga 
zelo gladki, je odpor za.radi hrap.avosti teles m'anjši, pač pa je zato adhezija 
večja. Trenje je prav tah:o sila, vendar ne aktivna :;,.ila, s katero bi lahko 
spravili kako telo v gibanje, temeč je le reakcija na silo, ki 'bi hotela spra
viti telo v gibanje. Kakor hitro neha delovati sila na telo, neha tudi sila 
trenja. Smer trenja je zmeraj nasprotna sili, ki deluje na telo. To se pravi, 
če deluje nek.a sila na telo, da hi ga premaknila, mora ta sila n.ajp.r1ej pre
magati trenje oziroma telo se bo premaknilo le tedaj, če je sila, ki deluje 
na telo, ve'Čja od sile trenja. Trenje opravlja torej negativno delo, ki se 
pretvarja v toplotno električno energijo, telo C)e obrablja itd. Vend:a,r pa 
vrši trenje marsikje tudi koristno nalogo, re6imo ·pri žičnicah, kjer deluje 
kot zavora! Če ne bi bilo trenja med pasGr~1. in volanom, zavora ne bi 
prijela. Ali pa pri pren>ašanju sile na transmisijah: če ne b~ bilo trenja med 

Slika 2. 
80 

jermenom in kolesom (jermenico) , ne bi mogli prenašati sile. Trenje se 
pojavlja povsod v življ<:nju. Brez njega ne bi mogli napraviti koraka, takoj 
bi se znašli na tleh (na ledu je trenje majhno). 

Kako se meri trenje? PriJkažimo to na primeru! Recimo, da imamo str
mino 40 ro visoko, 80 ro dolgo in na njej telo, težko 2'00 kg, ter da ima 
stnnina mejno vrednost, ko začne telo drseti navzdol. 

Telo na stnnini ima težo G == 200 kg, ki deluje navpično (kot vsaka 
težna sila). TežnD silo G moremo razstaviti na dve sili, in to na silo N, ki 
pritiska pravokotno na tla, in· na silo P, ki vleče telo v smeri nagiba. Kljub 
delovanju sile P se telo ne premakne, ker uničuje to sito trenje, sila ki 
deluje v nasprotni smeri kakor sila :p. Če je nagib ravno na mejni točki, 
Je P = T. Če se kot q; še poveča., se poveča tudi 'l1agih. Pri povečanem na
~ibu naraste tudi .komponenta težne sile P, torej vlečna sila. Vlečna sila 
je pri povečanem nagibu presegla silo trenja. Posledica tega je, da se bo 
telo začelo ·premikati po strmim navzdol. 

Trenje se izračunava iz pravokotne komponente teže na strimno, torej 
iz sile N, in sicer po zakonu T == f . N, 

pri čemer je T trenje, f pa koeficient (neka stalna vrednost - pri istem 
telesu in isti: podlogi) , s katerim. se množi sila N, da se dobi vrednost trenja. 
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V prej omenjenem mejnem primeru (Slika 2) je 

N == G. cos ep 

P==G.smq> 
T==P 



Zakon o trenju preide v naslednjo obliko 

T=f.N 

oziroma 
G . sin ep = f .. G cos ep 

sin.({l 
f--- -t - cas ep - • <{J 

To se pravi: koeficient trenja je enak tangenti kota ep; ta je enak rezultatu, 
ki ga dobimo, če delimo višino z dolžino trikotnika nagiba. V našem pri-
meru: bi torej f znašal ~ 

40 
f == - == 0.50 

50 

Kot, do katerega moramo dvigati strmin o , da začne telo drseti, imenujemo 
klot trenja. Ti koeficienti. trenja se določajo s poizkusi. 

Trenje vrtenja se sicer nekoliko rnzlikuje od trenja drsenja, vendar 
to ne pride do posebne veljave glede na dejstvo, da se koeficienti določajo 
empirično. Trenje vrtenja je skoraj vedno manjše od trenja drsenja. To, bi 
bili osnovni pojmi o trenju. 

Kakšna trenja pa .pravzapr.ruv ovirajo gibanje vozička po vrvi? To so: 
1. trenje, ki nastaja v osišču vozička med osjo in osiščem; 
2. tr~nje na obodu kolesa med kolesom .in vrvjo; 
3. nepravilnosti po-dloge (vrvi); 
4. odpor zraka (posebno velik pri spuščanju sena); 
5. trenje, ki nastaja zaradi morebitne zakrivljenosti linije. 

Izračunavanje vseh teh uporov je preveč k omplici rano , rezultat pa bi 
bil kljub temu negotov. Zato i.zr.ažamo navadno vsa ta trenja s skupnim 
koeficientom oziroma s skupnim kotom trenja, ki se nato določi s poskusom.l 

Trenje ni vedno enako. Pri novem vozičku in novi (hrapavi) vrvi je 
večje kaknr pri že uvoženem vozičku in pri obrabljeni vrvi. Za prve tri 
oblike prej navedenega trenj·a lahko vzamemo kompleksno za koeficient f 
približno vrednost 

f = 0,02 
2 

Ta koeficient bi torej pomenil tangento kota 100' oziroma mejni nagib, 

ko bi začelo breme drseti, bi znašal 2 %. Če bi bila vrv popolnoma ravna 
(brez povesa) s stalno enakim padcem 2%, bi se breme pomikalo skoraj 
enakomerno po vrvi n?-vzdol brez pospeška. Vsa komponenta teme siJe bre
mena vzporedno s pobočjem bi se porabila za premagovanje trenj. 

V praksi seveda ni takšnih idealnih primerov. Vrv se predvsem ne da 
nategniti v pop.otnoma ravni črn, temveč ima sredi linije poves, oziroma 
vrv ima v začetku večji, proti koncu pa manjši padec. To se dalje pravi, 
da se bo voziček v začetku po večji strmin.:i zaletel, se gibal s pospeškom, 

1 Glej tudi Flogi: Osnovna gradjevna mehanika, str. 98. - Raziskovanja o 
teh trenjih pri žičnicah so tudi v inozemski bteraturi precej pičla in jih bomo Z,1 
naše vozičke in naše vrvi morali sami ugotoviti. Pr~j ali slej se bo moralo tej 
smeri udejstvovanja. posvetiti več pažnje. 
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Slika: 3. 

ko pa bo pritekel na vleknjeni del vrvi, bo izgubil svoj pospešek, nastalo 
bo pojema1no gibanje in na koncu bi se utegnil voziček celo ustaviti, še 
preden bi prispel na spodnjo postajo. Poleg tega trenje ni pri vseh vozičkih 
enako, kar je pač odvisno od njihove izdelave, mi S~ pa moramo o,zirati 
na najboljše vozičke, vozičke z največjim trenj em. 

Kolikšen naj bo torej nagib spuščalke za hlode? Zaradi vlelmjenosti 
vrvi, raznolikosti vozičkov, vetra in podobnih f.aktorjev je pač bolje! da. 
zaradi varnosti obratovanja prej navedeni ,nagib dvignemo na 4-5%. V 
praksi sem imel že opraviti s spuščalko za drva, ki je pri 5% dobro delova1a. 2 

2 Za uporabo takšnih spuščalk je kla,sičen primer, ko je treba hlade spJ1ay" ti 
čez strugo. Tak primer se je nudil pri G U Tržič, kjer bi se tako na smešno 
lahek način sprn.vi]i v Košutniku hladi preko stru~e v kolenu "~lavne žičnice na 
razdaljo ok. 300 m, sedaj pa jih konji vlačijo n[)jprej navzdol, potem navzgor-
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SPUščANJE Z ZAKRIVLJENO LINIJO 

Če hočemo odg.ovoriti na to vprašanje, moramo najprej razčistiti vpra
šanje, kako naj se vrv zakrivi v horizontalni smeri. Do sedaj' pri spuščalkah 
nismo uporabljali ni kakih podpor na liniji. Čisto jasno pa je, da moramo· 
vrv na krivini nekam nasloniti, če jo hočemo zakrivili v horizontalni smeri, 
kajti v nasprotnem primeru se prostoviseča napeta vrv izr avna. Treba je 
torej kompleksno rešiti dve vprašanji: vpra.š,anje podpor na liniji in vpra 
šanje krivljenja vrvi. Dotaknimo se najprej prvega vprašanja. 

Gradnja koze z nc·silnim čevljem za vrv sredi linije pom~ni za spuščalko · 
vsekakor nevarno točko. Če ni zadeva dovolj dobro pretehtana in premiš
ljena, se lahko dogaja, da vozički na tem mestu skačejo z vrvi. Ni pa to, 
nerešljiv pro,blem, nasprotno, z malo pazljivost jo ga je možno dobro rešiti., 
Paziti mor<1mo na sledeče: 

1. Vrv mora imeti minimalno strmin o, torej 5-8%, tako da je po
speše:k po vrvi drsečega bremena čim manjši jn torej tudi njegova brzina. 
čim manjša. 

2. Vrv mora biti zelo dobro napeta, tako da se pred in za čevljem pod 
bremenom čim manj uda in da je lomni kot čim manjši. Prav tako morajo 
hiti povesi pred čevljem čim manjši. 

3. Ko.ze se ne dajo.' graditi n.a to.Čkall, kjer se teren preveč o.stro.· lomi, 
kajti zaradi tega bi bil tudi lomni kot vrvi na čevlju preoster. Koza se torej 
'postavlja le tam, kjer vrv enakomerno pada in se na neki vmesni točki 
dU'tika tal. 

4. Dobro je, če je jarem vozička tudi na nasprotni strani kavlja ne-
koliko. podalj.šan čez spodnji obod kolesa" ker na ta načLn deloma ščiti 
v o zJ.ček , da na čevlju ne izskoči. Seveda ne sme biti ta podaljšek ogrodja 
predolg) ker bi sicer zadeval ob spodnji del nosilca čevljeve nosilne plošče. 

5. Kavelj mora biti devolj delg, da ne zadene ob spodnji rob čevljeve 
nosilne plošče. 

Ce so vsi gornji pogoji izpolnjeni, ni bistvene ovire, ,da se pri spuščalki 
ne bi dala postaviti koza. Seveda je pri t~ži bremen treba držati določ-eno 
mero (400-500 kg). 

Vrv se horizontalno zakrivi S stranskim čevljem. Taki stranski čevlji 
se precej razlikujejo od navadnih nosilnih čevlj,ev. Tudi sami med sabo se 
razlikujejo, in sicer na gornje in na spodnje stranske' čevlje. 

Gornji stranski čevelj je tisti, ki ima prijemališče za vrv na eni strani 
vrvi, železni nosač pa sega: nato zgoraj preko vrvi in je pritrjen na drugi 
strani vrvi. Voziček teče. izpod nosača in mora biti to.rej pod nosačem do
volj prostora, da voziček ne zadene s svojim gornjim delom ob nosač. Pri
jemališče vrvi čevlja je pri gornjem stranskem čevlju podvrženo pritisku 
vrvi (Slika 3). 

Pri spodnjem stranskem čevlju je prijemališče čevlja na isti strani, 
kjer je čevelj pritrjen. Voziček vozi preko čevlja. Prijemališče vrvi pri 
spodnjem stranskem čevlju je podvrženo nategu (Silira 4). 

Take čevlje more izdelati vsalr malo .spretnejŠi kovač, če se mu pred
loži načrt. Izdelujejo se iz tračncga, ak. 6 cm širokega železa (»šine« za 
vozove). Gornji stra'nski čevelj mora. biti zgoraj zakrivljen po širini (Slika 
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J), ker ima taka oblika veeJo nosilnost in se pod nategam ne zvije tako 
hHro. Kova.č vloži na. mestu gradnje vrv v prijemališče čevlja. Pri tem pazi, 
da ne nastanejo prevelike odebelitve. 

Vpraš.anje, katere stranske čevlje bomo uporabljali, je odvisno od 
tega, na katero stran se nam bo linija krivila in po kateri strani vrvi bodo 
tE:kli vozički, oziroma na kateri strani bo kavelj vozička visel čez vrv. 
Na tej strani namreč čevelj ne sme imeti svojega nosača, da ne zadene 
vanj jarem vozička. Če bo jarem vozička tekel ob desni strani vrvi (Slika 3) J 

potem bomo za krivljenje na levo stran uporabljali gornje, za krivljenje 
na desno stran pa spodnje str:anske čevlje. Če bo jarem tekel ob levi strani 
vrvi, bo pa nasprotno; za krivljenje na levo stran bo treba uporabljati 
spodnje, za krivljenje na desno pa gornje stranske čevlje. 

Kakor si vidi iz črt(ilšev, so stranski čevlji pritrjeni od strani, ne pa 
zgoraj nad vrvjo, kakor Se to dogaja pri navadnih čevljih. To dej~tvo ima 
več prednosti. Ni potrebno, da bi bila koza solidno grajena. Bistveni del 
koze sta pravza'prav le dva stebrička, sestavljena v obliki črke X, in pa 
izza njih v zemljo zabit drobnejši- pilot ali pa štor ali pa kakšno drevo. 
Čeveij je pr.iv8Z3.n na verigi, veriga gre preko stebričev v obliki črke X 
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k pilotu, kjer je pritrjena. Stebriča v Gbliki črke X držita vrv v primerni 
višini od tal . Venem dnevu se dJ~jo zgraditi po 3--4 takšne koze. Druga 
prednost pritrditve čevlja od strani je za spuščalke zelo važna. Ko se 
namreč breme približa č.evlju, se čevelj pod težo bremena za nekaj deci
metrov peniža (ker pač ni obešen zgo.raj, temveč od strani). To se pr.a1vi, 
da ne nastanejo pri čevlju nikakršni pomembnejši vertikalni lomi vrvi, da 
breme mirno splava čez čevelj. Tak čevelj navadne nikeli ne stoji sam, 
temveč se v medsebojni oddaljenesti po 5 m zgradi več takšnih koz. Ko 
pride voziček, cel sistem teh čevljev pod težo vozička »zaziblje«, kakor 
bl bii na vzmeteh. 

Kolikšen naj bo lomni kot vrvi v vedoravni smeri pri stranskem 
Ceviju ? čisto gotovo je, da lomni kot na enem čevlju ne sme biti prevelik, 
ker voziček ne sme prenaglo menjati smer, sicer izskoči. Pri enem čevlju 
f!e smer ne sme lomiti več kako,r 5°. Če bi se nam. linija morala lomiti Z3-

2'0°, potem moram.o pač postaviti štiri koze drugo Za drugo. Če se na 

;;pod.nj~ č~vY(, 

Slika. 5. 

istem mestu postavlja več koz, se lahko sredi linije ,doda še ena navadna 
koza z navadnim nosilnim čevlje-m, da vrv preveč ne niha, posebno če 

spuščamo težka bremena (Slika 5). 

Kolikšen pa naj bo 'padec spuščalke? Vsekakor nekoliko večji kakor 
pri ravni liniji. Spredaj smo pri opisovanju trenja omenili ped točke 5, 
da nastaja trenje' tudi zaradi zaJrrivljenosti linije. Skup'ni koeficient trenja 
je torej v našem primeru večji in mora tDrej tudi nagib te s,pušČialke biti 
malo večji V praksi se lahko vzame pri spuščalkah z zakrivljeno linijo 
rolagib 5-+ %. 

Gradnja spuščalk z zakrivljeno linijo pride posebno v poštev tam, 
kjer mor.a žičnica teči pa. kakšni soteski. Če bi hoteli izvesti traso v ravni 
liniji, bi morali verjetno iti z vzponom na vrh hriba in potem šele navzdol, 
s čimer bi imeli velike stroške tako pri gradnji kakor tudi pri prevozu z 
žičnico. Ce bi gradili rajši navadno žičnico po dolini, bi morali zgraditi. 
vmesne objekte - kolena, kar bi zopet podražilo gradnjo in transport. Ta 
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vrsta spuščal ke pa na najpreprostejši in najcenejši način reši problem 
spravila lesa skozi takšne doline. 

Uporablja naj se pletena vrv. Pri spuščalkah in pri drčah 'se spiralne 
vrvi ne morejo uporabljati, k večjemu v celem kosu. Spiralna vrv se namreč 
spaja s spojkami, ki se. trikrat bolJ debele kot vrvi. Ta odebelitev onemo~ 
goča. da l1i se spiraJna vrv mogLa! uporabljati za drče in spuščalke. Vrv 
naj bo debe!a 14---18 mm, sorazmerno s težo bremen. Vozički naj bodo 
malo večji in močnejši kakor pri navadnih spuščalkah, vendar pa precej 
lažji kakor pri navadnih krožnih žičnicah. Težki naj bodo 1-3 kg (so
razmerno s težo bre-men). Primežev ne potrebujemo, pač pa verigo Z3. ve, 
zanje bremen. GO'rnja postaja je sestaVljena le iz nekaj pliotov, Za katere 
je vrv privezana, in iz nak}adališča. Na s;podnji postaji je samo sidro Z2., 

vrv. Če spušamo hlode, napravimo tračnico, da zapelje voziček nanjo, od 
tam pa na doskočišče za hlode. Vozičke spuščamo naza'j po tanjši žici s 
protipadcem (če je v nižini pos,taje vzvišeno mesto») ali pa jih je treba 
na kakšen dnlg način t~)Voriti nazaJ na gornjo postajo. Linija naj ne bo 
predolga, vrv pa naj bo dobro nc.peta. . 

Vidimo torej, na kako preprost način se dado z žično vrvjo rešiti tudi 
težki primeri spravila les:a iz gozda. 3 Takih r:ložnosti pa je še več ter je 
navadno zelo delikatnazadeva, kako zadeti najprul1ernejši in najcenejši 
način spravila lesa po žičnici. !Valzen iznajdljivosti pa je potrebna tudi 
precejšnja praksa, dobro poznavanje različnih sistemov in prožnost. pri 
izbiri. Naše dosedanje krožne žičnice pa nosijo pečat neke okornosti. 

IZVADAK 

Nova vrsta žičarn - spuštalica 

Praksa iskorišcavanja šuma je do sada upotrebljavala gravitacijske Zlcare 
samo za spuštanje Jakš.ih sortimenata (ogrjev, drvni ugalj, kora, sijeno idll".) i to 
samo 11 ravnoj liniji. Prednji članak sa.drži opis originalne' konstrukcije gravi ta
cijske žičare koja :ima da bude podes-na za spušte:nje i najteže oblovine i to ne 
samo u ravnoj liniji nego i krivocrtno, 

SUMMARY 

Ane, W s o rto f fun j clii <1. r r u' i 1 way s 

Byth the prescnt gravitation funicular railways in use lighter assortments 
(firewood, chareoal hay, berk) and only in direct line can be conuryed. The 
a.utlwr proposes an original eonstruction of gravitation funicular railway, which 
is able to conuryng havy truncs indirect u'nd as well in cUr\'e line. 

:> V literaturi nisem mo~eJ zaslediti primerov podobnih spuščalk. Redek 
primer takšne žičnice je bil postavljen leta 1947 v Seliščih, Vrsno pri Kobnridu. 
Zgradil Jo je beneški Slovencc Cen čič . iz Stupice. Uporabljal je še nekatere 
finese Tako je na primer mcd st1"anskim čevljem in ver~go upD-rubljal dvojni 
vijak. Z njim je lahko vrv še naknadno p'rite~nil ali popustil, takp da je hori
zontalni lomni kot porazdelil sorazmerno enako na vse čevlje. 'Ta žičnica je bila 
dolga oko 1 km ter je delovala odli9no. Dnevno je zyozlla po 50 m 3 drv in hlodov. 
Voziček je izskočil ino~oče vsak tretji dan enkrat. 
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ZGODOVINA GOZDNEGA PASU OB I .. JUBLJANICI 
Modest Gol i a (Ljubjj,ana) 

V sklopu asanacijskih načrtov zadnjega časa je prišd na pretroo tud 1 
načrt, kako izboljšati klimatične razmere Ljubljane. Sprožen je bil pred
log o gozdnem pasu okoli glavnega mesta Slovenije, ki bi pripomogel do 
boljšega in čistejšega zraka v Ljubljani. V zvezi s tem me je za.m.iJ.calo 
preiskati ta prqblem tudi arhivaino in ugotoviti, ali smo imeli v naši pre'. 
teklosti kaj podobnega ter bi nekdanje izsledke danes koristno uporabljali. 
Uspeh tega raziskovanja je pričujoči POSKU3 zgodovine gozdnega pasu ob 
Ljubljanici. 

Vzdolž obrežja Ljubljanice od Vrhnike do Ljubljane je bil nekoč Z3.

sajen gozdni pas, ki naj bi zavaroval plovbo pred vetrovi, ki s::} oteževati 
čolnarjem (1) veslanJe. Osnovni podatki za zgodomo tega pasu se na
hajajo v čolnarskih redih (2), ker so čolnarji ta go.zd zasajali in goj-iH. 
Sčasoma pa je zače,l gozd propadati vsled različnih vzrokov in v 18. ter 
prvi polo;vici 19. stoletja je bH gO'zd iztrebljen v taki meri, da so vetrovi 
,ž-e ow.ali plovbo in zato so ga skušali .obnoviti s pogozdovanjem. Ko pa SeJ 

bile zgrajene ceste in je končno stekla tudi že1eznica, je postala Ljub·· 
ljanica kot plovna re-ka nezanimiva in vsled tega se tudi ni nihče več brigal 
za gozdni pas ob reki. 

Najstarejši podatek o gozdnem pasu ob Ljubljanici najdemo v čol
narskem redu iz 'leta 1489 (3), ki v skopih besedah »da ni dovoljeno po
sekati nobe:aega drevesa, niti grma«(. (ob Ljubljanici), nakaže vso poznejšo 
problematiko. Gozd se gotovo ni pojavil v tem letu, ampak mn()g~o prej 
in upravičen{) smemo sklepati, da je bil go·zdni pas ob Ljubljanici že v 11. 
stoletju, ker .se govori o čolnarjih jstotam že leta 1079 (4). P.odrobnejš'l 
sporočila imamo še-le v čolnarskem redu iz leta 1549 (5). V dveh členih 
tega reda, lr.j se skoro nespremenjena ponavljata v poznejših redih, j ,~ 

pojasnjen namen gozdnega pasu ob Ljubljanici in način, kako se naj godi. 
Zar:adi važnosti ju navaja..'TI v prevodu: 

»Sestič , Gojenje drevja na ohrežj:h Ljubljanice je· zelo nujno, ker b~ sic::r 
hudi vetrovi ovirali plovbo in bi "sled tega postala nevarna. Zato naj čolnarji 

marljivo skrbe, da ne bo nihče posekal nobenega drevesa. v glob;ni desetih elo 
dvanajstih sc%njev na vsem obrdju od Ljubljane do Vrhnike tako, kakor se k 
ravnalo ~c doslej. Naša: dva logarja, ki st.a tudi zaprise.žena čo\narja, naj (gozd) 
marljivo gojita, pospešujeta in sleherno leto posajnta nOVa drevesa, da bo zava
rovana piovba, življenje in blago. Kdor pa bi se drznil naspr,btovati !M1ŠemU 

redu, Ilaj ga primerno kaznuje.ta. . 
Sedrn.ič. Ob času zorenja hrasta tekajo v ta gozd, kot smo bJi opozorjeni. 

pwšiči meščanov . in Kmetov, ki majo v soseščini svoje pa.šnike, Naša volja pa je. 
da prepovedujemo m~ščanom in kmetom pobirati želod, ki je izključno last 
čolnarjev in log;'1rjev vsled tega, ker gojijo drevje in prejemajo za to delo Ic 
skromno plači[o , ": 

Iz tega razberemo, da so ob Ljubljanici rastli hrasti in goj-ili -so jih 
čolnarji in logarj:a. O njihovi razsežnosti sicer ne vemo nič točnega, čeprav 
se, govori o desetih in dv.anajs.tih sežnj-ih, a o bujnosti pričuje Valvasor (.6) , 
ki pravi: >I Na obeh bregovih rastejo· visoki hrasti in zasenčujejo reko v ta.kt 
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meri, da je vožnja po njej poleti .zelo prijetna.« Če verjamemo Valvasorju, 
je moral biti gozd tedaj precej gost in košat, čeprav tega ne kažeta nje
gova priložena slika in bakrorez iz 17. stoletja. SkeT pa ne bi bilo nič čUd
neg,a, če so bili hrasti v polni rasti, ker omenja listina iz leta 1566 (5), 
da goje čolnarji drevj'e že od naj.starejšlli časo,v. 

V prvih stoletjill no,vega veka je bilo mogoče. go,zd vzdrževati le vsled 
notranje discipline, ki so jo izvajali cer.J in bratovščine na svoje članstvo, 
ker bi člani, kljub lastnim koristim, le slak-o skrbeli za ohranitev gozdnega 
pasu. Ko pa je nastopilo 18. stoletje, se je ta disciplina razrahljala in začel 
se je propad gozda ob Ljubljanici. Dvorna pis::trna (7) je bila že v začetku 
o:menjenega stoletja obveščena o škodi, ki jo delajo nepri<lipravi s sekanjem 
mlad.ill dreves. Poleg tega so napadali mlado drevje tudi neki črvi, ki so 
objedati liste in mu s tem ovirali rast. Proti črvom niso imeli uspešnega 
sredstva., dočim so· proti zlikovcem naročili, naj se na Kranjskem izdela 
primerne predloge za zaščito in določi primerne kazni. 

Vso doted3,njo škodo šele zaslutimo, ko zag-t'ozi na podlagi tega naro
čila d.acarski višji urad v Ljubljani (8) globo sto dukatov storilcu, ki bi 
po.sekal eno samo drevo. V primeru pa, da je ne hi. krivec .zmo-gel plačati, 
p2. cstro telesno kazen, Vzporedno s tem naj bi dacarski preglednik, ki je 
bil itak neposredni nadzornik čolnarjev, skrbel, da bodo čolnarji vsako leto 
sadili drevesca. Sekati v tem gozdu je bilo strogo prepovedano in le od 
starosti padla dreves2. ali pa taka, ki bi jih porušil veter, si je dacar sme1 
odpeljati. Zakaj gozd je bil skoro uničen in č.olnarji menda niso zanj dosti 
skrbeli, ker predlaga ljubljanski magistrat (9), naj zagro-ze čolnarjem s 
huddmi k3Jznimi, če ne bodo redno pogozdovati.' Obenem naj izvajajo, nad· 
zorstv.o nad vsakim posebej, koliko dr€IVes je letno posadil. Podoba je, da 
se na čol.narje niso .zanesli .in se je zato ljubljanski dacarski urad odločil, 
da bo izvedel pogozdovanje obrežja Ljubljamce s hrastQivimi sadilrami in 
tudi z drugim drevjem v lastni režiji. (10-). S tem je bila prelomljena tra
dicija hrasta na; bregovih Ljubljanice. 

Najbolj goreč za gozdni pas ob Ljubljanici je bil glavni deželni dacar 
Krištof Flachenfeld. Skozi desetletja je opominjal deželno vlado na škodo, 
ki se dela z lUličevanjem gozda. Večkrat je sicer uspel, da je bil izdan ta 
ali oni odlok, ki pa ru. bH kdovekaj učmkovit. 

Najvažnejši izmed njego:vih uS'Pehov je bilo naročilo deželnem.u fL'3kalu 
Janezu Hieronimu Mercini pI. Merzensheimu, da naj bi izdelal osnutek 
patenta (11) proti uničevanju gozda, ki je· bil pozneje tudi v celoti s,p're:jet. 
Njegov osnutek je skupek vsega dotedanjega razglabljanja tega problema. 
Predvsem ugotavlja, da drevje varuje plovbo pred vihaorji in ob povodnji 
j~ kažipot čolna~jem. Zato se ne sme gozda izsekavati v globini 12 se:žnejv 
in nastale goličave je treba p.o:saditi s hrastovimi sadikami. Uničenje je 
nastalo vsled starosti nasadov, nedovoljenega sekanja, z neprevidno košnjo 
in pašo pa se lil'..ičij.o mladi nasadi. Zato je treba posejati želod in vzrastle 
sadike presajati in utesniti pašnike. Lastniki zemljišč ne bi bili s. tem nič 
oškodo:va.ni, ker je itak dvan.ajst sežnjev globiine vsega obrežja državni 
svet. Pro'ti nepokornežem SO bile zagrožene sledeže kazni: Z3!. nedovoljeno 
pašo zaplemba živine, za sekanje drevja pa globa 100 goldinarj.ev ali te
lesna kazen. 
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Besede so bile lepe, kazni zagrožene, a propad.a ni bilo mogoče ve~ za
vreti. V ko1iJd meri je bil gozd iztrebljen moremo razbrati iz pogozdoval
nega predloga glavnega prejemnika na Kranjskem Fl'. Sig. Kappusa, ki je 
menil pogozditi vse goličave v dvanajst seženjske:tn pasu ob Ljubljanici 
venem letu, če bi se vsi čolna-rji, to je 159 malih in 80 velikih, 10tHi tega 
dela in bi vsak posadil po osem sadik. Vendar ni bilo nič iz vsega tega, 
zemljiški last!1iki se za predloge spLoh niso zmenili, pa tudi če so prjšli iz 
same cesarske pisarne. 

Flachenfeld kljub temu ni obupal. Znova in znova je predlagal načine 
in sr~dstva, da bi se gozd ohranil. Po njegovih načrtih naj bi sadili hra
stove sadike v dve vrsti in v tretji grmičje ra!kito, nasade pa zavarovali 
z ograjo pred pa80čo ee živino. Lastniki so bili tuch proti temu predlogu 
in so trdili, da je na obrežju dosti drevja in so pristali na njegov predlQg 
le v toliko, da bodo pogozdili vrzeli in posadili rakito tik ob obrežju, za 
nasadi pa dali skopati jarek, da ne bi mogla delati živina škode. Edino, ob 
presekah do vode so bili pripravljeni postaviti ograje (12). S tem so se 
mnenja že nekoliko zbližala in Flachenfeld je še dodatno predlagal, d3. bi 
odstopili zemljiški posestniki kos travnik:;); povsod tam, kjer se nahajajo 
hrasto-vi gozdovi, da bi se naredile drevcsnic8. Svojo zamisel uteme1juje z 
besedami: ») Saj ni čudno, če gredo v nič go'zdovi, kjer ni nobenega mladega 
hrasta, ki bi bil vis·ok vsaj dva ali tri sežnje. Ali se sme dovoliti uničevanje 
zaroda, če je prepovedano podirati stara drevesa? « Obenem pa odstopa od 
svoj-ega prejšnjega mnenja in predlaga saditi tudi topol, jesen, brest -in 
lipo pod pogojem, da je med to- drevje pomešan tudi hrast. 

S tem še ni bila končana papirna vojna med Flachenfeldom in zem
rjišldmi posestniki, ki so podvzeli ponoven Jlj~pad na njegove predloge. 
Zlasti EO se razburjali, da jih tira s temi načrti na rob propada ln jih ovira 
v uživanju njihovih prip.Qsestvovanih in drago plačanih pravic. Obenem ZC;l

n.ikaj-o potrebo po pogozdo.vanju češ, da nihče ne pomni brodo-Ioma net 
...... j.ubljanici, ki bi se zgodil vsled viharja, tudi ta.nl ne, kjer so bregovi po
_polnoma goli. Nesreče so se zgodile le tedaj, kadar so bili čolnar-ji pijani 
ali pa je bil čoln pl:eobIO'žen. Ako pa Flachenfeld na vsak način vztraja 
~~a pogozdovanju, so opozorili na določbe ,čolnarskega reda iz letai 1725. 
Id nalaga pogozdovanje izključno čolnarjem. 

Boj je končala dvorna pisarna (1.'3) z odloko.rn, s katerim je določila · 

1. ' goličave ·naj pogozde čolnarji ; ki bodo zato še vnaprej uživali dcsedanje 
pravice, 2. zemljiški posestniki ne smejo na obrežjih iztrebljati grmičja 
in morajo skrbeti za varstvo samoraslega hrastičja ter posajati hrastove 
sadike, ki jih bodo -preje1i od dacarskega urada. Ta pa naj ne sili na po
gozdovanje pregloboko od brega v namenu, da bi se povezali obstoječi 
barski hVa'stovi gozdovi z obrežnimi nasadi, in 3. ob!:'ežne goličave naj bodo 
posajene z dvema vrstama hrastovih sadik, če pa teh ni dobiti, pa s sadi~ 

kami topola, jesena, hresta in lipe ali paz d.Jugimi drevesnimi vrstami, 
ki imajo široko krošnjo. Obe strani nasada naj o:rr~ejuje vrsta rakite in 
poleg tega notranjo sU·an še ograja, za katero bo nakazal les dacarski urad. 

S tem je ):>ila zadeva načeloma urejena, a zares samo načeloma in pi
sarniško, ker v naslednjih letih ni bilo ničesar storjenega, ,za ohranitev 
gozda. Edino Flachenfeld se je še. na.dalje prizadeval in izdelal podrobni 
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llačrt za te nasade in narisal skico, zemljiški poses tniki pa so se iz 
njegovega prizadevanja norče-vali češ, zakaj je treba saditi rakito tudi 
zadaj za drevesnim pasom, saj se menda, ne vrši plovba po suhem, ampak 
le pO' vodi (14). Pro,padaJnje gozda pa je napredoiVal0 in pospešev,a'li so ga 
zlikovci, ki so sekali drevje, neprevidna koŠinja in krakovski ribiči, ki so 
.imeli pravico do kopwja in nabiranja, črvov po br~govih Ljublj::mice. Kla~ 
vrno stanje drevesnega pasu ob koncu 18. st0'letja se vidi tudi jz tedaj 
posnetih map barskega ozemlja (15). In k količinskemu propadu se je 
pridružil še nov udarec kakovostnemu sestavu preostalih gozcJ..pjh površin 
ob Ljubljanici, ko je graški gubernij predpisal tudi za Ljubljanaca šta
jersh:i navigacijski patent (16), zlasti njegov 12. člen, k,i ukazuje s=tditi na 
obrežju rek vrbo, rakito in brest, o drugem drevju pa sploh ne govori. 

S tem prihaj.amo k zadnjemu delu borbe za gOlzdni pas ob Ljubljanici.. 
Skoro trideset let je bilo o njem vse tihO', Šele leta 1818 je zabeleženih 
nekaj ovadb logarjev proti uničevalcem drevja. Tedaj se je okrožni Ul 'ad v 
Ljubljani nenadoma spomnil na škodo v gozdnem pasu ob Ljubljanici 
in hotel na podlagi krajevnega ogleda določiti učinkovita sredstva proti 
uničevanju, Zapisnik (16) je zadnja priča o nekdanjem gozdnem pasu, Tu 
ga podajamo v p,revodu : 

»Od Grubcdevega prekopa do izliva I~kc v Ljubljanico na levem in od 
Malega. gnlbna do Rakove jdše nil desnem bregu. je obrežje nepngozdeno in 
rastejo le sem in tja klavrni grmički in na. scžnje daleč druga od druge srednje 
"isoke vrbe, jelše. lipe ln 'hr!lst'i. ki so čolnarjem ob povodnjih kažipot, sicer pa 
jim ne nudijo zavetja pred vetrovi. 

Od Iške vzdol% močvi.rnih travnikov na Volarju, pri Lipi. z.a Vitrco do 
magistratne meje ob Dolgem grabnu na levem in od Rakove jelše do Podpeči 

na desnem bregu je yeč krajših gozdnih pasov, ki so dOlgi po dva do pet sežnjev, 
~ckateri teh so gosto zaraščeni, drugi pa poraščeni Ic z redkimi grmi. T:lm 
t~spevajo sledeče drevesne HstC: hrast, bukev. gaber, lipa, topol, jclša, javor 
vseh starosti in velikosti. V podnožju dreves raste ponekod rob:dovje. Drevesu 
rastejo deloma v vrstah, delomn so rntrcsena in ponekod tudi v skupinah. 

Od Dol~c~a ~rabna do meje iškega okra}:! na levem 'in od Podpeči do meje 
studenškega okraja na desnem bregu se razljkuj~ gozdno stanje od prejšnjega 
le v toliko, d.u rastejo na levem bregu od Pavlinovegu cio Podpeškega gTabna k 
nizke vrbe, ki j:h rabije za- prepletanje obrežja in rastejo po več sežnjcv od
ualjene druga od druge., 

Od Podpeškega mimo Šilco\,ega gr'abna, Borovniščnice, Bistre, Ljubije cio 
Vrhnike na levem .in od Fingcr grabna vzdolž meje studenškega okraja, Bcvške 
mlake, Volčjih klad, Črnega potoka in Tunjice cio nhn:škcga pristana na desnem 
brej;!u, rastejo na obrežju 50 dl) 200 sežnjev dolg; ~o.zdni P:lsov:, ,gosto zaraščene 
poseke s presekami, vrste posamezno rastočih vrb, ki jih r·ubijo za prepletanje 
obrežja, ponekod pa rastejo tako tesno skupaj, da se dotika'jo z vejami. Tl1 p:l 
tam rastejo tudi hrasti, topoli, lipe, bresti in smreke, n;) podno'žju pa grm:čjc. ~, 

Na podlagi pregleda je komisija predlag.ala l1ač~e, kako- bi se ponovno 
pogozdilo obrežje. ZaniJ:nivo pri tem je, da so bila pozabljena vsa prjzade
vanja, ki so razburja.la zemlj.iške p,osestnlke ob Ljubljanioi skc,zi VSe 18. 
stoletje. Nihče ni več vedel, kdo je im~l skrb za gozd in kdo ga je gojil. 
Zato se je okrožni urad opiral pri svoji odlo<;hi le na mnenje komisije, ki 
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je predlagal a dejanski stan in določil. naj se v globLl1i enega ~ežnja zasadi 
na obrežju grmičje: beli in črni trn. kalina, krhlika, leska, bezeg, češmin 
in drevje: gaber, javor, lesnika, drobnica, jelša., vrba in jesen. Vse to je 
po navedbi že dotlej rast.lo v okolici in je bilo zato lab_ko dobiti sadike (17). 

Vsi ti načrti pa so bili že na;:;iednje leto pokopani z odlokom deželne 
vlade, ki pravi, da ni treha. več skrbeti za pogo~dovanje obrežja, ampak 
naj se ,s tem počaka toli:i)Q časa, da se bregovi usedejo in utrde (18). S tem 
je bila podpisana smrtna obsodba gozdnemu pasu ob Ljubljanici. 

V z3,četku smo nakazali, s kakšnim gradivom hoče-mo podati sliko 
gozdnega pasu ob Lju bl ja..'1ici , sedaj pa lahko povzamemo zaključke naš~ga 
i"aziskovanja : 

1. Obrežje Ljubljanice je bilo umetno pogozdeno od Malega gr,aJbna 
navzgor do Vrhnike v globini vsaj do dvanajst sežnjev. 

2. Go:zdni pas so gojili čolnarji in logarja. 
3. Prvotno je prednjačil hrast in tudi pozneje se , omenja med drugim 

drevjem. šele v 18. stoletju soo začeli zasadati topol, jesen, brest in lipo. 
Zadnja faza pogozdovanja pa priporoča tudi gaber, javor, lesni>ko, drobnic:), 
Jelšo in vrha. Poleg tega drevja so rasli tanl tudi gahl"i in smreke. Obenem 
začno za utrditev obrežja forsirati zasajanje grmičja, predvsem rakitQ~ 

pozneje tudi beli in črni trn. kaJino, krhUko, lesko, bezeg in češmin. 
4. Gozd je uničila človeška roka, zlasti ob-rohni zemljiški posestniki, 

živina na paši Ul košnja. Hrastovo· drevje posebej pa je napadel neki črv . 

Vir i 

(1) 1. Vrhov.ec: Čo}narji in brodniki na Ljubljanici in Savi, Z:lba\,na knj:ž
nica MS IX. Ljubljana 1895. 

(2) Izdali in potrdili so jih: 
Friderik 28, sept. ] 489 v Lincu, 
Maksimiljan 31. marCD 1506 v Neustadtu, 
Ferdinand 17. janua,rja 1549 na Dunaju, 
Karel 29. marca 1566 na Dunaju, 
Leopold 1 S. januarja 1676, 
Karel VI. 11. avgusta 1725, 
Marija Terezija 1. marca, 1755, 

Leta 1657 so se· veliki č(}lnarji ločili od malih il~ so zadnjikrat dobili potrje:1 
svoj red 16. februarja 1756. 

(3) S. Rutar, MMK 1. 1892 s. 76. 
(4) n. lU. s. 66 , 
(5) Mestni arhiv Lj. sv. Ljubljana-interno št. 0, 
(6) Valvasor: Die Ehre ... Lnybach 1689, Il. s. 154. 
(7) ODAS, Vic. arhiv 1. 106, XV. Il, Graz, 19 dec. 1708. 
(8) ODAS, Arhiv dež , ,gI. Navi~. B-I-J. Graz 20. febl'. 1734. 
(9) ODAS, KR XVX No. 13, 

(10) ODAS, Arhiv dež. gI. Navi~" B-l-1, Graz 26. okt. 1754, 
(11) n. m. 
(12) n. m , 3. in 29. junij'1 176l. 
(13) n. m. 5, dcc. 1761. 
(14) n. m. 26. jan. 1763, 8. av~. 1765, 17, se.pt. 1766, 1. julija 1773. 
(15) NUK, Volarjj - posnel Franz Mi.inzcl, okrožni cestni inženir 1., 1793. 

Jlov;ca - posnel Leopold Lieber, deželni inženir 1. 1781, Com-ovec - posnel Joser 
\'/i.istlinger, inženir L 1807. 

(16) Mestni arhiv Lj. sv, 34 (1814-1826), 19.-24. ebr, 1825. 
(17) n. m. 17. marec 1825, 
(18) n. m. 18. aprila 1826. 
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GOZDARSKA. IN I~ESNA POSVETOVALNICA. 

VPRAšANJA 

16. Vrednost borovega. drevesa 

Pridobivanje borove smole je v Sloveniji že precej razslTJeno. Ostalo 
pa je še pre.cej borovih go!Zdov, v katerih posekajo vsako leto deset in deset 
tisoč dreves, iz katerih niso pred sečnjo izcedili niti smole niti eteričnih 
olj. Prosim, da mi sporočite :razliko dohodko·v od borovega drevesa, za 
primer da pridobimo ali pa ne pridobimo razen lesa tudi smolo in eterična 
olja. T~ podatke rabim za sestanke z gozdnimi posestniki in zadrllgarji, 
ki posedujejo boro,ve gozdove. A. S. Prekmurje 

ODGOVORI 

5. Odpornost bul{ve proti vetru 

Drevo s tipično vretenasto glavno korenino, spada v skupino dreves 
z glob o kim koreninskim sistemom. Vretenasta korenina se razvija 
navpično v globino do 1 m in več in je lastna vsem vrst~ hrasta, bora i. dr. 

Drevesa s s red nje g 1 o· b o kim koreninskim sistemom prodro .v 
globino 0,5 do 1 metra. Tako drevo ima v mladosti vretenasto glavno' ko
renino, kaikor drevo iz skupine dreves z globokL'11 koreninskim sistemom 
(sI. 1 in 2). Pozneje pa začne glavna ko['enina pešati, dokler slednjič ne 
izgine popolnoma (sI. 3). Mesto, kjer je ta korenina izrasla, preraste 
skorja. Medtem ko vretenasta korenina peš,a:, trohni, rastejo iz korenin': 
skega vozla ali koreninskega vrata bočne korenine, ki prodirajo v ,_-poševni 
smeri v zemljo (sI. 4). Tipičen ,predstavnik dreves s taklm koreninskim 
sistemom je bukev. 

V površinskem sloju zemlje dO' 0,5 ro globine razvijajo s,voje kerenine 
drevesa s p lit v i ID korooin&kim sistemom. Tipičen predstruvnik te sku
pine dreves je smreka. 

Zgeraj opisani razvoj korenin pri drevju s srednje glebokim (srčastim) 
koreninskim sistemom predečujejo slike 1.--4., ki se rezultat dolgotrajnih 
raziskavanj 1n študija prof. dr. VaIterja v Krkonoših. Graser, gozdni 
upravitelj v Zoeblitzu (KrkO'noši) pa je dognal, da vretenasta korenina 
pri bukvi zgine med 45. in 60. letom starosti (glej'-dr. M. Buesgen, Bau 
und Leben unserer \Valdbaume, J ena, 1927). 

Najtrdneje zakoreninjena v zemlji in zato najprodornejša preti vetru 
so drevesa, ki imajO' vretenasti koreninski sistem, manj odporna so drevesa 
s srčastim. koreninskim sistemom, najmanj odporna pa se drevesa z vo
doravnimi, plitvimi koreninami. Iz tega sledi, da more veter mlade bukev 
sicer prelomiti, vendaiT je ne more zlahka izruvati. Drugače je s starejšimi 
bukv;lmi. Sila, s katero je starejša bukev zasidrana v zemlji, večkrat ne 
more kljubovati nihajoči sili njenega nadzemnega dela, edvisni od velikosti 
obrše, višine drevesa in od pritisk'3i vetrovnih sunkov. Zato more biti sta
rejši bukvi, ki nima več vretenaste korenine, veter nevaren. - Da je tako, 
dokazujejo pustošenja viharjev v gozdih jelke in bukve, ki sem jih vid~l 
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4. 

3. 

R?.zvoj korenin pri oukvi (Vater): 

1. triletna bukev z vretena.sto korenino, 
2. 27-\etna bukev z vrete.nasto korenino, 
3. 53-letna bukev z zelo kmjavo (peša
jočo) vretenas,to korenino in 4. BO-letna 
buk~v bre·z vretenaste korenine', ki je' 
že strohnela; vretenasti koreninski si
stem se je preobrazil v srčasto obliko. 

ne samo v Bosni, temveč 1948. leta tudi na Rogu pri čremošnjicah. Ted3.j 
je veter poleg mogočnih jelk položil in s koreninami vred izruval tudi 
marsikatero staro bukev. 

Iz navedenega sledi, da moramo' pri odkaznvanju drevja v buko-vih 
gozdih upoštevati tudi veter kot činitelj, ki more gozdu občutno škodovati. 

Ing, Jože šla n der 
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Il. Sušilnice za gobe 

Vprašanje me je iznenadilo, ker iz njega sklepam, da takih, tako 
potrebnih sušilnic pri nas še nimamo. Gobe najbolj rastejo po dežju tel' . 
je zato možnost naravnega sušellja razmeroma slaba. ~ Na gozdni upravi 
v Vrbanji (Slavonija) sem s stroškom samih 2.700 dinarjev zgTadil tako 
terensko sušil1uco majhne kapacitete, ki se je zelo dobro obnesl·a. ,(Na 
Hrvatskem poznajo že po vaseh zelo uvedeno sušilnico za sa&je, s pre· 
cejšno kapaciteto, enostavno in ceneno toda sodobno. Lepo, enostavno il1 
praktično sušilnico z?- sadje so pred tremi leti postavili tudi v Ajdovščini). 
Potrebno je le malo ogledati se in dati se na delo. Nabiranje gob je bilo 
v Sloveniji od nekdaj veUh:e gospoda.rske važnosti in je tudi danes enakega, 
če ne še večjega pomena. Ing. Vlad. Bel t r ,1 ln 

14. Zavarovanje p.osajenih sadik na Krasu 

Posajene sadike na krasu večinoma še zmeraj obdajajo ( oblagajo) 
z debelim kamenjem. Postopek opravičujejo s pojasnilom, da kamen va
ruje vla.go v tleh nepos-redno okrog sadike. To je zmota. Kamen, velik 
n. pr. kakor večja pest, tlači in zbija prst ter onemogoča do-tok zraka v 
tla. Ko se kamen od sonca mari, dell:lje na tla in na sadiko kot vroč li:ka1nik. 
Tudi. odsev sončne svetlobe od kamna škoduje sadiki. Bolje deluje kot 
zaščita pred soncem neposredna bliž:illla večje skale, kar pa praktično ne 
prihaja v poštev. 

Obtežitev prsti o-kro-g s·a.dike zaradi mraza in odna.šanja po zimski 
burji ni potrebna, ker se jesenska saditev, kj.er je nevaren zimski mraz, 
ne 'sme vršiti (glej članek ing. šlandra v Gozdarskem vestniku štev. 1/195'0. 
Če je potrebno dati sadiki zaščito- proti p o- s e b n o moč ni burji, lahko 
postavimo na burno stran večji kam. en. 

Sicer pa .naj velja pravilo, ki sem ga sam v teku več let preizkusil: 
1. na tleh, pomešanih zdrobnim kam en j.em , je oblaganje sadike nepo
trebno, ker taka tla sama. najboJje zadržujejo vlago-; 2. kjer je .prst čista, 
naj se ji primeša nekaj gramoza, grušča, ali pa naj se po površini nasuje 
drobnejšega ali debelejšega peska ali grušč:aJ do velikosti oreha. Ta ma 
terjal najbolje izolira proti pripeki, ovira izparevanje vlage iz tal in dobro 
prepušča deževnico v tla; 3. na tleh, kjer plevel Ogr022aJ posajeno sadiko" 
dobro deluje nekaj manjših tankih plošč, ki naj dušijo plevel. Velike 
plošče' branijo dotok dežja v tla. . 

Čim bolj so predeli ogrož'eni po suši, tem vestneje moramo upoštevati 
ta pravila. Ing.' Vladislav Be! tra m 
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SODOBNA VPRAŠANJA 

KOSTANJEV IN HRASTOV LES IN LUBJE - VAžNE SUROVINE 

ZA NASO INDUSTRIJO TANINA 

Naši gozdovi vsebujejo poleg mnogih lesnih sortimentov, ki jih potrebujemo 
za izgradnjo države in za eksport, tudi kostanjev in hrastov taninski les, smre
kavo lubje, hrastovo skorjo cveline (ježice), ki so pri nas najvažnejše surovine 
za. usnjarsko industrijo ' in proizvodnjo tanina, katerega, v koli.kor ga ne pornbimo 
sami, lahko izvažamo za devize, ki so nam potrebne za stroje, i,nstrumente, 
zdravila in drugo, česar še ne proizva.jamo doma. 

Naša taninska industrija bi mogla proizvajati zna,tno več tega važnega iz
delka, če bi bila :vedno davo-lj založena s surovinami. Pr.i proizvodnji taninskih 
surovin naj bi se polagal o več pažnje na njihovo kakovost, kar velja posebej 
za lubje, ki izgubi mnogo na vrednosti, če zaradi slabe mani;pulacije splesni ali 

počmi. 

Za proizvodnjo tanina se uporablja les domačeg,a"kostanja (Castunea vesea), 
hrasta-doba (Quercus pedunculata) ter hrasta-gradna' Quercus sessiliflora); slednji 
ima nek,a,j manj tanina, cer (Quercus cerris) pa je za proizvodnjo tani:na ne-
poraben. -

Kaj pa velja za taninski les? Na ta vprašanja nam odgovarja jugoslovanski 
standa;]"d: 

Taninski les so cepljena in okroglel. polena in klade v dolžinah 0.50-1.20 m. 
Debelina okroglih polen je 10-30 cm, dehelina klad pa do 40 cm. Izdeluje se iz 
hrasta in domačega kostanja. Za izdelavo t·anina s.e uporabljajo tudi panji brez 
korenin. Panji morajo biti dobro očiščeni zemlje. Taninski les InOra biti zdrav 
in očiščen gnilobe. Pri ~uastovini se dovoljuje 250/0 preminule bclja.ve. 

Produkciji kostanjevega jn hrastovega taninskeg.a., lesa se je posvečalo doslej 
mnogo premalo pažnje. Velike količine fe važne sprovine smo oddali oziroma 
porabili za kurjavo in tako odvzeli taninski industriji, ki z,:~lradi poman jkanja 
surovin ni mogla izrabiti vse svoje zmogljivosti. 

Iz tega razloga je izšla v Uradnem listu fLRJ, štev. 17, z dne 8. JII. 1950 
uredba, ki prepoveduje sečnjo in uporabo, kostanjeveg:a: in hrastavega lesa za 
kurjavo in predVideva za us-Iužbel1ce, ki bi jo prekršili, kazen: poboljševalno delo 
do treh mesecev in denarno kazen do 20.000 din ali z eno od teh dveh kazni. 

- . . 

Iz višine kazni je razvidno, koIikšna yužnost se pola.g;a na proizvodnjo ta-
ninskega lesa, zlasti tudi v nedržavnem 'sektorju, ki je v Sloveniji bogatejši s 
kostanjevino in hrastovino kakor državni sektor. Zato naj se tudi v ncdrža.vnem 
sektorju polla·ga največja pažnja na proizvodnjo taninskega lesa in naj se ta 
važna. suroyina ne kuri po nepotrebnem. 

Glede na ,'eliko razširjenost smreke v Sloveniji je za taninsko industrijo 
zelo važ~o tudi smreko,'o lubje. Proizvodnji te surovine smo posvečali doslej 
žal mnogo premalo pažnje in - je veljalo lubje marsikje za odpadek, posebno 
v oddaljenih sečnj.ah. Temu naj v bodoče ne bo tako! Vsak lastnik gozda in 
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vsak gozdni delavec naj se zaveda, da s proizvodnjo lubja koriHi našemu go
spodarstvu in naj posveti izdelavi smrekovega lubja največjo pozornost. 

Da bo to možno, je predvsem potrebno, da se seznanimo s pravilnim lJa,~inom 
t'roizvodnje smrekovega lubja. Zadcvna navodila poda.iamo na kratk,o , kakor 
sledi: 

Smrekovo lubje se lupi s smrckov:h debel v času, ko je smreka \' soku, torej 
nekako od začctk,a. maja do konca avgusta, kar zavjsi od lege in vremena. V 
nizkih, sončnih legah in ob 1epem,. toplem vremenu se sok p'rej dvigne v deblo 
in se začne smreka prej lupiti ali majiti, kakor v visokih sončnih legah ali ob 
mrzlem vremenu. Z3radi nujnosti čim večje proizvodnje smrekovega lubja kot 
važne surovine,. kate,re nam manjka, pa tudi zaradi finančnega efekta kaže smrc
kovino sekati le v času, ko je " soku, ne pa izven soka, ko se lubje ne more. 
racionalno pridobivati. 

Tu je treba p'ripomniti, da je gladko, mesnato lubje in lubje mladih debel 
boljše kakor hrapavo (sko·rjasto) lubje starih debel, ker ysebuje več čreslovin. 

Takoj po sečnji drevesa in okleščenju' vej z debla se začne z lupljenjem 
(majenjem) lubja. Če se pusti posekano drevo dalj časa. v lubju, se lubje posuši 
in se težko ali sploh več ne lupi. 

Za lupljenje uporabljamo oko 40 cm dolg, oster, spred,.a,j proti ostrini neko·liko 
zakrivljen nož, ki je z ušesom nasajen na 40--50 cm dolg lesen, raven ročaj. Na 
hrbtni strani je nož v krivini nekoliko stanjšan, ker služi ta del noža za lupljenje, 
to je za o·dločev,all1je lubja od debla. Ta nož se imenuje lupilnik ali majilnik. 

Najprej se prere že lubje krog in krog debla z zakrivljeno nožev o konico na 
ležečem deblu do lesa v razmakih po 1,5 m začenši na debelem koncu. Za tem 
se prereže lubje po dolžini na zgornji strani debla. Ko je lubje prerezano, se 
začne s krivim delom noževega hrbt.a, ob podolžnem prerczu na obe strani od
ločevati lubje po vsej do1žini do nas.le.dnje krožne zareze. S tem se nadaljuje, 
dokler se na spodnji strani lubje docela ne odloči. Tako lup;mo za.poredoma vse 
odseke do pribl.ižno 8 cm debe.Jega vrha. 

Lupilnik ni povsod po,zn.an, temveč se marsikje z:aa-ezuje lubje s sekiro, lupi 
pa z dletast o zaostrenim kalcem. Tudi ta. način služi namenu, vendar je po
časnejši, kar pomeni nepotrebno uporabo delovne' sile in zgubo časa. Zato pri
poročamo uporabo lupilnjk.a., ki ga lilo·re skovati vsak kovač. Če bi prednji opis 
tega orodja ne zadosroval za izdela,,!;>, lahko interesenti dobe skieo in to~en opis 
pri Glavni direkciji za. lesno proizvodnjo, Ljubljana, Parmova ulica 37. 

Brž' ko je debio OcJup\jcno, začnemo z zvij.anjem lubja v zvitek, tako da ga 
zvijemo z obeh stranj· z mesnato stranjo (likom) obrnjeno navznoter. Zviti se 
sme le po en kos lubja v en zvitek, ne pa več, ker bi sicer lubje piesnelo in se 
kvarilo. Zvitke prislonimo s hrbtom navzven k olupljenemu deblu, če se-kamo 
»na suš,,; če pa deblo takoj razžagr.rno v hlode, pris,lonimo zvitke h kupom vej 
in jih na gornji str:ani (povrhu) pokrijemo z ozkim, žlebasto zvitim lubjem, da 
ne pridejo od zgoraj pa.davi.ne v zvitke, ki bi tako počrneli ali splesne1i in mnogo 
izgubili na vrednosti. 

Tako pustimo lubje, dokler se popolnoma ne posuši, Najboljših, nepreluk
njanih kosov lubja ne zvijemo v zvitke, temveč jih na ravnih tleh zravnane po 
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8-10 položimo enega vrh drugega~ z mesnato stranjo (t. j. z likom) obrnjena 
k tlom. Takih kosov pripravimo toliko, kabkor jih bomo predvidoma potrebovali 
za pokrivanje ,skladovnic lubja. 

Ko se je lubje popolnoma posušilo. ga znosimo na preprostih nosilnicah 
skupaj in ga na suhih, ~račnih mestih in na podlogah kakor drva zložimo v 2 ru 
visoke skladovnice z 20% nadmere radi po-sedanja. Pri tem skla.damo zvitkc s 
hrbtom navzgor, da jih padavine ne morejo zamak"<Lti. Zelo važno je pra.vili1o 
p·okrivanje skladovnic. Za streho vzamemo lubje, ki smo ga po, lupljenju zra v

nano položili na tla, in z njim pokrijemo skladovnice tako. dru štrli na vsak.i 
strani vsaj pol metra preko skladovnice. Ta nadstrešek upognema navzdol. Če 
je lubje (koža) preozko ,in ne seže preko cele skladovnice in še' na vsako stran 
pol metn)J čez, ga po1ož:mo na skladovnica tako., da seže na eno stran po.] metra 
čez, na .kar vzamemo drugo kožo in jo enako položimo na d~go stran. V sredi 
skladovnice ležita koži ena na drugi. Tako streho je treba dobro obtežiti z 
vrhači ali vejami, n~ katere Se poloii k,amenje. To je potrebno, da veter ne 
dvigne streh in ne odkr.ije skla.dovnic: V p·rimeru, da .ostane lubje dalj časa v 
skladovnicah, je treba .večkrat pregledati strehe in jih poprav.iti., če jih je veter 
poškodoval. Po morebitnem s.pravilu lubja do kamionskih cest, žičnic ah skla
diščn:h prostorov je treba lubje zopet zložiti na podloga.h in pokriti s starimi 
strehami. Ob blatnih kamionskih cestah ga je zavarovati z delom streh proti 
oškrop\jenju z blatom. 

Kjer je možen takojšen O-dvo~ lubja, ga koj po osušenju odpeljemo iz gozda 
in oddamo ali pa zlo,ž:mo na zračnih, suhih glavnih skladiščih. Tako odpade 
skladanje v go-zdu. Prevaža naj se lubje ob suhem vremenu, da se rhed pre
vozom ne zmoči. Sploh naj se pazi na to, da pride čim manj vlage do lubja, ker 
je ta,za lubje najbolj kvarna,. 

Dobro je, če se na mestih, kjer. se trajno s.teka mnogo lubja, ki se ne more 
takoj odpeljati ali oddati, zgradijo zračne lope, katc-rih stene so napravljene iz 

letev z pazmakom 8-10 cm, in da s li h o lubje zložimo v nje. 

Če se bodo gozdne man:pulacije in KZ ravnale po gornjih navodilih, se bo 
pr:~dobilo oziroma ohranilo dobrega mnogo lubja, ki bi sicer propadlo, kar po
meni občutno izgubo za našo industrijo in naš izvoz. 

V dokaz navajamo tale primer: 

Posekali smo 1000 m.1 zrele smrekovine, ne da bi izdelali lubje. Ker odpade 
na 3 m 3 1 prm lubja, ki tehta suho ak. ] 15 kg, smo izgubili 333 prm ali ok. 38 ton, 
t. j. 5 vagonov lubja. 

Iz tega lubja bi mogli jzdelati oko 3.400 kg tanina, ki . bi ga mogli izvoziti 
za 85.000 deviznih dinarjev, ki jih je izgubi.Io naše gospodarstvo. 

Razen navedenih surovin za proizvodnjo tanina so od naših gozdnih proiz
vo-dav važne še hrastove eveline ali ježice, ki dajejo sorazmerno največ ta-nina. 
Glede zbiranja ježic naj se obrnejo interesenti na podjetje »KOTEKS«, Ljubljana 

Ing. Alojzij Rus 

IZVRšUJMO PLAN V CELOTI 
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I{ItATKE VESTI 

ZAščITl\"I GOZDOVI \i RUSIJI 

Svet ministrov ZSSR je izdal odlok 
o po~ozditvi področij vzdol~ rek z na
menom, da obvaruje poljedelska zem
lj i šča pred erozijo. Obrobne predele 
bodo posadili z raznim ~rmičevjem. ki 
bo umirJa in vezalo živi -(potujoči) pe
sek in pred njim zaščitilo omo zemljo 
in pašnike. Celotni ta plan mora biti 
izvršen do leta 1965. Skupno bodo po-
~ozdiH 6,148.000 ha. . 

Ze v prvih treh let~h (1949-1951) 
bodo zgradili 570 gozdarskih postaj. ki 
bodo skrbele za p.ospešcv'anje saditve 
in čuvanje nasadov. 

< .. [1 LeglIo", 1<;'49116) 

SVETOVNA POTROšNJA PAPIRJA 

Leta 1948 je znaš:ila svetovn.a po
trošnja papirj~) 7 in pol milijona ton. 
Ta količina pa ni zadostna. Celo Zdru
žene države Amer;ke in Kanade, ki 
potrošijo 65,% svetovne produkcije pa
pirja, niso mo~le y celoti kriti svojih 
potreb. Mno,!:!o bolj občutno je po
manjkanje paiprja v EVropi, kjer se je 
potrošnja papirja v nekaterih državah 
več , kot podvojila .. Po pr ibližnih raču
nih bo znašala svetovna potreba po 
pap irju v kratkem kakih 9 do 10 mili
jonov ton. Pro~zvodnja papirja se naglo 
dviga. Nekatere drv-cl·ve kakor A vstra
!ija in N tW,\ Zelandija, ~rade nOVe to
varne na lastnem terituriju . Na drugi 
strani obstojajo tova.me, katerih pro-iz
vod-nja je radi pomanjkanja surov:ne 
omjena. Predvsem velja to za tovarne 
papirja v An~Hji, ~emčijj in Japonski. 
Delno izboljšanje naj bi pri nesle trgov
ske pogodbe med državami. ki imajo 
dovolj surovine in državami, kjer se 
nahajajo tvornice papirja. Taka rešitev 
pa je le začasna. Zato je potrebno pro
izvodni proces· čimpreje preusmeriti na 
dru~e surovine, katerih je dovolj na 
razpola.!:.!o. Za proizvodnjo papir ja je 
primerna slama, bambus. sladkorni trs 
itd .. kar se v nekaterih državah že PD-
izkuša realizirati. (..11 LegllO" , E\4<)/2~) 

NOV PROIZVOD Č:EHOSLOVAšKE 

Državno podjetje ~ Bučina « je Tl1Z

stavilo na velesejmu v PflaiJ:!i nov P'rD
izvod »buka.s<r. To so plošče sestavljene 
na poseben način iz zdrobljenih lesnih 
odpadkov. Plošče So debele 8-40 mm 
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in imajo površino največ do 4 m~ . Kot 
surOV1110 uporabljajo manj vreden bu
kov les in bukove odpadke. Plošče »bu
kas« služijo prvenstveno za proizvod
njo poh:štva in mont.a~nih hiš name
njenih Za inozemstvo. »Bukas 4: je sli
čen švicarskemu proizvodu .1).JlO-Vopan« 
vendar :m."3. pred njim kakor tudi pred 
sličnimi švicarskimi proizvodi znatIle 
prednosti. (..11 Legno '" , 1('-49/7) 

SLADKOR IZ LESA NA FINSKEM 

Prva tovarna za proizvodnjo slad
korja iz lesa bo pričela obratovati. še 
to zimo v Ule-a'bo'rgu (v Bo-tniškem za
liVU) . 

Tvrdka Trakemi je pričela s to,zu
devnimi poizkusi že leta 1942. Proiz
vodnja Y malem je dala zadovoljive 
rezultate na osnovi katerih se sedaj 
gradi tovarna za normalno ohratova
nje. Sladkor iz lesa bo imel isto ceno 
kot navadni sladkr)r iz pese. če·prav je 
njegova hranilna vrednost enaka vred
nosti grozdnel4:l slndkorja. Lesni slad
kor je svetlo bele barve; in Se tudi po 
okusu prav nič ilC razlikuje od nawd-
nega sladkorja. ( .. [1 Legno", 1949/24) · 

NAPREDEK V SUšE~JlJ LESA 

Radijska toplota se upol'ahlja sedaj 
7.<1 segrevanje lepila pri izdelavi veza
nih plošč. Doslej so vlagali Sl..1ro.ve ve
zane plošče v sušilnice med dve plošči, 
ki so jih segrevati s paro. Tr·:)·jalo je 
nekaj ur, včasih pa . tudi nekaj dn·i, 
da je toplota prodrla v notranjost ve
zane plošče; do tedaj p:l. je postalo le
pHo zunanjih plasti že pretrdo. Zar·adi 
tega so izdelovali le do 2,5 cm debele 
vezane plošČe. Z dielektričnim segreva· 
njem se razvije toplota istočasno in 
enakomerno v zunanjih in notranj .h 
plasteh. Tako izdelujejo vezane plošče 
za leta-la, ki so sedemkrat debelejše od 
vezanih plošč po dosedanjem načinu 

proizvodnje. Izdelava. rešiln.ih čolna\' 
iz vezanih plošč, ki je trajala po sta· 
rem načinu izdelave šest mesecev, trajL) 
oo r..ovcm načinu le 26 dni. Rad·ijska 
toplota je omogočila izdelavo vezanih 
plošč vseh debelin. ki jih moremo po
rabiti pri poh:štveni, gradbeni in ladje
delski industriji za take dele, ki jih do
slej Še niso mo~li izdelovati iz. veza
n:h plošč. 

(Veselr V]:Hlimir, "Priroda " 19S() ''li 



o SUŠENJU LESA 
Ing. Ivan .M oži il a (Ljubljana) 

Sušenje lesa j~ sestavni del proizvodnega procesa, od katerega v 
veliki meri zavisi tako kakovost kakor količina proizvedenih lesnih izdel
kov. Nedvomno je uspeh proizvodnje .()·zko povezan s tehnično ureditvijo 
lesnih obratov. Strojno delo oblikuje lesno gmoto in daje izdelkom dolo
-čeno obliko in ustrezno obdelano površino. Vendar s tem vprašanje kako
vosti še ni zaključeno. Velikega pomena, često celo večjega kot sam 
proizvodni proces, ki se vrši neposredno na strojih, je pravilno ravnanje 
2 lewm od sečnje pa do izdelave končnih proizvodov. 

V vseh panogah lesne proizvodnje moramo še danes računati s soraz
merno dolgo obratno dobo, ki traja v najboljšem primeru nekaj mesecev, 
včasih p.aJ celo več let. Ta čas je les popolnoma ali .vsaj .delno izpostavljen 
vremenskim neprilikam. V celoti velja to za okrogli les, ki preLeži. na pro
stem vso dobo od sečnje do predelave. Pa tudi polizdelki ln često celo 
končni proizvodi niso v tem pogledu mnogo ria; boljšem. Ta doba je od
ločilna za kakovost lesa. 

Kot proizvod žive organske prirode je les podvržen š~odljivim vplivom 
fizikalnega zn.a:čaja kakor tudi uničujočemu delovanju organskega sveta. -
V obeh primerih ima važno vlogo voda, ki je v lesu. 

Kadar se zniža stopnja - vlage pod točko zasičenja lesnih vlaken, se 
zmanjša prostornina les3J. Les se krči. Površina lesa hitreje oddaja vlago 
kot njegova notranjost, zato se tudi preje prične krčiti. Tako nastajajo v 
lesu notranje napetosti, ki so tem večje, čim večja je razlika v vlagi med 
notr.anjimi in zunanjimi plastmi. Če te naI?et05ti prekoračijo mejo odpor
nosti, se les deformira, kar se pokaže 'v obliki razpok in uvijanja. 

življenje in delovanje mikroorganizmov v lesu je vezano na določeno 
stopnjo vlažnosti. V lesu, ki je popolnoma napojen z vodo je njihovo živ
ljenje zaradi pomanjkanja zraka nemogoče. Med suš enj em postopoma iz
haja iz lesa· voda, njeno mestO' pa zavze~a zrak. ~ivljenjski pogoji mikro
orga.nizmov so vedno. boljši, dokler pri do16čeru. stopnji vlage ne dosežejo 
kulminacije. Z nadaljnjim znižanjem vlage je njihova' razvojna mo·žnost 
vedno slabša. Ko pa pade vlaga izpod določenega minimuma, je njihov 
nadaljnji obstoj nemogoč. 

Svež les vsebuje znatne količine vode, često celo n-ad 100% v odnosu 
do lastne teže v absolutno suhem stanju. Proces suše·nja se začne takoj 
po sečnji in se nadaljuje, dokler r-vlaga v lesu ne doseže s~opnje, ki ustreza 
vlagi in temperaturi njegove okolice. Razdobje, v katerem se to izvrši, . je 
kaj različno in zavisi od cele vrste faktorjev. Predvsem so to klimatske 
prilike, relativna zračna vlaga, temperatura ili gibanje zraka, pa tudi vrsta 
in' dimenzije lesa. V vsakem primeru" mora sušenje 'n'apredovati čimbolj 
enakomerno, da ne nastanejo v lesu -prevelilte notranje napetosti, ki bi 
lahko P9vzročile nezaželene deformacije. Pri tem pa ' je nujno, da! vlaga 
lesa čimprej pade pod kritično točko in tako ne nudi več ugodnih pogojev 
za uničujoče delovanje mikroorganizmov. Le dobro po2navanje prirodnib: 
zakonitosti, ki narekujejo potek sušenja, omogoča uspešno vodstvo ali 
vsaj delno vplivanje na ta tako važen del proizvodnega· procesa. 
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Ko govorimo o sušenju le~a, navadno mislimo na žagan les, ki se SUSl 

zložen v sklade na posebnih v ta namen prirejenih skladiščih ali morda 
celo v umetnih sušilnicah, pozabljamo pa na surovino - okrogli les. Pro
ces suše:Q.ja se začne takoj, ko je drevo podrto, in poteka često v zelo 
neugodnih ' okoliščinah, kar ima z"a posledico kakovostn0 poslabšanje 
surovine in s , tem zmanjšanje njene uporabne vrednosti. Stopnja izkori
ščanja in kakovost lesnih izdelkov sta v prvi vrsti odvisni od dobre suro
vme. Zato je proces sušenja okroglega lesa izredno važen in zasluži naj
večjo pozornost. . 

Vsak proizvod -organske prirode je sestavljen iz celic; tako tudi les, 
ki je ali je bil sestavni del živega organizma drevesa. Oblika in veU~ost 

Sli~ l. 
Smrekovina - prečni presek, 200 krat 

povečano (Schmidt) 

Slika 2. 
Smrekovina - vzdolžni (radialni) pre

sek, 2.00 krat povečano (Schmit) 

celic 'sta kaj različni in prilagojeni nalogam, ki jih le-te vrše. V pretežni 
večini so to mrtve celice, ki so izgubile živo vsebino kmalu po svojem 
nastanku. Deblo rastočega drevesa je torej sestavljeno v glavnem iz 
mrtvih celic ali, bolje rečeno, iz ostankov celičnih sten, ki pa vrše v živ-
ljenju drevesa zelo pomembne naloge. _ 

Osnovna naloga debla je prev.arjanje vode in v njej raztopljenih rud
ninskih snovi iz korenin v liste. To delo vrše posebne izrazite podolgovate 
celice, ki so po svoji obliki podobne cevem in jih tudi iinenujemo »vodo
vodne cevi«. Pri nekaterih vrstah so te cevi prav dobro vidne že s pros-tim 
očesom, tako pri hrastu, jesenu, kostanju itd., kjer doseže njih premer 
celo -:do 0.5 mm. Deblo mora nositi lastno težo, kljubovati mora zunanjim 



mehanskim silam kakQr ~etru in snegu. Zato mora imeti ustrezno stopnjo 
trdnosti. Les iglavcev ima v ta namen močno odebljene stene vodovodnih 
cevi. Nasprotno imajo cevi listavcev tanke stene. Tu vrše mehanske naloge 
posebne celice s sorazmerno debelimi stenami - lesna vlakna. 

Zgradba lesa je razvidna iz slik 1- 3. Les iglaveev je sestavljen v 
pretežni meri (90%) iz vodovodnih cevi, med katerimi so osta.li sestavni 
qeli. Osnovno maso lesa listavcev p.a tvorijo lesna vlakna, med katera so 
vklopljene ostale celice, na prvem mestu vodovodne cevi. 

'Poleg vlaken in vodovodnih cevi vsebuje le~ tudi drugovrstnecelice, 
ki vrše v živem ·clrevesu izredno važne fiziološke naloge. :Med temi so naj
močneje zastopani strženovi trakovi. Od celotne lesne mase odpade na 

Slika 3. 
Javo-rovina - prečni presek, 100 krat 

povečano (Schmidt) 

sirženove trakove v lesu igJ.awcev 3-8%, v lesu listavcev pa znatno več, 
pri platani celo nad 30%. V nasprotju z vlakni in cevmi, ':katerih daljša 
stranica je več ali manj- vzporedna z vzdolžno osjo debla, potekajo strže~ ' 
novi tra:kovi v radialni smeri, to je od stržena proti periferiji debla. Ostali 
sestavni deli so le :slabo zastopani in nimajo pri sušenju lesa večjega 
pomena. 

Celična stena je sestavljena iz celuloze, lignina in spremljevalcev ce
luloze ali hemiceluloz. Poleg navedenih najdemo tudi druge organske in 
neorganske snovi, kakor smolo, taniri in celo m.iileralne kristale. Celulozne 
molekule so dolge, sestavljene iz velikega števila osnovnih enot, podobne 
verigam. Te verigaste molekule so med seboj vzporedno in vzdolžno pove
zane v micele. Miceli tvorijo nekakšno , ogrodje' celične stene, ' vmesni pro
stori pa so izpolnjeni z ligninom. Zgradbo celične stene lahko primerjamo 
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z železobetonsko konstrukcijo, kjer nam celuJoza predstavlja železno ogrod
je, lignin pa betonsko maso. 

Stene mladih celic so sestaVljene skoro izključno iz celuloze. Take 
stene so porozne in zato dobro propuščajo vodo. Pri odraslih celicah pa 
je prostor med celuloznim ogrodjem več ali manj izpolnjen z ligninom in 
raznimi inkrustiranimi snQvmi. S tem je zmanjšana poroznost celične 

stene in tako tudi sposobnost prevajanja vode. 

Les je hidroskopičen . Privlačna sila medcelulozo in vodo je izr~dno 
velika. Pri stiku z vodo ali vlažnim zrakom se obdajo celulozni miceli s 
tanko plastjo vode in se pri tem toliko raz.makneJ~o. da se' privlačna sila 
med njimi in vodo izenači s privlačno silo med miceli samimi. To vodo, 
ki je v -notranjosti celične stene, s katero so. ol;,>dani celulozni miceli, ime
nujemo vezano vodo. Celična stena lahko vpija vodo le do točke zasičenja, 
to je do stanja,. pri katerem nastopi prej omenjeno ravnotežje. Nadaljnja 
voda, ki prodre v les, nima več prostora v celični steni, temveč se nabira 
v notranjosti celic. To je tako zvana pro.sta voda. Les lahko prejme največ 
toliko proste vode, kolikor znaša notranja prostornina celic. 

Pri nekaterih vrstah lesa je točk31 zasičenja dosežena že z 22% vode, 
-pri drugih pa šele s 35 %. Čim več lignina in raznih inkrustacijskih snovi 
je v lesu, tem manj vode lahko -prejme celična . stena, tem nižja je točka 
zasičenja. Znatne razlike obstajajo tudi med notranji.mi' in zunanjimi plast
rili debra predvsem pri iglavcih z izrazito črnjava (macesen, bor, duglazija),. 
črnjava ima več inknlstiranih sno'vi kot beljava, zato ima tudi nižjo točko 
zasičenja. Povečanje razdalje med celuloznimi miceli, ki nastopa vzporedno 
z vpijanjem vode, ima za po!?ledico pov-eč,anje dimenzij celičnih st.eu in 
s tem tudi povečanje dimenzij lesa. Volumensko povečanje dimelfzij je 
premosorazmerno s količino vode v celičnih stenah, to je s količino vezane 
vode. Les ima največjo prostornino takrat, -kadar so VSE' celične stene po
polnoma zasičene z vodo. Prosta voda, ki je v notranjosti celic, nima z 
povečanjem dimenzij lesa nobene Zveze. 

V lesu rastoč~ga drevesa so vse celične stene zasičene z vodo; razen 
tega je v njem znatna količina proste vode. Če odvzamemo lesu prosto 
vodo, ostanejo njegove dimenzije nespremenjene. šele z znižanjem vode 
pod točko zasjčenja, to je z odvzemom proste vode, se prične les krčiti. 
Praktično se začne krčenje 'Že 'prej preden količina vode v lesu pade izpod 
vrednosti, ki je označena kot točka zasičenja . V praksi moramo namreč 
vedno računati z dejstvom, da začne iz lesa izhajati vezana v,oda že takrat,_ 
ko je v njem še nekaj proste vode. 

Na sliki 4 je prikazano razmerje med tallgencialnim, radialnim in 
vzdolžnim krčenjem lesa. Zgornja krivulja nam podaja vrednost volumen-; 
skega krčenja. Očitna je razlika med borovim in bukovim lesom. Nadalje 
je iz slike razvidno, da se začne krčenje že prej, ,preden pade količina 

vlage izpod točke zasičenja, ki je pri borov~m lesu dosežena približno s 
26%,-pri bukovem' pa z 32% . 

Se~·iavni deli lesa:, to je deli, iz katerih je sestaVljena celična 'stena, 
imajo približno enako specifično težo, tako celuloza 1.58, lignin 1.41. Kot 
povprečno specifično težo celične stene, ki j2 zgrajena iz ,omenjenih snovi, 
lahko smatramo 1.50. V konlrrdnem primeru je specifična teža c.elične stC:le 
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Slika 4. 
Diagram krčenja borovine in bukovine <Rol1mann) 

odvisna od razmerja med celulozo in ligninom. Ker pa sta obe sestavnini 
približno enako težki, zato tudi specifična teža celičnih sten pri raznih 
vrstah lesa le neznatno variira. Vse vrste lesa so h)rej sestavljene iz pra:k
tično enako težke snovi. Različna prostorninska teža* raznih vrst lesa pa 
je posledica različnega razmerja; med prostornino celičnih sten in prostor
nino praznega prostora. 

ol' Izraz spe ci f i čna teža za les ni primeren. Les je sestavljen iz celičl1ih 
sten z do1očeno specifično težo in vmesnega praznega prostora. Ta prostor je 
pri svežem Jesu izpolnjen deloma z vodo deloma z zrakom. Bolje ustreza izraz 
pro s tor il i n s k a teža. 
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čim večjo prostorninsko težo ima les, tem več vode (vezane) lahko 
prejmejo njegove celične stene, tem večja je oscilacija njegovih dimenzij" 
Težak les se močneje krči od lahkega, Omenjeno pa velja docela le v pri
meru, kadar vzporejamo lesove, ki imajo isto točko. zasičenja" Absolutni 
znesek krčenja in nabreknjenja lesa je torej odvisen od dveh faktorjev: 
od prostorne teže lesa in od višine točke zasičenja" Med enako težkimi 
vrstami lesa se močneje krči tisti, ki ima višjo točko zasičenja, med lesovi 
z isto točko zasičenja pa tist~, ki ima večj.o prostorninsko težo" 

Les iz raznih delov debla pokazuje različno stopnjo krčenja_ Ta razlika 
je predvsem očitna pri vrstah z izrazito črnjavo" Macesnova in borova 
črnjava se znatno manj krčita kot beljava, čeprav je njuna prostorninska 
teža nekaj večja, Vzrok temu je večja količina smole, ki je v celičnih ste
nah črnjave vrinjena med micele_ 

Volumensko krčenje lesa je rezultanta linearnih krčenj" Vvzdolžni 
smeri se les le malo krči od '0,1--0,5 %" Mnogo jačje je krčenje v radialni 
smeri od 3-8 %, v tangenciaini pa celo od 6-12 %, Odnos med vrednostmi 
krčenja v vzdolžni radialni in tangencialni smeri lahko označimo s približ
nim razmerjem 1 : 25 : 50_ To razmerje velja seveda kot ~lekako, pri-

v rsta lesa 
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Tabela L 

Prostorninska teža in krčenje lesa (KoI1mann) 

Prostornins\;-a teža. Krčenjt: v 
v absolutno suhem 

volumensko r stanju radialno 

0"52- 0'62-0'77 12 -16 3 -5 
O 46 - 0'61-0'80 12 -16 5 -7 
0'49 - 0'69-088 16 -19 4 -6 
0"39 - 0'65-0"93 12 ,-15 3"5-5 
0'38-0'49- 0"60 11 -13 4 -5 
0"44 068-0'91 11 " 16 4 ,-6-5 
0'1)5-077-0'90 15 -21 7 -9 
0"45 - 0"51-0'55 10 -liS 3 -4"5 
0-55-0-60- 11'5-15 3'5-fi 
0"32-0'49-0 56 14 -17 5 -7 

\ 
055 8 -10 3 -3"5 

0'45-0'64-0 69 9 -15 3 -8 
0'37-041-052 11 -15 4 -6 
O 44:-O 64-0 82 13 -15 4"5-5-5 
O' 33 -0'52-0'59 7 -14 3 -5 
0'50-0 57 - 0"65 8 -10 3'5-4 
0"30-0'43-0-64 8 -IB 3 -4 
0-30-0'49 - 0'S6 11 -15 2"5-5 
O" 40-0 55 - 0'S2 11 - 14 3 -5 
0"45-0"62-0'87 -11 -14 1"5-6"5 
0"32 0'41-071 10 -13 3"0-4 

°10 

I tange 
-1 
miaIno 

I 6 -9 
7 -9 

10 -12 
7 - 9'5 
6 -8 
6 - 9 

10 -13 
6"5 - 8,5 
7 - 9 
9 -10 
5 -6 
5 -lU 
7 -9 
8 -9 
5 -9 
5:5 - ,6'5 
6 - - 9 
6 -10 
7 -9 

I 
7 
7 

-9 
- S"5 



bližno povprecJe in ni pri vseh vrstah lesa enako. Pri nekaterih vrstah 
obstoje prav majhne razlike. pri drugih zopet je vrednost krčenja v smeri 
tangente do trikrat večja od vrednosti v smeri ra:dija. Različnost linear
nega krčenja v raznih smereh lesa in različen odnos pri posameznih lesnih 
vrstah sta posledica različne zgradbe ceJičnih sten tako v fizikalnem kakor 
v kemičnem pogledu. 

Pri določanju sušEnega postopka je predvsem potnibrio poznati koli
čino vode v lesu. Deblo r.astočega drevesa prevaja vodo z raztopljenimi 
rudninskimi snovmi iz korenin. v liste. Vodni promet pa se ne vrši v vseh 
delih debla v enaki meri. temveč je pri večini drevesnib vrst večji v p~ri
fernem delu, v beljavi. Pri iglavcih je prevajanje vode omejeno izključno 
na beljavo, medtem ko je črnjava v tem ,pogledu docela pasivna. Pri lista l .t -

eih so te razl1ke znatno manjše. Voda »potuje« po vodovodnih eev~h in je 

Slika 5. 
Prostorninsko razmerje 
med lesno maso, vodo 
in zr.'.l.kom y lesu smreke 
v višini 1 ro na.d zemljo 
(Langncr-Trendelenburg) 

'~r-------------------------------------, 

tako razdeljena na nešteto tankih vodnih stebričev, Ozmozni tlak, ki se 
pojavlja kot posledica evaporacije, dviga vod0 jz kot:enin ~. liste. Pri tem 
morajo vodni st~briči vzdržati izredno visoko napetost celo do 300 at!Yl 
(Trendelenburg) . 

Ozmozni tlak pa lahko deluje le toliko časa. dokler so· vodni stebriči 
od korenin do listov neprekinjeni. Vodovodne cevi novo nastale branike 
prevajajo vodo v polni meri in so zato vedno docela napolnjene z vodo. J 

Če prekora.či napetost vodnega stebriča vrednost kohezije, kar je zaradi 
.pojačene transpiracije spomladi' in poleti normalen pojav, se ta vodni stebrič 
pretrga. S tem pa je prekinjeno tudi prev.ajanje vode. -;rako posamezne cevi 
prenehajo vršiti svojo osnovno nalogo in količina vode v njih se zmanjša. 
Čim starejša je branika, tem več njenih cevi ne deluje, tem bolj je, suha. 

cllika 5 kaže pristarninsk.o razmerje med lesno maso (prostornino 
ccličnih sten), vodo ln zrakom v lesu·· smreke, posekane meseca julija. Če
l)rav se podatki nanašajo na en sam primer, vendar nam dovolj jasno 
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prikazujejo ' različpo vlažnost notranjih in zunanjih delov debla. Količina 
vezane vode je v vseh delih praktič,no enaka. Ogromna ' pa je razlika v 
stopnji pr.oste vode. Zunanje plasti (približno 20 branik) so skoro popol
noma ~apolnjene z vo.do, v notranjosti debla pa zavzema najvee prostora 
zrak. . , 

Isti primer nam ka.že slika 6, le da je na.mesto prostorninskega nave
deno utežno razmerje. Teža lesne mase se le malo mer..ja in je povprečno 
okrog 400 kg za pIm. Pač pa je glede na različno stopnjo vlage beljava še 
enkrat težja od črnjave. V našem primeru ima beljava nad 150 % vode, 
črnjava pa ko~aj dobrih 30%. 

Podobno razmerje je pri vseh iglavcih. Izredno ve,liko vode ima pelen) 
bor in sicer v črnj~vi okrog 90%, v beijavi pa celo 200~{.' (Trendelenburg). 

'~r-----------------------------------------------------~ 

1(10{) 

~ ~ u ~ ~ , h a _ ~ M s ' 
Branike 

Slika ' 6. 
Razmerje med težo ma
se jn vode v lesu smreke 

, CLangner-Trendelenburg) 

Le pri jelki s tako zvanim »mo~rim srcem« je nO,tranj.ost skoro tako 
vlažna kot periferija. Pri listavcih so te r~like znatno manjše. N otr~nji 
del bukve ima približno 60-65% vode, zunanji pa 90-100% (Tendelen-

,burg). Še bolj en,akomerno je razporejena vod,a pri hrastu. . 
Slika 7 kaže pristarninsko razmerje med lesno maso, vodo in zrakom. 

Za vsako vrsto lesa je raziskano samo eno drevo, čigar starost je na sliki 
označena. 

Količina vlage se menja tudi po višini debla. Gornji del imaveruio več 
vode kot spodnji. črnjava sama ima v gornjem delu prav toliko vode kot 
v spodnjem. Isto velja za beljavo. Ker pa proti vrhu pada odstotek »s.uhe« 
črnjave in sorazmerno raste odstotek »mokre« beljave, raste tudi povprečni 
odstotek vode. Razumljivo je, da je to tem bolj očitno, čim večja je razlika 
v vlagi med beljavo in črnj.avo. Izrazit primer prikazuje Slika 8. 

Rastiščni faktorji imajo na stopnjo vode v deblU le neznaten vpliv. 
Obilje talne in zračne vlage ima sicer za posledico malenkostno povečanje 
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količine vode "V deblu, vendar je to povečanje neznatno v primeri s koli
čino vode, ki je za vsako drevesno vrsto svojs.tvena. 

Tudi letna doba nima takšnega vpliva, kot to splošno mislimo. Režim 
talne vode se sicer med letom menja. Drevo ima v raznih letnih dobah 
različne možnosti »napajanja«. Prav tako je raZlična intenzivnost transpi .. 
racij"e. Posledica tega je različno stanje vode predvsem v tistih delih debla, 
Iti prevajajo vodo, to je pri iglavcih le v beljavi, pri listavcih pa deloma 
tudi v" črnjavi. Povp\ečllo lahko trdimo, da variira količina vlage v svežem, 
pozimi ali poleti posekanem lesu za 7-20% . " 

Slika 9 prikazuje nihanje vode med letom v de11u smreke in bukve. Iz 
slike je ra,zvidno, da se stopnja vlage v notranjem delu smreke praktično 
ne menja, pač pa je velika oscilacija v beljavi. Pri bukvi variira količina 

10 

Bukev 9s l 
irnjovo belja~ 

Hra5f SOL 

črn)avo beljova 
Bor 751. 

črnjovo bel/ava 

o zrak ~ prosta voda ~ vezana voda ~ Ie$ 

Slika 7. 

.!JmPeka 7'0 l. 
~mjava beJjaYa 

Pro5torn:nsk~"" Llzmerje med lesno mas.o, vodo in zrakom pri bukYi, hra'stu, boru 
in smreki (Harti~ - Trendelenburg) 

vode tako v notranjih kakor v zunanjih plasteh debla, vendar: so razlike 
znatno manjše kot pri smreki. " 

Glede na različno stanje vlage -v raznih delih debla kakor tudi glede 
na razlike, ki so posledica rastičnih faktorjev ter letne dobe, praktično ni 
:1nogoče izr3ziti vlage svežega lesa v povsem zanesljivih številkah. Tabela 2 
je posneta po Trendelenburgu. PO' izjavi samega avtorja predstavljajo 
podatki le približno povprečje, vendar je iz njih dobro razvidno razmerje 
med posameznimi drevesnimi vrstami kakor tudi odnos med zunanjimi in 
notranjimi deli debla. 

Stara debla ~ velikim odstotkom črnjave so vednO' bolj suha kot 
mlada, pri katerih prevladuje beljava. Ta razlika je najbolj občutna pri 
iglavcih, me$item ko je pri Iistavcih v splošnem manjša. Žagan les, pri-
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dobljen iz sveže posekaneg.a drevesa, kaže različno stopnjo vlažnosti. Bočne 
deske vsebujejo pri smreki celo do petkrat toliko vode kot sredinske. Tudi 
posamezni kosi imajo na raznih straneh različno količino vode. 

Pri določanju sušEnega postopka moramo brezpogojno upoštevati ne
enakomerno porazdelitev vode v lesu. Manj pomembno je to pri naravnem 
sušenju, kjer so elementi sušenja kakor temperatura, zračna vlaga in gi
banje zraka izven mej naše dosegljivosti. V polni meri pa velja to za 
umetno sušenje. Ves les, ki je v sušilnici, mora imeti vsaj približno enako 

o t.--L.--'--.-J--"-..J...-L.......l...-..:....I ---L-.-J 

20 ~ 6() 80 /00 ~ 

~ les ~ roda eJ zrak 

Slika 8. 
Razpureditey vode po V: SlllJ Y 11),\

CCSl1U (Bllr~er - Trendclenburg:) 

I 

stopnjo vlage, kajti le tako je mogoče doseči ustrezen režim sušenja. Zato 
mora biti les pred sušenjem sortiran ne samo po vrsti, kakovosti in di
menzijah, temveč tudi po stopnji vlage. 

Sveže posekan les vsebuje ·poleg vezane tudi znatno količino proste 
vode. Voda v lesu predstavlja nepotrebno breme, ki v znatni meri znižuje 
kapaciteto transportnih naprav in s tem polno lastno ceno izdelkov. Sorti
men.te, pri katerih eventualno nastale deformacije niso pomembne, n. pr. 
les za kurjavo, celulozni in taninski les, je vsekakor umestno čimbolj osu
šiti na sami poseki pred pričetkom transporta. Mnogo več pozornosti pa 
zahteva tehnični les. Tehnični oblovini smemo znižati vlago le do stopnje, 
pri kateri pričenjajo nezaželene deformacije. 

Med vlag.o v lesu in vlago v zraku obstoji določeno razmerje. Svež les 
se na suhem zraku suši, nasprotno pa suh les vpija vlago iz vlažnega zraka. 
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Količina vlage v lesu se zruzuJe ali zvišuje do stopnje, ki ustreza tempe
raturi in relativni zračni vlagi. Ko je ta: stopnja dosežena, se vlaga v lesu 
ne menja več, dokler ostaneta temperatura in relativna zračna vlaga ne
spremenjeni. V tem stanju sta si vlaga v lesu in vlaga v zraku v ravnotežju. 

Slika 10 predstavlja diagram higroskopskega ravnotežja. Svež les 
o(ldaja vlago toliko časa, dokler ne nastopi ravnotežje, katerega diktirata 
temperatura in relativna zračna vlaga, kakor je razvidno iz prikazap.ega 
diagrama, 

Slika 9. 
Stanje vode' v deblu . 
smreke in bukve v ra·z
nih letnih dobah (GaLI-

mann - Trendelenburg) 
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Vzemimo primer, da znaša relativna zračna vlaga 80% in temperatura 
2'0 0 C. Količina vlage v lesu se bo znižala do vzpostavitve ravnotežja. Iz 
diagrama je razvidno, da bo to doseženo, ko bo imel les 17% vlage. To s~ 
'Pravi, v navedenih pogojih je mogoče znižati vlago v lesu največ na 175{.. 
Če se zviša temperatura ali zniža relativna zračna vlaga, se bo stopnja 
vlage v lesu še nadalje .znižala v razmerju, prikazan em v navedenem 
diagramu. 

Ta odnos pa velja le, kadar se les suši. Nekoliko drugačna je zadeval 
kadar les vpija vlag.o. Predpostavimo nasproten primer. Suh les izposta
vimo enakim okoliščinam kakor v prvem primeru, to je relativni zračni 
vlagi 80% pri temperaturi 20° C. Les bo polagoma vpijal vlago iz zraka, 
vendar ne do' stopnje, ki bi ustrezala prikazanemu diagramu, temveč bo 
ravnotežje doseženQ že preje. Po Kollmannu je higroskopsko ravnotežje 
pri p.onovnem vlaženju lesa povprečno 15% nižje kot pri sušenju. V našem 

primeru stopnja vlage v lesu ne bo dosegla 17%; temveč samo 17 - J~~ .15 
= 14.5%. Iz raziskavanj O; Grafa in K. Egnerja: je razvidno, da ta razlika 
raste vzporedno s temperaturo, pri kateri je bil les .osušen. Uporaba visoke 
temperature v u:r.netnih sušilnicah v znatni meri znižuje sposobnost vpi
janj.a vode in s tem »del.ovanja« lesa. Umetno suh les je vedno manj higro
skopičen kot les, ki je bil osušen po naravni poti. 
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TabeL:l 2. 

Povprečna količina vode in teža (Trendelenbur~) 

1
_- I Rdeči bor I Smreka I Jelka I Mace~ 

I beljn v& čmjav!l beljava crnjavQ. be1javn črnjava beljllva črnjava t· 
I Teža--sv-e-ž-eg-a--le-S-a-k-g-l-p-Im--~~98-0---D-"5-0~1--9-6o----52-o~~9-80----5-10--1~9-4-0---6-10--f 

Nominalna prostorna teža 
kg/plm 

Količina vode: 
Teža v kR/plm 

I Prostorninski % 

~ Težni % 

1 

I Teža svežega lesa kg/plm 
Nominalna prostorna teža 

kg pIro 

Količina vode: 

Teža 
Nom 

Teža v kg/plm 
Prostorninski o. o 

Težni % 

svežega lesa kg/plm 
inaIna prostorna teža 
kg/plm 

Koli čina vode: 
Teža v kg/plm 
Pro.storninski o 'o 
Težni Ol, 

420 390 370 470 

560 130 570 180 610 140 470 140 
56 13 57 13 61 14 47 141 133· 31 146 33 165 38 100 ~: 

I Zeleni bor 1 Duglazija I Bukev I Hr::l 
beIJavIl črnja"ll beljuya cmjava i bel.in'!l emj.llvll črBjnva 

1020 580 
I 

910 540 1060 970 1000 I· 

320 420 560 570 

700 260 490 120 500 410 430 
70 2G 49 J2 50 41 43 

219 . 81 117 29 89 73 75 

I Breza I Jelša -1 Jesen I J.vor I Kostanj I Brest I 
950 930 860 970 I 1060 1120 

510 4RO 570 540 450 460 

440 500 290 430 610 660 

I 
44 50 29 43 61 G6 
86 116 51 80 135 I 143 

Opisano higroskopsko ravnotežje velja praktično v enaki meri .za vse 
vrste lesa ne glede na njih obliko in dimenzije. Sto.pnja osušitve je ob istih 
pogojih za vse vrstve lesa 'enaka ter odvisna le od zr;,lčne vlage in tempe
rature. Kakor je razvidno. iz diagrama, ima pri .tem relativna zračna vlaga 
mnogo močnejši vpliv kot p.a temperatura. Nadaljnji faktor, s kateriII1: 
moramo pri sušenju račtUlati, gibanje zraka, nima na st,opnjo osušitve ni
kakega vpliva. Pač pa gibanje zraka pospešuje izhlapevanje vlage iz lesa 
in s tem skrajšuje dobo sušenja. 
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z relativno zračno vlago mislimo odnos med dejanske vlag,o v zraku 
in največjo količino vlage, katero bi lahko zrak prejel pri določeni tempe
raturi. Ta količina je odvisna od temperature in variira v zelo širokih 
mejah. Zrak je zaslčen, kadar je v 1 m 3 : 

pri Oo e 5 gr. vodne pare 
pri 200 C 17 

" '1 

pri 40° C 51 
" " pri 600 C 130 
" pri 800 C 291 
" " " pri 1000 C 606 
" " " 

.35 

,~ 
I 
I 
I 

H~----~--~-----4-----+-----r-----r----~----1-~~~~~ 

:::s 
~ ~~--~~--~-----+-----r-----r-----r----~~~~~~~--~ 

~ 

~ 
ol 
~M~--~~---4--~-4~--~--~~~~~~~~~~~----r-----l 

tO ~ w ~ ~ ~ 

R~/alimo zro&70 vIoqo v " 

Slika 10, 
;' 

Diagram higroskopskega ravnotežja (Kollmann) 

1.5 

lO 

~ " 
'0 ~ 
30 ~ 

mt 
~ 

Pri O° C je zrak zasičen, kadar je v 1 m 3 5 gr vodne pare., Pri tej 
temperaturi zrak ne more preje'ti več vode, njeg'ova relativna vlaga je 
100%. Če pa ta zrak segrejemo, re,cimo na 800 C, bi lahko prejel vsega 
291 gr vode. Ker pa je v njem le 5 gr vode, je sedaj njegova relativna 
vlažnost - 5 - .100 = 1.7%. Sama sprememba temperature povzroča veliko 

291 ' 

.oscilacijo relativne zračne vlage, čeprav ostane absolutna količina nespre-
menjena. To dejstvo je za sušenje lesa ~redno važno. Pri konstantni tem
:peraturi bi se zrak sčasoma zasitil in sušenje bi bilo' nemdgoče. q',cida v 
naravi -imamo opravka z večnim nihanjem temperature. V dopoldanskih 
urah temperatura raste, s čemer se znižuje relativna zračna vlaga. Izhla
pevanje ,postaja intenzivnejše in absolutna -količina vode v zraku raste. 
Proti večeru ln ponoči temperatura pada, pri tem pa. se zvišuje relativna' 
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\ Slika l1 . 
Povprečna mesečna temperatura 1. 1949 (Orig.) 

zr.ačna vlaga. Ko se ohladi zrak izpod ro-sišča, se iz njega izloči odvečna 
voda v obliki rose ali dežja. S tem se' zniža absolutna količina vode, med
tem ko sam zrak ostane zasičen, dokler se ponovno ne prične segrevati. 
Oscilacija' relativne zračne vlage in temperature v teku dneva ustvarja 
različne pogoje sušenja. . 

Podobno sliko dobimo, kadar vzporejamo letne dobe. V naših klimat
skih prilikah zaznamujemo spomladi meseca marca in .aprila najmočnejš~ 
porast temperature, kar ima za posledico najnižjo zračno vlago v navede
nih mesecih. Dejansko je v tem času mogoče doseči izredno nizko stopnjo 
osušitve, kakor je to razvidno iz' slik 11-:13. Vedeti moramo, da je tem
peratura v poletnih mesecih sicer visoka, toda prilično konstantna zaradi 
česar je tudi relativna zračna vlaga sorazmerno visoka. 

Sliki 11 in 12 podajata povprečno mesečno temperaturo in povprečno 
mesečno relativno vlago v Ljubljani in Ajdovščini za leto 1949 po podatkih 
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Meteorološkega instituta v Ljubljani. Zaradi pomanjkanja podatkov iz , 
prejšnjih let za Ajdovščino ni bilo mogoče prikazati povprečja zadnjih 
deset -ali dvajset let, kar bi seveda imelo večjo vrednost. Pripominjam pa, 
da je iz povprečja zadnjih dvajs~t let za Ljubljano razvidno, da je bilo leto 
1949. nadpovprečno toplo ID suho. . 

Slika 13 prikazLlje teoretsko najnižjo stopnjo, do katere bl se les lahko 
. osušil v navedenih mesecih., Praktično pa je to dosegljivo le pri sortimentih 
malih dimenzij, nikakor p.a ne pri večjih kosih, kjer je doba, potrebna za 
vpostavitev higroskopskega ravnotežja, sorazmerno· dolga. 

Iz slike 13 je nadalje razvidno, da ustvarjajo klimatske prilike v po
sameznih krajih in v raznih letnih ' dobah zelo različne pogoje sušenja. 
Povprečno je !TIogoče v Ajdovščini osušiti les na 5 % nižjo stopnjo kot v 
Ljubljani. Ta razlika Je največja v najbolj kritični dobi, to je meseca de
cembra, ko doseže celo 7 % . 

Zračno suh les, t,o je les, ki je dosegel higToskopsko ravnotežje v 
naravnih klimatskih pogojih, vsebuje v raznih krajih in raznih \ letnih 
dobah različno količino vlage. V Ljubljani je dosežena najnižja stopnja 
11.8% meseca aprila, najvi<;ja pa decembra z 22.4% vlage. V ziinskih 
mesecih november-januar v Ljubljani ni mogoče osušiti lesa izpod 
20-22'% vlage. Tak les je za nekatere vrste predelovalne industrije ne
uporaben. Omenjam samo proizvodnjo- pohištva. V pogojih, ki vladajo v 
zakurjeni sobi~ se bo les osušil na 8-10% vlage, pri centralni kurjavi pa 
celo izpod 6%. Da se izognemo kasnejši defonnaciji gotovih izdelkov, mora 
biti les predhodno osušen do navedene stopnje, kar pa je mo-goče doseči le 
v umetnih sušilnicah. 

Pri sušenju lesa moramo razlikovati dve fazi: 
1. izhlapevanje vode s površine lesa in 
2. pronicanje ali difuzijo vode iz notr~njosti lesa proti IJovršini. 

Izhlapevanje je tem jačje, čim večja je razlika med parnJm tlakom 
v lesu in tlakam obdajajočega zraka. Pri umetnem sušenju lahko to raz
liko pri ostalih enakih okoliščinah povečamo z znižanjem absolutne vlage 
v zraku ali z dvigom temperature, s čemer se zniža relativna zračna vlaga, 
ali p.a s podtlakom .. Tudi gibanje zraka ima pri tem veliko vlogo, Zar~di 
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izhlapevanja je zrak v okolici lesa vedno več ali manj zaSlCen. Nagla od
stranitev nastalih vo~b hlapov znižuje p.arni tlak v neposredni bližini 
lesa in s tem pospešuje izl?lapevanje. 

Jakost izhlapevanja je neodvisna od vrste in strukture lesa ter od 
njegovih dimenzij. Pa,.č pa je merodajna koli6ina vode, ki je na površini 
lesa. Izhlapevanje proste vode s površine lesa se vrši po splošno veljavnih 
zakonih. Vendar to pri sušenju lesa praktično ne prihaja v poštev. Prosta ' 
voda ni neposredno na površini lesa, temveč v notranjosti celic; pri pro-
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Slika 14. 

Shema tični prikaz difuzije (po M.oll-u) 

nicanju skozi celične stene pa dobi značaj vezane vode ter se kot taka 
pojavi na površini lesa. Za sprostitev vezane vode pa je potrebno pred
hodno premagati privlačno silo med vodo in cel:uloznimi mic eli. Ta je tem 
večja, čim bolj je les suh, čim manj vode je v celičnih stenah. Analogno 
temu je tudi energija, potrebna za odstranitev določene količine vode, tem 
večja, čim nižja je stopnja, do katere je les že osušen. 

Dokler je les' enakomerno vla,?;en, voda 'v njem miruje. Ko pa se pojavi 
razlika, prične pronicati voda iz vlažnejših predelov k manj vlažnim. 
Osnovni pogoj difuzije je različna stopnja vlage v posameznih delih lesa. ' 
Ta proces je shematično prikazan v sliki 14. Predpostavimo, da je les 
:popolnoma zasičen, to se pravi, da so tako celične stene kakor' tudi no
tranjosti celic docela napolnjene z vodo (SI. 14 a). Celica 1 leži na površini 
lesa. Njena zunanja stena je izpostavljena dejstvu zraka, čigar vlažnost 
je ' izpod točke higroskopskega ravnotežja. Vezana vodal ki je na zunanji 
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strani te stene, izhlapeva po krit~rijih, navedenih v prejšnJ~m odstavku. 
S tem se znižuje količina vezane vode v tej steni izpod točke zaslCenja. 
Da nadomesti izgubljeno vezano vodo, vsrkava stena , .prosto vodo iz no
tranjosti celi,ce. Postopek .se, nadaljuje toliko časa, ·dokler vsa prosta voda 
iz notranjosti ne' -pride na površino in tam izhlapi. Vzporedno z odtakam 
vode ·prodira v notranjost celice zrak, ki ' se v stiku z vodo močno navlaži. 
Pri nadaljnjem sušenju črpa zunanja stena vlago iz zraka, ki je v notra
njosti celice. S tem pa je porušeno higroskopsko ravnotežje med zrakom v 

Slika 15. 
Naravno sušenje ceplje
nih polen raznih vrst 
lesa. Les v r;alZdobju 
enega leta. Les posekan 
,meseca dec.embra. Gra: 
fikon kaže potek sušenja 
(zn:ževanje teže 1 pnn) 
v posameznih mesecih. 
(Trost - Tre.ndelenburg) 
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notranjosti celice 1 ter vezano vodo v stenah med celicama 1 in 2. Posle
'dica tega je izh1apevanje vezane vode iz imenovanih sten v notranjost 
celice 1, od koder jo zopet črpa zunanja, stena. Tako pronica voda v obliki 
pare od celice do celice in se pri tem prebija skozi celične stene, dokler ne 
dospe na površino, kjer končno zapusti les. 

Hitrost difuzije je odvisna od cele vrste činiteljev. čim jačje jOe izhla
pevanje, tem večji je padec tlaka med notranjimi in zunanjimi plastmi, 
tem hitreje pronica voda proti površini. Na drugi strani se z znižanjem 
vezane vode v celičnili stenah zmanjšuje sposobnost difuzije. Pronicanj'e 
skozi stene je mogoče le, dokler so' miceli obdani s plastjo vode. Čim 
tanjša je ta plast, to se pravi čim manj vode je v stenah, tem slabša je 
difuzija. Izredno velik v,pliv na difuzijo ima temperatura. Dvig tempera
ture povečuje parni tlak v notranjosti lesa in s tem hitrost dafuzije. 

Nadalje imata pri tem odločilno V!og9 vrsta in struktura lesa. Na poti 
iz notranjosti se voda prebija skozi celične stene. Pri tem mora premagati 
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odpor, ki je :sorazmeren s številom sten in njih debelino. Hitrost difuzije 
je torej pri ostalih enakih okoliščinah obratno sorazmerna s prostorninsko 
težo lesa. Tudi razmerje med celulozo in ostalimi sestavnimi deli lesa je 
pomembno. čim manj je v celični steni lignina in raznih inkrustjranih 
snovi, kakor smole, tanina, gumastih substanc itd., tem bolj je propustna, 
tem laže prodira voda skozi njo. 

Prav tako je važna smer, v kateri se vrši difuzija. V vzdolžni smeri~ 
to je v s'meri lesnih vlaken in vodovodnih cevi, prodira voda 2--4 krat 
hitreje kot v prečni (Kol1mann) . Celice, iz katerih je les sestavljen, imajo 
večinoma izrazito podolgovato obliko, pri čemer je njih dolžina 50-100 krat 
veČja od premera ('glej sliko 1-3). Shematično je to prikazano v sliki 
14 b. Na enako dolgi poti mora voda v smeri pravokotno na vlakna (A-B) 
pr~magati veliko večje število ovir kot v smeri vlaken (C-D). Razumljivo 
je, da bo zato tudi difuzija v prečni smeri znatno počasnejša. N.adalnj-: 
razlike obstoje med smerjo tangente in smerjo radija, kar je posledioa 
strukture lesa ter različne izgradnje radialnih in tangencialnih sten. 

čim večje so dimenzije lesa, tem daljšo pot mora opraviti voda iz 
notranjosti, prede~ dospe na površino'. Zato se zdebelino sortimentov, pri 
ostalih enakih okO'liščinah, veča do ha, ki je potrebna za sušenje in sicer 
z 1.5 kratno potenco (Kol1mann) . Sortiment dvojne debeline potrebuje za 
sušenje 3 krat daljšo dobo. 

Količina vode se nikdar ne znižuje v vseh delih lesa popolnoma ena
komerno, temveč vedno najp'f'ej na površini in šele nato se začenja dotok 
iz notranjosti. Kot že omenjeno, je hitrost difuzije tem večja, č.im večja je 
razlika v vlagi med notranjimi in zunanjimi plastmi. Ta razlika je za su
šenje lesa ,nujna, vendar ne sme prekoračiti določene vrednosti, sicer na
stopijo deformacije, ki utegnejci dovesti do popolnega uničenja tehničnih 
lastnosti lesa. Pri pravilno izvajanem sušenju mora ' biti jakost izhlape
vanja vode s površine lesa vedno v skladu s hitrostjo difuzije. 

Dokler so vse celične stene zasičene, ostanejo dimenzije lesa nespre
menjene. Ko pa se zniža stopnja vlage izpod točke zasičenja lesnih vlakel), 
se začenja krčenje, čigar vrednost je proporcionalna količini izgUbljene 
vezane vode. To je najprej doseženo v zunanjih plasteh, ki se tudi prve 
prično krčiti. Pri pospešenem sušenju (izhlapevanju) je podana možnost 
znižanja vlage v zunanjih plasteh daleč izpod točke zasičenja, medtem ko 
ostane v notranjosti poleg vezane še prosta vDda. Ker ostanejo dimenzije 
notranjih delov tnespremenjene, se tudi krčenje zunanjih plasti ne more 
izvršiti v polnem obsegu. Zato pa nastanejo v njih vlečne sile, katerih 
vrednost raste vzporedno z večanjem razlike v vlagi med notranjimi in 
zunanjimi deli lesa. Zunanja plast stiska kot nekakšen obroč notranje dele. 
Ta pojav imenujemo »zaskorjenje«. ' 

Ko presežejo vlečne sile vrednost kohezije, se pojavijo v lesu razpoke 
v smeri od oboda proti notranjosti, to je v smeri strženovih trakov. Te 
,cazpoke potekajo vedno v označeni smeri,- kajti odpornost lesa na vlek je 
tlajmanjša na mestih, kjer strženovi trakovi prebijajo maso lesnih vlaken. 
Nadaljnja nevšečnost zaskorjenta je zmanjšanje hitrosti difuzije skozi 
zun5illjo plast, ki je prekomerno osušena. V ekstremnih primerih ciifuzija 
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skoro popolnoma preneha, kar ima pri nadaljnjem sušenju za posledico še 
močnejše zaskorjenje. 

Doslej smo imeli opra.vka le z razpo'kami na površini, medtem ko je 
notranjost ostala nepoškodovana. Najtežje deformacije, in to v notranjih 
delih lesa, pa nastopijo šele pri nadaljevanju sušenja. Čeprav je difuzija 
oslabljena, vendar se sčasoma tudi v notranjosti zniža vlaga izpod točke 
zasičenja. Notranji deli se prično krčiti. Ke~ pa je zunanja zaskorjena plast 
toga in krhka ter ne sledi več zakonom krčenja, se pojavijo sedaj vlečne 
sile v notranjosti, med tem ko je zunanja plast izpostavljena pritisku. 
Krčenje notranjih in zunanjih plasti napreduje vzporedno le toliko časa, 

dokler se ne sklenejo razpoke na površini lesa. Od tod dalje se večaj o 
vlečne sile v notranjosti, ki prav kmalu presežejo vrednost kohezije med 
sestavnimi deli lesa.- Ko je to doseženo, se pojavijo v notranjosti lesa raz~ 
poke, ki potekajo prav tako v smeri strženovih trakov. Navadno so 
notranje razpoke le nadaljevanje površinskih razpok, ki so nastale že v 
prvi fazi zaskorjenja, a so' sedaj sklenjene tako, da' jih pri površnem opa
zovanju kaj laJhko prezremo. Zaskorjen les z notranjimi razpokami je za 
tehnične namene neuporaben. 

Med sušenjem se mora gibati razlika v vlagi med notranjimi in zu: 
nanjimi plastmi od 1 %-3% (Kol1mann, MoH). Napetosti, ki se pri tem 
pojavljajo v lesu, so' minimalne in nimajo nikakih škodljivih posledic. Pri 
5 % razlike pa se že polmžejo jasni znaki zaskorjenja. V umetnih sušilnicah 
je možno- s pravilnim razmerjem med temperaturo, zračno vlago in giba
njem zraka vzdrževati trajno skladnost med izhlapevanjem in difuzijo 
tako, da razlika v vlagi med notranjimi in zunanjimi plastmi ne preseže 
označenih vrednosti. Seveda je v prid skrajšanju dobe sušenja potrebno 
operirati z največjo še dopustno razliko. Ta. pa je dosežena, kadar znaša 
:i.'elat.lvna vJažnost zraka 70% vrednosti, ki bi po zakonu o higroskopskem 
ravnotežju ustrezala vsakokratni stopnji vlage v lesu (Kollma:nn). 

Osrednji problem sušenja lesa ni v izhlapevanju, temveč v dotoku vode 
iz notranjosti na površino lesa - v difuziji. Intenzivnost izhlapevanja je 
možno povečati z enostavnimi sredstvi, kakor z dvigom temperature, z 
znižanjem relativne zračne vlage ali ~ ojačenjem cirkulacije zraka, Vendar 
pri tem ne sme biti pr,ekoračena .vrednost, ki jo diktira difuzija. 

Hitrost difuzije je možno povečati tudi R sredstvi, ki vpijajo vlago. 
Taka sredstva so higroskopične so-li, kakor kuhinjska sol, klorkalcij, f1uor
amonijak, ali pa tekočine, kakor glikol in glicerin. Če napojimo površinske 
dele lesa z razto'pino imenovanih soli, se poveča padec tlaka med notra
njimi in zunanjimi plastmi, kar ima za posledico oživljenje difuzije. Pri 
tem pa ni nujno, da bi bile zunanje plasti manj vlažne kot notranje, kajti 
že sama privlačna sila higroskopičnih soli povzroča dotok vode iz notra
jnosti prO'ti površini. Teoretsko torej obstaja možnost enakomernega zni-
ževanja vlage v vseh delih lesa, ,pri čemer odpadejo kakršne koli notranje 
napetO'sti. Nadalje dopušča ojačenje difuzije intenzivnejše izhlapevanje, 
kar ima m posledico znatno skrajšanje dobe sušenja. .. 

Poizkuse v tej smeri so vršili Amerikanci (Forest Products Labora
tory) že leta 1937. Pri tem so uporabljali kuhinjsko sol, ki so jo posipali 
po površini lesa. Iz objavljenih rezultatov je razvidno, da je bilo možno 
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skrajšati dobo sušenja na polovico, medtem ko je samo sušenje potekalo 
popo~noma brezhibno, ne da bi se na lesu pojavile ' kakršnekoli deforma~ 
cije. Poizkuse sušenja s pomočjo kuhinjske soli so vršili tudi ruski znan
stveniki. Pri tem so pojili les pred sušenjem v raztopini kuhinjske soli. 
1)oseženi rezultati povsem soglašajo z ugotovitvijo Forest Products La
boratory-ja. 

Ker pa ostane sol v lesu, se s tem poveča njegova higroskopičnost, 
kar je vsekakor slaba stran tega postopka. Nadaljnja pomanjkljivost je 
v jaJci koroziji obdelovalnih strojev, predvsem vseh rezil, ki prihajajo v 
stik s »slanim« lesom. 

Povsem analogni so rezultati poizkusov z glicerinom in glikolom, o 
katerih poroča Uterharck. Posebno vidni so uspehi pri debelih sortimentih 
občutljivih vrst lesa, na pr. bukve. Poizkusno sušenje debelih bukovih desk 
in hlodov, prema.zanih z glikolom, 'je da,lo odlične rezultate. Doba sušenja 
je bila znatno skrajšana .. Zaskorjenj.e se ni poj.avilo, čeprav je bil režim 
sušenja neprimerno ostrejši, kot bi smel biti v enakih okoliščinah brez 
uporabe glikola. 

Medtem ko je v umetnih sušilnicah možno prilagoditi režim sušenja 
vsakokratnim prilikam, je to pri naravnem sušenju dosegljivo le v omejeni 
meri. V naravi so elementi sušenja izven naše dosegljivosti. Z odbiro mesta 
in načina zlaganja lesa lahko le delno vplivamo na .potek sušenja. V na
ravi je le redko dosežena skladnost med izhlapevanjem in difuzij o , zato 
moramo skoro vedno računati vsaj z delnim za:skorjenjem lesa in z vsemi 
s tem združenimi posledicami. Nikdar pa zaskorjenje v naravi ne zavzame 
takšnih izmer, kot se to lahko .zgodi pri neustre.znem režimu v umetnih 
sušilnicah. 

Pri sušenju lesa moramo vedno računati z določeno kakovostno' iz
gubo. Uterharck je mnenja, da znaša ta izguba pri naravnem sušenju pov
prečno 15 % od vrednosti lesa, da pa jo je z ustreznim postopkom v umet
nih sušilnicah mogoče znižati celo na 5%. 

Nedvomno je znižanje kako,vostne izgube za cca 10% p.omembno dej
stvo, ki govori v prilog umetnim sušilnicam. Razen navedene, pa ima 
umetno sušenje še druge .p.rednosti od katerih je bilo nekaj že mimogrede 
omenjenih. Dejstvo visoke temperature znižuje higroskopičnost lesa. 
Umetno sušen les manj »delujez( pri spremembi klimatskih faktorjev in je 
zato njegova upor.ahna vrednost večja. Poleg tega visoka temperatura 
ubija. glive, ki so že prodrle- v les, medtem ko iste pri naravnem sušenju 
skozi daljšo dobo skoro nemoteno uničujejo lesno tkivo. V polni meri pa 
utemeljuje obstoj umetnih sušilnic dejstvo, da je z naravnim sušenjem v 
naših klimatskih prilikah le izjemoma možno znižati vlago v lesu izpod 
15% in da pr.aktično nikdar ni mogoče doseči znižanja izpod 12%, kar je 
za nadaljnjo predelavo dostikrat nedovoljno. Nadalje je treba kot veliko 
prednost omenitl skrajšanje. dobe, ki je potrebna za osušitev. Svež les 
doseže v naravnih klimatskih pogojih stopnjo zrs:čno suhega šele po pre
teku .več mesecev, debeli sortimenti težkih vrst lesa n. pr. bukve in hrasta 
pa komaj' v roku enega ali dveh let. Isti učinek je v umetnih sušilnicah 
dosežen že v nekaj dnevih. S tem je podana možnost takojšnje oddaje 
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odnosno nadaljnje predelave lesa, kar ima za posledico občutno zmanj
šanje oliratnib. zalog. 

Na drugi strani zahteva umetno' sušenje posebne naprave' ter znatno 
pogonsko moč. Povprečno računamo, da je za odstranitev 1 kg vode 1Z lesa 
potrebno 1,3-3,5 kg pare (Unterharck), kar odgovarja približno 1100 do 
2300 kalorijam. Potrebna količina toplotne energije je v konkretnem pri
meru odvisna od vrste lesa in dimenzij sortimentov ter od stopnje do 
katere želimo les osušiti, v veliki meri pa tudi od tehnične ureditve sušil
nih naprav. Izrazito neugodni primeri celo prekoračujejo označene vred
nosti. Umetno sušenje je združeno s sorazmerno visokimi stroški, katere 
pa že po približni cenitvi odtehtado prednosti riaveden~ v prešnjem od
stavku, 

Še dandanes naletimo na ugovore proti umetnim sušilnicam in trditve, 
da je umetno posušen les slabše kakovosti. Te trditve izvirajo iz neznanja, 
deloma pa so posledica tehničnih pom8.ljkljivosti današnjih sušilnic. Su
šenje lesa je prilično zamotan postopek, ki zahteva temeljito strokovno 
znanje ter stalen nadzor in vestnost pri delu. Neupoštevanje osnovnih 
pravil lahko kaj kmalu dovede do .popolneg.a uničenja lesa. Napačno pa 
je zopet mišljenje, da je strokovno znanje potrebno samo' pri umetnem 
sušenju, temveč je prav tako nujno tudi pri naravnem sušenju, čeprav tu 
posledice nepravilnega ravnanja niso na prvi pogled tako očitne. 

Večina današnjih sušilnic ima velike tehnične pomanjkljivosti. Kot 
največjo moramo ·omeniti neupoštevanje aerodinamičnih in termičnih za
konitosti, kar ima za posledico neenakomerno gibanje zraka v notranjosti 
sušilnice, pojav zračnih vrtincev in takozvanih mrtvih kotov ter znatne 
temperaturne razlike. Vs1ed neena1tih pogojev v ra.zruh delih sušilnice, 
napreduje sušenje lesa neenakomerno·. S tem je podana možnost zaskor
jenJa) v najboljšem primeru pa moramo računati z .znatnim podaljšanjem 
dobe sušenja'. Danes imamo rre&teto raznih sistemov umetnih sušilnic, med 
nj'imi pa je prav malo takih, ki resnično ustrezajo svojemu namenu. 

Vir i : 

Dr. R. Trendelenburg, Das Holz als Rohstoff, Bedin 1939. 
Dr. iHg. Fr. KoHmann, Ki.inst1iche Holztrocknung, Berlin 1941. 
Ing. dr. ,LJterharck, Handbuch filr kiinstliche Holztrocknung, Leipzig 1943. 
Dr. ing. Dr. phil. F. Moll, Kiinstliche Holztrocknung, Berlin 1930. 
Ing. ·P .. \Varlimqnt, Das .kunstl-iche. Holztrocknen, Berlin 1927. 
Otto Graf, Karl Egner, Versuche ube'r die Eigenschaften der H61zer naeh 

der Trocknung, Berlin 1937. 

IZVADAK 

O suš e 'n jud r .v eta 

Sušenje drveta je sastavni deo prQizvodnog procesa od kojega u velikoj 
meri zaNisi, kako kakvoca, tako i količ:na i'zradjenih drvnih proizvoda. Kao 
proizvod žive 'organske prirode je drvo podvrgnuto ' štetnim uticaj:ima fizikalnog 
značaja kac i uništavajucem djetovanju organskog sveta. ' U oba primera značaj~u 
ulogu ima' voda, koja je u qrvetu. 



Osrednji problem sušenja je II dotoku vode iz unatrašnjosti drveta na po
vTš~nu - u difuziji. Brzina difuzije ov1sna je od mnogih činioca; ovo su pre 
svega vrsta, struktura i težina drveta, te tempera.tur.a~ pad tlaka, te pravae tok,l 
difuzije itd. Higroskopska sredstva ubrzavaju difuziju. Pokusi u tom pravcu 
dali su ' dobre rezultate. 

Intenzitet sušenja ne ~me da predje vre dn-os ti koje diktira difuzija. Povc
č~·,nje razlike u vlazi izmedju unutarnjih ivanjskih slojeva preko 'odredjene 
vrednosti ;ma za posledicu zakoT~nje i zagoršavanje, ~li čak potpuno uništenje 
tehničkih osobina drveta . 

Veštačko sušenje ima pored visok:h troškova mnoge prednos-ti pred pri· 
rodnim. Ali., osnovni uslov jeste temelj:to stručno znanje i odgovarajuce napntvc 
za sušenje. 

Veci deo današnjih sušiona jc gracijen, a da se pri tome nisu uzimali u obzir 
aerodinam:čki i telll1:čki zakoni što ima kac posled:cu nera.vnomemo krctanje 
zraka i osetne razlike u temperaturi. Nejednaki uslovi u raznim delovima sušionc 
uslovIjavaju mogucnost zakorenja, produžuju vreme sušenja i povisuju troškove 
p~oizvodnje. . 

RESUMč 

D u s 6 c h 'J. g ede s boi s 

L~ qualite et la qunntite des produ:ts de bojs dependent en grande partie 
des procedcs de .sechage. Le bois en tant que materiau d'origin~ vivantc est 
sujet aux inf1uences nocives de c'!,ractere phy&ique et aux divers o·rganismcs 
destrueteurs. Dans les dcux cas, un role preponderant est joue par J'eau contenllC 
dans le bois. 

Le probleme central du sechage consiste dans Ic passage de l'humidite des 
couches lnternes vers la surface - ce qu'on 'appclle la diffusion. La. vitesse de 
la d:ffusJ.on .d6pend d'un ~1ombre de facteurs dont les plus imp0'rtants sont 
l'esSenee, la structure et la densitč du bois, la temperature, la chute de la p[ession. 
la direction empruntee par la diffusion, etc. Les agents hygroscopiques accClel'cnt 
la diffusion, ce qui est prouve pa.r nombre · d'experiences qui ont donne de trl!S 
bons resultats. . 

L'intensitc du sechage ne doit pas depasser un certain degre diete par la 
vitesse dc la diffusion. Un trop grand eeart entrc le taux d'humidit6 des couches 
internes et celui des couehes superficielJes pwvoque lal , fo·rmatioll d'une couchc 
externe dure, dessechee (eouche de cementation), ce qui amoindr~t ou detruit 
meme completement les qualites technologiques du bois. 

Le scchage artiEeiel, bietl que plus OiH?reUX, pos.sede de nombreux avantages 
sur le s6ehage nature!. Cependant une eonnaissance approEondie du travail et 
un equipemcnt de scchu,ge modeni.e sont indIsp.ensables. 

Dans la eonstruetion de nos sechoirs actuels on n'a, dans la plupa.rt des cas. 
·tcnu aucun compte des lois aerodynamiques· et thermiques, ce qui a pour COI1-

s6quence une circulation de I'air inegale et' de grands eca'rts de temperature. 
L'inegalite. des conditions at~qspheriqu~s 4~ns l.es .. diyerses. p~rties du sechoir 
favorise la formation d;une eo"uehe de cementation, ralentit le sechage eteleve 
le prix de revient. 
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SLA VONSKI GOZD 
Ing. VLadislav Bel tra lU (Ljublj~na) 

Med mnogmn gozdniimi tipi Jugoslavije zavzema slavonski gozd pe>, 
sebno ru-esto. Slavonskemu gozdu daje pečat hrast dob (Quercus pedun
culata Ehrh.) kot njegova značilna drevesha vrsta. To so nižinski gozdovi 
na globokih, bogatih in svežih tleh rečnih naplavin Drave in Save, nad
morske višine med 80 in 100 m. Po večini so to poplavna področja obeh 
rek med Zagrebom in BeogradDrn. Še dve manjši pDvršini skoro pDvsem 
enakega gozdnega tipa najdemo. iiven tega pDdrDčja, in sicer Krakovski 
gozd pri Kostanjevici v Sloveniji,l velik okrni 700 ha in v nadmorski višini 
150 m, ter "Motovunski gozd, v zapadni Istri, v Dzki dolini reke Mirne pri 
Motovunu, v površini 1200 ha in v nadmDrski višini 20 m. 

To so. gOZdDvi, katerih hrastovina slovi po vsem svetu. SlavoI"lska 
hra.stovina . .. Š'e se najdejo v njihovem sklDPU 250-300 letni,' 150 cm 
debeli, orjaški hrasti, zadnji ostanki svojega rodu, v majhnill sestojih. 

Iz teh gozdnv so nekdanji graničarji, mejači turške Bosne, kot cesar
sko. »priznauje« za svojo krvavo' službo. avstro Dgrski mDnarhiji, imeli 
pravico. služnDsti lesa za sVDje dDmove in gospodarska poslopja in drva, 
gozdne paše živine ter paše svinj na hrastovem želodu. 

V prvi polovici 19. stoletj-:lJ so. imeli slavonski gozdovi še majhno tržno. 
vrednost. Zato. najdemo v teh časih vse hiše zgrajene izključno iz trajnega, 
Ddbranega hrastovega lesa, enako g.ospodarska poslopja, a tudi vsa pDlje
delska zemljišča so. bila ob poten. o·grajena z lesenimi plotovi, v katere 
so bile vložene debele in široke des-ke krasne hrastovine. Skoro vse to 
podrDčje je bila Vojna Krajina, glede administracije, sodstva in pro-svete 
podrejena vojaški upravi~ TakDj PD prehDdu VDjne Krajine iz vojne uprave 
v civilno. je Avstroogrska izq.ala leta 1871. DdlDČbD o Ddkupu ,servitutnih 
pravic bivših graničarjev do gozdov. GozdDve so razdelili PD vrednosti na 
dve polDvici, katerih je ena pripadla državi, druga pa ogromnim zadrugam 
svoje vrste, tako imenovanim imovnim občinam. I'Q1DVna občina je bila 
področje bivše polko-vnije, t. j. v ·ojaške upravne enDte, iz katere se je za 
časa Vojne Krajine rekrutiral graničarski polk. ImDvne Dbčine so. imele 
svoja gozdna gospodarstva, ki so. skrbela, da ' so njih upravičenci dobivali 
brezplačno predpisane kDličine drv, lesa in paše iz imovinskih gozdo-v. GD
ZdDVi imDvinskih Dbčin so bili v· precej dobro Drganizirani strDkovni upravi. 

Slavonski gozdovi so. bili torej razdeljeni v glavnem na državne in 
imDvinske s ' to.' razliko., da je velike strojene gDzdne komplekse prevzela 
država, medtem ko so. rohove gozdov, bliže vasem, 'in manjše gDzdne par-
cele dobile imovne občine. 2 . .'. 

I Vendar pa rastišča doba z belim ~abrom niso. omenjena le na Krakovski 
~ozd. Takih predelov je: v Slo'yeniji mnogo. Eno večjih naravnih območij se 
nahaja od -Slivnice pri Mariboru pa 90 Polj~an. Tu ' je človek v prepričanju. 
da je smreka bolj donosna:, ustvaril čiste smrekove sestDje, ki v prir~tku daleč 
zaostajajo. za prirastkom hrastavega gozda. Zato je _nujno vrniti na 'taka rastišČ3. 
naravne in bolj vredne j:!ozdDve. 

2 Sedaj pripadajo skDraj vsi gozdovi ljudski republiki Hrvatski ter avto
nomni pokrajini Vojvodini. 
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Slika l. 
); ižinski hrastovi gozdov; Hrvatske. Slavonije in. Srema (Orig.) 
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Slika 2. 
150 leten hrastov sestoj s podstojnimi ~abri v Krakovskem gozdu v Sloveniji. 
Tukaj je uveljavljeno. staro pravilo: krošnje na soncu, debla .v senci. korenine 

v svežih tleh (Foto: M, Mehora) 

To je bilo prvo razdobje v novejši zgodovini slavonskega gozda, ki je 
do takrat kril .le potrebe domačega prebivalstva. 

Okr{)g leta 1870. se je začelo izkoriščanje slavonske hrastovine. Doga 
za sode je proslavila Slavonij{). Francoski in angleški kapital sta našla 
bogato polje in sta v nekaj desetletjih odnesla neizmerna bogastva iz teh 
gozdov.' Leta 1920 je bilo na 127.000 ha površine enega dela posavskih 
g9zdov le še 6X nad 140 let starih sestojev, medtem ko je bilo 80% po
vršine pose.kane v letih 1860-192'0, a samo 14% v času 1820-1860. 

,Od leta 1899, da)je je žagan les zamenjal doga. Zaradi velikih dimen
zij, 'tine strukture in izredno lahke obdelave lesa je dosegla slavoD$ka 
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hrastovina nov, še večji sloves. Prsni premeri hrastov so dosegli 150 cm, 
njihova višma nad 40 m. Posamezna drevesa so dala po 40 m:! tehničnega 
lesa, adebla, 20 ID brez vej, niso bila redka. ~ 

Stari hrasti, še zmeraj zdravi,' čeprav suhih vrh-ov, so bili resd~ zreli 
za posek. Izredna hitrost iZkoriščanja teh go-zdov pa je; narekov,aja hitro 
sečnjo z ogromnim posekom, tudi po 2.000 ha in več venem predelu. Iz 
leta v leto so' se vrstile velike poseke druga poleg druge in .ustvarjale 
velikanske gozdne površine skoro iste starosti. Pri pomlajevanju gozda 
se je seveda dobro gledalo, da ostane hrast t.udi v bodočem sestaju glavna 
drevesna vrsta. 

Po prvi svetovni vojni nastopa nova doba v razvoju nižinskih gozdov. 
Kmalu po letu 1910. so opazili velika sušenja hrastovih go.zdov, in sicer 
v takem obsegu, . da so vzbudila zaskrbljenost tako gozdarskih kakor tudi 
gospodarskih krogov. Propadati so začeli skoro sami srednjedobni sestoji 
hrasta, medtem ko so se stari, 250-300 letni hrasti, od starosti že suhih 
vrhov, in mladi sestoji obdržali. Sušenje je zadelo pr.edvsem čiste hrastove 
sestoje. , 

Precej stalen gost nižinskih hrastovih gozdov Hrvatske in Slavonije 
je gobar (Lymantria dispar), čigar gos.enica do golega obrsti hrast, ostale 
listov ce pa v manjši· meri, razen jesena, ki ga sploh ne napada. Hrast še 
isto poletje požene druge liste, s čimer bi bil njegov obstoj zagoto-vljen, 
da ga kmalu nato ne napade pepelnica (Microsphaera alphitoides). Pepel
nica se je pojavila v · teh gozdih leta 1908. Ta gllvica prekrije s svojim 
micelijem vso površino hrastavega lista. Ob močnem napadu . pepelnice 
nežni mladi hrastov! listi propadejo in hrast ob izgubi dvojnih listov veni 
vegetacijski dobi seveda zelo ~labi. Po takih zaporednih napadih 'gobarja 
in pepelnice je redno sledilo tudi sušenje hrastovih sestojev. 

Kaj je vzrok temu sušenju ? \ 

Ko iščemo vzrok novim pojavom, navadno gledamo v daljavo in ne 
opazimo tega, kar je neposredno pred nami. Tako je nastalo naenkrat 
mnogo različnih mnenj o vzrokih propadanja hrastov. Govorilo in pisalo 
se je o obeh škodIjivcih, o izčrf)anosti (o podzoliranju) tal, o poplavah 
v nižinskem področju in škodljivosti zastajajočih vod, ter celo· o izrajanju 
(degeneraciji) slavonskega hrasta. 

Zakaj niso v prvi vrsti podlegli najstarejši hrasti in mladi, do 30 letni 
sestoji? Zakaj so propadli ravno srednjedobni? 

Najmlajši, podobno kakor najstarejši sestoji so bili po večini taki, 
kakor jih je ·odgojila na·rava in so bili zato življenjsko tudi odporni ter jim 
nezgode· niso mogle do živega. Mladi sestoji so bili v mladosti mešaru, polni 
vsakovrstnega drevja, ki ga je poleg naravno pomlajenega ali umetno po
.sajenega hrasta narava sama dodala z naletom semena s pomočjo vetra 
.ali poplav. To so bile prime~L jesena, gabra, lipe, · topola, vrbe, bresta, je1še 
in rrra-klena:'Stari gozdovi so zrasli v naravnih razmerah. 'Ob svojem tristo
letnem jubileju so šteli nekaj manj kakor 100 hrastov na bektar, poleg 
bolj redkih ostalih drevesnih vrst, ki niso take trajnosti kakor hrast. V 
takih ~ sestojih prevladuje ob visoki starosti hrast. 
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Slika 3. '\ 

300 letne dobove orjake ocenjUjejO pred sečnjo za -razne sortimente - Posavje 
(Foto: S. Kolarovi6) 
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Nasprotno pa so gozdovi, v katerih so ljudje že izvajali svoje goji
tven~ ukrepe, redčenja, ~9~bili svoj nai',av·t:li izgled. V siavonskem gozdu 
so od narave zastopane svetlobne (vrba, topol, jesen, jelša, hrast) in senčne 
vrste (brest, lipa, maklen, gaber, bukev). Naloga senč11pl vrst je, da s 
svojo spodnjo etažo varujejo tla in čistijo debla svetlobnih VI\st od vej. 
Na podlagi računa o najvišji zemljiščni renti, ne oziraje se na naravne 
zakone gojenja gozdov, je večina gozdarjev od bogate gozdne skupnosti 

. hotela ustvariti nenaraven, rentabilen, čist hrastov gozd. Redčenja so izva
jali v smislu gojenja čistih smrekovih sestojev, z iszsekavanjem spodnje 
etaže (nizkim redčenjem) , s preganjanjem vsega, kar ni bilo hr'ast. Iz 
gornjega sklepa krošenj so odkazovali le napol suha hrastova drevesa, 
Nemogoče si je bilo tedaj zamisliti, da bi se v preredčenju moglo vzeti 
lepo hrastovo drevo po načelu visokega preredčenja. Na splošno so bili 
imovins·ki gozdovi pravilneje negovani kakor državni, čeprav so v mno·gih 
gozdih izsekali spodnji sestoj za drva svojim upravičencem. Tako so z 
napačnim načinom · redčenja nastali srednjedobni, čisti hrastovi sestoji, 

. kakršni v Slavoniji od na,raVe prej nikdar niso obstojali. Tako je bilo bio· 
loško ravnotežje slavonskega gozda v temeljih porušeno. Tla so postala 
revna, ker so izginili njegovi čuvarji in redniki (gaber, klen, lipa). Na. 
nezavarovanih tleh je skozi redke hrastove krošnje zaigrala svetloba. Na 
svetlobo je udarila trava. Go-veje črede so se pasle na travnatih tleh in 
teptale ter zbi1e prej rahlo gozdIlo prst. Zbita tla, deloma izpostavljena 
poletnemu soncu in vetru so postala mrva, brez faune in mikroflore. Za· 
radi napačnih redčenj so se talne razmere m,očno posl~bšale in nudile 
hrastom slabe pog.oje za njihovo rast. Povsem naravno je, da so se morale 
pojaviti katastrofe, ko se je za gobarjevimi gosenicami pojavila še pe
pelnica. 

Ista usoda je doletela tudi čiste hrastove sestoje, ki so nastali na 
površinah nekdanjega gozdno-poljskega gospodarjenja. Ing. Lj. Markovic 
in ing. M. Manojlovic s svojo razpravo »Sušenje hrasta v gozdih Hrvatsk~ 
in Slavonije« leta 1929. med prvimi dokazujeta, da je glavni vzrok sušenja. 
hrastovih sestojev v nepravilnem ravnanju z gozdom. Zahtevata, naj se 
hrast vzgaja na naraven način, ki njemu ustreza in ki je popolnoma na
spr.oten dotedanjemu načinu nizkega redčenja. Ob uporabi visokega red
čenja in ob varovanju načela mešanega gozda bo g.ozd odpornejši proti 
naravnim nezgodam. Težko je bilo ovreči krivo naziranje o pravilnosti 
hrastovih rp.onokultur,vendar je to mišljenje prodrlo v teku 10 let. 

~e. slavonski gozdar, pisatelj beletrist, Josip E:<>zarac, osebni znanec 
velikega Morozovat je jasno izražal svoje pravilno gledanje na biološko 
skupnost slavonskega gozda, Razen mnogih, čisto strokovnih razprav do
kazuje to tudi njego-va literarna črtica iz . leta 1888. »Slavonski gozd«: 

»Kdor je le enkrat bil v tem našem starem gozdu, z onim visokim. 
drevjem, čistim in visokim, kakor bi bilo vlito, ga ne more nikdar več, 
pozabiti. Tu se dvigajo orjaški hrasti sivkastega 1uba, izrezanih ravnih 
brazd, ki tečejo vzdolž celega 20 m visok~ga debla z močno, široko krošnjo, 
ki ga je ovila kakor postavnega junaka kučma. Ponosno se vrstijo ' drug 
ob drugem kakor koščati vojaki graničarji, a iz vsega njihovega pojava 
vidiš, da so silni orjaki, da kljubujejo burji in streli, da so najmočnejši 
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in najbolj plemeniti v svojem cars tvu in plemenu... Kjer so tla malo 
bolj vlažna, se je vzpel vitki, svetli jesen, z belim, drobno vezenim. 1 uba m., 
malo povitega debla, ki mu je na vrh sedla pro.zorna krošnjaJ kakor paj
čolan na obrazu krasotice ... Ponekod se je vzpel tudi črni brest, raven 
kakor prst, drobnih povešenih vej, vedno nekam mrk in slabe volje, pravi 
črnogled in potuhnjenec .. , Ta tri drevesa se med seboj borijo za, prvenstvo 
glede ogromnosti in velikosti. Tu je močnejši hrast, tam jesen in brest. 
Oni so isto, kar sta lev in tiger v živalskem kraljestvu.... A pod nje in 
med nje so se .vrinili gabn in makleni, vejnati,' grčavi, prave spake ... po
mislil bi, da vidiš grbastega slugo, kako povezuje in amata noge sv.ojemu 
gospodarju, da mu ne ozebejo. To so gozdni parije, suŽnji, ki' S0' tukaj samo 
zato, da branijo in popravljajo tla visokemu hrastu, ki ošaben nima, časa, 
da se še za to pobriga' ... «. 

Pol stoletja 'je preteklo, preden so pravilni Kozarčevi pogledi na sla
vonski gozd dobili splošno priznanje. 

Obdobje 1918--1941 je za slavonski gozd v marsičem revolucionarno. 
Za tehnično uporabo prej malo cenjene ali celo nesposobne drevesne vrste 

. večine njegovih listavcev so pridobile na vrednosti. Mehki listavci so postali 

OPI imaina lega za hrast in sen.čne vrste : bukev 
(,' najvišjih legah), lipa, gaber, klen, brest in 
beli icsen kot primes. V ml a dosti SO bili tu tudi 

tOf)o \i. Spodnja eta~a je dobro razvi' ;c , 

Slika: 4. 

Svetobne vrste: be
li jesen, ICj,oli , ,'r
ba, V višjih legah 
hrast in brest. V 
mladosti je bila tu 
tl!di čTnn iel~a, 
Bh:z spodnje etaže. 

Do jesenj stagnira
joča voda : beli topol 
nizke rastl. iva, mo č -

virsKe tra "e. 

Profil naravnega src-dnjedobnega. go·zda med ~.gredo« in »baro« (višjo in nIZJO 

lego) v poplavnem področju. Hrast je zastopan skoro v vsem prbfilu; z v:šje 
lege se vrstijo na nižje lege in se med seboj prepletajo: bukev, lipa, f;!aber, klen, 
divje sadno drevje, brest , tatarski j9:vor, beli jesen, črna jelš3.,. topol in vrba (Orig,) 

Slikn S. 
Sestoj z nadrasEmi topoli pred prvim redčenjem. Ob prvem redčenju nad 20 let 
starega sestaja pLoeremo tudi debele košate topole (1), ki fh pred sečnjo okle
st:mo. Tanke t o-pole (2) pustimo do drugega .redčenja. 'Topoli dajo prvi večji 
donos ..- V sestojih kjer so bili ob pril iki . čiščenja topoli jzsckani, so koristi prvih' 

redčenj znetno manjše (Ori.g,) 
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zelo iskani za vžigalice in furnir. Hrast je do:živel katastrofalno sušenje 
na velikih površinah. Holandska bolezen (Ceratostoi:nella ulmi) je na
padla brest. Po opazovanjih ing. Lj. Markovica in ing. T. Djurdjica od 
leta 1927. naprej ga je izredno naglo uničevala in skoro popolnoma iz
trebila. Slavonski gozd je nepobitno pokazal, kako: je šablonski račun o 
rentabilnosti hrastovega gozda, uporabljen na tak protinaraven način, po
vzročil narodnemu gosp-odarstvu neprecenljivo izgubo. Mnogo milijonov 
kubičnih metr,O;v hrastovine je izgubilo s tem sušenjem na vrednosti in na 
prirastku. V tem času so bile tudi velike poplave Save z dolgotrajnim za
stajanjem vode v nižjih predelih, kar je slabo vplivalo na gozdna tla. Po 
letu 1930. so' bili zgrajeni ob Savi veliki, dolgi nasipi za varstvo pred 
poplavami. Vodne zadruge so z velikimi notranjimi prekopi osušile nižje 
predele kmetijskih zemljišč. Enako so tudi mnoge gozdne uprave izsušile 
milOgo depresij v gozdovih, tako imenovane »bare«. Obrambni nasipi in 
odvodni kanali so znižali gladino talne vode v gozdih. Večkrat zapored 
so si sledila suha poletja. Vsi ti pojavi so neugodno vplivali na zdravstveno 
stanje gozdov, vendar je prišlo do večjega sušenja šele s pojav,om pepel
nice. Izkazalo se je, da so bili mešani gozdni sestoji v manjši meri deležni 
napado\! gobarja in pepelnice in da so te napade tudi laže preboleli kakor 
čisti hrasto vi sestoji. 

Entomolog dr. Ž. Kovačevic meni, da je pqstal gobar pri nas mono.fag, 
t. j. da se je specializiral skoro izključno za hrast, medtem ko napada. 
ostale drevesne vrste le v sili. V pojavu gobarja ni prave vremenske zako
nitosti. Nastopa nepravilno in ne povsod ob istem času. Zaradi te neza
konitosti je borba proti njemu težka. Zdi se, da ima svoja stalna, še neugo
tovljena žarišča, iz katerih prehaja po nekaj letih mirovanja v gradacije 
in kulminacije. Ta gobar je po vsem videzu naša domača, endemična sl2.
vonska vrsta. 

Vse dotlej se je borba proti gobarju omejevala le na uničevanje nje
govih jajčec, ki so jih sttugali z jeklenimi ščetkami na tla ali v posodo (in 
potem sežigali) , ali pa premazovali njegovo zalego s katranom in petro
lejem. Gobarjev metulj odlaga jajčeca na debla, po večini do 7 mvisoko 
nad zemljo. Vendar tudi oni del zalege, ki ga nad 7 m višine ni mogoče 
doseči in premazati s petrolejem, zadostuje, da se škodljivec ob nastopa
joči gradaciji razmnoži (gnezdo vsebuje tudi 500-1000 jajčec) v taki meri, 
da njegovi metulji tudi visoko v krošnjah obIožijo veje s svojo zalego. Tedaj 
je uspeh tega načina borbe izključen in je želeti le, da pride čimprej do 
kulminacije, ki ji takoj nato sledi padec v minumum. Nepopolno čiščenje 
gobarja pomeni zavlačevanje kulminacije in še večjo škodo zaradi podalj
šanega brstenja gozda za eno ali dve leti. Značilno je, da qO prej po. večini 
podvzemali ukrepe proti gobarju šele, ko je že nastopila njegova gradacija, 
t. j. ko je bilo že prepozno. 

~e pred desetletjem so proti gobarju poskusili zameglitev gozda z arze
novimi preparati. Ostalo je le pri poskusih. Uporaba tega ' strupenega sred
stva na velikih površinah lahko povzroči uničenje vse faune v gozdu, po
sebno ptic. Težko je predvideti, kakšne .nepopravljive posledice bi mogle 
nastati z nasilnim uničenjem biocenoze na velikih strnjenih površinah. 
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Slika 6. 
Noyozgrajena avtomobilska cesta Za!:!rcb-Beograd . je prebila skOZi slavonski 
gozd zanimive preseke. 40 letni mešani sestoj ob Spačvi pri Vinkovcih (Foto: 

V. Beltram) 

Zamisel dr. Kovače~ica, iskati gobarja ob času njegovega mmlma v 
njegovih doslej neznanih žariščih t~r tam skušati uničiti ga z vsemi mo
gočimi sredstvi, je brez dvoma pravilna. Sovražnika je treba spoznati in 
poiskati takrat, ko je najšibkejši in preden preide v napad. Leta 1948. so 
v ta namen ustanovili postaje za opazovanje in zasledovanje gobarjevih 
žarišč. Tega letal je bilo do temelja ogoljeno okrog 200.000 ha gozdov Sla
vonije, Hrvatske, severne Bosne in zapadne Srbije ter ogromno sadovnja
kov, največ češpljevih nasadov v teh predelih. Napad je bil tako obsežen 
in močan, kakor ga sploh še ne pomnimo. J 

Uporaba domačega preparata DDT s prašenjem z avioni je dala .v letih 
194:8 in 1949 odličen uspeh. Toplokrvna gozdna favna pri tej akciji ni bila 
prizadeta. Ugotovljeno pa je bilo, da tudi ostali gozdni mrčes ni doživel 
popolnega uničenja, čeprav so posamezne vrste utrpele večjo ali manjšo 
škodo. 

Razen tega pa se lotevajo naši strokovnjaki in znanstveniki za nas 
popolnoma novih načino'v zatiranja gobarja z biološkimi met·odami. 

S slavonskih gozdih žive tri važne kategorije zajedavcev in roparjev, 
smrtnih sovražnikov gobarja. 

a) 2-3 mm velika osica (Anastatus dispar)' polaga svoja :jajčeca v 
sveža gobarjeva jajčec:a. Kmalu nato se v gobarjevem jajčecu razvije ličinka 
osice, potem buba in šele kot po.polnoma razvita osica se pojavi na beli dan 
Anastatus, prav v času, ko metuljica gobarja polaga nova jajčeca. Skoro 
vse življenje, leto dni, preživi osica v jajčecu gobarja, ki ga zapusti le zato, 
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da napade nova gobarjeva jajčeca in nato pogine. Ugotovljeno je, da so. 
gobarjeva legla včasih tudi nad 60% napadena po osici. Osica' ne more sle
diti z enako hitrostjo g.oba.rju, kakor se ta širi, zato ra jo moremo v jajče
cih prenašati tja, kjer vemo, da je potrebna., ali kjer se trenutno še ni 
pojavila. 

b) Druga skupina zajedavcev so muhe goseničarke (Tahinae), močno 
podobne velikim mesarskim muham.. Nekatere vrste tahin polag'ajo svoja 
jajčeca na gosenice, druge pa jih vbadajo 'v gosenična telesa. Preden gose
nica popolnoma odraste, se v njenem živem telesu razvije ličinka tahine, 
ki ob dosegu popolnega razvoja predere gosenico in se spusti plitvo v 
zemljo, kjer se zabubi, da bi v tej obliki prezimila. Naslednjo pomlad bi iz 
nje vzletela koristna muha. Toda to premnogokrat preprečijo svinje, ki 
na paši po gozdu rijejo 'Po tleh in pojedo vse tahine, ki. jim pridejo pod 
zob in ki so velikosti- fižola. Predrta .gosenica seveda pogine. 

c) Tretja je skupina roparjev. Med njimi je velik hrošč kOiVinaSte 
barve, večji od majskega hrO'šča, . imenovan muškatnik, ker diši po muškatu 
(Calosoma sycophanta). Hrošč in ličinka muškatnika'. napadata gosenice 
'gobarja pa tudi bube, jih preščipneta, posrkata nekaj soka in lovita nove 
žrtve. Muškatnika je včasih kot listja in trave in je v tem oziru važen 
zatiralec gobarja. 

Te tri skupine naših zaveznikov v borbi proti gobarju so preučili in 
preizkusili Amerikanci s polnim uspehom. Uvažali so jih v Ameriko celo iz 
naših gozdov, ker jih prej tam ni bilo, kakor včasih tudi gobarja ne. 

S tem, da gojimo, ščitimo in razširjamo gobarjeve naravne sovražnike, 
ga bomo ob uporabi ostalih tehničnih sredstev lah~o in z gotovostjo držali 
v šahu. Z uničenjem gobarjevih jajčec, ki so bila tudi nad 60% zajedena 
z osico, smo pa bolj zatirali svoje naravne zaveznike kakor samega škorl
ljivca. Prav tako se ne sme več dovoljevati, da bi svinje na paši uničevale 
tahine. . 

Leta 1943. je gosenica zlatorltke (Nygmia phaeorrhO'ea), dotlej glavni 
gost slavonskih sadovnjakov, nenavadno· močno napadla tudi hrasto ve 
gozdove. Slavonski gozd je v zadnjem času postal resno ogrožen od vseh 
vrst gosenic in skrajni čas je bil, da se jima je gozdarstvo nove Jugoslavije 
odločno postavilo po robu. Ob razumevanjll . ljudske oblasti je to tudi mo
goče izvršiti. Gobar se od časa do časa pokaže tudi v Bosni, Srbiji in Ma
kedoniji ter na primorski makiji, toda brez katastrofalnih posledic. 

Že v času 1918-1941 se je večkrat pojavila trditev, da so se vremen
ske razmere v področju nižinskih gozdov spremeni.le, da so narasle srednje 
letne temperature in zavladale suše, kakršnih prej ni bilo. 

Dr. Zlatko Vajda je' v temeljito obdelani raz.pravi »Vpliv klimats·kih 
l;:olebanj na sušenje hrastovih posavskih in spodnjepodravsk.ih nižinskih 
g0zdov« dokazal pravilnost trditve. 

Zbral je meteorološke podatke za temperature, padavine in zračni tlak 
zadnjih dveh period po 37 let in sicer 1872-1908 (doba pred sušenjem 
hrasta) ter 1909-1945 (doba sušehja hrasta) in jih primerjal med seboj. 
Ugotovil je, da so zime in pomladi v drugi periodi postale toplejše. Kole
banja temperature z ozirom na srednjo yrednost so v drugem razdobju 
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močnejša .. Posebno poletni meseci so bili za cele 3~ C toplejši od nji.hove 
srednje temperature. Sicer se je sama srednja letna temperatura v 1909 do 
1945 le za 0,4 0 C povečala od ·one v 1872-1908. V srednjih letnih ,padavinah 
-obeh razdobij tudi ni razlike. Zato pa so kolebanja srednjih mesečnih pa-
-davin zelo velika. Sledilo si je več suhih poletij zapovrstjo. Podobno so se 
povečali ekstremi zračnega tlaka. Pri čistih hrastovih sestojih brez spodnje 
,etaže se je vpliv suše močneje uveljavil. Bolj suha in topla poletja pa so 
ugodno vplivala na razvoj in grada'Cije gobarja in pepelnice. Enako je to 
imelo ugoden vpliv na razvoj ostalih škodljivcev, kakor Agrillus biguttatus, 
Cerambyx cerdo, Nymia phaeo'rrhaea in Armillaria menea, ki pa pri pro
padanju hrasta nimajo tako velike vloge kakor gobar in pepelnica. 

Pod pojmom slavonskega gozda se navadno porajajo slike hrastov in 
gozdov. V resnici' je slavonski go.zd pester in bogat vsakovrstnih dreves, 
kakor le malokatera gozdna združ.ba. Vse višje lege ravnice je kmetijstvo 
že davno izkrčilo za svoje namene. Gozdu so ostala le tista področja, ki so 
bila izpostavljeria nevarnostim poplav. Teren je sicer ravnica, ki pa od na· 
rave ni popolnoma iznivelirana. Kakor se na· terenu menjavajo »,grede« in 
»bare«, .prav tako se menjava tudi slika gozda. Tudi grede So sicer bile 
ogrožene od rečnih poplav, toda z njih se je voda navadno hitro odtekla, 
bare pa so navadno ostale zalite z vodo od pomladi do pozne jeseni. Včasih 
je višinska razlika med baro in gredo samo 6'0-100 cm, včasih pa tudi 
manj. Posamezne vrste gozdnega drevja najlepše kažejo to višinsko razliko, 
ker vsaka vrsta ~bira svojo optimalno lego glede na talno vodo. 

Stara praksa pomlajanja gozdov je bila preprosta in dobra. V starem 
.sestoju se je navadno pasla goveja živina. Nekaj let pred posekom starih 
hrastov so izsekali ostale drevesne vrste, da ne bi s svojim semenom za
pleveli1e tal. Ob dobrem· obrodu želoda je bila: paša živine prepovedana. 
Kakor je prvi črvivi želod padal z dreves, so pustili pod stare hraste svinje, 
da ta želod poberejo in iskaje gliste prerujejo tla. To, je bila dobra in ce
nena priprava tal za pomladitev. Hrast je nato· zaplodil tla pod seboj z 
.zdravim želodom. Morebitne praznine so naknadno še spopolnili S saditvijo 
žel-oda pod motiko, nakar so čez nekaj let posekali suatI'e hraste. Vse ostale 
drevesne vrste z lahkim semenom pa sta veter in poplavna voda zanesla iz 
bližnjega in daljnega .sosedstva. Hrast, ki je v začetku jako počasne rasti, 
je na ta način dobil nekaj let prednost pred ostalimi vrstami. Edina skrb 
upravitelja je bila, da ne dopusti poganjkom iz panjev ali topolom, da za
·nušijo mladi naraščaj. Po potrebi se je izvajalo čiščenje v pomoč mladim 
hrastom. 

Hrast, čeprav svetlobna vrsta, prenaša v' mladosti precej močno zasen
,čenje, pozneje pa zahteva mnogo svetlobe. Hdlst, ki je bil od sosedov po
,tlačen ali močno stisnjen, si kljub osvoboditvi težko opomore. S pravočas
nimi visokimi redčenji uravnavamo zmes drevesnih vrst. Glavna zahteva 
redčenja je: hrasti naj imajo svobodno, nestisnjeno krošnjo, spodnja etaža 
pa naj varuje tla pred svetlobo in '.izsušitvijo ter naj ohranja debla gornje 
etaže v senci. Nobene drevesne vrste ne prištevam O več v manj vredno in 
ni namen redčenja iztrebiti nekatere drevesne vrste, marveč pomagati v 
razvoju tehnično lepim in sposobnim drevesom mešanega gozda. 
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Zredčenjem dovajamo spodnjemu sestoju dovolj potrebne svetlobe 
sicer'bi biJa spodnja drevesa marsikje lahko ogrožena, n. pr .. na bolj vlažnih 
tleh gaber kot spodnji sestoj lahko propade, če nm ne poskrbimo za potrebno 
svetlobo z odpiranjem gornjega sklepa. Če spodnjo etažo naglo izsekamo, 
'Se hrastom začnejo sušiti vrhovi, debla poganjajo pod svojimi siarimi kro
·nami nove poganjke, tla se zaplevelijo in slabijo. 

Tehnična zrelost jesena je navadl~o pri 80 letih, 40-60 cm prsnega 
premera, nato, el"astičnost njegova lesa popušča. Hrast pa je navadn:o zrel 

S!:ka 7. 
V sestoju se jasno odražajo posamezni močnejš; hrasti. Redčenje v z~ornjem in 

s.podnjem sestoju. - . že davno nu ino potrebnO' - ni bilo izvršena 
(Foto: V. Beltram) 

šele s 140 leti, ko njegov premer doseže tudi do 100 cm in ko njegovi hlodi 
ne pokajo več tako zelo po dolžini. Ostale drevesne vrste lahko izkoristimo 
v teku redčenja. Beli in črni topol nam že pr.i prvih redčenjih dasta lepe 
hlode. Zato že pri čiščenju puščamo posamezne lepe, vitke topole brez 
škode do prvih redčenj. Redke topolove krošnje ne zastirajo preveč ostalega 
drevja, ki lahko prenaša njihovo polsenco. 
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Skozi vse življenje je hrast potre-ben varstva podstojnih senčnih vrst: 
ma.klena, gabra, bukve, lipe. Na spodnji sestoj moramo prav tako dobro 
paziti kakor na sestoj gornje etaž'e, v katerega spadajo v glavnem hrast, 
jesen, brest. 

. Pri redčenju ne more biti šablone in togega pravila., ker se slika v 
slavonskem gozdu menja ob vsakem koraku, kakor se tudi relief terena 
menja. 

Po letu 1930. so bili na področju nižinskih gozdov zgrajeni ogromni 
nasipi, ki ščitijo obširne ravnice Posavja velikih poplav. Izvršena je bila 
tudi kanalizacija gozdnih predelov" kjer je prej dolgo v jesen stala voda, 
tako da tam niti vrba ni mogla uspevati. Z nasipi in prekopi so bili ustvar
jeni novi pogoji za kmetijsko proizvodnjo na tleh, ki prej niso bila spo
sobna niti za gojenje gozdov. Meliorativna dela se nadaljujejo in korenito 
spreminjajo boniteto tal. Na ta način se samo po sebi poraja vprašanje 
odvzema dela gozdne površine za kmetijsko proizv:odnjo. Na drugi strani pa 
se zaradi izsušitve gozdnih tal popolnoma menja biocenoza slavonskega 
gozda. Vrste, ki so doslej uspevale le na gredi, se sedaj lahko spuščajo 
v bivše bare. Spodnji sestoj bukve, gabra, maklena in' lipe bo mogoče in 
tudi potrebno vpeljati v čiste srednjedobne sestoje hrasta in jesena, da bi 
se tako popravila kakovost tal. . -

Splošna slika slavonskega gozda se menja iz temelja pod vplivom zu
nanjih okolnosti in naloga gozdarstva- je, da mu s potrebnimi gojitvenimi 
ukrepi pomore ob tej veliki spremembi, ki bi sicer lahko izzvala težke 
potrese. 

IZVA~AK 

Slavonska šuma 

Slavonska šuma je šarena biljna zajednica. čiji najznačajniji pretstavnik je 
hrast Južnjak (Qu , pedunculata). Dok je ranijc hrastovina u gla.vnom podmirivIlla 
skaro samo potrebe domačeg narnda, od 1870 godine počela' je, preradjcna u 
dužicu, da igra na. sv jetskom tržištu veliku ulogu. U XX vijeku piljena roba 
i furnir proširili su njezin glas. Sa 1909 godinom počela su velika sušenja slavon
skih hrastova, kao pos\jedica zajedničkih napada gubara, (Lymantria dispar) i 
pepelnic0 (Microsphaera alphitoides). Od toga su se osuš:Ie velike površine čistih 
hrastovih sastojina, pretežno srednje starosti. Polazeci u gajenju šuma isključivo 
sa račun~t rentabiliteta, jz sa.stojina su još ranije: bile uklonjenc ostale vrste drveča. 
u prvom redu grab (Cn.rp:nus betulus), 'lipa (Tilia grandifoIia), klen (Acer cam
pestre) itd. Time 'je jako poremecena prirodna biljna zajednica i biološka otpor
nost -slavonske šume oslabljena. Tako je slavonska šuma proiivljavala i još uvijek 
proživljuje teškc potrese. Brest (U. campestris) nestaje od holandske bolesti 
(Ceratostomella ulmi), Napada je. j nadalje gubar, za čije uspješno suzbijanje 
najviše , nade davaju biološke metode, u ' srži oprečne do.sadanjem primitivnom 
načinu borbe protiv ovog štetnika. Iza' godine 1930 ' sagradjeni su ogromni nasipi 
duž rUeke Save za odbranu od poplave. U svrhu poJjoprivrednog iskorištavanjll. 
izgradjene su ' kanalizacije nižih terena, nekadanjih bam, iz kojih je' ,,"oda istekla. 
T:me je opa.la i razina podzemne vode. Nestalo je razlike izmedju nižih i viših 
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položaja terena. Takvn razlika, često samo 60.-100. cm, dok je t'eren bio izlo~en 
poplavama, igrala je presudnu ulogu u sastavu slavonske šume, Danas je teren 
isušen i zašticen od poplava te su uslovi za šumu gotovo svudu' jednak~, Mikro
reljef tla izgubio je svoj raniji značaj , Sada je moguce ali i potrebno, da se u n:žc 
predele uvede podstojna sastojina, gdje ranije zbog prevelike vlage nije uspi je

va'la. U velikoj preobrazbi, koju doživljuje slavonska šuma, potrebna joj je plina 
pomoc šumara uzgajivača. 

SUMMARY 

The Slavonian Forets 

The Slavonian forest js· a variegated plant association the most characte
ristic representant o·f which is the oak (Qu. ·pedunculata:). In ear1ier times these 
oak forests wcre only exploit'ed to covcr the needs of the home population but 
since 1878 the Slavonian oak timber begall to play an important part on the 
world market. In the 20th century its reputa.tion was still raisin~. \Vith 190.9 aS 

a con.sequencc o.f combincd attaks of »Lymantria d:spn.T«( and »Mieros·pha~ra 
alplritoidesc the Sluvoninn ouk forests beg·:m to decay, and large areas of pure 
oak trees, most1y in their middle age, were destroyed, 

As the rentabi1ity was the leading principle in the forest economy, oth~r 
kinds of trees were alrcady ca.rlier eliminated, especia.lly the Carpinus betulus. 
Tilia grandifolia., Acer campestre, etc. By th.is the natural plant associa:tion was 
greatly disturbed, and the bio'logicalresistence weakenerl. Some attaks of diseases. 
as the Ceratostomel1a ulmi. by \vieh the ulma campestris is being eliminated, 
and LymaJltri:a. dispar are stili continuing, for the combating of which: most hopc 
eomes from the bi·ologi.ca1 methods tQoroughly dHferent from . .the ones in use 
tin now. By these diseases ·and by unrational eliminating of othex: kinds of trees 
the Slavonian forests were formidably hit' ~md are stili cndangered. 

Sinee 1930 .large dams have been built <1·long the river Sava for defence fro!n 
inundations, and fOlr agricu1tural purposes drainage has been made in the lower 

. ma,rshy grounds from whieh the \vater \Vas dra:ned. This ca used the ground 
water ta.ble to falI. The differenee between high and low grounds ",hieh is now 
e1iminated and ",hieh, when the lands were exp-osed to· inunda~ions, \Vas of ten 
only 60-100 cm, greatly influenced the composition of the Slavonian forest. The 
grounds beeing nowadays· drained and defenced aga:,nst inundations, the na,tural 
eonditions to fOTest are rather the same in all areas. The Microrelief of the 
ground lost its earlier character. There is n~w not only ·a possibility. but also 
a necessity thut in the lower areas under the higher trees alsn lower growing 
plants should be introduced where earlier. by too great moisture, they were 
hrndred to devdop. In the great transformation now taking place in the S.lavonian 
forest it is necess:aifY that ·all forest experts contribute their efforts. 

ORGANIZIRAJMO PRAVILNO NABIRANJE· SEMENJA 
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PRISPEVEK I{ ANALIZI DONOSNIH TABLIC 
Dr. ing. Rudolf Pip a n (Ljubljana) 

I. SPLOŠNE PRIPOMBE 

V letih 1946. in 1947. so izšle v treh knjižicah tablice, ki so prve go
zdarske donosne tablice v slovenskem jeziku ter imajo drugačno obliko in 
so sestavljene po drugačnih nače}ih kakpr znane tabIi~e nemških in drugih 
tujih znanih avtorjev.1 Ing. sušteršič poudarja v uvodu k prvi knjižici 
(str. 28), da pripada avtorstvo o' zasnovi te nove metode pokojnemu go
zdarju Josipu Goedererju. 

Tablice so bile na kratkO' omenjene in komentirane v Gozdarskem 
vestniku, t-oq.a podrobnejše jih ni doslej še nikdo analiziral. 

Avtor je podaJ. poljudno navodilo k vsaki knjižici zgoraj navedenih 
, tablic, vendar nikjer ne govori o tem, kje in kako je zbral osnovne podatke, 

kako je prišel do številčnih podatkov, ki jih nav.aja, in o notranji pove
zanosti teh podatkov. -Ta O'ko,lnost zelo otežuje analizo p.a tudi pravilno 
uporabo tablic. Mnogi gozdarski str-okovnjaki jih danes uporabljajo, čeprav 
se ne zavedajo, da so sesta:vljene na bistveno drugačnih teoretičnih osno
vah, kako-r n. pr. razne nemške donosne tablice za enodobne čiste sestoje 
posameznih drevesnih vrst. 

D~ bi se izognili raznim napakam, ki nastaja;jo zaradi nepravilne ali 
pa ne dopustne uporabe teh tablic, je potrebno, da nekoliko podrobneje 
razpravljamo o tem važnem vprašanju. 

Bistvena .značilnost teh tablic je v tem., da je avto·r zavr.gel starost 
sestoja kot osnovni indikator. Starost posame·znega; drevesa ali pa tudi 
celega sestoja je tisti osnovni taksacijski podatek, ki ga je najteže pravilno 

' -ugotoviti, dokler drevo ali sestoj ni posekan. Na drevjuJ kakor stoji v 
gozdu, se od zunaj ne da natančno določiti, koliko je starO'. Drevje enakega 
premera more imeti zelo različno starost, ki jo na posekanem drevju ugo
tovimo s štetjem letnic odnosno branik. Ako preučujemo starost celega 
sestoja, tedaj pog-ostoma ugoto·vimo, da rastejo v istem sestoju drugo 
poleg drugega dreves.a zelo različnih starosti. Kako naj torej odgovorimo 
na vprašanje: Koliko je star ta goza? 

Dendrometrija in znanost o urejanju gozdov sta sicer izdelali teore
tično popolnoma neoporečne metode, kako se izračuna srednja starost 
sestojev, toda če bi se v praksi ravnali po teh navodilih, bi to zahtevalo 
ogromno dela in stroško~. Zato so v praksi ' navadno· precej površno ugo
tavljali srednje starosti sestojev in so na temelju tako površno ugotov-

1 Ing. Mirko Š LI š ter š ič : Tablice za določanje zalo~e sestojev Pq oku
larni cenitvi debelinskih razredov, Ljubljana 1946, založil avtor. 

Ing. Mirko Š u š ter š j č : Tablice za enomenle sestoje smreke, jelke, bora, 
bukve in deblovnice, Ljubljana 1946, založil avtor. 

Ing. Mirko si uš ter š ič: Tablice za. prebira'lni gozd in njegovo normali
zacijo, Ljubljana 1947, založil avtor. 

V tej razpravici obravnavamo le vsebino prvih dveh donosnih tablic. Tablic.e 
za prebiralni gozd so še -po.sebnu Zanil;)ive in o njih bomo ra'zpravljaii obširneje 
ob drugi priložnosti. 
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ljenih podatkov delali zaključke, ki so bili seveda dostikrat napacm In 

š.kodljivi. Zato je popolnoma pravilno, da se pri donosnih tablicah kot 
i~odišče jemlje prsni premer, ki ga lahko merimo s poljubno natančnostjo. 

Naša naloga v tej razpravici je, da sledimo avtorja na njegovi poti, 
kako je na podlagi debelinskih ra:zredov zgradil svoje donosne tablice, in 
da kritično ocenimo posamezne ukrepe. 

II. OSNOVNI ELEMENTI 

Pr:eden je sploh možno lotiti se sestave tablic, je treba zbrati osnovne 
podatke, ki so gradivo za tablice. 

Taki osnovni podatki so predvsem tile: 

1. št evi lod reve sna he k tar upo de bel i n s kih" raz red i l~ 
in drevesnih vrst~h 

Avtor nikjer ne navaja, kako je prišel do številčnih podatkov o številu 
dreves na enoti površine, ki so navedeni na strani 13, tablic pod 1. 

Pojavlja se vprašanje, kaJ{Q je sploh možno ugotoviti prave številke o 
številu dreves na enoti površine po debelinskih :rezredill. V prirodi nimamn 
gozdov (razen mladih enodobnill kultur), kjer bi vsa drevesa pripadala 
istemu debelinskemu razredu. Teoretično bi mogli priti do pravilne rešitv.e 
na ta način, da bi. izračunali povprečne površine projekcije krošnje na tla 
za vsak debelinski razred posebej.2 

Ko smo računsko analizirali omenjene tablice, smo ugotovili, da avtor 
ni uporabljal nobenega kOllstantnega faktorja za razmerje med premerom 
debla in premerom krošnje. Za smreko varirajo ti faktorji med 12 .za pre
mer 75 _.cm in 16.4 za premer od 15 cm debla. 

Vendar pa se vidi iz računov, da je avtor uporabljaL površino projek
cije krošnje, da bi izračunal število dreves' na enoti površine, ali pa je šel 
nasprotno pot, da je iz števila dreves po enoti površine izračunal površino 
projel{cije krošnje. V tablicah je ta površina označena z imenom »prostor 
enega drevesa «. frostor enega drevesa in število dreves v teh tablicah sta 
med seboj matematično povezani velikosti. Za smreko 15 cm premera na
vaja avtor prostor enega drevesa z 2.1 m 2 ."'V 1 ha imamo 10.0QO m~. Ako 
napravimo račun - 1'0.000 : 2.1, dobimo Iroličnik 4.700. To je število dre
ves na 1 ha. Ta tudi podatki za »razstoj drevja« v omenjeni tabeli so čisto 
lnatematičen izvodek iz »prostora 1 drevesa«( oziroma -iz števila dreves na 
enoti površine: Ta razdalja ni namreč nič drugega kakor kvadratni koren 
števila, ki označuje površino projekcije krošenj oziroma »prostora '1 dre
vesa«. Matematična zamisel tega računa je torej, da ima projekcija 
krošnje kvadratno obliko. Če pa vzamemo obliko kroga·, kakršno krošnje 

:l V no·vejšen:. času, zlasti v zvezi· z acrofototaksacijo. se posveča vednu 
vc;čja pozornost štcv·ilčnemu odnosu TIicd premerom debla v prsni višini in pre
merom krošnje. V Franciji se uporablja pri urejevalnih delih empirično pravilo, 
da je premer krošnje povprečno 15 krat večji od premera debla v višini 1,30111 
nad zemljo. Nemci so v zvezi z aerotaksacijo te koeflcientc natančneje računali, 
in sj~er posebej za razne drevesne vrste. 
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v glavnem imajo, bi morali dobljeni rezultat reducirati s 'i7) to' je z 0,7854. 
4 ' 

Iz tega sledi, da je ali število dreves previsoko, ali pa je naznačena površina 
projekcije krošnje prevelika. 

Na vsak način ostane, nerešeno vprašanje števila dreves. Edino avtor 
. bi mogel na:vesti, kakšno metodO' in kakšne faktorje je uporabljal, in ko bi 

te nJego:ve faktorje primerjali z rezultati raziskovanj v zvezi z aerqtaksa
cijo, bi mogli priti do nekih definitivnih zaključkov. 

Posebnost šušteršičevih tablic je tudi v tem, da avtor domneva, da 
boniteta rastišč3J ne vpliva na število dreves na enoti površine. Ta domne
va je izzvala v strokovnih krogih največji odpor, kajti na podlagi nemških 
donosnih tablic poznamo pravilo, da je število dreves na enoti površine 
toliko večje, kolikor slabše je rastišče. ' 

Po SChw,2'ppachu im.a n. pr. 40letui sestoj smreke na rastišču 1. boni
tete 2210 dreves po ha, enako star sestoj na rastišču V. bonitete pa 5029 
dreves. Ako pa nemške starostne razrede preračunamo na debelinske raz
rede, tedaj se ta razlika; zmanjša tako. občutno, da doseŽle kolebanje komaj 
30 %. Avtor je najbrž na temelju takih skušenj menil, da je razlika tako 
neznatna, da jo sme zanemariti. Vprašanje je, ali je res dopustno, da se ne 
oziramo na te razlike. Mislim, da se na tako postavljeno vprašanje ne 
more na splošno odgovoriti. Ako gre za, približno okularno ocenitev, kjer 
se ne zahteva in ne pričakuje velika natančnost, tedaj bi te razlike ver
jetno smeli zanemariti. Pri natančnih taksacij'sldh računih pa: se tako 
široka svoboda ne more dovoljevati. 

Na vsak način pa ostanejo podatki o številu dreves na enoti povrsme 
tako dolgo domnevni, dokler jih podrobna raziskovanja ne potrdijo, ali p3.. 
dokler ne dobimo na neki način faktorje, s katerimi bi mogli popraviti v 
tablicah navedene podatke. 

Na tem mestu bi bilo omeniti še en zanimiv z2.ključek, ki izhaja iz 
prej opisane .sestave donosnih tablic, namreč glede izražanja zarasti. 

Do sedaj smo razumevali pod zarast jo matematični odnos med stvarno 
lesno zalogo v nekem sestoju in lesno zalogo, ki bi jo ta moral imeti na 

, temelju določenih donosnih tablic. Zarast je torej razmerje me'd dejansko 
in normalno lesno zalogo. V prebiralnih gozdih, za katere nimamo tablic 
normalnih lesnih zalog, se je izražala zarast na ta način, da se je nek?. 
določena temeljnica označila kot normalna in se je primerjala s stvarno. 

Spredaj smo omenili, da so v navedenih tablicah elementi: število 
dreves (in s tem tudi tem~ljnica), prostor 1 dreveSa! in razdalja dreves 
velikosti, ki so matematično medsebojno povezane, tako da vsaka spre
memba katerega koli teh faktorjev izzove spremembe vseh ostalih. V tem 
primeru pa moremo zarast izraziti tudi z zasenčeno površino. 

Ako imamo v nekem določenem smrekovem sestoju n. pr. po ha: 

500 dreves I. deb. raz., ki zasenčujejo 2.1 m 2 X 500 = 1.050 m:! 
300 dreves II. deb. raz., ki zasenčujejo 4.8 m 2 X 300 = 1.440 m:! 
300 dreves III. deb. raz., ki zasenčujejo 10 m2 X 300 = 3.000 m~ 
100 dreves IV. deb. raz., ki zasenčujejo , 17.7 m2 X 100 = 1.770 m 2 

Skupaj . . . 7.260 m ~ 
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Iz tega sledi, da .je na 1 hru zavzetih samo 72.6% razpoložljivega ra
stiščnega prostora, torej je zarast 0.73 ali zaokroženo 0.7. 

Vzemimo tole možnost: Na 1 ha smrekovega rastišča l. bonitete ima.
mo 396 smrekovih dreves IV. debelinskega razreda. Ako s pomočjo donos
nih tablic pod 2) za enodobne sestoje' izračunamo zarast po zgoraj opisani 
metodi s pomočjo zasenčene površine, dobimo, da je zarast 0.7. Ako za' isti 
primer izračunamo zarast po načinu primerjave lesne zaloge, dobimo isti 
rezultat, da je namreč zarast 0.7. TaJk rezultat ni slučajen, temveč je ma
tematično nujen, ker so velikosti: prostor 1 drevesa, število dreves, raz
mak dreyes in končno tu:di razredna zaloga dreves med seboj matematično 
povezane. 

Iz tega pa ,sledi, da je' pojem zarasti indentičen s pojmom sklepa· kro
šenj. Toda teorija in praksa urejanja gozdov ta dva ,pojma ostro razlikuje. 
Sklep se izraža z odstotki zasenčene površine tal, medtem ko je zarast 
razmerje med dejansko in normalno' lesno zalogo. 

Tudi "il tem primeru mislimo, da je izenačevanje .pojmov zarasti in 
sklepa dopustno le pri prihližnih okularnih cenitvah, ne pa tudi pri na
tančnih urejev.alnih delih. 

2. Viš i n s k e kri v ulj e 

V tabeli na strani 15 r. knjige navaja avtor »razredne višine«( drevja. 
Ako na temelju teh podatkov sestavimo višinske krivulje za vsako nave
denih dreves nih vrst, ' opazimo, da Se te krivulje znam{) razlikujejo od 
tistih, ki so jih sestavili drugi .avtorji. Ra!zlika je v glavnem v tem, da 
navaja ing. šušteršič za nižje debelinske raZrede relativno večje višine 
'kakor drugi, zato pa so pri višjih debelinskih razredih, nekako' od 30 cm 
premera navzgor šušteršičeve višine nekoliko nižje. 

Mi smo šušteršičeve podatke primerjali zlasti s Schwappachovimi in 
s tablicami, ki jih je sestavil ing. šurie na podlagi številčnih izmer drevja . 
v Bosni in Hrvatski. 3 

Ko smo- v letu 1948. izmerili okrog 3000 drevesnih VlSll1 v zvezi z 
r.aziskovanjem .prirastka, .smo .prišli do tehle zaključkov, ki pa seveda še 
ne morejo- biti dokončni: šušteršičeve tablice dobro ustrezajo enodobnim 
sestojem smreke, razen na Pokljuki, kjer vladajo čisto posebni rastiščni 
pogoji. Za jelove prebiraIne gozdove pa na splošno bolje ustrezajo- podatki 
ing. šurica. 

Avtor nam ni . navedei, v kakšnih gozdih in v katerih krajih je zbiral 
podatke za svoje višinske krivulje. Ce bi to vedeli, bi nam to služilo kot 
navodilo, kje jih smemo uporabljati. 

Zdi se mi potrebno, da naši praktiki to upoštevajo - ne morejo na 
slepo uporabljati teh višinskih krivulj, dokler. se .niso prepričali, ali ustre
zajo danemu rastišču. Ako bodo tako ravnali, se bodo izognili mnogim 
napakam. 

s Dr. s: eh w ap p a eh: Ertra~stafeln der wichti~en Holzarten in tabella
rischer und ~raphischer Form, Neudamm ]929. 
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3. D e bIo v ni c e 

Prostornino stoječega drevja računamo po znanem obrazcu: V === 
g. n. f. 

Podatki za kubaturo stoječega drevja (do 7 cm premera), navedeni v 
šušteršičevih tablicah, se skoraj nič ne razlikujejo od podatkov znanih 
n~mških deblo-vmc Grudner-Schwappach. Znano je, da so te nemške de
blo-vnice sestavljene na podlagi zelo številnih meritev drevja v nemških 
enadobnih gozdih, zato veljajo te deblovnice predvs~m za drevje iz takih
sestojev, pa tudi za klimatske razmere, ki so podobne nemškim. 

Po osvoboditvi so nam postale dostopne tudi nekatere ruske deblov
nice. Pri preučevanju nas je presenetilo dejstvo, da je drevje v ruskih 
gozdih, zlasti v severnih predelih, bistveno nižje kak-or v naših krajih. 
To je razumljivo če upoštevamo rusko severno podnebje. 

Toda tudi ne glede na podnebje se prostornina drevja z enakim pre
merom in z enako višino razlikuje po tem, ali je drevo zraslo v gostem 
sklopu, kakor je to v enodobnem sestoju, .aJli pa je zraslo v prebiralnem 
gozdu. Drevje iz prebiraln€ga ,gozda ima na splošno manjšo kubaturo 
kakor enako debelo in enako visoko drevo iz enodobnega sestoja. To pa 
zato, ker ima drevje iz prebir3Ilnega gozda bolj koničasto obliko, premer 
hitreje pada. Zato moramo za drevje iz prebiralnih gozdov -uporabljati 
drugo oblično številko (f) kakor za ono in enodobnih sestojev. 

Pri nas v Slo.veniji smo se dosedaj nekako izogibali reševanju tega 
vpra:šanja. Zavedamo se, kako ogromno delo pomeni sestava zadosti na
tančnih deblovnic. Vsi smO' bili nekako sPO'razumni v tem, da za sedaj 
ne kaže baviti se s tem vprašanjem, ko imamo takO' ogromne naloge pred 
seboj, 

Toda v bodoče ne morem več deliti takšnega mišljenja, in sicer, ker so 
nas dejstva opozorila, da te razlike niso tako neznatne, da bi jih smeli 
zanemarjati, Če primerjamo Š'uriceve in šušteršičeve dehlovnice, opazimo, 
da izkazujejo šuriceve za isti premer in isto višino za 5-10% manjšo 
kuba turo kakor šušteršičeve, ozi.roma Schwappachove. Srbski teksatorji 
trdijo, da .so ugotovili med Schwappabovimi deblovni.cami in stvarno pro
stO'rnino razlike do 17 % in sicer kot precej široko povprečje. Š'uric in Srbi 
so zbirali svoje · podatke v prebiralnih gozdih, Nemci pa v enodobnih. Od 
tod izvira razlika. 

Seveda moramo zlasti glede tega vprašanja priznati upravičenost zna
nega pregovora, da je lahko kritizirati, a težkO' n3Jpraviti bolje, P.otrebnO' 
je namreč iJzmeriti, sekcionirati ogromno število dreves, zlasti tistih iz 
prebiralnih g,ozdov, da dobimo solidne faktorje za korekcijo nemških de
blovnic. Najbolj praktično bi bilo, da se to izvaja istočasno z izmero mO'
delnih dreves pri cenitvi gozdov za posek. Pa tudi pri urejanju gozdov ' 
bo potrebno v večji meri uPO'rabljati primerna debla in ne samo abstraktna, 

. iz tablic, kakor dosedaj. . ' . 
Še eno -vprašanje moremO' načeti v zvezi z načinnm upo-rabe šušter

šičevih deblovD:ic v gozdarski praksi. Te deblovnice so namreč sestavljene 
za drevje čisto določenih višin, kakor sO' izkazane v tabeli »razredne višine 
drevja«. Te "išine oziroma višinske krivulje se lahko uporabJjajo za boni
tiranje rastišč. ; imamo jill lahko za konvencionalen predpis, katere višine 
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naj se jemljejo kot karakteristike za posamezne bonitetne razrede. Toda te 
deblovnice se smejo uporabljati za ugotavljanje kubature dreves' in sesto~ 
jev le z največjo previdnostjo. Zavedati se moramo, da ima skora.j vsak 
oddelek ali parcela v gozdu svojo karakteristično višinsko krivulju. Ta 
krivulja ni stalna velikost. Ako smo sekali v gozdu predvsem višje drevje. 
tedaj se menja krivulja -tako, da poteka niže. Ako pa smo redči1i in jemali 
oslabelo in nižje drevje, tedaj dobi krivulja za preostati ·del sestoja višji 
potek. To je nujna posledica čisto matematičnih odnosov, kajti vsaka vi
šinska krivulja kaže povprečne višine za dane prsne premere. 

Napačna je metoda, ki jo nekateri gozdarji uporabljajo v praksi, da 
na podlagi šušteršičevih tablic ugotove bonitetni razred in zarast, potem 
pa računajo lesno zalogo s pomočjo idealnih ali povprečnih šušteršičevih 
razrednih višin, ki so vsebovane v njeg.ovih deblovnicah. Napake, ki morejo 
nastati na ta način, so tako velike, da jih moremo dopuščati le pri čisto 
grobih okularnih cenitvah zaradi splošne orlentacije. 

4. Pre hod na dob a 

Prehodna doba je pri nas še precej nov in manj znall taksacijski ele
ment. Kolikor nam je znano, se v naši stro·kovni literaturi prvič pojavlja 
v šušteršičevih tablicah. Ta pojem je nastal v praksi urejanja prebiralni11 
gozdov in je zlasti razširjen v Franciji in Švici. 

Prehodna doba nam pove, koliko let potrebuje povprečno drevo dolo
čenega debelinskega r8..zreda ali pa debelinske stopnje, dq.- naraste za 10 cm 
ali za 5 cm prsnega premera. V Franciji računajo- prehodno dobo za pet
centimetrsko debelinsko stopnjo, avtor pa jo izkazuje za desetcentimet.rski 
debelinski razred. 

Prehodna doba služi· kot glavni pripomoček za. računanje prirastka za 
povprečno ali srednje drevo v debelinski stopnji oziroma razredu in se iz 
tega izračuna prirastek sestoja na ta način, da se prirastek srednjega 
drevesa poronoži s številom dreves v tej stopnji ali teffi: razredu. 

Ostro . moramq razlikovati prehodno dobo enega drevesa in povprečje 
prehodnih dob za stopnjo ali razred. 

Ako imamo pred seboj prehodne dobe, ki se nanašajo na eno samo 
določeno drevo, tedaj mora dati vsota .prehodnih dob za: vse debel:inske 
stopnje, ki jih je prešlo drevo (kar ugotavljamo z analizo drevesa), tedaj 
z matematično natančnostjo skupno starost dreves3J. 

Nekaj čisto drugega pa je, kadar računamo s prehodnimi dobami za 
sestoj in debelinske stopnje v tem sestoju. številčne vrednosti takih pre
hodnih dob dobimo na ta način, da na številnih drevesih ugotovimo indi
vidualno prehodno dobo in izračunamo aritrpetično sredino, povprečje, ki 
se nanaša na ves sestoj oziroma stopnjo debeline v tem sestoju. Individu
<:lIne razlike prehodnih dob posameznih dreves v sestoju so izredno velike, 
četudi se nanašajo na isto ozko omejeno debelinsko stopnjo. V rezultatu se
upoštevajo tista drevesa, ki še komaj životarijn, kakor. tudi tista, ki štirikrat 
ali še večkrat hitreje priraščajo. Čim počasneje drevo- priraš~a, tem večja je 
prehodna doba. Čim več oslabelih dreves imamo v sestoju, ali čim sJabša je 
boniteta rastišča,. tem višja je prehodna doba za dotični sestoj in stopnjo. 
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Bistvene ~ažnosti je dejstvo, da med skupno starostjo enodobnega sestoja 
in vsoto izračunanih prehodnih dob v sestoju ni nobenega določenega 
matematičnega razmerja. Vsota prehodnih dob v sestoju bi mogla služiti 
kot kriterij za presojo nege sestoja, ali je redčenje zanemarjeno ali ne, 
nikakor pa ne moremo iz tega sklepati, koliko je sestpj, star. Iz vsote pre
hodnih dob tudi ne moremo sklepati, kolikQ let povpre,6no· potrebuje drevje. 
{la doseže določeno debelino. V številkah prehodnih dob sestoja so namreč 
upoštevana tudi drevesa, ki nikdar ne dosežejo višje debelinske stopnje, ker 
so neposredno pred posekom oziroma. pred tem, da se posušijo. 

Pri analizi številčnih podatkov v šušteršičevih tablicah smo prišli do 
sklepa, da je bil avtor mnenja, da s'e more iz vsote prehodnih dob sklepati 
na starost sestoja in na povprečno starost, ki je .potrebna, da doseže 
drevje glavnega sestoja določene razsežnosti. 

Leta 1948. smo proučevali prirastek in smo morali ob tej priložnosti 
ugotavljati tudi prehodne dobe. Rezultati, ki smo jih dobili na podlagi 
izvrtkov s Presslerjevim svedrom na 2.650 drevesih, nam kažejo za pre
hodne dobe mnogo višje številke, kakor so izkazane v šušteršičevih tabelah. 
Kot tipičen primer navajamo podatke za jelko III. bonitetnega razreda. 

II. deb. r. III. deb. r. IV. deb. r. V. deb. r. 
Naši podatki 46 let 34 let 28 let 22 let 
šušteršič 27 let 22 let 21 let 21 let 

Razlika 19 let 12 let 7 let 1 leto 

Vzrok: teh razlik vidimo v avtorjevem naziranju, da mora vskladiti 
vsoto prehodnih dob s približno starostjo, ki jo potrebuje drevo glavnega 
sestoja, da doseže določene razsežnosti. 

III. MATEMATIČNE OSNOVE TABLIC 

Ko je avtor postavil osnovne taksacijske elemente, se pojavljajo ti v 
tablicah kot dana dejstva in se med seboj povezujejo s pomočjo raznih 
računskih operacij. Izredno široka uporaba računskih naClllOV povezave 
posameznih elementov je po našem mišljenju ena glavnih oznak Šuš.terši
čevih tablic. Morem reči, da teh tablic nisem mogel razumeti, dokler nisem 
na podlagi računskih analiz ugotovil matematično povezavo med posa
meznimi elementi. 

Naj navedemo nekoliko primerov: 
1. Spredaj smo že omenili, da so podatki ) prostor 1 drevesa«, »število 

drevja«, »razstoj drevja« in »številčno razmerje drevja« računsko IDed 
seboj povezani in da izhajajo eden iz drugega. 

2. Lesno zalogo po hektaru ' dobimo, ako kubaturo drevesa s preme
rom, ki ustreza- sredini debelinske stopnje iz deblovnice, pomnožimo s šte
vil,om dreves. N. pr.: Pri smreki 1. bonitete, tretjega debelinskega razreda 
ima srednje drevo premer 25 cm. Iz deblovnice vidimo, da je njegova ku
batura 0.57 m~. V tem debelinskem razredu je 1000 dreves. 0.57 m 3 X 1000 
= 570 m 3• Za prvi debelinski ra;zred izkazuje avtor totalno lesno maso, za 
ostale debelinske razrede pa lesno maso od 7 cm premera navzgor . 

• 
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3. Letni razredni prirastek za glavni sestoj dobimo, ako- razlikO' letnirr 
zalog dveh zaporednih debe"linskih r3JZredov delimo s številom let prehodne 
dobe) ki ustreza višjemu izmed obeh debelinskih razredov. N. pr.: 

Smreke I. bonitete, TIr. deb. raz. ima lesno zalogo 570 m~ 
IV. deb. raz. ima lesno zalogo 725 m~ 

Razlika je: 155 m 3 

Prehodna doba za IV. debelinski razred znaša 14 let. Letni prirastek po 
hektaru je 155 : 14 = 11 m 3 • 

4. Avtor nikjer ne govori o prirastku izločenega sestoja, temveč raz
pravlja le o »letno izločanem številu dreves« in letno izločani lesni masi 
ter končno o odstotku izločanja. 

Določanje prirastka izločenega sestO'ja obravnava avtor v dveh fazah. 
število letno izločanega drevja dobi avtor na temelju tele računske 

operacije: Ako razliko števila dreves dveh zaporednih debelinskih razredov 
glavnega sestoja delimo s številom let prehodne dobe, ki ustreza debelej
šemu o-d obeh, dobimo številO' letno izločanega drevja. N. pr.: Smreka I. 
bonitete ima 

v I. debelinskem razredu 4.700 dreves 
v II. debelinskem razredu 2.100 dreves 

Razlika . 2.600 dreves 

Prehodna doba II. debelinskega razreda je 20 let. Ako. delimo 2600: 20. 
dobimo 130 dreves letno, ki se izločajo. 

Lesno maso izločanega sestoja je avtor ohračunal na način, ki mate
matično ni raztolmačen. Pri tem je mo·ral vsekakor uporabljati neko drugo. 
deblovnico, ki pa je v tabelah ni navedel. 

Na podlagi tako- izvedenih računskih .operacij moremo sklepati, kat'ere 
osnovne predstave o razvoju sestojev je- vzel 8Jvtor kot osnovo pri sestavi 
svojih tablic. Naj opišemo to osnovno predstavo: 

V I. debelinskem razredu smreke imamo 4.700 dreves v glavnem se
stoju. V medsehojni tekmi za svetlobo in hrano zaostane znatno število 
dreves v rasti, tako da vraste v _ II. debelinski ra:zred samo 2.100 dreves, 
medtem ko jih 2.600 preide v izločeni sestoj. TO' izločeno drevje v prehodni 
dobi, ki ustreza II. debelinskemu razredu, se posuši ali poseka, takO' da na . 
kraju te prehodne dobe od 2.600 dreves v sestoju ni nobenega več. Isto
časno pa se proces zaostajanja v razvO'ju .in izločanju razvija dalje'. Od 
2.100 dreves glavnega sestoja jih samo 1.000 vraste v III. debelinski ra-
zred, pri čemer se izloči 1.100 dreves itd. . 

Iz tega sledi, da morejo biti v istem eIlodobnem sestoju zastopani 
samo dva ali največ trije debelinski razredi. Taka domneva pa je v ostrem 
nasprotju s stvarnostjo. V vS,akem starejšem eno-dobnem . gozdu najdemo 
velike razlike med najdebelejšim in najtanjšim premerom. To nam posebno. 
jasno dokazujejo frekvenčne krivulje enodobnih sestO-jev. 

Ko .analiziramo matematične osnove šušteršičevih tablic, se nam vsi
ljuje vprašanje, ali ni šel avtor ·predaleč v svoji težnji, da poenostavi 
matematičn~ - operacije in se je zaradi tega preveč oddaljil od žive prirt-0de. 
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IV. O PRIRASTKU 

v šušteršičevih tablicah je navedenih več vrst prirastka: letni pri,· 
rastek glavnega sestoja, skupni letni prirastek in končno količina letno 
izločanega drevja. ki je po metodologiji beleženja prirastka istovetna s 
'Pojmom prirastka izločanega sestoja. 

Pod skupnim prirastkIom v donosnih tablicah razumemo vsoto prirast
ka glavnega sestoja in izločanega sestoja. Med tema vrstama prirastka je 
torej določen m.atematičen odnos. 

Pri šušteršičevih tablicah tega odnosa ni. Ako seštejem.o prirastek 
-glavnega in izločanega sestoja in to vsoto primerjamo z izkazanim »skup
nim prirastkom«. ugotovimo neko popolnoma drugo številko. 

Vsota letnih prirastiwv glavnega sestoj~ je enaka lesni zalogi glav
nega sestoja. Ta lesna .zaloga je nastala s kopLčenjem letnih prirastkov 
tega sestoja. Toda lesna zaloga glavnega sestaja ne predočuje celotnega 
prirastka dotične površine in zato ni skupni prirastek. Upoštevati je treba 
tudi tisto drevje. ki je bilo v razvoju sestoja izločeno in posekano. Da bi 
-dobili ta prirastek, ra;vnamo tako, da zapišemo, koliko lesne mase je bilo 
posekane z redčenji. Tudi to maso je proizvedlo, dotično gozdno zemljišče. 
tudi ta masa je nastala s postopnim priraščanjem in tudi ta prirastek je 
treha na neki način evidentirati. To se zgodi tako. da se količina izločenega 
drevja prišteje prirastku glavnega sestoja v tisti p erio di , ko je bilo izlo
-čanje oziroma posek izvršen. Zato skupni prirastek ne mo·re biti nič dru
gega kakor prirastek glavnega sestoja in vsota izločene lesne mase. Zaradi 
štec1nje s 'prostorom tega procesa ne moremo še računsko predočitl. Vendar 
pa se iz vsega tega vidi, da avtor ' pri sestavi tablic glede skupnega pri
rastka ni pravilno ravnaJ. 

Potrebno je. da se povrnemo k vprašanju .računanja prirastka glav
nega sestoja. ka'kor je to napravil avtor pri sestavi svojih tablic. Iz ,mate
matične analize smo videli, da se ta prirastek izračuna tako, da se dobi 
razlika lesnih zalog dveh zaporednih debelinskih ra1Zredov s številom let, 
ki pomenijo prehodno dobo debelejšega od obeh razredov. Tukaj se po
javlja prehodna doba kot faktor, ki vpliva na velikost izkazanega prirastka. 
Čim večja je ta, tem manjši je prirastek, pri domnevi seveda. da se razlika 
1esnih zalog dveh debelinskih razredov ni .spremenila. 

Vprašamo se, ali dolgost prehodne dobe vpliva tudi na velikost 
spredaj omenjene razlike. Iz same definicije pojma prehodne dobe to nujno 
sledi. Prehodna doba nam pove. koliko let je potrebnih, da pridobi drevo 
10 cm v premeru. Čim krajša je prehodna doba, tem večji mora biti letni 
prirastek. 

Vzemimo na primer V. debelinski razred na I. boniteti smreke. Pre
hodna doba -po tablicah je 11. V 11 letih torej srednje' drevo tega razreda 
naraste za 100 mm. Venem letu naraste za 100 mm: 11 = 9.1 mm. V 10 
letih naraste za 91 mm. Srednje drevo, ki ima danes 45 cm, bo imelo po 
10 letU1 premer 54.1 cm. Iz deblovnic čitamo, da ima smreka 1. bonitet. 
razreda pri preme-ru 45 cm 2.25 m\ pri premeru 54.1 cm pa 3.393 m 3 • Raz
lika ali prirastek mase tega drevesa je 1.141 m :! ali letno 0.1141 m 3 • 
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V debelinskem razredu V. smreke imamo po tablicah 370 dreves, toda 
od teh jih samo 260 vraste v VI. debelinski razred. Torej smerno samo 
za ta drevesa računati s prej izračunanim prirastkom. Ako izračunamo 
0.1141 m 3 'x 260 :;:::; 29.66 m 3 • To je povprečni letni prirastek glavnega 
sestoja vV. debelinskem razredu. Ako pogledamo v tahlice, vidimO', da je 
tamkaj izkazan zadevni prirastek v količini 14.6 m\ torej komaj polovica. 
Ako tako izračunani prirastek primerjamo s Schwappachovimi tablicami, 
vidimo, da izkazuje tekoči letni prirastek v količini 20.6 m~ to starost. 
T-orej je po zgornjem načinu izračunani prirastek za % večji. Zapomniti 
pa si moramo, da smo do tako pretiranega prirastka prišli zatO', ker smo 
upoštevali prehodne dobe, kakor so v tablicah navedene. Nasprotno pa 
moremo iz gornjih računnv sklepati, da je avtor pri svojih računih pri
rastka jemal čisto druga,čne prehodne dobe, kakor so v tablicah navedene. 

Analogno, kakor je izračunan prirastek za dano prehodno dobo, sem 
izračunal ustrezne prehodne dobe, če je prirastek mase določen. Zaradi 
štednje s prostorom računa ne morem navajati, omenjam le to, da je bil 
račun izveden takole: Najprej sem izračunal prirastek enega drevesa na 
leto glede na določeno število dreves v tem razredu in določeni prirastek 
tega debelinskega razredal. S pomočjo -tablic Sem potem izračunal za vsak 
debelinski razred posebej, kateri debelinski prira?tek ustreza določene-mu 
prirastku mase srednj~ga drevesa. Iz tega sem potem izračunal prehodno 
dobo. 

Nata način sem izračunal za II. deb. razred smreke na r. boniteti 
prehodn.o dobo 60 let, za TIr. 36 let, za IV. d. r. 46 let, za V. d. r. 44.5 let 
itd. 

Nata način smo ugotovili, da je ostro protislovje med izkazanimi 
velikostmi za prehodno dobo in izkazanim prirastkom mase. Izkazane pre
hodne dobe niso v nobenem matematičnem razmerju s prirast~<?m, čeravno 
bi to moralo, biti. Prirastek ni izračunan na podla'gi podatkov o prehodni 
dobi in številu dreves, temveč so p:odatld o prirastku vzeti od nekje drugje, 
verjetno iz nekih drugih tablic. 

Vprašanje prirastka našL'1 gozdov te tablice niso razčlstile. Š'e vedno 
upor.abljamo podatke, ki niso izračunani za naše gozdove in ne vemo o teh 
tujih podatkih, ali ustrezajo našim razmeram ali ne. 

Vprašanje .prirastka je spLoh najmanj raziskano področje gozdarske 
znanosti. Ako smo kritizirali rezultate, ki .so navedeni v tablicah ing. Šu
šteršiča, moramo priznati, da ne moremo dati zanesljivejših podatkov. 
To dejstvo nas sili, da posvetimO' največjo pozornost raziskovanju pri
rastka po znanstveno neoporečnih metodah. Zavedati se moramo, da vpra
šanje prirastka n~ ožje gO'zdarsko strokovno vprašanje, temveč, da ima 
največji pomen za splošno narodno gospodarstvo. čisto (l.rugačno je go
spodarsko stanje Slovenije, ako priraščajo naši gozdovi pO' 3 m 3 po ha, 
ka,kor če bi priraščali po 5 ali 6 m:J. Zakone o priraščanju gozdov moramo 
temeljito poznati tudi zatoo, da bi mogli z ustreznimi gojitvenimi ukrepi 
povečati prirastek in s tem tudi narodni do.hodek. 
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V. o OKULARNI CENITVI SESTOJEV 

Iz uvoda, ki ga je napisal avtor k 1. knjižici svojih tablic, lahko skle
pamo, da si je postavil kot gla~'ni cilj, da nudi gozdarski praksi navodilo 
in priročnik za pravilnejšo . izvedbo okularnih cenitev. 

V gozdarski praksl- se zelo pog1osto pojavlja potreba, da se hitro, in 
brez posebnih .priprav odgovori na Vprašanje, ko1ika. je lesna zaloga v 
določenem sestaju. Dc sedaj so delali take okularne cenitve brez vsakega 
sistema, ker je teorija dendrometri:je to vprašanje 'zanemarjala in je pre
puščala .posamezniku, da se 'sani znajde, kakDr ve in more. Do razultatov 
smo prišli v glavnem n~ ta način, da SroD v spominu primerjali znane 
sestoje z že izračunana lesno zalogo' s konkretnim 'sestojem in smo tako 
sklepali, kolikšlla bi mo-gIa biti njegova lesna zaloga; Mnogi cenilci niso 
niti sami natančno vedeli, kaj jim omogoča, da dajejo precej ustrezne 
odgovore glede lesne zaloge vsestojih. 

Avtor je v ta dela vnesel določen sistem in je dal priročnik, ' ki naj 
omogoča tudi manj izkušenim ceniteljem, da pridejo do zadovoljivih rezul
tatov. Na podlag~ teh sistematičnih navodil cenitelj ni več prisiljen, da 
podzavestno ugiba, koHkšna je lesna zaloga, temveč je dobil navodilo, kako 
se sestoj razčleni po vrstah drevja in debelinskih razredih, kako· se ugo
ta,vlja zarast in bonitetni razred. S pomočjo tako ugotovljenih elementov 
se z računom ugotovi lesna zaloga. 

Zdi se mi, da bi se mogla ta navodila' še nekoliko izpO-polniti in bi bila 
tako še laže razumljiva. 

Prvi pogoj za pravilno okul.arno cenitev je ta, da je cenilec sposoben 
okularno pravilno O-ceniti prsne premere. Če tega ne zna, mu vsa navodila 
nič ne pomagajo. To s,posobnost si more pridobiti 'samo z vajo. Vaja in 
zopet vaja je glavni pogoj za pravilno določanje prsnih premerov njiho
vega številčnega razmerja zarasti itd. To ni nobena čarovnija. Zato se mi 
ne zdi umestno govoriti o »gozdarskih Atenah«, temveč je treba bolj po
udariti, da samo vztrajna vaja omogoča pravilno ug·otavljanje osnovnih 
elementov. 

Važno je, da se pri okularnih cenitvah zavedamo, da oko· lahko vara, 
da 'moramo zato upoštevati možnosti » optičnih preva·r« in da tudi vemo, 
kakO' se jim izognemo. 

Naši mlajši kadri, zlasti logapji, so .absol virali krajše tečaje ali pa 
največ enoletne nižje gozdarske šole. Nabrali so nekaj teoretičnega znanja, 
toda večinoma so še zelo daleč od tega, da bi znali teoretično znanje upo
f'abljati v gozdu. Okularne cenitve se ne marejo naučiti iz knjtg, temveč 
edinole v gozdu. Če bi od njih zahtevali, da morajo pokazati svoje znanje 
v okularnem ocenjevanju sestojev, bi jih prisiliii, da bi se bolj , zanimali za 
gozd. Okularna cenitev ima torej tudi svoj vzgojni ,pomen. 

Drugi del vprašanj.aJ okularne cenitve pa je v tem, kako se ocenjeni 
elementi obračunajo, da dobimo podatke o lesni zalogi. Avtor je izdelal 
posebno metodo obračunavanja. okularnih podatkov. Da si prihranimo ob
širnejšo čisto teoretično razpravljanje o uporabljenem računskem načinu, 
je najbolje, da analiziramo primer, ki ga avtor navaja na str. 24 1. knjižice. 
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V tem primeru je taksator cenil lesno zalogo v čistem smrekovem 
$estoju v površini 5.4 ha, m. boniterni ra,zred, zarast 0.7, a številčno raz
merje drevja po debelinskih razredih je: 

II: III: IV: V =2: 4 : 3 : 1 -

Preden se lotimo računske analize tega primera, moramo popraviti 
nekatere računske napake, ki so p_opolnoma j.asne. Po tem popravku iz
gleda računski primer takole: 

II = 2000 X 0.7 X 0.2 X 0.11 X 5.4 = 175 m:! (in nc 126 ro:!) 

ID == 1000 X 0.7 X 0.4 .X 0.43 X 5.4 == 650 mo' 
IV = 565 X 0.7 X 0.3 X 0.99 X 5.4 = 634 m~ (in ne 653 ro~) 

V == 370 X 0.7 X 0.1 X 1.76 X 5.4 == 246 m~ (in ne 247 m~) 

skupaj 1705 m:! (in ne 1653 m~ ) 

Osnova tega računa je v tem, da se naprej izr:ačuna število dreves na 
1 ha po podatkih iz tablic; to število se po.množi. s kubaturo enega drevesa 
in na ta način se dohi lesna zaJ-oga po hektaru. Če se ta lesna. zaloga po 
hektaru pomnoži s številom hektarov, v konkretnem primeru s 5.4 ha, se 
dobi skupna lesna zaloga po debelinskih razredih na celi površini. 

Če napravimo posebej račun števila dreves, dobimo: 

II == 2100 X 0.7 X 0.2 == 294 dreves ali 41 % od skup. števila 
III == 1000 X 0.7 X 0.4 === 280 39% 
IV == 565 X 0.7 X 0.3 == 119 16.4% " 
V == 370 X 0.7 X 0.1 = 26 3.6% " " 

skupaj- 719 dreves ali 100% 

Primerjajmo številčno· razmerje, določeno v dispo-ziciji. z razmerjem, 
ki je izračunano zgoraj: , 

Po dispo,ziciji je II : lIT : IV : V == 20 
Izračunano je II: III : IV : V == 41 

40 : 30 10 
39 : 16.4 3.6 

Vidimo, da se številčno razmerje po di.spoziciji bistveno razlikuje od 
izračunanega. Avtor v danem primeru ni izračunal lesne zaloge za stanje, 
kakršno je ugotovil taksator na terenu, temveč za neko drugo razmerje, 
ki nima s prvim. nobene zveze. 

Iz tega sledi, da je rač u nna 'p a {! eni n neu por abe n. 
Napaka je v tem, da je avtor v tem računu domneval, da ima drevo , 

n. debelinskega razreda ravno tak vpliv na zarast kako'r drevo V. debe
linskega razreda, akoravno zavzema drevo V. razreda: 12.7 krat tolikšen 
prostor v sestoju kakor drevo II. debelinskega razreda. V gornjem računu 
je torej napačen tretji faktor od leve strani. 

To je torej čista računska napaka, pa se vpraša, ali se je možno tej 
napaki izogniti. Na podlagi izvršenih poskusov sem prišel do · sklepa, q.a je 
-to mogoče na razne načine. · V naslednjem navajam en tak način, ki ga imam 
za dovolj preprostega. . 

Mora-mo si predstavljati konkreten gozd, kjer so pomešana drevesa 
raznih debelin med seboj, in sicer popolnoma enakomerno, V tem primeru 
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moremo v vsakem delu gozda omejiti površino, na kateri rasto drevesa 
raznih debelinskih razredov v takem številčnem razmerju, kakor je nave
-deno v dispoziciji. Za pravilno računanje niti ni potrebno, ,.da vlada v danem 
gozdu taka enakomerna pomešanost drevja; glavno je, da se pravilno ugo
tovi pov:prečje, kakor je določeno v dispociciji. 

V.konkretnem primeru, ki ga je navedel avtor, si lahko mislimo povr
:šino, na kateri sta 2 drevesi II. deb. r., 4 drevesa m. d. r., 3 drevesa 
IV. d. r. in 1 drev.o V. debelinskega razreda. 

Ker znaša na terenu ugotovljen~ zarast 0 .. 7 pomeni to', da vsa drevesa 
ne zasenčujejo 10.000 m2, kolikor jih obsega 1 ha, temveč samo 7/10 .povr
šine, to je 7.000 m 2• Ostalo po,vršino 3.000 ro:.! si lahko zamiš1jamo kot 
strnjeno čistin.o ali nezarasle prostore med posameznimi drevesi ,oziroma 
drevesnimi skupinami Te razne predstave ali pa stanja na terenu nikakor 
ne vplivajo na računski rezultat. 

Ako bi vedeli, koliko takih skupin po 10 dreves v določenem številč
nem razmerju najde prostora na 1 ha, tedaj bi iz tega mogli izračunati 
skupno število dreves na ba . 

. Tak račun izgleda takole: najprej se izračuna, kolikšno površino za
sencuje skupina 10 dreves: 

II. deb. raz., 2 drevesi po 4.8m2 = 9.6m2 

m. 4 
" 

10 =40 '1 

IV. 3 17.7 =53.1 ./ ,t 
" li " 

V. 
" 

1 27 
" 

=27 

skupaj 10 dreves zasenčuje 129.7 m 2 • 

Podatke o tem, kolikšno površino zasenčuje eno d.revo, smo vzeli iz 
.tablic r. str. 13. Skupina 10 dreves zastira torej 129.7 mZ. število skupin 
-dobimo z računom 7000 : 129.7 = 54. 

Ko smo izračunali število- skupin pri zarasti 0.7, smo dobili vse po
trebne osnovne podatke za izračunavanje lesne zaloge, kar se vidi iz na
slednjega primera: 

II. deb. r. 2 X 54 = 108 X 0.11 = 11 .88 m:! X 5.4 = 64 m:! ali 3.3% 
III. " Il 4 X 54 = 216 X 0.43 = 92.88 m3 X 5.4 = 501 m; Il, 26.6% 
IV. ," j, ' 3 X 54 = 162 X 0.99 == 160.38 m:i X 5.4 = 866 m3 44.3% 
V. ,,1 ,x 54 == '54 X 1.76'= 95.041l1:~ X 5.4 == 513 mS " 26.8% 

skupaj ... 540 dreves s 360.18 m3 X 5.4 = 1944 m;1 

Ako .primerjamo' naš rezultat z avtorjeVim, vidimo, da razlika glede 
skupne lesne mase ni tako znatna. Po ll~i metodi smo dobili za približno 
14 % višji rezultat, kar bi se pri okularni cenitvi moglo dopuščati. 

Bistvene razlike .pa se pokažejo, če primerjamo' strukturo lesnih zalog 
po naši in po, avtorjevi metodi: Razmerje lesne zaloge v odstotkih po debe
linskih razredih izgleda tak·ole: 

a) Po šušteršiču II : III : IV : V : = 10.3 : 38.1 : 37.2 : 14.4 
b) Naša metoda - 'II: ITI : IV : V : == 3.3: 25,6 : 44.3 : 26.8 
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Po šušteršičevi metodi "dobimo prevelike lesne zaloge v nižjih debelin
skih razredih in premajhne v višjih, kar je logična posledica spredaj 
omenjene napake v računanju.') 

Misli.m~ da uporaba računske metode ing. šušteršica tudi pri okularnih 
\cenitvah ni dopustna, dasi v tem primeru ne postavljamo velikih zahtev. 

ZAKLJUčEK 

Ing. šušteršič je v uvodu svoji1i tablic podal kritiko do sedaj uporab
ljenih nemških donosnih tilblic. S to kritilt0· smo se strinjali-. 

Nadalje je avtor predl()~il, naj se kot osnova za sestavo donosnih tablic 
ne jemlje starostni razred, temveč debelinski razred. Tudi s tem predlogom 
se popolnoma strinjam. 

* Omeniti je, da je ing. M. Čokl pri analizi ing. Šušteršičeve metode okularne 
cenitve prišel do enakih rezultatov kakor mi, akoravno je uporabljal rista dru
gačne matematične metode. 

Njegov račun izgleda takole: 

Pravilen obrazec za ugotavljanje lesne mase sesfoja raznih debelinskih raz
redov se f.!lasi: 

M = TTl1 + m2 + ma itd., 

kjer so M dejanska masa vsega sestaja, ml. ID!!, ma itd., pa dejanske mase posa
meznih debelinskih razredov. 

Ing. Šušteršičeva formula (s p,regrupiranimi faktorji) pa se glasi: M = hI. Vl. 

Z. dl . + n2 . V2. Z. d, + itd. 
V tej formuli pomeni: M 'dejansko lesno maso sestoja. Ih, n2 itd., normalno 

število dre.ves v 1., II. itd. debelinskem razredu. Vi. V2 lesno maso enega drevesa 
v posameznih deb. razredih. Z zarast 'sestoja kot celote, dl, dl?, d3 pa raz
merja med števili dreves posameznih debelinskih razredov in celotnim številom 
dreves, katero bi mogli izraziti tudi takole: št/Š. 132/Š, š3/š itd .• kjer pomeni š 
število dreves debelinskega razreda, $ pa skupno število po ha. 

Če vstavimo namesto n1 . vl = ml, to je normalna lesnGl' masa 1. debelin
skega razreda itd., ter namesto dl = šllŠ itd .. dobimo: 

M = ml. Z . šl/S + mII. Z . š2/Š + itd. 
= ZIS (ml. šI + mII . š2 + itd.)' 

Ker pa je šl = ml/vI ltd. 
= Z/8 . Cml. mllvl + mII . m2/v2 + itd.) 
Ker pa je mllvI = vI itd., lahko pišemo 
= ZIS. (ml n + n2. m2 + itd.). To je torej izvedena oblika ponovne ~ušter

šičeve formule. Ako to fonnulo primerja'mo s pravilno formulo, tedaj vidimo. da 
more dati Šušteršičeva formula:le tedaj pravilen -rezultat, če je Z/S. ml = 1 itd. 
Tak primer pa se more le izjemno pojaviti ter je v splošnem pričakovati, da bo 
Šuštetšičeva formula dala v nižjih debelinskih razredih z velikim normalnim 
številom dreves in z nava.dno boljšo zarast jo prevelike. v višjih debelinskih raz
redih pa premajhne rezultate. 

Po njegovih računih dobimo iz rezultatov ing. ' ŠuŠte~Š:č~ ' p-i-avil~e reZultate, 
če jih delimo s fakto·rjem ZIS. nI, ZIS. n2 itd., oziroma pomnožimo s faktorjem 
Š/Z nI, Š/Z n2 itd., kjer pomeni Š skupno število dreves na ha (dejansko), Z 
zarast sestaja, n, n2 normalno število dreves v posameznih debelinskih razredih. 

Če take popravke izvedemo na konkreten primer, dobimo enake rezultate, 
kakor so navedeni v gornjem primeru po na.iii metodi. 
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Avtor je tudi izdelal shemo, kako naj bi izgledale donosne tablice na 
podlagi debelinskih razredov. O tem vprašanju bi se sicer moglo še raz
pravljati, mogli bi predlagati nekatere spremembe, toda mišljenja sem, da 
je avtor ustvaril ustrezno ,podlago za nov tip donosnih tablic. 

V okvir splošne sheme donosnih tablic novega tipa spada tudi avtor
jeva trditev, da boniteta zemljišča praktično ne vpliva na število dreves po 
enoti površine. Ta trditev je dejansko kompromis, ki naj omogoča poeno
stavljenje sheme novih tablic. Prepričan sem, da se ta 'kompromis ne bo 
mogel trajno ohraniti, dopusten je le tako dolgo, dokler se uporablja pri 
okularnih cenitvah, kjer se ne zahteva večja natančnost. 

. Na podlagi omenjenih splošnih osnov se je-lotil avtor sestave konkret
nih donosnih tablic za naše glavne vrste drevja. Znano nam je, kako so se 
sestavljale donosne tablice pri drugih narodih. V to delo so bili vključeni 
mnogoštevilni štabi strokovnjakov, ki so delo vodili, imeli pa so na TazpO~ 
ilago ogromno število pomožnih delavcev za zbiranje osnovnih podatkov. 
vseh teh pogojev ing. šušteršič ni imel, tablice je sestavil sam. Jasno je, 
da je pomanjkanje osnovnih podatk0.v nadomestil z raznimi teoretičnimi 
domnevami. V posebnem delu te razpravice smo omenili posamezne razloge, 
ko postavljene teoretične domneve ne morej{) vzdržati objektivne kritike. 
Ta sporna vprašanja bi se mogla razčistiti v majšnem krogu strokovnjakov 
tako, da bi prišlo v tem oziru do soglasja. 

Ne more pa se pričakovati, da bi mogli taki posveti nadomestiti po
manjkanje osnovnih podatkov. Donosne tablice se ne morejo sestaviti pri 
zeleni mizi na podlagi raznovrstnih podatkov, s katerimi pač razpolagamo. 

Donosne tablice morajo po svoji prirodi prikazovati velika povprečja; 
tukaj pride do pO'polnega izraza ;.)zakon o velikem številu«. Le na podlagi 
velikega števila 'osnovnih podatkov moremo pravilno izračunati pOvtprečja, 
ki so zadosti utemeljena. Zato sestava donosnih tablic ne more biti naloga 
posameznih strokovnjakov, temveč morejo izvršiti take naloge samo široke 
strokovne o.rganizacije. Pri takih delih mora v največji meri sodelovati 
operativna gozdarska služba, zlasti pa služba urejanja gozd{)v. 

Miš 1 jen jas em, das edo n oo sne tab 1 ice ing. Šil Š ter· 
šiča v sedanji obliki ne bi smele uporabljati kot 
uradni pripomoček, in sicer zaradi p{)'manjkljivo.~ 

sti številčnih podatkov, deloma pa tudi zaradi teo~ 
retičnih pomanjkljrvO'stL 

Pripomba uredništva 

Uvodoma omenjene tablice iz avtorjeve z'a1ložbe so že vse razpečane . Prav
kar soo izšle: 

In2. Mirko Š u š ter Š ič: Tablice' Za enomeme sest-oje in deblovnice -
sistem debelinskih razredov. Dru~a pre~ledana izdaja, Lubljana 1950. Izdalo 
Ministrstvo za ,go·zdarstvo LRS, ZaJožba lista :» Les« (v dostavku na str. 20 je 
nevzdržna trditev: »Dcblovnjce bukve lahko upora.bljamo tudi za dru,ge listavee 
brez pomembnih razlik ozir. r.apak«. ki lahko pripelje do napačnih podatko·v 
o lesnih zalo~ah v ,gozdovih). 

In~. Mirka Š u š ter š ič: Cenitev po debelinskih raa:redih in tablice, Druga 
izpopolnjena izdaja. Ljubljana 1950. Izdalo Ministrstvo za j;!ozdarstvo LRS. Za-
ložba lista )~Les<. ' 

In,g. Mirko Š 11 št e r š ič: PrebiraIni ~ozd. Dru~a izpopolnjena izdaja-o Ljub
ljana! 1950, Izdalo Ministrstvo za ~ozdarstvo LRS. Založba lista :>Les<. 
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GOZDARSKA. IN I.JESNA POSVETOVALNICA 

VPRAšANJA 

17. Bolezen .rdečega bora 

V začetku lanskega leta sem posla:l uredništvu »Go·zdarskega vestnika« 
to vprašanje, ki .je izšlo nato v »Lesu«, 1949, str. 46. Prebral sem tudi 
odgovor v tem listu na strani 115. Ugotovil sem, da odgovor - vsaj za 
vzrok odp.adanja vršičkov borovih vej in vejic na Cankarjevem vrhu .(Rož
niku) ter Šišenskem hribu -in v okolici Podnarta in Radovljice - ni pra
vilen. Tega namreč niso povzročile gosenice bo·rovega zavijača, marveč nek 
drug mrčes. Še vedno me za.:rVma dejanski škodljivec. Kajti, šele tedaj, 
ko ga bomO' poznali in spoznali njegovo življenje, bomo lahko podvzeli . 
učinkovite varstvene ukrepe. ~~ 

L. U. Brdo 

ODGOVORI 

11. Snšiln1ca za 'gobe 

U.metne sušilnice .. ki bi jih zg~'adili V p~"ed:elih, kjer je dosti gob 
pa tudi ·drug,ih gozdnih §adežev in zdravilnih zelišč, bi vsekakor 
ugodno delovale tudi na nahiralce, ki bi se tako 'Znebili ,odgovornega 
in sitne:ga dela pri sušenju gob in zdravilnih zelišč in bi ča's, ki ga 
izgube ssušenjem raje izkoristili za nabiranje. Tako bi lahko zbrali 
še več gob, gOrzdnih s·adežev in zdravilnih zd1-šč. Tudi 'kvaliteta 
umetno sušenih gob in zdravilnih zeLišč bi bila neprimerno boljša in 
temu primerna se'veda tudi cena. Poudariti -je tudi tre'ba, da '5,0 suhe 
gobe in z.dravjlna zelišča naše važno izy'o,zno bla.go in bi imeli torej 
od umetnega sušenja veLike koristi. 

GOosad, pe-djetj.e za 1ZVOiZ go.zdnih sadežev .in zdravilnih zelišč 
ima v načrtu -gradnjo ve-.č takih sušilnic v o!bmoičjih, kjer j.edovolj gob 
in zdravilnih zelišč. V let,o'šnjem letu bodo uspe-s-obili sušill1!i,co za 
ohmočje Vre-m>ske doline na Primorskem. V načrtu pa i·majo tudi po
stavj tev sušilnic na Pohorju, v Prekmurju, v Beli Krajini· pa tudi 
drugod. Morda bi tudi gozdna gospoda'rstva i'Zvedla na sViojem ob
močju tako atkcijo za postavitev suš'i1nic, saj so ona v prvj vrsti 
dolžna, da po-znajo svoj gozd in da ga znajo tudi pravilno iZlkoriščati. 
Gob.e, zdravi~na zelišča in gozdni ·sadež-i so važen predmet izkori
ščanja po,stranskih proizvo-do.v gozda i'n 'Si~ gozdna gospodarstva jz 
tega lahko pri·dobe znatnih .dohodkov, saj je pretežna večina ravn.) 
zdravilnih zelišč prav iz gozda, 

O pomenu gob, gozdnih sadežev in zdravil-nih zel1ršč pa priprav
ljaino za »Gozdarski vestnik <-: daljši članek, ki bo podal vsaj približno 
vrednost tudi teh gozdnih pridelkov. ki so posebno v zadn iem času 
predmet vsestranskega proučevanja. in pozo-rnosti. 

Mr. Janez K rom ar 
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17. Bolezen rdečega. bora+ 

Tla na Cankarjevem vrhu (Rožniku) in v gezdih ed Radovljice de 
Pednarta z vejicami bera niso pestlale veverice ,niti gosenice borevega 
zavijača (Evetria buoliana Schiff.), temveč samo dve vrsti lubadarjev: 
veliki borev strženar (Myelo.philus piniperda) in mali borov strženar (Mye
lophilus miner). Da je take, dokazuje pričujO'ča slika vejice, ki je ena ed 
mnegih s Cankarjevega vrha, a zakaj sta s takimi vejicami prav omenjena 
luba-darja pestlala tla, naj pejasni način njihevega .življenja. 

Obe vrsti 'omenjenih lubadarjev r{)jita spemladi in tedaj tudi napadeta 
bereva drevesa. Medtem ko izbere veliki berov strženar za razvoj svojega 
petomstva bereva drevesa z debelo skerje, se mali berev strženar naseli 
samo na berevih drevesih s tanko ske,rje. Oba se razvijata (ed jajčka preko 
ličinke in bube de hrošča) v tvO'rni (kambijalni ) plasti med ličjem in lesem. 
Sredi poletja mla4i hrošči izletijO' in se naselijO' na vršičkih borovih vej, 
kjer nadaljujejo žrtje, dokler ne postanejo spolne, zreli. Zavrtajo se na" dnu 
vršička, v katerega izdolbeje v strženu še precej dolg rDV v smeri proti 
vrhu. Jeseni zapustijO' hroščki vršičke in se naselijO' pod skorjO' borovih 
dreves, kjer pre'zimijo. . 

Vejica je na mestu, kjer Se je mladi hrešč zavrtal, oslabljena. Zato 
jo že malo močnejši veter in sneg na tem mestu prelomi. In take se po
steljejO' tla' z vejicami pod berevimi drevesi. 

Sedaj. je tudi razumljive, zakaj se krrošnje dreves, ki ~e jih ti škodljivci 
napadli, preredčene, eskubljene in nenermalne oblike. Manjka jim pač pre
cej vršičkov vejic. Prav taka dre,vesa se vidijo n31 Cankarjevem vrhu in v 
gozdih od Radovljice de Podnarta. 

Na lovnih· drevesih se obe omenjeni "vrsti zelo radi naselita. Lovna 
drevesa se morajO' podreti še pe·zimi in morajo ležati na zasenčenih mestih. 
ZelO' važni pa se tudi varnostni (preventivni) ukrepi. Vsake borovo, drevo 
se mera pri poseku takej obeliti. Če ne, bodim,o prepričani, da se bode na 
vseh neemeljenih borevih sortimentih naselili omenjeni strženarji, poleg 
njih tudi veliki berev lubadar (Ips sexdentatus), šesterozebi borov lubadar 
(Ips actIDunatus) in še drugi, torej sami boru nevarni škOdljiv~i. 

Vejic, ki so odpadle zaradi vrtanja strženarjev, ni težko speznati. Pri 
teh je značilne, da je vsaka v,otla, kar se vidi že ed zunaj, še točneje pa, 
če vejice z než em razkO' lj eme. 

Ing. Jo-že Šlander 

*' Ta od~ovor je bil pcslan že" lansko lete uredništvu ))Lesa«, toda ni bil 
()bjavljen. -- »Gozdarski vestnikc: pa lani ni izhajal. 
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KNJIŽEVNOST 

ING. JERMAN JANEZ: INDUSTRIJSKA TEHNOLOGIJA LESA I. IN Il. 
DEL,. LJUBLJANA 1949. IZDALA: DRŽAVNA ZALOžBA SLOVENIJE. 

Kakor je razvidno iz naslovne strani, je knjiga namenjena kot učbenik za 
lesnoindustrijske odseke tehn:ških srednjih šol ter kot priročnik za lesne strokov
njake in tehnike. V dokaz, v koliko vsebina knjige dejansko u-streza naznačenemu 
namenu, navajam sledeče ugotovitve. 

Pisec omenja v uvodu, da se bo že sam naslov dela ma,rsikomu zdel nena· 
vaden. To je povsem točno. Tako naslov kakor tudi razpored obdelane snovi 
sta pri današnji razvojni stopnji resnično nenavadna . Z naslednjim stavkom 
(stran 5) skuša pisec utemeljiti naslov: »S ,tem naj bi bila. poudarjena vsebina, ki 
obravnava mehanično predelavo lesa za razliko od biološke tehnologije.« Cernu 
potem -nejasen naslov ':)Iridustrijska tehnologija lesa« knjigi, ki naj bi obravnarvala 
tehnologijo predelave lesa? Tudi trditev, da knjiga obravnava tehnologijo me
hanične predelave lesa, drži le delno, kakor bomo videli. 

Naslednji stavek na isti strani se glasi: »Večina držav, naprednih v indu
strijski predelavi lesa, je ta naziv in razlikovanje že bolj ali manj usvojila ... « 

Vsebina je resnična v toliko, da razume dandanes velika večina strokovnjakov 
pod pojmom ~tehnologija lesa" vedo, ki preučuje in prikazuje sestavo in lastnosti 
lesa ter jo obravnava ločeno od predelave. lesa. TehnolofZija lesa je dandanes 
samostojna veda, ki predočuje osnovno stopnjo za pravilno razumevanje ostalih 
panog gozdarstva in lesne industrije, tako gojenja kakor tudi izkoriščanja gozdov 

r ter mehanične in kemične predela.ve lesa. Obilnost materije, ki je predmet tehno
loških raziskovanj, in petre be prakse sta dovedli do specializacije v dveh smereh. 
Čisto tehnična smer obravnava les kot surovino ter preučuje njegove lastnosti ·s 
stališča predelave, biološko-tehnična smer pa vzporedno s preučevanjem sestave 
in lastnosti lesa raziskuje faktorje, ki vplivajo na nastanek lesa kot nosilca teh 
lastnosti. 

V nasprotju s trditvami v uvodu zajema pisec pod naslov )Industrijs.ka 
tehnolo.gija{( celo vrsto gozdarskih in lesnih panog. Tako obravnava 1. poglavje 
poleg splo.šnih statističnih podatkov gojenje gozdov, deloma izkoriščanje gozdov, 
anatomij o lesa' in izmero lesa. II. poglavje z naslovom »Razni lesni proizvodi« 
podaja deloma izkoriščanje gozdov deloma kemično predelavo lesa. III. po
glavje je namenjeno izkoriščanju gozdov ter obravnava pretežno temu namenu 
potrebno orodje in stroje. IV. poglavje govori o va'rstvu gozdov_ V., VI. in 
deloma tudi VII. poglavje obravnava nekaj pojmov s področja tehnologije lesa. 
V VIII. ter deloma v IX., X. in XL poglavju so v kra'tkih potezah prikazani 
nekateri problemi mehanične predelave lesa. V" IX., X. in XI. poglavju iav'zema 
prvo mesto opis strojev in orndja_ Tako snov prvih štirih poglavij kakor tudi 
pretežni dd snovi zadnjih treh poglavij ne spada pod naslov »Industrijska teh
nologija lesa«:, niti ne obravnava mehanične predelave lesa. 

Mnogo večjo korist bi imela naše šolstvo- in praksa. od dela, ki bi obra.vna
valo le eno izmed navedenih tem, toda to v izčrpni in ustrezni obliki. Tako pa 
že sama širina zajete materije nujno vodi k neuspehu. Glede na obravnav8.Ilo 
vsebino pomeni knjiga nekakšno nepopolno enciklopedija gozdarstva in lesne 
industrije, ki podaja snov v nepopolni obliki, ter zato ne ustreza stopnji znanja, 
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ki jo zahteva sedanjost od lesneg,a tehnika, niti ~e more v znatnejši meri ko
ristiti v praksi. 

O vprašanju razporeditve materije govori akademik univ. prof dr. A. Ugr'e
novic v svojem delu »Tehnologija drveta-l: na strani 5. v za,dnjem odstavku: 
~Davno je prošlo vrijeme, kad se pod imenom tehnologija. drv-eta mogb obuhva.
titi čitava nauka o iskoriščavanju šuma, kako je to bio uradio Nanquette. Da se 
ta mate,rijru jedva može obuhvatiti u šest knjiga, pokazali smo pišuci naše iskori
'Ščavanje šuma. U kompleksu iskoriščavanja šuma tehnologija drveta - kako 
smo več istaknuli - predstavlja pTVU i osnovnu stepenicu. Ona nas uvodi u 
poznavanje drveta kao ishodišnje ma:terije, koja je predmet preradjivanja. Naše 
se gledište poklapa sa pojmom »drevesinovjedenije«, što ga nalazimo u ruskoj 
literaturi (Vanjin). Mi smo to gledište zastupali i razradjivali i prije (1930) nego 
je izašlo Vanjinovo djelo (1934).4: Te besede dovolj jasno potrjujejo nepravilnost 
zaljemanja snovi v »Industrijski. tehnologiji lesH, ki odmerja vprašanju resnične 
tehnologije lesa le y., VI. in del VII. poglavja, skupno 45 strani ali 17 odstotkov 
celotnega obse:ga. 

Posamezni problemi niso obdelani dovolj' sistematsko. Pisec obravnava 
teorijo žaganja in oblikovanja zobnih profilov ločeno na več mestih, nepopolno 
in brez potrebne logične povezave (str. 51-54, 57-58, 145-153, 158---160, 164, 
172;-173, 175-176, 183-187, 204, 206). Čemu takšna delitev? Tehnološki proces 
žaganja je v vseh primerih, Baj bo to pri ročnem ali katerem koli stro,jnem 
ža.ganju, v bistvu isti. Iste so tudi zakonitosti, ki ,diktirajo oblike zobnih profilov, 
treba jih je le pravilno aplicirati ter upoštevatj specifične pogoje v vsakem kon
kretnem primeru. ln ravno ta- vprašanje je pisec popolnom.a izpustil z vidika. 
kar moramo šteti za veliko pa-manjkljivost. Nikjer ni obrazlorŽena funkcija 
aktivnih zobnih ostrin, kar je osna-vni pogoj za razumevanje tega; tako važnega 
procesa, s katerim se srečujemo v vseh panogah lesne predelave. Zata- nepoučen 

čitatelj kljub zelo obširni -razlagi ne morc dojeti bistva tega problema. 

V zvezi s tem vpra'šanjem podaja pisec celo vrsto številk in tabel, in to 
večinoma brez navedbe viwv in dokumentacij (str. 147, 152, 160, 173, 185). Ti 
podatki pa imajo zaradi nepOrznanja okoliščin, v katerih so bili ugotovljeni, zelo 
omejeno vrednost. Ozrimo se še na vzgojno plat takšnega načina podajanja 
snovi. Namesto prodiranja v globincr in logične analize tehnološkega procesa 
našteva pisec vrsto suhih številk, kater:h smisel je in ostane čitateIju nejasen. 

Često naletimo na nelogične definicije in pa na stavke, ki ne povedo 
ničesar. Tako na strani 76, prvi stavek: »Proučevanje in prikazovanje sesta.ve 
t'esa do tiste meje, ko je še vidna s prostim očesom ali pod grobo povečavo, 
imenujemo makrografijo.« Nadalje drugi odstavek na strani 77~ »Mikrografija je 
nauk o anatomiji lesa.« Prav tako prvi stavek ~adnjega odstavka na strani 154: 
»)Tračni list rad poka in to na.jčešče tam, kjer.;:,ima jeklo prirodne napake. Ko
liko logike in 'smisla je v teh stavkih, naj presodijo čitatelji sami. Nadalje, na 
strani 156. govori pisec o žaginem listu in zaključi .to poglavje s stavkom: »Le 
tako je v stanju izvršiti svojo glav,no nalogo - vzdržati pri žaganju.II: Glavna 
naloga žagnega lista je ,vendar žaganje, ~vzdržati pri žaganjuIt pa moremo ozna
čiti le kot pogoj za uspesna vršenje te naloge. 

Posebej je treba omeniti znatno število strokovnih napak. Pri tem se hočem 
zaradi obširnosti materije omejiti le na eno izmed devetih poglavij, in sicer na 
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V.' poglavje, ki obr.avnava f:zične lastnosti les'a. Poudarjam pa, da imajo tudi 
ostala poglavja isto pomanjkljivost. 

Že,sam naslov tega poglavja »Fiziološka in tehnološka svojstva lesa« ustvarja 
pojmovno nejasnost'. Pisec je z·amenjal pojem fizike s pojmom fi7;iologija, kar 
daje naslovu čistO' drug smise1. Tudi izraz »tehnološka<t je neustrezen. S:steIn 
podelitve tehničnih lastnosti lesa in zato primerne označbe bodo našli čitatelji 
v že imenovanem delu A. Ugrenovi6a. 

Obrazložitev pOjma .'IIhomogenost lesa« na strani 78. je nejasna in nepopolna. 
V drugem odstavku pod točko 4. čitamo: »)Les zrasel in sestavljen iz različno 
širokih branik ni homogen, česprav bi se ga ocenjevalo tudi samo po eni njegovih 
branik. Ravno ta raznoličnost (heterogenost) v ,sestavi lesa je pogoj njegovi 
odpornosti proti raznim obremenitvam.({ Trditev, katero izraža: drugi stavek, je 
nepravilna. Isto velja za zadnji .stavek naslednjega odstavka: »Vendar so meha
nična svojstva homogenega lesa slabša. kot heterogenega.< Tudi ni jasno, katera 
izmed mehaničnih svojstev ima pisec pri tem v mislih. 

Točka 5. na isti strani obravnava gostoto lesa. Pisec označuje težo lesa s 
pojmom »specifična teža.c, kar ni primerno. ZatO' obstoji drug izraz - prostor
ninska teža (Trendelenburg, Das Holz als Rohstoff, 1939., str. 188, Raumgewicht), 
pojem specifična teža pa uporabljamo, kada.r govorimo o materiji, iz katere so 
zgrajeni sestavni deli lesa'-

Vsebina drugega odstavka na strani 79. je popolnoma zgrešenBl in ustva.rja 
napačno predstavo o strukturi lesa. Sredi odstavka čitamo: »Merilo za gostotv 
in težo lesa so ra2ne inkrustacijske snovi (lignin, smola, minerali itd.), s katerimi 
SO napolnejne celice pri raznih vrstah lesa. v zelo različnih količinah. Ako bi bile 
stani ce razn:h vrst lesa napolnjene z isto količino teh snovi, bi bila gO'Stota in 
teža vseh vrst lesa enaka. V primeru, da bi bilc vse. vrste lesa brez inkrustacij
skih snovi in bi jih sestavljala samo osnovna snov - celuloza, bi imele zopet 
'Vse vrste lesa isto gostoto in isto specifično težo.{( Specifična teža materije, iz. 
katere so zgrajene celične stene, je pri vseh vrstah lesaJ praktično enaka. Lignin 
ima za spozna.I,1je manjšo'. specifično težo kakor celuloza . .ostalih' inkrustacijskih 
snovi je v lesu sorazmern«;l malo in je zato njih vpliv na težo lesa le podrejenega 
pomena ter nikakor ne more 'biti izključno merilo za težo lesa. Prostorninska teža 
lesa (pis,ec pra'Vi specifična teža) je torej le. v manjši meri odvisna od inkrustacij
s1Gh snovi, pač pa je za. to' najmerodajnejše razmerje med volumnom celi čnih 
sten in vo}umnom por. Ni nujno, da bi ra.zne vrste lesa, ki imajo sicer isto koli
čino jnkrustacijskih snovi, imele tudi enako volumno težo, temveč se more le-ta: 
menjava.ti v zelo širokem razmaku. 

Predzadnji odstavek na. isti s.trani govori o gostDti lesa.: »Les, ki je do svoje 
starosti rasel počasi ' vseskozi na kamenitih ali mršavih tleh, je bolj gost od 
tistega, ki je rasel hitro na odprtih ravnih tleh in dobri zemlji .. . 1.< Trditev velja 
primerne velikosti. Spričo te logarjeve skrbnosti in ljube,zni do strokovnega dela 
le za les iglavcev, medtem ko je pri listavcih stvar ravno obratna. Kot tipičen 

primer navajam hrast. Na svežih globokih tleh ima hrastov les široke branike. 
je gost in težak, nasprotno je na plitvih tleh porozen in lahek. 

V prvem odstavku pod točko 6. na strani 80. čitamo: »Znano je, da vsebuje 
gozdno drevje do 50% vode. Ta količina je pri rastočih drevesih celo večja.~ 
Nerazumljiva je ra.zlika, katero dela pisec med ;,goz4nim drevjem« in :.rastočimI 

drevesi«. Nadalje les ra!'.točib dreves ne vsebuje samo do 500/0 vode, tcmvcC-
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povprečno znatno več, v izjemnin primerih celo 200%. (Trendelenburg, Das Holz 
als Rohstoff, 1939, str. 230-231). 

Naslednji' odstavek govori o določanju- .vlage v lesu. Pri tem omenja pisec 
temperaturo 110° C. Nato nadwljuje na strani 81: »Ako hočemo izvesti točno 

analizo za ugotovitev absoIutnO' suhega stanja kosa lesa, ga fIlOTamo sušiti pri 
dosti višji temperaturi.« Napačnol Uporarbijati smemo največ 103° C (O. Graf, 
Messen der Holzfeuchtigkeit, 1940, str. 14j, kajti pri višji temperaturi se po
javljajo že prvi znaki razkrajanja lesa, kar seveda ne more dati točnih rezultatov. 

V tretjem odstarvku na isti strani čitamo: )) V lesni industriji se stanje vlage 
lesa praktično skoro vedno izraža z razmerjem do teže lesa v vlažnem (svežem) 
stanju.« Res je ravno na8protno. V praksi se vlaga) lesa vedno izraža v odnosu do 
teže popolncma suhega lesa, kajti teža vlažnega lesa je zelo raztezljiv ,pojem. 
Resnična pa je vsebina naslednjega stavka, ki pravi, da tako nazi.ranje lahko 
dovede do nesporazumov. 

Zadnji odstalvek na isti strani obravnava v nejasnih potezah higroskopsko 
ravnotežje. Med drugim je rečeno; »... toda ta proces vpijanja vlage in zraka 
v Ie~ se vrši vedno z neko zakasnitvijo.< Ali naj bo to obrazložitev histereze? 
Naslednji stavek skuša to razložiti, vendar ne pove ničesar: »To si razlagamo 
na ta način, ker se stanje vlage zračno suhega, lesa. relativno malo menja.« 

Neprimerna je navedba na strani 82., ki pravi, da je vezana voda v »latent~ 
nem stanju.« Nadalje nikakor ni mogoče razumeti vsebine zadnjega stavka na 

• isti strani: »Voda, ki jo nahajamo kot svobodno in vezano v lesu, je izključno 
voda, ki učinkuje in ustreza vsem fizikalnim svojstvom lesa.c: 

V opisu merjenja vlage z elektriko na strani 84. imamo: ;;oTa metoda se 
teoretično lah-ko uporablja samo pri lesu, ki vsebuje l.'SOIo do 350/0 vlage. Odpor
nost lesa proti provodnosti električnega toka pri vlažnosti izpod 150/8 se navadno 
ne menja več mnogo, ker je vlaga že padla daleč izpod točke zasičenja.c: Na 
osnovi te trditve lahko pridemo do zmotnega zaklj.učka. da je merjenje vlage 
lesa s pomočjO' električnih na'p.rav bolj ali manj neuporabno, kajti v praksi naj
če~če nastopajo primeri z vlažnost jo 6-15% in ravno ti bi bili na osnovi gornjega 
staNka nerešljivi. Tudi vsebina drugega stavka ni pravilna, kajti upor lesa proti 
prevajanju električnega toka se menja (raste) vse dotlej, dokler les ni popolnoma 
suh in znaŠa pri 25% vlage D,05 Megohmov, pri 6% vlage pa celO' 50,000 Me
gohrno-v , (A. Novak, Entwicklung der Messgerate zur Feststellung der Holz
feuchtigkeit, Holztrocknung 1940, str. 12.). S sodobnimi električnimi instrumenti 
je 'praktično možno mcriti vlago lesa v intervalu od 6%-25°/9. Na osnovi mer
jenj je ugotovljen.o, da so rezultati pri vlažnosti 7 %-:--17% celo točnejši kakor 
pri bolj vlažnem lesu (O. Graf, Messen der Holzfeuchtigkeit, 1940, ~tr. 17.). 

K tabeli krčitvenih koeficientov na strani 86. ni naveden avtor. Izpodbijam 
podatke te ta.bele v naslednjih točkah. Tabela izkazuje nižji krčitveni koeficient 
pri bukvi kakor pri jesenu, kar je napačno. Bukov les se močneje krči od jese
novega. (Trendelenburg, Das Holz als Rohstoff, 1939, str. 203., 204., Kollmann, 
Kiinstliche Holztrocknung, 1941). Nadalje izkazuje tabela med vsemi navedenimi 
vrstami lesa največjo razliko med radialnim in tangeciainim krčitvenim koefici
entom pri lipovini. Dejansko pa je ravno pri Hpovem lesu razlika med radialnim 
in tangencialnim krčenjem nenavadno majhna (Tredelenburg, das Holz als Roh
stoff, 1939, str. 205). 
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Omenil sem le najvidnejše primere, s tem pa še ·daleč niso lZCrpl1ne vse 
pomanjkljivosti in strokovne napake v V. poglavju. Posebno pozornost vzbuja 
tudi VI. poglavje, ki obravnava mehanične lastnosti lesa. Tudi. tu imamo' opra
viti z znatnim številom strokovnih napak in z nedoslednost jo pri podajanju 
nekaterih važnih problemov. Kot očiten primer navajam tnčko 12 na strani 
109-110 z naslovom ~Zdrob1jivost«', ki opisuje dinamično trdnost lesa. 

Poglavja, katera so prispevali sO'delavci, so vsako za sebe zaokrožena, celota. 
Tudi tu opazimo težnjo po čim siršem zajemanju snovi, kar odseva v prekora
čenju okvira, ki naj bi bil določen z naslovom. Tako obravnava 1. poglavje pod 
točko 6. z naslovom ~Rast drevess« temo, ki ustreza naslovu le z nekaj stavki, 
nato prehaja na opis anatomske strukture lesa, podaja nekaj smernic meha
nične in kemične predelave lesa ter zaključi sprirodnim pomlajevanjem in odmi
ranjem drevja. Vsa opisana' s~ov je zgoščena na 4 straneh. 

Ob zaključku ugotavljam: Razpored snovi v »Industrijski tehnologiji lesa« 
ni v skladu z današnjim pojmovanjem vede o lesu. Sirina zajete materije nujno 
vodi k 'enciklopedičnemu načinu pod3!janja, kar ne ustreza današnjim potrebam. 
Posamezni problemi niso ohdelani dovolj sistematsko. Strokovne napake ustvar
jajo napačne pojme in utegnejo v praksi dovesti do napačnih ukrepov. 

Vprašanje strokovne literature s področja predelave lesa je v naši praksi 
zelo resen problem. Izvirnih strokovnih knjig, ki bi v domačem jeziku obrav
navale problematiko te tako važne gospodarske panoge, nimamo, tuja dela pa 
so težko dostopna' in tudi večini terensk~g'al ,osebja nerazumljiva. Nadalje se. 
moramo zavedati, da tuja dda in dognanja niso vedno neposredno uporabna 
za prakso. temveč jih je treba predhodno prilagoditi konkretnim prilikam. Zato 
z veseljem pozdravljamo vsako dejavnost, ki doprinaša k rešitvi tega"vpraš~nja. 
Vedeti pa moramo, da zahteva pisanje strokovnih knjig mnogo napornega dela 
in temeljito strokovno znanje. Ke odrekamo piscu dobre volje in požrtvnvalnosti. 
Nasprotno, mnenja smo, da je njegovo delo nastajalo v težkih okoliščinah, saj 
je to ena prvih knjig te stroke v domačem jeziku. * Vendar vse to ne more opra-
vičiti zgoraj navedenih dejstev. Ing. Ivan Mož ina 

PREGLED PERIODIčNIH LISTOV 

"Izvestja.r 1947-1949 št. 1, Gozdarski institut . Slovenije, Ljubljana 1950 

Ing. Rudolf Cividini - dr. Maks Wraber: Gozdarski institut Slovenije v 
letih 1947-1950 - Dr. Maks Wraber: Fitosociologlja kot temelj sodobnega 
gojenja gozdov - Ing. Mirko Šušteršič; Ureditev zemljišč - Ing. Franjo Sevnik: 
Urejanje naših gozdov ob prehpdu v socialistično gospodarstvo - Uvod v per
spektivno planiranje lesne industrije - Dr. ing. Rudolf Pipan: Pomen in vloga 
frekvenčne krivulje pri urejanju gozdov - .. Dr. ing. Vladimir Tregubov: Prebi
raino gospodarstvo v manjših gozdnih enotah - Ing. Martin Čokl; Pomen in 
problemi smolarjenja. 

'" Mnenja smo, da bi morali sodelavci nuditi avtorju pri sestaVi knjige več 
pomo~i tako' v po~ledu obsef,!a kakor vsebine. Prav tako se zdi, da niso storili 
v zad~tni meri svoje dolžnosti strokovni recenzenti, na katerih oceno se je 
na.slonU Komite za srednje in nižje strokovne šole, ko je z odlokom 2446/1-1948 
odobril knjigo kot učbenik za lesnoindus·trijski odsek srednjih tehniških šol in 
priročnik za lesne strokovnjake. - Ure d n·i š·t v o. 

218 '" 



»Lesc 19~0/4, Ljubljana 

Ing. Lojze Žume·r (Ljubljana): MednarodnO' sodelova.nje v ~ozdnem in lesnem
gospodarstvu - Ing. Viktor Klanjšček (Ljubljana): Spuščalke - Ing. Franjo 
Jurhar (Ljublajna): Graditev gozdnih cest - Leon Roth (Črnomelj): Izdelava 
bukovega žaganega lesa - Ing. Janez Jerman (LjubUana): Plošče iz lesnih iveri 
»Novopan« - Razno. 

:., Les« 195015, Ljubljana 

IBg. Alojz Zumer (Ljubljana): Mednarodno sodelovanje v gozdnem in lesnem 
-gospodarstvu - Ing. Franjo Rainer (Ljubljana): Lahka, prenosna naprava za 
majhne žičn:ce - Leon Roth (Crnomelj): Izdelava bukovega žaganega lesa -
Ing. Jerma.n Janez (Ljubljana): Študija in doprinos k proizv.odnji vrat s pol
votlimi jedri v LIO »Drava< s švedsko stiskalico - Ing. Janko Ženko (Ljubljana): 
Sušenje z infrardečimi žarki. - Razno. \ 

»Les« 1950/6, Ljubljana 

Ing. Alojz Žume.r (Ljubljana): Mednarodno sodelovanje v gozdnem in lesnem 
:gospodarstvu - Ing. Mirko Šušteršič (Ljubljana): Biološko gospodarstvo z go
zdovi - Ing. Drago Kajfež (Ljubljana): Tesan stavbni l~s - Hiter in enostaven 
način izračunava,nja razporeda žagnih lis,tov - Ing. Janez Jennan (Ljubljana): 
Votle mizarske plošče - Sušenje z infrardečimi žarki - Vesti. 

':ošumarski list« -1950/3-4, Zagreb 

Dr. ing. Milenko Plavšic (Zagreb): Rentabilnost v gozdnem gospodarstvu -
Prof. dr. Ivo Horvat (Zagreb): Raziskovanje in kartiranje vegetacije gorskega 
masiva Risnjaka in Snježnika - Ing. Vladislav Beltram (Beograd): Racionaliza
·cija pogozdovanja - Ing. Branislav Pejoski (Skoplje): Prvi terenski rezultati 
pridobivanja ' molikovega ~balzama - Ing. Al. Postnikov (Sarajevo): Kemijska 
regeneracija pil - Ing. Teodor Spanovič (Sombor): Požlahtnjevanje rastlin -
Ing. Vladislav Beltram (Beograd): Ročni sejalnik - Iz strokovne književnosti -
Društvene vesti. 

~šumarski Iist« 195015, Zagreb 

Ing. Slavko Jovanovič (NOVi Sad): Določanje pravilnega razmerja med go
zdovi in poljedelskim zemljiščem - Ing. Branimir Marinkovič (Korčula): Nekoliko 
mnenj in predlogov k vprašanju amelioracije opustošenih makij v Dalmaciji -
Ing. Vladislav Beltram (Beograd):' Kalcifikacija drevesnic - Ing. Branko Milas 
(Reka): Pogozdovanje v prebiral nem gozdu - Obvestila -- Iz strokovne knji
ževnosti. 

)Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen~ - »J ournal forestier suisse ~: 195015, 
Zurich, švica 

Dr J. H. Becking (Holandija): Gojitev Pinus Merkusii v tropah - F. Gri
va.z (La:usanne): Gozdarstvo-, ribarstvo in lovstvo - Dr. F. Fischer (Zurich): 
Cilji in meje gojenja pri gozdnem drevju - Obvestila - Pregled knjig - Go~ 

zdarska kronika. 
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-IZ PRAKSE 

DVE VZOR~I GOZDNl DREVESNICI 

1. Nad logarnico na Martinčku v gozdnem masivu Jelovice je naša najviše 
ležeča gozdna drevesnica (1305 m), obsegajoča 929 mZ površine, vzorno urejena 
in .skrbno obdelana.. Drevesnico vodi višji logar Anton Lukan, ki ji posveč9r 
največjo skrb vkljub preobilnemu delu, ki ga ima! kot vodja težavnega revi.rja. 
Spomladi, ko je imel v syojem revirju okrog 400 brigadirjev, ki so sekali na več 
medsebojno oddaljenih sečiščih, je le našel toliko- časa za drevesnico, da je dal 
prekopati in .presejati vso zemljo v drevesnici in jo pomešati s kompostnico ter 
presaditi vse sadike. V d.revesnici goji smreko in macesen, kar je za višinske 
lege revirja Martinček (1200--1400 m) primerno. V drevesnici ne najdeš najman'j~ 
šega plevela. Posebno hvalevredno je tudi to, da skrbi logar Lukan v glavnem 
sam za zadostno količino kakovostnega smrekovega semena iz vIšinskih sestojev 
revirja Martinček. Tako se vzgajajo sadike v ekološkem oko-Iju, ki kar najbolj 
ustreza izhodjščnemu in namenHnemu rastišču. Zanimiva je Lukanova ugotovitev, 
da je smrekovo seme, nabrano leta 1946. in dobro spravljeno na suhem prostoru, 
letošnjo pomlad' posejano v polni meri vzklilo. 

Spričo dejstva, da nam tako zelo' primanjkuje višinskih drevesnic in da so 
,obstoječe višinske drev'esnice večinoma s:labo ali nepravilno izkoriščene ter za
nemarjene, je vzorna drevesni ca na Martinčku zelo razveseljiv pojav in njen 
oskrbnik za,služi vse priznanje. 

2. V dJjnem Prekmurju, v revirju Polana ob Lendavi, kjer s·o ogromne po
vršine najlepših sestojev črne jelše, pomešane s krasnim jesenom in dobom, 
najdeš ob logarnici vzorno urejeno nižinsko drevesnico, ki jo najskrbneje neguje 
logar Arpad Sabo. Poleg krasnih, lepo oskrbovanih sestojev črne jelše je dre
vesnica Salbova ·posebno skrb in ljubezen, kakršno more imeti samo vrtnar dq 
svojih cvetličnih nasadov. Ne moreš se načuditi redu, negi in ljubezni, ki jo 
posveČa logar Sabo svojim sadikam, in strokovni vesfn osti , ki jo razodeva nje
govo skromno, a tehtno pripovedovanje, temelječe na bistrem opazovanju in 
tehtnih izkušnjah. Drevesnica meri okoli 3000 m:! in je smotrno izkoriščena do 
zadnje pedi: Loga,r Sabo goji v njej pretežno črno jelšo, ki je največ potrebuje 
za obnavljanje jelševih sestojev, in visoki jesen. 

Posebno .,zanimiv in hvalevreden je način, kako logar nabira jelševo seme 
jn kako ' si ustvarja' jelševe m·ahčnjake. Vzdolž 'revirja Polana poteka prekop, 
imenovan Črna voda. Pozimi, ko je vprekopu ruzka voda, jo zajezi na primernem 
mestu, da se nabira jelševo seme, ki ga s .sitom pobira z vo,dne površine in 
neposredno vseje v provlzorične matičrijake ob notranjem bregu prekopa. Zemljo 
v matičnjak:u očisti plevela, nekoliko prekoplje in zagradi. Matičnja.ki merijo- po 
nekaj m 2 • Jelševo seme najde v jih najugodnejše prirodne pogoje in v polni meri 
kali, mladice se krasno razvijaj o. S.pomladi jih logar presadi iz matičnjakov v 
drevesnico, kjer postanejo godne za presajanje na ' teren. Na sadikah vidiš, kako 
dohr·o se počutijo in kako so zdrave, polne življenjske sile, To se opaža tudi na 
uspehu pogozdovanja s črno Jelšo, ki je popoln. Seveda prispeva k temu uspehu 
tudi pravi čas in pravi način sajenja, kar vse logar Sabo ' zelo dobro razume. Pa 
še neka okolnost Je važna in omembe vredna. Poleg redne, stalne drevesnice si je 
osnoval umni in skrbni logar Sabo tudi začasno., pomožno drevesnico sredi gozd,-
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nih sestojev, kjer na opisani nac\U vzgaja;' sadike č 'rne jelše z enako skrbnostjo 
in ljubeznijo kakor v stalni drevesnici. Tukaj so sadike za sajenje najbolj pTi 
roki in jih ni treb~ skoraj nikamor prenašati. Logar ve, kje bo pogo.zdoval in 
si v nepos'redni bližini pravo'časno in po lastni pobudi osnuje začasno drevesnico 
se ni čuditi krasnim kulturam črne jelše v njegovem revirju. 

Naj prejmeta logarja Lukan z gorenjskih planin in Sabo s prekmurskih 
rM'nin ' javno priznanje in pohvalo za požrtvovalno delo in predanost svojemu 
poklicu. Med logatji in drevesničarji širom Slovenije pa naj najdeta čim več 
posnema1cev! M. V. 

SETEV KOSTANJA V DREVESNICAH 

Prejšna leta smo sadili domači kost?nj (Castanea vesca) v drevesnicah vc
č:nom:r jeseni. Izkušnje so pokazale, da se setev ni vsako leto ·obnesla. To je 
bilo odvisno od izvršitve same setve, to je od tega, ali se je sadilo seme zadosti 
globoko, ali se je zavarovalo pred mišmi z ježicami ali brinjevimi vejami ter 
pred mrazom. ako je zemlja jeseni globoko zmrznila. Najva'Žnejšc je bilo zava
rovanje kostanjevih plodov pred mišmi, ki so povzročile pozimi na setvi kostanja 
največ škode. ' 

Pozneje so poskušali s pomladansko setvijo kostanja. Kostanj so čez zimo 
straltificirali v pesku in setev izvršili spomladi. Učinek stratificiranja pa je bil 
odvisen od: fega v kakem prostoru in v kakem pesku je bil kostanj stratificiran. 
Vlaga ni smela imeti dostopa in seme je moralo biti v pesku ~nakomerno vlož-eno. 
Pri tem se je izkazalo, da se je tudi tu kaljivost kostanja! zmanjšala', največkrat 
za 20 do 30% ali tudi več. 

V državni go,zdni drevesnici v Radečah sem opazoval setev, izvršen o 'jeseni 
1949, in setev, izvršeno spomladi 1950. Jesenska setev je bila izvršena pravilno, 
seme za.dosti globoko položeno .in dovolj zavarovano z ježica mi, tako da miši 
niso mogle do semena; uspeh je bil 80%. Pri pomladanski setVi pa je bilo treba 
seme šele izbirati, ~er je prišlo že iz stratifikacije precej semena pokvarjenega, 
gnilega (ak. 30%), ostalo pa je že kalilo jn imelo precej dolge odganjke (cime). 
Delavke v drevesnici so prebrano seme posadile tako globoko kakor jeseni, ne 
da bi bile odganjke porezale in so po saditvi moleh iz zemlje. V prvih dneh 
meseca aprila so nas-topile hladne noči in nepokriti odganjki so porum'eneli in se 
večinoma posušili. 

Odrezal sem nekaj odganjkov t~k pri zemlji in opazoval, aH bodo ponovno 
odgnali. Čez 8 dni sem opazil, da so vsi odrezani odganjki ponovno, odgnali, prav 
tako tudi nekateri neporezani. . 

Primerjal sem jesensko setev s pomla.dansko in ugotovil, da je jesenska 
uspela 800/0,. pomladanska pa le 40%, in to od prebranega; semena; vštevši tudi 
pokvarjeno seme" je uspela pomla.danska setev le 200/0. 

Iz gornjega sklepamo, da' je jesenska setev domačeg,a kostanja bolj pripo
ročljiya kakor pomladanska. Ako p'a že moramo izvršiti setev iz raznih vzrokov 
(pomanjkanje delovne sile, prezgodnji nastop zime) šele spomladi, je treba 
pred01ge odganjke ( cime) porezati. 

Želeli bi zvedeti tudi mnen.ie in izkušnje drugih tova:rišev, ki se bavijo s 
setvijo kostanja v drevesnicah. P. R. 
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ZAKONITI PREDPISI 

GRADNI LIST FLR JUGOSLAVIJE 

Ukaz o pristojnosti in sestavu gospodarskega sveta vlade FLRJ (304J38-50) 
Uredha o spremembah in dopolnitvah uredbe o osebnih izkaz.nicah (308/38-50) 
Uredba o dodeljevanju traktorjev, kmetijskih strojev in orodja' kmečkim 

obdelovalnim zadrugam in o skladu za mehanizacijo in :investicijsko graditev za
družnega kmetijstva (308/38-50) 

Odločba o spremembah in dopolnitvah poštne, telegrafske in telefonske pri
stojbinske tarife (315/38-50) 

Splošno navodilo o višini avtorskih honorarjev za objavo književnih. umet
n~ških in znanstvenih del (319/38-50) 

Uredba o drugem ljudskem posojilu petletnega plana Za razvoj narodnega 
gospodarstva Federativne ljudske republike Jugoslavije (342/40-50) 

Odreqba o določitvi novih pokojnin državnim uslužbencem. ki jim je pre
nehala služba po prevedbi na nove plače (349/40-50) 

Navod:lo za iZV3!janje uredbe o plačanem letnem dopustu delavcev, name
ščencev in uslužbencev (351140-50) 

Navodilo' k četrtem ods.tavku 6. točke III. razdelka navodila za jVlajanje 
uredbe o ustalitvi delovne sile in o uskladitvi plano·v delovne sile s planom pla
čilnega fonda in planom zagotovljene preskrbe (342/40-50) 

URADNI LIST LR 'SLOVENIJE 

Ukaz o ustanovitvi Gospodarskega sveta LRS (68/16-50) 
Uredba o ustanovitvi Generalne' di~ekcije za elektro.gospo.(!.a.rstvo (72/16-50) 
Uredba o ustanovitvi Generalne direkcije za lesno industrijo (73/16-50) 
Uredba o ustanovitvi Komiteja vlade LRS za vodno. gospodarstvo (77116-50) 
Uredba o ustanovitvi Komiteja vlade LRS za komuna:1ne zadeve (78/16-50) 
Uredba o ustanovitvi Komiteja' vlade LRS za lokalno industrijo (79/16-50) 
Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije industrije gradbenega materiala LRS 

(87/18-50) 
Uredba o ustana-vitvi Glavne direkcije gradbenih podjetij LRS (88/18-50) 
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o davku od dohodka-v (93/19-50) 
Pravilnik o ustroju in delu Zavoda za varstvo in znanstveno proučevanje 

kulturnih spomenikov in prirodnih znarpenitosti Slo-venije (96/19-50) 

Zakon o obrtništvu (102/20-50) 
Zakon o gozdovih (103/20-50) _ 
Zakon o državljanstvu Ljudske republike Slovenije (104/20-.50) 
Zakon o vzdrževanju stanovanjskih poslopij (105120-50) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS 

(107/2()"'50) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posesti in nošenju orožja 

(109/20-50) 
Ukaz o ustanovitvi ministrstva za izvoz in uvoz (110/20-50) 
Uredba o ustanovitvi Glavne direkcije za pospeševanje kmetijstva (112/20-50) 
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DRUŠTVENE VESTI 

SKLEPI POSVETOVANJA GOZDARSKE IN LESNE SEKCIJE DRUšTVA 
INžENIRJEV IN TEHNIKOV LR SLOVENIJE NA 'BLEDU 

OD 17.-19. MARCA 1950 

Posvetovanje na Bledu je organizirala go-zdalrSka in lesna sekcija Društva 
inženirjev in tehnikov v Ljubljani. Številna. udeležba iz vse Slovenije (ob pri
sotnosti delegatov iz Hrvatske ter Bosne in Hercegovine) in živa diskusija sta 
pokazali, da so takal zborovanja zaželena in da hočejo go.zdarski in lesni stru
kovnjaki zavestno in predano sodelovati pri socialistični izgradnji Jugoslavije. 

Tako referati kakor di.skusi.ja so precej izčrpno zajeli problematiko go
zdarstva (gojenja, varstva, eksp.lo,a.tacije in urejanja gozdov ter .urejanja hudo
urnikov) in vzgoje kadrov. Vprašanja lesne indus.trije pa so bila obravnavan:! 
le delno, čeprav je organizacija posvetovanja nudila vsem strokovnjakom enake 
možnosti udejstvovanja. Prepričani smo, da bo,do lesni strokovnjaki na sledečem 
posvetovanju osvetlili perečo problematiko lesne industrije v vsej širini in globini. 

Posvetovanje je bilo z~k1jučeno z naslednjimi sklepi: 

l. Kakovosti izdelkov je treba posvetiti vso pozornost, kajti z boljšo ka
kovostjo se d:aJ glede vrednosti nadomestiti znaten del ko-!ičinc lesa; kajti dviganje 
kakovosti izdelkov pomeni hkrati učinko'Vito va'rčevanje lesa. 

2. Prizadevati si je treba, da se ustvarijo za bri~adni sistem dela materialni 
in ostali pogoji ter da se le-ta ~ivljenjsko prila~odi delovnim razmeram posa
meznih podrOČij, s čimer se bosta dejansko dvignili delavčeva spretnost in 
produktivnost dela . 

3. Na terenu je treba vzbujatL zanimanje za novatorstvo in racionaliza
torstvo ter jima' nuditi. vso potrebno strokovno. in materialno pomoč.' 

4. Zaustaviti je treba negativno selekcijo gozdnega drevja pri nabiranju 
semen., setvah, saditvah, čiščenjih, redčenjih in sečnjah ter preiti na tako selek
cijo, ki bo dajala go.zdove z večjim pril'a1Stkom in boljšo kakovostjo lesa ter 
hkrati dVigala produktivnost gozdnih tal. 

5. Pri pogozdovanju naj se uporabljajo drevesne vrste hitre rasti, pri čemer 
je gledati na to, da le-te lIstrezajo rastiščnim r,a:zmeram, razen pri orientacijskih 
poskusih, ki so po-vsod priporočlj.ivi. 

6. Da se dvigne kakovost priras.tka, je treba bolj paziti na čiščenje kultur 
in negovanje se~tojev. Vzporedno s pogozdovanjem krasa je treba s široko pro
p.a:gando· razvijati smisel za varovanje naravnega pomladka, nasadov in posevkov 
pred škodo; ki jo prizadeva paša, ker je to pogoj z nadaUnje uspeh~. 

7. Večjo skrb je treba posvetiti vzgoji novega kadra za urejanje .hudo
urnikov in storiti vse za omogočanje in ohranjanje hidrotehnfčnih del pri zagr:adbi 
hudournikov. 

8. Da bi se še zmanjšala škoda, ki jo povzroča gozdni mrčes, in hkrati 
znižali stroški za represivne va~stvene ukrepe, je treba sproti in stalno varovati 
gozdove z učinkovitimi preventivnimi ukrepi. 

9. Taksacija, katere podatki morajo biti vseskozi realni, naj se praviloma. 
iz"vaja pred eksploa;tacijo tako, da bo mogoče njene rezultate upoštevati pri 
določanju eksploatacijskih planov. 

223 



10. Nujno potrebno je izdelati perspektivni plan eksploatacije gozdov in 
predelave lesa tako, da se lahko pri določanju o.snovnega letnega' plana upošteva 
dejanska zmogljivost gozdov v daljšem raz.dobju ln pravilno ugotavlja inten
zivnost izkoriščanja posameznih sečenj. 

11. Pri i~korišč:aillju gozdov je treba upoštevati vplive sečnje na hidrograf- " 
ske razmere v zvezi z vprašanjem graditve in delo,vanja hidrocentral ter plov
nosti rek. 

12. Takoj je treba :pospešiti s·istc.matično določanje· osnovnih elementov 
brigadnega sistema dela. Uvajati in študimr1:i je treba ve,rtikalni brigadni sistem 
kot "išjo obliko brigadnega sistema dela po.vsod, kjer situacija spravil nih naprav 
zahteva kontinuir.an.o delo n. pr. pri žičnicah in drčab. 

13. Nove motorne brigade naj se uvajajo v p~imenlih področjih tako, da 
se strokovni kader predhodno usposobi pri že obstoječih motornih brigadah. 
pri čemer imej vsaka brigada tudi sposobnega .mehanikal• 

14. Pri uporabi mehaničnih sredstev je treba gledati na njihovo lokacijo, 
razpoložlJiva mehanična sredstva p.S! racionalno: izkoriščati. 

15: Preden začnemo obratovati z novimi mehaničnimi sred5tvi, je neobhodno 
potrebno vzgoji ti kadre za obratovanje. Da se izločijo zaradi neznanja .odvečne 
okvare strojev, je treba zanje' uporabljati najboljši. raz'po\.ož!jivi kader. 

16. Pri mehaničnih napravah v eks.ploata.ciji, v žagalni in' predelovalni indu
striji je treba določiti realne t'ehnične fi·orme in na osnovi teh ugotoviti dejansko 
zmogljivost s'trojev in obratov. 

17. Visokovreden resona.nčni les naj se v celoti izloča in uporablja le za 
specialne tehnične namene. 

18. IndustriJi finalnih prOizvodov naj se posveti vsa po,zornost' zMadi čim 
boljšega izkoriščanja surovin jn ostankov (odpadkov) ter doseganja na.jvišje~a' 
finančnega efekta. 

19. Da zmanjšaimo okvare in dvignemo vrednost izdelanega in predelanega 
lesa ter finalnih proizvodov, je treba nujno izboljšati postopek pri sušenju lesa 
na skladiščih in v sušilnicah. 

20. Propagirati je treba vsestransko varčevanje z lesom, ker vrednost lesa 
st.alno raste in nam je les glavni vir za. devize, med tem ko .se gozdne zaloge lesa 
v svetu na. splošno zmanjšujejo. 

21. Iz poročevalske službe naj se odstranita pretiran obseg in število poročil, 
ki jih je treba smotrno prilagoditi potrebam operative tako, da ne bo admini
strativno delo oviralo tehniškega. osebJa l pri strokovnem delu in mu s tem One
mogočalo točn'o poročanje. 

22. Tehniško osebje naj se prvenstveno zaposli pri takem strokovnem delu. 
ki mu ustreza, hkrati pa se naj osvobodi nertehničnih del, da se tako omogoči 

kvalitetna proizvodnja ln strokovni rUl;predek kadrov. 

23. Da se dvigne uporabnost novih kadrov, se mora okrepiti zveza teoretič
nega pouka in raziskovalnega dela s prakso ob sodelovanju 'predav;~teljskega 

in -raziskovalnega kadra z operativnim. 

24. Da .se dvigne in izpopolni strokovno manj kv,3Jlificirani kader. je treba 
poglo?iti zvezo strokovno bolj kvalificiranega kadra .s .strokovno manj kvalifi
cirahim. 

25. Pospeševati moramo s študijskimi potovanji in izmenjavo izkustev pri 
reševanju problemov sodelovanje s sekcijami drugih republik. 
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ALl SMO ZA'ŠLI Z ŽIČNICA~t NA' SLEPI ' TIR~ -
Ing. Viktor Kla nj š č e ,k (Bovec) 

Marsikoga bo naslov začudil, ker se na spl'~šno meni, da s~(j pri grad
njah žičnic do,segli lepe uspehe in da snio tudi pri izkoriščanju žični'c do
segli zadovoljive rezultate. Kljub temu pa bomo s ',podrobno analizo lahko 
kmalu ugotovili, da smo delali, marsikje napake; d3J z doseženimi rezultati 
ne moremo biti popoln-oma zadovoljni' in da bo'mo' morali marSikje kreniti 
n'a nova pota, če' bomo hoteli doseči res stvarne uspehe. Kateri pa; je 'prav
zaprav naš glavni cilj, ki ga zasledujemo z gradnjo žič:hif v eksploataCiji 
gozdov? Ta cilj bi bil naslednji: v čim krajšem času, s čiro manjšimi stro
ški, s čim manjšilni defekti izvoziti iz go:zda čim. več lesa. ; Če -se vpraŠamc, 
au smo ta cilj dosegli, bomo morali ' ilgdtciviti, da se nam to ni v celoti 
posrečilo. 

, 
A. IZKORIŠČANJE ,žIČNIC 

, Dotaknim,o _ se najprej izkoručanja žlčnic, pri ' ka.~erlh 'se dogajajo 
največje pomanjkljivosti. Lansko lelo smo' nariov:o zgradili 19, žičnic s skupno 
dolŽino' oko 40 lun. Na' prvi po'gled zadov'olji;, rezuitat. Če pa pd'gle,damo, 
kako 'sQ se te žičniCe izk6riščale, b~mo 'prišli do Kaj čudnih- u'gotovitev. 'Pri 
n'ekaterih 'žičnic~h so se' poVprečni, dnevni prev,ozi 'gJ.bal1 med 8'0-12'0 m:\ 

(Kočevje, Ribnica, Cirkovnica, Poljšak), pri drugih pa med 25~O m:.l 
(Ojstrica, Pišece, Cezlak, Mehina) . Zakaj prihajamo do ugotovitve,' da neka
tere Žičnice zvozijo trikrat več kakor druge, č'eprav ' so zgrajene iZ iStega 
materiala in po enakih principih? To je vprašanje, ki vsakega trezno misle~ 
čega človeka začudi in ki nujno terj,a od n:as odgovora. 

Prav gotovo se skrivajo glavne napake ' ~ slabI organizaciji dela, 'po
neko-d pa v neizkušenosti kadra, ki je bil prvič zaposlen pri manipulaciji z 
žičniqo ter na tem polju še nlma dov-olJ izk'ušenj. Oglejmo si najprej glavne 
napake: največji procent izkoriščanja se doseže pri ,Prevozu hlodovine, in 
sicer zato, ker hlode hitreje pripnemo in odpnemo od žičnice kakor drva; 
žičnica je torej več časa v pogonu in ob času nakladanja iri razkladanja 
manj čas'a pOčIva. Zaradi tega po možnosti -!izvažajmo tudi material za drva 
v daljših kosih in jih razžagujmo na spodnji postaji. Oglje kuhajmo v 
gozdu, kajti oglje ima dosti manjšo prostornino in težo ter ga bomo lahko 
izvozili v trikrat krajšem času kakor ustrezno količino drv. Bukovina je 
težja od jelovine in smrekovine. Zato je povprečno bukovo breme manJše 
od jelovega in je torej dnevna storilnost pri prevozu bukovine manjša kakor 
pri jelovini. Dnevni prevoz bukovine dosega komaj 60-7'0% dnevnega 
prevoza jelovine po masi. Na go'roji postaji mora biti vedno dovolj velika. 
zaloga lesne mase. Zičnice zavzemajo pri spravilu prav gotovo prvo mesto 
ln ne smemo dovoljevati, da bi počivale zato, ker je primanjkovalo voznikov, 
ki bi morali dovažati les h gornji postaji. Za dovoz lesa mora biti na razpo
lago vedno dovolj voznikov. Na gornji postaji mora biti 'pri obratu žičnice 
zaposlenih dovolj naklada1cev, tako da je vedno pripravljeno že polno breme 
za odhod, ko prispe prazen voziček; ne pa da ~e takrat šele naklada breme. 
Navadno je zaposlenih Ifa: gornji postaji 6 delavcev: 1 zavirač, '1 sprejema 
prazne vozičke, 2 nakladata in odpošiljata 'polne' vozičke, 2 pripravljata ies. 
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Če je skladišče oddaljeno, je treba za dovlačenje zaposliti še več delavcev 
ali pa vprežno živino. ' Na spodnji postaji zadoščata navadno 2 delavca, ki 
sta zaposlena pri sprejemalJ,ju polnih bremen in odpošiljanju praznih. More
biti so potrebni še delavci na skladišču. 

Da bo torej delo nemoteno potekalo in da bo pri obratovanju žičnice 
čim manj zastojev, je ' potrebno tole: vsi delavci morajo čim bolje in čim 
natančneje poznati svoje delo, postati mo·rajo mojstri v svojem poklicu. Ne 
bi kazalo, da bi za novince prirejali tečaje, kajti pri obratovanju so potrebni 
bolj praktični prijemi, ki si jih človek lahko pri.dobi bolj s prakso kakor 
s šolo. Zaradi tega to treba v bodoče ravnati tako, kakor je ravna! j,nojster 
Gruden pri žičnica,h, ki jih je gradila njegova skupina: že pri gradnji je 
treba zaposliti nekoliko domačinov, da se seznanijo z bistvom žičnic, s &pa
janjem vrvi itd. Ko je žičruca zgrajena in izročena v eksp-loatacijo·, mO'l'ata 
ostati pri obratovanju žičnice najmanj dva meseca vsaj dva delavca od 
graditeljbke skupine, ki morata novince poučevati o podrobnostih glede 
rokovanja z žičnico, o mazanju, napenjanju vrvi, pripenjal1ju in odpenjanju 
vozičkov, posebno o zaviranju, ki je ključna točka pri obratovanju z žičnico. 
Ne more se dovoljevati, da bi zaviral nepriučen delavec, ki bi s prenaglim 
zaviranjem lahko povzročil defekte in zastoje pri obratovanju. Dnevni pre
voz , je treba takoj, normir&ti. Pri tem se ne smemo postavljati na O'portu~ 
nistično stališče in določevati prvo normo prenizko, ker se sicer vozači 
prehitro zadovoljijo z doseženim rezultatom., ki se v začetku vsekakor dviga 
paraleIno z vse v~jo izkušenost jo kadra. Nonniranje je torej brezpogojno. 
Vsaka žičnica mora imeti svoje naprave za napenjanje. Graditelji morajo 
seznaniti vozače z načinpm ' napenjanja, kajti vse nove vrvi se nekaj časa 
zdaljšujejo in jih je treba večkrat napenjati, dokler se ne usta.lijo. Če osta
nejo pri prevozu samo novinci, ki ne znajo vrvi napeti, nastajajo zaradi 
ohlapnih vrvi defekti (Ojstrica, Cezlak). Tudi veter ovira, obratovanje pri 
žičnici, če niso vrvi dovolj napete. Dnevno je treba pregledati .linijo: ali so 
vodilna kolesa v redu, ali je telefon v redu, namazati vodilna kolesa, na~ 
ma·zati nosilko na čevlju, kjer nastaja pri nihanju nosilke največ trenja 
in kjer se nosilka najhitreje obrablja. Po enoletnem obratovanju je treba 
nosilko ptemakniti za nekaj metrov naprej, da se ne drgne na čevlju vedno 
na enem in istem mestu. ~udi vozičke je treba stalno 'ma,zati. Naloga- gra
diteljev je končana šele takrat, ko se ugotovi, da so' se novinci popolnoma 
seznanili z gornjimi nalogami. Najboljši indikator o njihovi zrelosti pa naj 
bi bil njihov urni efekt pri izvozu po žičnici, ki ,ne bi smel biti m,anjši od 
5 ro 3 pri hl\kovini in od 7 In 3 pri. jelovini. ' 

Nikakor se ne smemo zadovoljiti z dejstvom, da bi žičnica obratovala 
samo 8 ur dnevno. V poletnem- času je treba uvesti dve izmeni, ali pa je 
treba dvigniti delovni čas vsaj na 10 ~ dnevno. 

Včasih se tudi izkaže, da so nekateri sestavni deli žičnice iz slabega 
materiala in se hitro obrabijo (v ozi čki, vodilna kolesa). Obrabljene dele je 
treba takoj zamenjati, ne pa da zaradi stičnih zadev žičnica ne obratuje 
cele tedne. Vsak dan je dragocen. Ne more se odobravati staliŠče gradi~ 
teljev, češ . da je njihov material S3,WO z~ novogradnje, eksploatacija pa naj 
Se briga za nadomestne dele, kakor ve in zna. . 
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Vsaka žičnica mora imeti brezpogojno svojo obratovno knjigo, v katero 
je treba dnevno vpisovati vso izvoženo lesno maso in morebitne defekte. 
Rezultate je, treba budno spremljati. Kakor hitro 'se ugotovi, da dneVJ?i 
prevoz pada, D-ziroma da ne dosega planiranih postavk, je treba takoj 
ugotoviti vzrok in ga odstraniti, ne pa da se samo ugota,vljajo nizki rezul
tati, za izboljšanje pa se nič ne ukrene. Operativno' vodstvo bi moralo 
razpolagati s kad.ro.ffi (letečo ekipo) J ki bi znal napake takoj ug{)toviti in 
tudi odstraniti. Ne bi hoteli podrobno razglabljati razmere pri vsaki po
samezni žičnici, vendar smo prepričani, da bi se dailo pri pravilni organiza
ciji dela povprečni mesečni prevoz naših žičnic dvigniti za 40-50 %. 
. Operativno vodstvo bi moralo budno spremljati rezultate izvoza po
edinih žičnic. Ni potrebno, da se zaradi tega vodijo nova porocila in da bi 
se s tem obremenjeval pisarniški personal. Dov{)lj bi bUo, če bi se obratna 
knjiga vodila z eno kopijo in bi se kopija vsakih 10 do 15 dni dostavljala 
operativnemu vodstvu. 

Zadnje čase je nekako minila; bolezen, da bi Se za vsako aktivnost 
moral voditi grafikon. Kljub temu moramo pripomniti, da če le kje, bi se 
ravno pri žičnicah morali obvezno voditi grafikoni :in to za vsako žičnico 
posebej Grafikon žičnice bi moral biti podoben grafikonu merjenja mrzlice 
pri b{)l1liku. Kadar pade črta izpod nonnale, je nekaj narobe, je treba 
zdraviti. Na terenu je treba ugotoviti napako in jo odstr.aniti. Nujno bi 

. bilo treba ustanoviti letečo ekipo žičnič8..rjev, ki bi jo premikali od' ene 
žičnice k drugi, koder bi bilo potrebno kakšno popravilo. če pa slučajno 
ne bi bila nobena žičnica pokvall"jen:a, bi šla ta ekipa k oo1i žičnici, ki do
sega najslabše re~ultate in bi ostala tam tako dolgo pri vožnji, dokler se 
ne bi efekt dela dvignil. Takšna ekipa bi obilno poplačala stroške njenega 
vzdrževanja I in so jo v bni.tslti Hrvatski že uvedli za vzdrževanje žičnic 
Wyssen. 

Naletimo pa na terenu tudi na dokaj čudne pojalve. žič:n:ica je brez 
bistvenih napak, vendar pa kljub .temu ne funkcionira v redu. pri njej so 
zaposleni domačini, ki se deloma na to delo slabo spoznajo, deloma. pa 
smatrajo žičnico kot skrivališče, da bi se odtegnili polni zaposlitvi. Vzer 
mimo na primer žičnici Ojstrico in Piše-ce. Pri njih so zaposleni domači 
kmetje. Vsak ima nekad posestva ali vinograda in mli je kmetijska panoga 
glavni vir dohodkov. K žičnici gre samo zaradi garantirane delavske pre
skrbe, dočim ne čuti do obratovanja žičnice nikake odgovornosti Nasprot
no, celo zadovoljen je', če-je žičnica, pokvarjena, ker potem lahko vrši svoje 
kmetijsko delo naprej. Pri . teh žičnicah s.e neha obratovati. ze ob 2 uri <J1Zi
roma 3 uri popoldne. V takih primerih seveda ne ostane drugD, kot'· da se 
per'sonal izmenja, sicer ne bomo dosegli pri takill žičnicah nikoli zado
voljivih rezultatov. 

B. IZKORIščAN JE ~IčNIC TIPA 'WfSSEN 

Stanje pri švicarskih žičnicah tipa Wyssen je vedno Slabše, da ne 
rečemo .skoraj kritično in da se ponekod ,postavlja celo vprašanje, ali so 
sploh za nas rentabilne ali ne. Zanimivi ·bi bili lanski st~tistični. pa<Jatki o 
efektu posameznih žičnic tipa Wyss,em. Po edine žičnice tega iJ,pa' so bile več 
kakor polovico časa v defektu, v . ostalem času pa so <iosegale efekt 20 do 
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30 in3 na d8.ri ' v o'smili urah. Zakaj so rezultati tako nizki? Glavna krivda 
za ta leži v dejstvU, da delaVstvo, ki je bilo zaposleno pri teh motornih 
ž1čriicah, '~ bilo qovolJ kvalificirano, ali : pa ni imelo dovolj veselja do tega 
posla; , dali smo, jim tudi premalo vzpodbude. To velja predvsem za moto
rista, Motorist bi ' moral biti star šofer, ki bi takoj 'po sluhu spoznal vsako 
nepravilno de'lovanje motorja, ' ki motorja ne bi naprezal, ki bi znal izvajati 
manevre pri vožnji ~ previdnostjo brez zaIetavarija~ Takih motoristov nismo 
imeli. Ponekod so zaposlili šoferje, ki so jih pri avtopodjetji.h zavrgli zaradi 
nevestnosti, ali pa so zaposlili novince. Prvi so delali brez veselja, brez 
odnosa do motorja, drugi so' se komaj učili in je bil rezultat tega učenja, 
d'a so bolj ali manj pokvarili zaupane jim naprave. Resni šoferji se našim 

"vabilom niso odzvali, ker so pogoji' življenja v gozdu težji, ker smo jim 
nudili manjšo pl,ačq, kakor so jo' prejemali pri vožnji 's 'kamioni, ker je 
zjutraj treba pešačiti v hrib 'k motorju itd. Up'ajmo, da se bo položaj- izbolj
šal, ker smo v decembru priredili tečaj za vodilne delavce. 

Nap.ačno bi bilo , stališče, da žiČnice tipa Wyssen ne ustrezajo našim 
razmeram. če.je žičriica montirana na-pn~,vem mestu', če ni predolga (njen 
glavni namen je ven9.ar zbir,anje lesa, ne pa prevažanje!), če jo imajo v 
rokah sposobni dei~vc.i, se dajo z njo doseči prav zadovoljivi rezultati. 

,Edino žičnica v MuŠen'iku v Mežiški dolini je nekega dne v 12 urah zvozila 
'70 m 3 lesa, kar je za žičnico t0, vrste lep rezultat. Tudi sicer Je dobro funk
cioni1:al.a. Ta,k,e \lelavc~, ki znajo čuvati in ,pametnO" upo~a:bljatl ijudskO" 
imovino~ je treba pohvaliti 'in nagraditi. Prvi neusp~hi nas torej ne smejo 
ostrašiti. D'elavci pri žičnici tipa Wyssen morajo 'biti čim bolj stalni. Novem
bra 1949 sva s tovarišem Sotoškom razpravljala o teh žičnicah z avstrijskim 
gozdarskim strokovnjakom dr. Pestalom, docentom za' prometne naprave 
na Visoki šoli za kulturo zemljišča na Dunaju. Dr. Pestal ne more 'prehvaliti 
rezultatov, ki so jih dosegli v Avstriji in Švici z žičnicami tipa Wyssen. 
Seveda so. zaposleni tam pri teh žičnicah sami kvalificirani ljudje. K temu 
moramo težiti tudi mi. . 

Žičnice te vrste imajo precejšnjo pomanjkljivost v tem, da z:ahtevajo pri 
manjših razponih 15% padcCi, pri daljših pa tudi 20%. Človek bi dejal, da 
je možnost uporabe teh žičnic pri nas skoraj. neomejena. Dejansko pa smo 
morali pri nas zavreči že več tras, ker nismo imeli dDvolj padca. Podrobno 
sem opazoval oblikovitost avstrijskih hribov in moram dejati, da " s~ pre'cej 
razlikujejo od 'plastike našega terena. Avstrijski teren je veliko bolj razbit 
z mnogimi dolinami in dolinicami, medtem ko pri nas prevladujejo gorske 
verige z , enakomernimi pobočji. V avstrijskih razmerah se zbere v kratkih 
jarkih z levega in desnega pobočja precej mase. Iznad jarka se napne žič~ 
nica, ka,r je za tip Wyssen idealno. V naših razmerah pa na enakomernih 
pobočjih ni akumulacije lesa, ki bi večala kapaciteto žičnice. Če mora namreč 
žičnica vlačiti les z leve in desne strani, je, njena zmogljivost manjša, kakor 
če vlači les izpod vrvi navpično k nosilki. 

'Moje mnenje je, da ne kaže kupovati novih naprav na,enkrat v velikih 
'količinah, temveč posamezno, da jih najprej dobro preizkusimo. Vsekakor 
potrebujemo nekaj žičnic , tipa Wyssen, ki pa morajo biti montirane na 
ustreZnih terenih in poverjene zanesljivim deiavcem. Uporabljajmo te žičnice 
na kratke razdalje za zbiranje lesa, ne pa za prevažanje s skladišč: V takih 
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primerih .napravimo rajši navadne žičnice. Tudi žičnice te v~te morajo 
obratovati 10-12 ur dnevno, ne pa ,samo 8 ur. Ne ' obešajmo, n'~ yrv bre':' 
mena s težo, veČjo od i.5 tone, vendar pa tudi ne preyažajmo vej in tari..kih 
drv, če nočemo, da bo efekt dela majhen. _ 

Bolj kakor žičnic,e tipa 'vVyssen so nam potrebne izvlačilne motorne 
žičnice, ki bi bile neodvisne od padca kakor so to skiderji lažjega tipa in 
kabelni žedavi lažjega tipa',. Za spravilo lesa iz naših kraških jam (Ribnica, 
Kočevje, Novo mesto) potrebujemo vsekakor takšno napravo, ki bi 'izvlek 
mehanizirala in bi pri tem imela zadovoljivo kapaciteto. Tega vprašanja 
nam žičnica ti.pa Wyssen v današnji obliki ne bo-rešila. Za, transportiranje 
na večje daljave bomo uporabljali navadne žičnice ali pa ceste, ne pa 
izvlačilne motorne žičnice, katerim kapaciteta s tr~sportno daljavo očitno 
pada. 

C. GRADNJA ŽIčNIC 

Tudi z rezultati, dO,seženimi pri gradnji ži'čnic, ne moremo biti posebno 
zadovoljni. Začnimo kar na začetku. Tri leta že govorimo o žičnih drčah in 
spuščalkah .. Kakšen pa je rezultat? V treh letih sta bil~ zgr~jeni - reci in 
piši - Je dve ,žični drči v Bohinju, spuščalka pa nobena

l 
čeprav je dobro 

znano, da so te žičnic~ daleč najcenejše izvozno sredstvo, da za njihovo 
izkoriščanje ni potrebna nobena posebna kvalifikacija, da je nj~hoya kaI?aci
teta kljub temu precejšna (ok. 50 prm na dan). Spuščal~e se dajo prirediti 
tudi Z:l! spuščanje hlod0:rine in tudi linija se da z8.kriviJi '(glej 'članek o 
spuščalkah v peti številki). Kjer obstoja možnost gradnje žičnih drč .in 
spuščalk, razmetujemo denar, če jih ne zgradimo, temveč izvažamo les na 
kakšen drug način. Zakaj ,strah pred -temi žičnicami? Po eni strani res 
večkrat primanjkuje žičnih vrvi, po drugi strani pa je posredi ' tudi, naša 
starokopitnost. Branimo sp novih stvari, ki ne prodrejo, če jih naravnoSt 
ne vsilimo. ' 

Pomanjkanje žičnih vrvi in materiala za žičnice nas bo vedno duši10; 
če ne bomo vzeli stvari resneje v roke. Menim, da je 'neobhodno potrebno, 
da se v Ljubljani ustanovi poseben servis za žičnice, ki bi moral imeti 
stalno v zalogi žične vrvi različnih dimenzij, različne koleščke, škripčevje, 
večja kolesa, vozičke, pritisne ploščice in vijake, svornike itd. Dokler tega: ne 
bo, bo vsa naša mehanizacija spravUa ptič brez peruti. Mehanizacija spravila 
lesa je 90%-no vezana na žično vrv in zato je nujno, da imamo na razpolago 
žično vrv, če nameravamo mehanizacijo dvigniti. Napačna je trditev, da 
moramo naše vrvi standardizirati s'amo na, spiral no vrv premera 20 mm in 
samo na vlačilno pleteno vrv premera 13 mm. Pri spravilu potrebujemo naj
različnejše žične vrvi: pletene premera 6, 8, 10 mm za sestavljeno škripčevje, 
pletene premera 8, 10, 12, 14, 16 mm za žične drče in spuščalke, pletene 
premera 9, lO, 12 mm kot vlačiIne vrvi za Wyssen-Lasso,cable in za različne 
motorne izvleke, pletene premera 16, 18, 20, 22, mm za nosilko pri nihalkah, 
žičnicah tipa Wyssen itd. Če hočemo, da oodo naše žičnice, bolj elastične, 
laže prenosljive, se moramo ravno ogibati spiral nih okornih vrvi in jemati 
tudi za nosilke pletene vrvi, pa čeprav so te nclroliko kratkotrajnejše. 

Tudi ni.ha1ne žičnice, ki se na kratkih prQgah do 500 ID izvrstno obne
sejo, ne morejo prodreti. Koliko je takšnih terenov, 'kjer je treba spravljati 
hlodovlno ali drva čez kakš~~ jarke in se vi?-č~' les-~,\roDji n~jpr,ej n~vzdol 
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v jarek, od tam pa zopet navzgor. Z majhno nosilko, vlačilko in par kolesi 
bi bila nilialka zgrajena venem tednu jn bi nam prihranila delovno silo, 
voznike in znižala stroške. 

Edino gradnja krožnih žičnic se je razvila v kar zadovoljivem obsegu. 
Pregovor pravi: »Kdor dela, tudi greši.« To velja tudi za gradnje naših 
žičnic. Začnimo kar pri trasiranju. Določevanje lokacij za gornjo in 
spodnjo postajo je pri žičnicah precej delikatna ID odgovorna zadeva. 
Gornja postaja mora biti postavljena tako, da zajan).e čim več lesne 

Slika 1. 

Ja..I:::U:L Jo~ e. 

v..o.dilY.:lO k.oLo 

mase. Pa tudi sam OZJl prostor za postajo mora biti ugoden. Skladišče 
lesa mora biti nekoliko višje od postaje. Sploh nas mo'ra ravno pri 
gradnji žičnic v.oditi zlato pravilo eksploatacije: les se mora vedno gibati 
navzdol, da se pri ·tem Ok{)ristimb z njegovo težno silo. Vsakega yla
čenja lesa navzgor se je treba izogibati, ker nam občutnO' zviša trans
portne stroške. Nič manj ni važna izbira spodnje postaje. Če se le da, mora 
stati spodnja 'postaja na nekoliko vzvišen em mestu, tako da se prispeli 
blodi sami valijo' proti niže ležeči kamionski cesti in da potrebujemo na 
skladišču čim manf delavcev. Spodnja postaja mora biti v bližini ceste. Pri 
tem je treba patZiti tudi na možnost postavitve naravne' rampe ob cesti v 
višini kamiona, v kolikor se tukaj v začetku ne predvideva gradnja Raine
rove rampe. Spodnja in gornja . postaja pa še' nista vse pri žičnici. Nič manj 
ni treba . paziti na potek same trase. Žičnica ne sme imeti prevelikih raz
pon-dv, ker sic'er Zmanjšujemo s tem 'njeno nosilnost in prejudiciramo težav
nost izvoza' v vetI'lcMiem vremenu. Izogibati se moramo visokih-koz, preostrih 
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vertikalnih lomov vrvi. Ogibljimo se gospodarskih poslopij vsaj na 10 do 
15 m. Izogibljimo se ostalih komunikacij, elektrovodov. Ko·z.e naj bodo raz
meščene čiIh bolj enakomerno, ne pregosto. Trasa mora imeti dovolj padca, 
da bo žičnica mogla delovati samotež, četudi se bo javljala neenakomernost 
v teži posameznih bremen. Če ima trasa manj kakor 8 % padca, je bolje 
že od vsega začetka predvidevati motorni pogon. Včasih se nudi možnost 
uporabe vodnega kolesa. Na daljših progah je treba predvidevati inter
medije, vmesna nakladališča. Izogibajmo se kolen. To so glavna pravila, 
v praksi pa se javlja še nešteto možnosti, ha katere moramo biti pozorni 

Slika 2. 

Zelo lah.komiselno je torej, če se delajo določbe o lokacijah venem 
dnevu ali pa celo venem popoldnevu, ~e da bi se pri tem dovolj dobro 
preštucliral teren. Še tako jasna trasa ima pogosto možnost kakšne malen
kostne izboljšave, ki nato v precejšni meri vpliva na boljši izvo'z in na 
pocenitev stroškov. Pri določanju lokacij ostanimo rajši dva, tri dni zunaj 
na terenu in projekt dobro premislimO, pa bo pozneje manj neugodnosti 
in več zadovoljstva. Logarjem se ne sme slepo zaupati, ker ne poznajo vseh 
potankosti žičnic; treba je na lastne oči pregledati teren in presoditi tudi 
možnosti spravila lesa do gornje postaje. Lesno maso, ki jo bomo, po&ekali, 
moramo .krajevno . točno določiti, ne pa da o tem osnovnem podatku na 
terenu šele ugibaroo. Projektant mora dobro poznati tudi dr:uge vrste žičnic 
in druge transportne naprave, ker ni rečeno, da bi se morala povsod graditi 
ravno krožna žičnica. Včasih utegne biti kakš.no drugo spr:;l,vilno sr~dstvo 
bolj ekonomično. O vsakem takem ogledu' je treba sestaviti izčrpen zapisnik. 
Terene za gradnje žičnic bi morali pregledati in iZmeriti že jeseni, da mo.
remo čez zimo napraviti potrebne načrte in prip~a,viti potreben material, 
ne. pa da začnemo z delom brez predračunov . in. načrtov. Ali smo delali 
dosihmal tako? ' 
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Kako pa, S~ gradijo ,naš~ ,žj-9p~ce? Prvo, kar bomo opazili, j~ , dejstvo .. 
da gra<4J,je žičnic trajajo ye~o dalj ,časa in da tudi gra<ibeni stroški ,ne,
prestano naraš,čajo. , Žičnica ~uše se gradi že deseti mesec.! Kaj Je temu 
vzrok? Po eni strani nesrzčno izbrana trasa, .po drugi strani neprestan~ 
zastoji pri dobavi gradbenega materiala (pomanjkanje žičnih vrvi v jeseni), 
delo zaradi ter,enskih raznolikosti in pomanjkanja normircev še vednc ni 
normirano. Je pa š,e neki drug, glo-blji vzrok, ki povzroča, da se naše 
gradnje žičnic. vlečejo toliko časa, ,vzrok, ki jemlje nadaljnji gradnji krož
nih žičnic pri nas vs~ perspektivo, če ga ne bomo odstranili. To je namreč 
dejstvo, da postajajo naše žičnice vedno bolj težke, vedno bolj okorne, 
vedno bolj drage. Začnimo kar pri volanih (kolutih) . Trije koluti tehtajQ 
1.000 kg! Premer imajo 1.30 cm, višina žleba; je 40 mm, čeprav bi zadoščal 
žleb 15 mm. Takšni volani so mogoče primerni za stabilne žičnice, ne pa 
za gozdarske, ki morajo biti čim laZje ''in čini bolj prenosne. Pri primerni 
konstrukciji hi ti volarii lahko· ·tehtali tretjino sedanje teže Premer volanov 
se moy'a, gibati, '~, 5,P0---:-1QOO ,8 , -pri.' čemer pomeni<>,' p;emer pbsame~e 
žice vlačilke v mm. Naša vlačiika premera 13 mm (ki je tudi pretežka) I ima 
žice premera 1.4 mm, Če vzamemo sreclino, to je 750 o, kar bi za naše 
gozdarske razmere popolnoma zadoščalo, bi bil volan premera 105 cm, z 
žlebi visokimi 15 mm, z vložki iz konopljene vrvi zadosti velik. Nespametno 
je torej delati poskuse z volani premera 180 cm, ki so za prenašanje v 
gozdu v strminah popolnoma nepripravni 

Vzemimo za primer postaje. Delajo se izknpi, 10 m dolgi, 2,5 m široki, 
2 mgloboki, po največkrat v' skalnatih tleh. V te ~ope se vgrajujejo piloti. 
se vežejo s kleščami, križi, vse 'skupaj se zasiplje' s kamenjem itd. Ne smemo 
se čuditi, če gradnja samo ene postaje traja po tri do štiri tedne. V takem 
primeru je iluzorno govoriti o prenosnih žičnicah, k~r ta naziv ne soglaša' 
z dejanskim. stanjem. Podobne žičnice lahko gradimo pri masah čez 

10.000 m 3
• Koliko časa pa bomo še razpolagali s takimi sečišči? Mogoče še 

kakšno leto. Kaj bomo pa potem s takšnimi žičnicami? Pa četudi bi bila 
taka sečišča še na razpolago, ali je potrebno, da občutno posegamo v lesno 
maso zaradi tega, da bi krili stroške gradnje takšne žičnice, namesto da bi 
z lažjimi, cenejšimi žičnicami bolj narahlo segali v lesno maso in bi se 
rajši češče vračali na isto mesto? Vsak umni gospodar se bo odločil za 
drugo. 

Kako pa naj izgleda takšna lahka žičnica? čisto gotovo je, da se 
mora gradnja postaje poenostaviti. Vsi glavni deli postaje, kakor so 
V1Olan, vodilna kolesa in zavora, morajo biti montirani v železnem o,kv.i.ru. 
Pri prenosu se volani vzamejo iz okvira, tako da se cela postaja razdeli v 
2 do 3 kose po ioo do 150 kg. Ogrodje je iz U-železa. Podobno postajo so 
nam leta 194:8 izdelali v Milanu, vendar se niso po.polnoma držali naših 
n~vodil; zato postaja ni dovolj ra;zstavljiva in še ne pomeni idealne rešitve, 
vendar je že precejšen korak naprej! S tov. Kostnapflom sva stvar premle
vala dalje in sva prišla do istih zaključkov. Bistveni del vsake postaje je 
sidro., kjer je privezana nosilka. Ali je vsa ostala zgradba potrebna oziroma 
nujna.? Ne! ,Kakor PRvežemo nosilka k si4nl, tako lahko. privežemo tudi 
železen Okvir' , postaje 5 posebno vr.vjo k sldru. Npsilka je napeta s 7.000 
do 10.000 kg, vlači1ka pa le z 800 do 1000 kg. Ce upoštevamo komponente 
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teže bremen, . je ra,zmerje še ugodnejše. Torej ni to . za sidro nobena posebna 
nova obremenitev, ·vsa dosedanja pilotaž.a,. postaje -pa lahko o.dpa.de. Če je 
kati jn ,skrajšati. Pri,našem načinu to odpade; okvir se ,z vrvjo , potegne malo 
okvir privezan z vrvjo k siciru, ~a še .eno prednost. Z.na,no je namreč dej
S.t\lQo, . da se nova vlačHka nekaj č.asa razteguje in jo je treba ve~krat prese
p.a.zaj ln vlačilka se ovtomatično napne .brez kra;jšanja in po~ovn.ega spaja
nja. Po moji varianti bi se p'od okvi~C?m napravil majhen oder, ki Se ne bi 
vkopaval v tla, marveč bo samo spodaj-malo podpiral okvir, da 'ne bi nihal v 

. Slika 3, . .' 



zraku. Če bi se okvir potegnil nazaj, bi se za njim lahko potegnil tudi oder. 
Oder bi bil primerno visok in nagnjen. Pred odrom bi se postavila okvirna 
lesena koza, na katero bi se naslonila nosilka, pod tramom pa bi bilb vo
dilno kolo, ki bi držalo potrebno razdaljo med nosilka in vlačilke-. Zavora je 
montirana na žele'znem okviru. Nakladalo in razkladalo bi se neposredno 
na vrv pred to kozo (SI. 1-3). Največ časa bi vzela postavitev sidra (2 do 
3 dni). Cela postaja pa bi bila postavljena v 4 dneh. 

Kostnapfl opušča tudi oder in okvirno kozo. Razdaljo med nosilko in 
vlačilko bi regulirali z jahajočim vodilnim kolesom, ki visi na nosilki in ki 
je montirano neposredno pred železnim okvirom. Postaja: torej niha v zraku. 
Mislim, da se v tem primeru pred vstopom vrvi y žleb volana ne bi mdntirala 
vodilna kolesa, temveč spodnji in gornji valjček in bi vlačiika med njima 
šla v žleb volana. V tem primeru bi bilo torej treba postaviti samo sidro 
rn nič drugega. 

Koze na liniji bi bilo seveda treba postavljati. Za ra.zvlačevanje vrvi 
pa bi brezpogojno uporabljali motorna vretena. SkrajIrl čas je namreč, da 
odpravimo dosedanjo sramoto, ko smo vrvi prenašali z ljudsko silO, s čimer 
smo ustavljali dela na sečiščih in 4 dni zadrževali po 50 delavcev, da so 
prenašali vrvi. Tri takšna vretep.a za razvlačevanje vrvi so bila po našem 
naročilu' izdelana v Avstriji in smo jih pred l{ratkim prejeli. So lahka, 
ra.zstavljiva, z motorjem 6 HP, tako da se lahko prenesejo tudi v najbolj 
strme predele. Imajo silo 2.000 kg, brzina potega pa je le 6 m na minuto; 
to se pravi, da bo treba eno nosilko skoraj cel dan z motorjem vleči do 
gcrnj8 ' postaje Druga majhna pomanjkljivost je v tem, da je treba tanko 
vrv premera 9· mm prav tako ročno prenašati. Vendar je ta vrv sedem1uat 
lažja kakor nosilka. Na ta dejstva je bilo· treba pristati zaradi manjše teže 
in manjše cene. Seveda so motO'rji žičnice tipa Vlyssen za razvlačevanje 
vrvi pripravnejši in hitrejši, 50' pa zato tudi devetkrat dražji od teh vreteno 

Če torej gradimo žičnico na ta. način, jo bomo lahko s šestimi delavci 
postavili v dveh do štirih tednih, oziroma gradnja žičnice bo stala 20.000 
do 40.000 din. To se pravi, da se bo izplačalo postavljati tako žičnico ža za 
.dobrih 100 m3 lesa, posebno če pri manjših količinah lesa uporabimo ~ostn. 
apflovo varianto. To se pravi dalje, da bo mogla manipulacija graditi t-akšno 
žičnico iz lastnih obratnih sredstev in ne bo vezana na investicije. Za gradnje 
tudi ne bomo potrebovali posebno kvalificiranih delavcev, raien motorista 
pri vretenu in morebiti enega delavca, ki bo znal spojiti vlačilko. Za nosilko 
bi se uporahljala laže prenosljiva pletena vrv premera 20· - 22 mm. Kapa
citeta takšne žičnice bi znašala oko 50 mB v osmih urah. Potreba bi bilo, 
da se izdela najprej prototip takšne železne postaje, ki bi se preizkus:p, 
nakar bi serijsko izdelali 50 takšnih postad. S takšnimi žičnicami bi nepri
merno bolj umno in prožno gospodarili z lesnimi masami v gozdu. 

Menim, da ne bo odveč, če ponovno naglasim, da je potrebno skrbeti 
za mehanizacijo spravila lesa s občas.no obstoječimi sredstvi, razpoložljive 
delovne sile. Kajti dobava materiala za gradnj,o . lahkih prene-snih žičnic je 
možna .in razen tega se gospodarsko izplača pobrati s takimi žičnicami v 
kratkem času tudi manjše· množine. lesa iz števiLnih jarkov in pobočij. 
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MOTORNE ŽIČNICE 

Vloga in pomen žičnic sistema Wyssen v našem gozdnem gospodarstvu 
'sta b01j aji manj, prikazana pod točko B. š'vicarski kabI-kran se razlikuje od 
-sistema Wyssen v toliko, da nima na vrvi posebnega zau.stavljača, temveč 
se voziček lahko zaustavlja na poljubni točki ' nosilke, s čimer je teoretsko 
-dana možnost .sortiranja lesa. Če bi hoteli to dejansko izvajati! bi šlo v 
breme kapacitete kablkrana. Pr{)tptip Kostnapflovega žičnega žerjava se 
konstrukcijsko razlikuje od prvega in drugega, zahteva pa iste pogoje in 
'ima. podobno delovanje. Vse te žičnice imajo v glavnem eno dobro in dve 
slabi strani. Dobra stran je ta, da les pobirajo naravnost od panja ter tako 
izločajo konja, kar je vsekakor pomembno dejstvo. Prva slaba stran je ta, 
da zahtevajo precejšen padec. Da se odstrani ta pomanjkljivost, je tov. 
Kostnapfi. sestavil nov žični žerjav .z dvema zaustavljačema, enim spodaj 
in enim zgora,j, ter s še enim vretenom in s še eno vlačilko, s katero se 
lahko pošilja voziček tudi poravnem nazaj v gozd, oziroma poln voziček k 
:spodnji postaji. To je bil važen problem, čigar rešitev smo že dalj časa 
želeli, kajti edino s tako žičnico bomo lahko zbirali les iz velikih kraških 
kotanj v Ribnici, Kočeyju, na Rogu, na Menini. To spravilo je. bilo do sedaj 
.zelo težavno. Nova Kostnapflova žičnica se bo lahko dobro uporabljala tudi 
'v gradbeništvu, pri gra.dnji hidrocentral itd. 

Tukaj moramo omeniti še izvlačilne žičnice (Idrija), kjer motorno vre
teno vleče hlod po nosilki po strmini navzgor. V tem primeru moramo zopet 
imeti strmino, da steče prazen voziček nazaj v jarek in da pote·gne pri tem 
za sabo vlačilno vrv. Vse te motorne žičnice opravljajo koristno delo, vendar 
.imajo še drugo napako, ki je v tem, da je njihova zmogljivost razmeroma 
majhna, saj znaša komaj V3 do %. mase, ki jo izvozi dobra navadna krožna 
žičnica. 

To je tudi popolnoma razumljivo. Voziček opravlja koristno delo samo, 
.ko prevaža breme. Ko pa se vrača v gozd po isti poti, ne opravlja koristnega ' 
dela; to je izgubljen čas, ki nujno vpliva na zmanjšanje zmogljivosti žičnice. 
Pri krožni žičnici je proces gIbanja drugačen. Breme ·se stalno pomika v 
isti smeri dalje, kakor po tekočem traku, dokler ne dospe na končno postajo. 
·Od časa do časa sicer postane, ko se na začetni postaji naklada novo breme. 
vendar se nikoli ne vrača. Efekt takšnega gibanja je večja zmogljivost 
kro-žne žičnice. 

Logiče;l1 zaključek tega razglabljanja bi bil, da uporabljamo krožne 
žičnice tudi pri izvlekih in pri terenih z majhnim padcem. Samotežna žičnica 
seveda v .tem primeru ne prihaja v poštev in je treba misliti na motorno . 
krožno žičnico. Morda bo kdo dejal, kako naj primerjamo dosedanje težke 
motorne žičnice z lahkimi in gibljivimi izvlačilnimi napravami. Tudi mene je 
nekaj časa mučilo to dejstvo, ker res ne kaže . graditi postaj za izvlek nekaj 
desetin mS lesa iz kakšnega jarka. Pa vendar je tudi tu rešitev. Cela postaja, 
ki naj bo sestavljena iz motorja, prestavJ • majhnega dvožlebnega' volana z 
zavoro in kontravolana, naj bo montirana na železnem okviru, vse skupaj 
pa na saneh. Razen tega potrebujemo še en volan z okvirom za nasprotno 
postajo, nekaj vozičkov in vrvi. 
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Način gradnje bi bil torej sle,deč. Celo postajo na saneh odvlečemo k 
projektiranemu razkladališču ob cesti, kjer jo z vrvjo zasidramo (priveže
mo h kakšnemu močnejšemu drevesu) in končna postaja je gotova. K na
sprotni postaji odnesem o preostali volan z okvirom, ki ga tam prav tako 
privežemo h kakemu močnejšemu drevesu. Sedaj raitegnemo dve nosilki in 
jih napnemo. Če je linija kratka, se tudi nosilka lahko zasidra k zdravim 
štorom, v nasprotnem primeru se postavijo sidra. Po po,trebi postavimo še 
kakšno kozo, ra.ztegnemn, napnemo in spo,jimo vlačilko, razmestimo vo
zičke in motorna krožna žičnica.je gotova. Vse to se da postaviti v n~kaj 
dneh, posebno če upoštevamo, da izvlačpne žičnice navadno niso dolge. 

Namesto kompletne postaje z volani na saneh bi zadoščalo tudi motorno, 
vreteno, pod.obno motornim vretenom za razvlačevanje vrvi, ki smo jih ku
pili v Avstriji. Tako vreteno ima konkaven vitel, ki ima v sredini najmanjši 
premer, proti levi in desni strani pa vedno večjega. V našem primeru bi ta 
konkavni vitel postavili navpično. Okoli vitla se dva do trikrat ovije vla
čilna 'vrv, samo toliko, da dobi trenje in da ne drsi ter se nato vlačilka vrača 
v polje. Prvi navoj se navija vedno na gornji strani, kjer se vitel širi. 
Navoji zaradi strmine oboda vitla drsijo navzdol proti najožji sredini in, 
delajo prostor za nov navoj. Če vitel poženemo, se bo začela gibati tudi 
vlačilka, ki bo na liniji vlekla za sabo tudi breme, bodisi navzdol ali navzgor. 
Vreteno s konkavnim vitlom bi imelo pred prvo varianto to prednost, da bi 
bilo nekoliko lažje, vendar pa bi se v tem primeru zaradi drsenja na kon-, 
kavnem vitlu vrv nekoliko bolj obrabljala, kar pa v takih primerih ne more' 
igrati nikakšne vloge. Tudi ta vitel bi bil na saneh. Prej omenjeni avstrijski 
vitel se v tem prim,eru ne bi mogel uporabljati, ker ima premajhno brzino, 
kajti brzina vlačilke bi morala znašati 1,5 do 2 m/sek in bi moral biti torej , 
motor močnejši. 

Teoretično mora imeti ta način vsekakor večjo zm9gljivost -kakor vsi 
prej omenjeni načini uporabe motornih žičnic. Potrebno je čim prej zgraditi 
prototip in ga preizkusiti. Seveda ta žičnica ne odvaža lesa od panja, kakor 
tudi motorni vlačilci ne, temveč odvaža les z manjših skladišč oko 100 m·1 • 

Pa saj ni vedno potrebno, da bi se moral les ravno vI'ačiti od panja. Po kra
ških kotlinah se les itak zbira na dnu kotline, v jarkih pa na dnu jarka, 
od koder ga nato lahko izvlečemo s tako krožno motorno žičnico. Ker takšna 
žičnica ne bi bila vezana na padec,- imela pa bi precejšno zmogljivost ter bi 
se hitro premeščala iz enega kraja v drugega, bi mogla v gozdni eksploata
ciji odlično opravljati svojo nalogo. 

E. GOZDARSKI STROKOVNJAKI IN žIČNICE ' 

Pri nas v eksploataciji so gozdarski strokovnjaki marsikje potisnjeni 
v ozadje. Če je les že odkazan in se vrše navadni manipulativni posli, je 
nekako raZUmljivo, da za ta posel gozdarski strokovnjaki niso nujno po
trebni. Tudi pred vojno so vtiili seenje r?-Zlični manipulanti. in lesni trgovci, 
ki so dosegli tako v organizaciji. sečnje in spravila kakor tudi v finančnem 
ozim lepe uspehe. Seveda ,pa ,so ·šli ti- uspehi I,lavadno na rovaš devastacije 
goa;da. 
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Že težja napaka pa je, če ' Se zapostavljajo' gozdarski strokovnj,aki v 
politiki gradnje go.zdnoprometnih naprav, kjer je že potrebno širše gozdar~ 
sko obzorje, smisel za odpiranje gozdov, smisel za uporabo najcenejšega, 
najbolj prožnega načina spravila lesa :iz gnz::la. Padla je kril ati ca .. da 
gozdaLI'ji na tem mestu niso potrebni. Posledica tega' je, da 'se žičnice 'gra
dijo zaradi žičnic, namesto da bi se pravočasno in na najbolj ekonomičen 
način rešev~la vprašanja eksploatacij'e. Poglejmo si v oči"! Gozdarski stro
kovnjak je moral razen bioloških predmetov obdelati tudi enajst predme
tov S področja geodezije, tehnike, mehanike, vOdpgradenj, gradnje pro
netnih sredstev čisto gotovo jih je obdelal kompleksno v povezavi z 
ostalimi predmeti, kakor so gojenje, urejanje, izkonščanje gozd~v itd. 
in je torej popolnoma ve·rjetno, da 'bo na prometna sredstva gledal marsi
kJe drugače kakor gozdarski nestrokovnjak. 

Dalje moramo ugotoviti, da se g.ozdnoprometne n::iprave, spec4ilno 
žičnice in ostala mehanizirana sredstva po konstrukcijski liniji ne obdeiu~ 
jejo dovolj sistematično, čeprav se že iz te razprave vidi, kako obširno je 
to polje in do kakšnih uspehov lahko pridemo po tej liniji. Rešiti je' treba 
še mnogo neznank, ug0UX.viti kup podatkov (koeficientov trenja), izdelati 
množico novih konstrukclj itd. Tem nalogam bomo morali posvetiti več 
pa.žnje in več kadra. Posebno sodelovanje strojnikov in gozdarjev utegne 
biti na tem polju koristno. 

Še bolj pereče je morda vprašanje obdelave 'vloge 'gozdnoprometnih 
naprav s spl,ošnega gospodarskega vidika. Manjkajo nam analize, rent~bil
nostlli računi, zanesljive statistike, na katere bi se lahko opirali. Ne mo
remo podati dokončne slike Q pomenu in rentabilnosti drč, plavIj enja, splav:" 
lj.anja, o odnosu ceste do žičnice, kje se neha prednost prve in kje se 
začenja prednost druge, v kolikšni meri 'deluj~jo posamezna trensportna 
sredstva na odpiranje go.zd.ov. In vendar bi mOTalo biti nekje mesto, kjer 
bi bilo mogoče dobiti odgovor na ta vprašanja. 

Mogoče se je ta razprava bolj raztegnila, kakor je bilo prej mišljeno, 
vendar se je nahr3.Jo nekaj vprašanj1 o katerih je bilo treba povedati jasno 
besedo. Nekatere ideje mogoče še niso do kraja obdelane, vendar so nas 
razmere silile, da jih objavimo predčasno, so pa vsekakor na pravi po-ti. 

JZVADAK 

J e s mol i s a ž i' čar ,a m a z a šli u :. Č o r s o k a k« 
Auto!' izvodi kritičnu analizu dosadanje lokacije, gradnje i iskoriščavanja 

žičara. Na temelju veceg broja konkretnih primjera daje sugestije z:a racionalizii
dju rada na postojecim žičarama te ukazuje na put i način Za uzgoj profesional
nih l'adnika za žičare. 

Dalje. zorno prikazuje razlike li mugucno.sti upatrebe žičara Epa Wysscn 
u Sloveniji i Svičarskoj odnosno Avstriji radi posebriosti i različitosti reljefa 
planina. Za visinske plato-e predlaže motorne žičare za vucu, na primjer s.kidere 
i njihove modifikacije. 

Autor se naročito zalaže z.a upotrebu žičnih spuštalica. Predlaže takodjer 
gradnju posehnog tipa lake žičare te daje detaljne podatke za njenu konstruk
ciju i gradnju. 

U zadnjem poglav1ju dokazuje neophodnost sudjelovanja šumarskih struč

nj aka pri trasiranju, gradnji i eksploataciji ~ičara. 
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SUMMARY 

W hat is, W ron g w i t h Our F II n ic ul a r Ra il way s ? 
The author gives a critical analys:s of the location, hitherto practised, of 

the bu:ld:ng and use of funicular railways. 
Based on obse·rvations of many objects he -proposes, for the funiculars al

ready ex:sting, more efficient working wethods, ,g·nd shows how well skil1ed 
wOTkmen ~an be trained to managers of fun:cular railways. 

In his report the various poss.ibi1ities a·re considered of using fW1icular rail
ways, Type Wyssen, i~ Sloven:a and Switzerland or Austria on account of the 
spec:al and vary:ng shape of mountains in Slovenia. Formhigh woodland regions 
special motor-funiculars i: g. skidders and cable crans ·ue proposed. 

The authol1' proposes the building of several slide ways and gravity cables_ 
He furthermore gives detai1s about the construction and building of a special 
light type of ftm:culars. . 

In the last chapter the urgency is emphas.ized o.f cooperation of forestry' 
experts at planning, bui1ding and use o~ funiculars. 

RESUM:B 

Ou en sont les cables portants? 

. L'auteur donne d'abord une analyse critique de la locftlisation, construCtion 
et de l'emploi du ca.ble portant en Sloveni.e. A la basc des con.stata.tions pour 
bcaucoup d'ex()mples concrets, il propose pour les c:lbles portants, qui sont en 
fonct:on, une mejl}eul'e organisat:on du travail ; il indique aussi des modes et 
voies, comment elever des ~rava-illeurs pmfcssionnels en bons maitres de ca.ble 
porlant. 

Ensuite, l'auteur montre d'une maniere tres claire les differentes possib:1ifes. 
de l'emploi du ca.ble. portant ne type Wyssen en Slovenie et en Suis.se ou en 
Autriche il l'egard de la configurat:on p'1l'ticuliere et differcn,t'e des collines et 
m011tagnes slovelles. Il pl'Dpose, pour les terrains avec des plateaux boises, des 
dbles po!'"tants extractoire il mo-tem, po ' e. des 'skidders et des ~ L' i'>nes a cablc. 

L'auteur propose la construction d'un plus grand nombre de d.bles portant5. 
glisso:rcs -et ceaux adescendre. Ensuite, il donne des indications detaillces pour 
la constr'uction ct l'installation d'un type ~pecial de d.blc portant leger. 

Enfin, l'·auteur documente la necessite de la particip.ation plus active des 
forestiers pr.ofessionnels au tracement; a la: construction et . a l'cm.ploi des cab1es 
porta.nts. 
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ZELENA DUGLAZIJA 
Karol Rak u šč ek · (Maribor) < 

Naša deba zahteva vedno večjo porabo lesa, ki še vedno narašča. Brez 
dvoma je potrebno stremeti k čimprejšni vzpostavitvi pravega ra-zmerja 
med gozdno površino "in . zalogo lesa. Za dosego tega cilja je več možnosti. 
Ena. najizdatnejših bo gojenje in pospeševanje hitro rastočih domačih in 
tujih drevesnih vrst. Od mnogih tujih vrst iglavcev, ki 'so jih pri nas začeli 
gojiti pred kakimi 50-8D leti, zasluži zaradi svojih odličnih lastnosti 
posebno pozornost zelena duglazija. Temu drevesu so v glavnem namenjene 
te vrste. 

V Sloveniji je največja skupina zelene duglazije, ki je obenem ena naj
lepših v Jugoslaviji na P'ohorju (» Škrbsovo« na Rdeč~m bregu). Drevesa, 
zasajena leta 1889 v nadmorski višini 800 m, imajo letos premere do 75 cm 
in višino do 36 m. Sadike so odgojili iz semena, uvoženega iz Amerike. Z 
negovanjem nasada so dosegli odlične uspehe. 

Slika l. 

Desetletni nasad zelene duglazije na vzhodnem in jugo-vzhodnem pobočjU Rde
čega brega na PoJlOrju (Foto: J. Urbas). 

V letih 1934-1945 so zasadili na površini okrog 6 ha čist nasad zelene 
-duglazije s triletnimi sadikami, odgojenimi v lastni drevesnici iz semena 
nabran ega na drevesih posajenih leta 1889. Drevesnica je bila v isti nad
morski višini kakor matična drevesa (SOO m). 
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Odlične prednosti t~ga <4-evesa so' dobro zp~ane; v Drav.ski dolini in nJ. 
Pohorju. Ko sva z loga-rjem v septembru .1949 kontrolirala čiščenje mladih 
nasadov in naju je vodila pot tudi !nim o navedene kulture zelene duglazije, 
ni bilo izra~0.v navdušenja ne konca ne kraja. 

Navedena čista kU)tura zelene duglazije, je na vzhodnem in jugovzhod
nem pobočju- v bližini Petrovega vrha, v nadmorski višini okrog 700-750 m, 
v katastrski občini Rdeči breg. (Sliki 1 in '2.) Tla so globoka) sveža in 

, . , 

humozna. Z merjenjem smo ugotovili, da so vse sadike te kulture pq-gnale 
leta 1.949 v · višino ~ad 100' cm, po večini 100-160 cm, najdaljši poganjek 
pa je meril -168 cm! (Sliki 3 in 4J 

Slika 2. 

Detail iz desetletnega. nasada zelene 
duglazije na ~ohorju (Foto: 1. Urbas) 

Znano je, da je bila kaljivost semena zelene duglazije, uvoženega iz 
Amerike, razmeroma nizka. Kaljivost sem~na z dreves, zraslih iz uvoženega 
semena, pa je bila še nižja. V letih 1946 iIi 1947 je zelena duglazija v naših 
krajih povsod dobro semenila, vendar je bHo seme iz nižinskih predelov 
100 % gluho, prazno, iz višinskih pa le deloma kaljivo. Mogoče sta bili vzrok 
temu nenavadna vročina in suša teh let. 

Zgoraj navedena čista kultura, ki je bila odgojena iz doma pridelanega 
semena, je zelo pomembna z dveh vidikov: 

1. zaradi preučevanja in dognanja, kako se obnesejo čisti sestoji te 
vrste glede na prirastek, vejnatost' itd.; 

2. ker je pričakovati~ da bodo ta drevesa, prilagojena novim rastiščniin 
razmeram, dajala normalen semenski obrod z normalnim odstotkom kalji
vosti. 
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Omeniti pi bilo še, d~ je višinski prirastek zel~n~ duglazije na Pohorju 
tudi na slabih tleh v vsakem primeru večji kakor pri vseh drugih drevesnih 
vrstah enakega rastišča, če ima drevo dovolj svetlobe. Glede kakovosti 
lesa so mnenja različna, posebno pri m.i.z3.rjih, ki les obdelujejo. Nekateri 
trde, da je les boljši, drugi, da je slabši kakor smrekov. Ta ocena pa se 
nanaša najbrž samo na težje ali lažje mehanično obdelo'vanje, ne pa na 
trdnost in druge tehnične lastnosti. Les zelene duglazije ima rdečkasto, 
meoesnovemu lesu podobno barvo. Uporabljajo ga' tUdi' za pohištvo, posebno 
lep in primeren pa je za obijanje sten in stropov. 

SEka 3. 

Merjenje dolžine poganjkov zelene 
duglazije (Foto: J. Urbas) 

Petletni plan nam nalaga dolžnost gojenja in .p~peš.evanja hitro ra
stočih drevesnih vrst in pretvorbo čistih sestojev v mešane. Doraslih sku
pin in tudi posameznih dreves zelene duglahlje, ki bi obrodila 'kaljivo seme, 
je pri nas razmeroma malo; zato je tudi količina semena zelo omejena, 
četudi bi izkoristili vsak sto·rž. Zato je potrebno najti možnosti za dobavo 
semenja tudi iz inozemstva, ker imamo dokaze, da daje duglazija tudi iz 
uvoženega semena odlične uspehe. Duglazija je v mlad-ostl precej občutljiva 
za mraz, posebno v odprtih legah, in rada pozebe zlasti v drevesnicah. Ima 
pa to dobro lastnost, da na videz suha sadika zopet ozeleni, če je nismo 
pr,esadiIi. . 

Mladi, navadno vitki in nežni poganjki so zelo elastični, da jim sneg 
prav nič ne škoduje. Na sliki štev. 3 vidimo, da je bila dugI azija zaradi 
merjenja poganjka upognjena v vodoravno lego; ko smo jo izpustili, se je 
takoj vzravnala, ne da bi bila utrpela kako škodo. Pač pa. duglazijo moker 
sneg potlači, posebno v strmih legah in na rahlih tleh. Na ta način je 
letošnjo zimo napravil sneg precej škode. Potlačena drevesca je treba zrav~ 
nati in jih privezati ~ 'kolu. 

IZVADAK 

Zelena duglazija 

A'utor se zalaže ·za un-ošenje zelene · duglazije radi njenog velikog prirasta 
na sva staništa, koja njoj odgovaraju. Kao primjer navodi vrle uspjelu kulturo 
zelene duglazije na Rdečem bregu na Pohorju .. 
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ZAKON ·0· GOZDOVIH* 

I. Sp) o š ne :. dol ,o č b e. 

1. člen 

Vsi gozdovi v. Ljudski republiki Sloveniji so l).e glede na- lastnika namenjeni 
splošnim koris.tim ljudske skupnosti in so . pod pose.bno. skrbjo in nadzorstvom 
države. 

2. člen 

Za gozdoye veljajo po tem zakonu tudi: 
1. zemljišča, ki niso trajno prikladna za drugo vrsto kulture kot za gojitev 

gozda; . 
2. zemljišča, ki po svoji legi, oblikovitosti, fizikalnih in kemijskih lastnostih 

ter po klimati čnih Ia2merah najbolj ustrezajo narodnemu gospodarstvu in dm
gim splošnim k6hstim, če imajo ·go·zdno kulturo. 

O sporih, a'li je šteti določeno zemIjiščeza gozdno zemljišče po tem zakonu. 
odloča minister za gozdarstvo .Y s.porazumu z ministrom za kmetijstvo. 

·3. člen 

Zbol;&šanje in · razvoj gozdarstva ter gozdnega in lesnega gospodarstva 
ureja državni gospodarski plan Ljudske republike Slovenije v okviru splošnega 
državnega gospodarskega plana v skladu z nalogami in s proizvodno zmoglji-
vo·~tjo gozdov. V· ta namen se izdelajo gozdni gospodarski na-črti. . 

·t člen 
Organi, pristojni za gozdarstvo, gozdna · gospodarstva ter drugi orgaru ln 

podjetja upravljajo gozdove po gozdnih gospodarskih načrtih, v okviru splošnega 
državnega gospodarskega plana za zboljšanje in pospeševanje gozdarstva in tes
nega gospodarstva. 

5. ·člen 

Zaradi smotrnega gospodarjenja 't zadružnimi in zasebnimi gozdOVi na13-
zoruje· država gojitev in izko·r:ščanje teh gozdov. 

6. člen 

Gozdn-i predeli s p·osehnimi naravnimi lepotami jn gozdo.vi zg0dovinskega 
ali znanstvenega.· pomena ·se ·lahko z zakonom Ljudske republike Slovenije raz
glas! jo za. narodne parke. ' 

Narodni parki se upravljajo po posebnih predpisih. 
" 

II. Var s t v o i n g o· j ite v g o z d o v 

'7. člen · 

Gozd se sme krčiti in spremeniti v drugo vrsto kulture samo z dovoljenjem 
pristojnega državnega organa; in .. sicer . zaradi. potreb splošnega gospodarskega 
nap'redka, zaradi trajnega boljšega gospodarjenja, zaradi potreb državne varnosti 
in . državne ·obrambe ali zaradi utemeljenih ' gospodarskih potreb lastnika. 

* Uradni list LRJ, 103/20':'-"1950.· 
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Krčitev ali spremembo gozda v drugo kulturo dovoli minister za gozdarstvo 
v sporazumu z ministrom za kmetijstvo in s Komitejem za vodno gospodarstvo. 

Za krčenje gozdov in ppustitev'gozdne kulture za pGlt'l:ebe 'državne varnostj 
, • ,', P , 

jn državne obrambe, zlasti v državnem obmejnem pasu, Wtdalje za krčenje go-
zdov in opustitev gozdne kulture ob vodah, ki se uporabljajo za plovbo" veljajo 
zvezni predpisi.. 

Is. člen 

Označba kulture pri za družnih in zasebnih zemljiščih, ki so v zemlj:ških 
knjigah in katastrskih opera tih označena kot gozdovi, se sme spremeniti samo 
na,' podlagi pravop1očne odločbe gozdarskega organa pri pristojnem, okrajne~ 
(mestnem) izvršilnem odboru. 

Če zemljiškoknjižno sodišče ali katastrski organ ugotovi, da:, je 1:?ilo zadružno 
ali, zasebno zemljišče, ki je po njegovih uradnih podatkih označeno kot gozd, 
spremenjeno v drugo vrsto kulture, mora to naznaniti ,organu, naved'enemu v 
prvem odstavku tega člena. 

9. člen 

Pustošenje gozda je pre'povedano. Za pustošenje gozda se šteje vsako de
janje; s katerim se slabi rodovitnost gozdnega zemljišča ali zml;lnjš,uje gozdni 
prirastek ali ogroža' trajnost gozdne prOizvodnje, obstoj ali· gojitev g.ozda. 

10. člen 

Če se na gozdnem drevju pojavi ško'dljivi mrčes ali nalezIJiva bolezen, 
mom pristojni državni organ pa tudi posestnik gozda takoj ukreniti vse po
trebno, da se nalezljiva bolezen ali škodljivi mrčes zatre oziroma prepreči 

širjenje. 
Posestniki gozdov morajo takoj priglasiti pristojnemu gozdarskemu organu 

okrajnega (mestnega) izvršilnega odbora, če opazijo škodljivi' mrčes ali nalez
ljivo bolezen v svojem gozdu ali na svojem gozdnem drevju izven gozda. 

Pristojni gozdarski or.gan organizira in nudi pomoč posestni'kon~ gozdov, ki 
z lastn:mi sredstvi · ne morejo zatreti aH preprečiti nalezljivih b~l~~»:j ali ' škod
ljivega mrčesa. 

Če se pojavi škodljivi mrčes ali nalezljiva bolezen v vecjem, obsegu, lahko 
vlada LRS odredi, da morajo vsi prebivalci v ogroženem oko'lišu, ki. so za to 
sposo'bni, sodelovati pri akcijj za zatiranje škodljivega mrčesa oziroma nalez-
ljive bolezni. ' 

11. člen 

Paša in ž:rjenje v lastnih in služnostnih gozdovih sta praviloma dovoljena. 
V 'gozdovih, ki so pod upravo republiških organov, dovoli, kolikor ne gre 

za že pridobljene pravice, pašo in žirjenje minister 'za gozdarstvo; v gozdovih. 
ki so pod upravo ljudskih oq.boTov, pa. poverjenik za "gozdarstvo okrajnega 
(mestnega) ljudskeg~ odbora. ' , 

Na zemljišča, ki so določena za pog-pzclovanje ali pomlajenje~ v gozdne 
nasade in v mlade gozdove Se živina ~e sme spuščati. 

Kjer je' nevarnost, da bi ,'se s pašo ali žirjenjem delala 'pomhldku' 'ali g~jitvi 
gozda škoda, pristojni go,zdarski organ pašo oziroma žirjenje' lahko,' prep'6ve. 

Paša koz 'v gozdu je prepovedana: ' : :" : i 
l". 
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12. člen 

Planine 'iznad go~dne vegetacije in planinski pašniki se ne smejo razširjati 
v š~odo gozda. Izjeti\lI~ sme dovoliti vlada LRS, če je to v korist narodnega 
gospodarstva.. " ..... , , ' ' 

13. člen 

Pridobivanje stelje v gozdovih z graoljenjem, s košnjo ali skleščenjem 
se sme izvajati le , na način, ki ne ogroža proizvodne sp os-abnosti gozd'Jv . 

14. člen 

Zaradi varstva gospodarskih zdravstvenih in drugih ~plošnih ikoristi ali ko
risti posameznikov se smejo določeni gozdovi razglasiti za stalne ali zui:asne 
va·rovalne gozdove. 

15. člen 

Za varovalne go~dovc se smejo razglasiti: 
1. gozdovi, ki varujejo zemljišča llsadov, izpiranja ali krušenja, gozdovi 

na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki v'arujejo vodnogospodarske 
in' energetsko-tehnične naprave pred zaprodenjem, gozdovi na zemlj:ščih, ki so 
izpostavljeni vetru, ter gozdovi na kraških tleh;, 

2. · gozdovi, ki v hudoumiških in padavinskih območjih energetsko važnih 
vodotokov zadržujejo naglo odtekanje vode in s tem varujejo izvirke in zem
ljišča poplav in plazov ter enakomernost vodnega pretoka; 

3. varovani gozdni pasovi proti vetru, pesku in vodi; 
4. gozdovi, na zgornji meji gozdI;le vegetacije; 
5. gozdovi; ki se uporabljajo v zdravstvene namene in 
6. gozdovi, ki so pomembni za obrambo države. 
Gozdovi, ki so bili do uveljavitve tega zakona razglašeni za varovalne, 

ostanejo še nadalje , varovalni. 

16. člen 

Gozdove, navedene v 1. do 5. točki 15. člena tega zakona razglasi za stalne 
ali začasne varovalne gozdove minister za gozdarstvo v sporazumu s predsed
n\kom vlade LRS. Za razg1aša.nje v 6. točki 15, člena navedenih gozdov za va
rovalne gozdove, veljajo zv~ni predpisi. 

17. člen 

Krčenje in sečnja na golo v varovalnih gozdovih sta prepovedana. 

18. člen 

Sečnja gozdov je dopustna samo na tak način, da ni v škodo umnemu 
pomlajanju in gojitvi gozda. 

Načeloma sta dovoljeni prebiraIna sečnja in oplodna sečnja, ~ečnja na golo 
je dovoljena le na majhnih površinah, ki omogočajo naravno pomlajanje. 

19. člen 

Sečnja dt:evja in predelovanje lesa v gozdovih se mora opravljati na način. 
in v času, ki je v skladu z načeli racionalnega izkoriščanja .gozdov in s posebnim 
ozirom na pomlajanje in varstvo gozdov. Natančnejše predpise o dovolitvi sečnje 
ter o načinu in času izkOriščanja gozdov izda minister za gozdarstvo. 

244 



V državnih gozdovih, v gozdovih: na krasu, in v yarovalnih gozdovih, v 
zadružnih in zasebnih gozdovih pa, kolikor ne gre za lastne potrebe za,družnega 
oziroma zasebnega kmečkega gospodarstva, se drevje ne sme podirati dokler 
se ne,odkažejo drevesa.z žigom sečnje·, če naj se poseka gozd do golega, pa ne, 
dokler se za sečnjo . določeni deli ne zaznamujejo. 

20: člen 

Minister za gozdarstvo lahko določi. da se smejo določene redke ali zredčene ' 

vrste d·reves sekati samo z njegovim dovoljenjem. 

21. člen" 

V prvih dveh mesecih od začetka vegetacije se gozdoVi ne smejo redčiti 

in čistiti. 
22. člen 

Gozdni proizvodi se smejo spravljati iz gozda in splavljati samo tako, da 
&e ne dela gozdu škoda. 

Lastnik zemljišča mo'ra dovoliti spravljanje gozdnih proizvodov čez svoje 
zemljišče. če to ni m'ogoče opraviti na drug način' ali v drugi smeri ali če bi drug 
način ali druga smer bila neSOrazmerno ·dražja. ·6e se stranki ne sporazumeta, 
odloči o dovolitvi' zasilne poti gozdarski organ okrajnega (mestnega) izvršilnega , 
odbora. Lastnik zemljišča ima prav:co do povračila škode, ki pri tem 'nastane. 
O sp~rih za odškodnino odloča sodišče. 

23. člen 

Zaradi čim umnejšega izkoriščanja proizvajaine stl~ zemljišča se morajo 
predvsem pogozditi goljav'e, kraške in druge goličave ter zemljišča, ki po svoji 
legi, oblikovitosti, fizikalnih in kemijskih lastnost:h ter po klimatičnih razmerah 
najbolj ustrezajo narodnemu gos'P~darstvu in drugim splošnim koristim, če imajo 
gozdno kulturq. 

24. člen 

Pos~stn:k gozdnega zemljišča je dolžan pogozditi goljave, na . k~terih je b:l 
nekdaj gozd, in vsa v 2. členu tega zakona na'vedena zemljišča, jn sicer v roku, 
ki ga v okviru splošnega državnega gospodarskega pInna določi gozdarski organ 

'Qkrajnega (mestnega) izvršilnega: odbora. 
Poseke, ki so nastale po 1. januarju 1947. je treba pogozditi, kolikor niso 

naravno pomlajene, in s:cer najdalje v treh letih po opravljeni sečnji, če je ta 
rok že potekel pa najdalje do konca leta .1952. 

6e posestnik v določenem roku zemljišč po določbah tega ~lena ne pogozdi. 
napravi to gozdarski organ okrajnega (mestnega) izvršilnega: o~bora na njegove 
stroške. 

25. člen 

Država podpira pogci,zdovanje zadružnih in zasebnih zemljišč, navedenih v 
23. in 24. členu tega zakona, ter zboljševanje zadnlŽnib i}l zasebnih gozdov na 
način in ob pogojih, ki jih predpiš,e vlada LRS .z uredbo. 

26. člen 

Gozdovi. ki so. zaradi , čezmerne secnje, klyščenja, .. objed~ja brstj~ ali paše 
spremenjeni v grmišca, in gozdov,i, ki so zanema.rjeni in v rasti ~aostali, . se mo
rajo obnoviti o-zi~oma zboljšati. 
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". lIL U pra v ago z d o vin n it d z o r s t von a: d nji ro i 

27.. člen 

Minisfet ,zi gozdarstvo vodi in nadzoruje vse gozdarske organe na .območju 
Ljudske republike Slovenije, vodi gozdna gospodarstva republiškega pomena ter 
daje ljudskim odboro.m navodila za upravljanje gozdov in gozdnih gospodars.tev, 
ki so pod njihovo ' upravo. 

'o:, ' . ' j: 1: ' 28. člen 

Ljudski odbori upravljajo gozdove, ki so pod njihovo up,ravo in lesne indu~ 
strijske naprave' lokalnega pomena,' p.raviloma po gozdnih gospodarstv:'h, skrbijo 
za 'pogozd()yanje, za gojitev in varstvo gozdov in za melioracijo gozdnih zemljišč, 
skrbijo za preskrbo .ljudstva. z gozdnimi proi~vodi; urejajo pašo in žirjenje ; skz:
bijo, da se v gozdovih ne dela škoda in da se nepravilno in protipravno ne izko
cišč~jo; neposredn.o · nadzorujejo .zadružne in tiste zasebne gozdove, ki niso pod 
posebnim drža~nim na.dzorstvom. 

! : r I 29. člen 

. Gozdove v lokal'ni upravi, ki izjemoma niso v ,sestavu gozdnega gospodarstva., 
.uprav.ljajo kot posebne gospodarske enote ljudski odbori po svojem organu za 
gozdarstv.o: .neposredno. 

.: J t 30. člen 

Temeljni organ za upravo dr;'avnih gozdov je gozdno gospodarstvo, 
Gozdno gospodarstvo je državno gospodarsko podjetje, ki se ustanovi po 

predp:sih ·splošnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih. 
, Gozdn~ gos.poda:rstva so republiškega ali lokalnega pomena. 

\ " , , ' , -

1 ,"- " I 31. člen 

.. , Naloge gozdnega gospodarstva so predvsem obnova, gojitev in varstvo 
gozdov, urejanje in izkoriščanje gozdov in nadzor na,d izkoriščanjem gozdov, če 
jih ne izkorišča samo, mclioracija gozdn:h zemljišč, graditev in sodelovanje pri 
'6~novi' ,iti graditvi"' gozdnih p,rometnih sredstev. 

32. člen 

Izkoriščanje zadružnih in zasebnih . gozdov je pod nadzorstvom okra.jnega 
'. (mes'tnega), izvršilnega odb-om. 

33. člen 

Zadružni gozdovi in varovalni gozdovi zasebnikov so pod posebnim dtžav
n.firi: ii'id Z o·rstv om.' ': 

Kot p~ebno ·d·d~a·vno n~dzorstvo je mišljeno nadzorovanje del, ki SO v zvezi 
z obnovo, gojitvijo, ohranitvijo, varstvom in izkoriščanjem gozdov ter s po
gozdovanjem in melioracijo gozdnih zemljišč. 

'" .-.; . ': Posebno. :drž'a vno nadzorstvo izvaja pristojni , okrajni (mestni) izvršilni odbor . 
. ;' .: . Stro$ke. :di-žavnega .'str0kovnega nadzorstva nosi država, kolikor se ne dajo 
poravnati iz rednih dohodkov gozda. 

'34. člen 

: :; ~: .'~ zar'idi ~deiežbe :ljudsklh' 'množic" pri' upravi, povzdigi, gojitvi, varstvu in iz
-'lhS~Š~at~1J ' iozddv se u~tan',ovijo' P'ri krafevnihin 'okrajnih (mestnih) ljudskih 
odborih gozdarski sveti. 



V gozdarski svet pridejo. predstavniki gozdnih gospodars·tey, lesnoindustrij
skih podjetij, zadrug, sindikatov in drugih množicnih organizacij in · tudi posa.-
mezni državljani. . ., 

Gozdarski sveti delajo pod vodstvom izvršilnega odbora. 

35 .. člen 

Za potrebe znanosti in pouka sme minister za g'ozdarstvo določene državne 
gozdove ter objekt'e in naprave na njih izročiti gozdarskemu oddelku agronomske 
in gozdarske fakultete in drugim gozdarskim šolam in zavodom v uporabo ali v 
sporazumu s predsednikom , vlade dati . v upravo. 

36. člen. 

Za čuvanje gozdov skrbi go·zdna ljudska milic.iI.. . . 
Za opravljanje nalog pomožne t'ehnične gozdne službe skrbijo l()garji po po

sebnih predpisih. 
37. člen 

Zaira-di pr2.vilnega in raCionalnega gospodarjenja z . gozdovi se lahko izvrši 
arondacija in komasacija gozdov in gozdnih zemljišč, in sicer prav]oma v obliki 
zamenjave. 

Natančnejše določbe o arondaeiii in komasaciji gozdnih .zemljišč predpiše 
vlada- LRS z uredbo·. 

1 V. K a z: e n s k edo loč b e 

38. člen 

Ka.znivo dejanje stori in se kaznuje z' odvzemom prostosti . do treh let: 
1. kdor pustoši guzd ali gozdni nasad ali seka' do golega y varovalnih 

gozdov:h, . 
2. kdor brez dovoljenja krči gozd ali beli drevje, zato da bi spremenil gozdno 

zemljišče v drugo vrsto kulture; 
3. kdor protipra:vno poseka v gozdu eno ali več dreves ' v vrednosti nad 

1000 dinarjev ali si protip'ravno prilasti podrta drevesa, obdelan ali izdelan les v 
,'rednosti nad 1000 dinarjev ne glede na M, ali je na kraju obdelave ali na skla-
dišču v gozdu; , 

4. kdor poškoduje ali uničuje gozdno drevesnico; 
5. kdor brez posebnega dovoljenja 'seka gozdna drevesa, katerih sečnja je po 

posebnih predpisih' prepovedana. . I 

. Če so posledice kaznivega dejanja posebno hude, se kaznuje btorilec ' z od
vzemom ptostosti do petih let, 

39. č'len 

Prekršek sto-ri in se kaznuje s poboljševalnim delom do dveh mesecev ' in z 
0enarno 'kaznijo do 3000 dina-rjev ali z eno do teh dveh ·kazni: . 

1. kdor ne pogozdi v določenem roku; 
. '2.' kdor 'ne ukrene,. kar je predpisano za zatiranje in preprečitev nevarnosti 

po škodljivem mrčesu ali nalezljivih holeznih na gozdnem drevju; .. 
3. kdor protipravno poseka v gozdu eno ali več d.reyes v vrednosti ne nad 

1000 dinarjev:' a.li si protipravno prH-asti podrta drevesa, obdelan alj izdelan les 

247 



\' vrednosti ne nad -lOOO dinarjev ne glede na. to, a'li je na Kraju obdelave ali na 
skladišču ' v ·gozdu·; 

4. kdor poškoduje gozdne ,Poti, objekte i? naprave ter druge prip'rave l ki 
so v zvezi z njimi; 

5. kdor poškoduje ali uniči mejna ali gozdnogospodarska znamenja; 
6. kdor se ne ravna po predpis:n gozdnega gospodarskega načrta; 
7. kdor seka na golo brez poprejšnjega dovoljenja, če je tako dovoljenje 

predpisano. 
40. , člen : 

Prekršek stori in se kaznuje s' poboljševalnim delom do tridesetih dni ali 7.. 

denarno kaznijo do 1500 d:narjev: 
1. kdor goni na pašo ali na žirjenje v nasprotju z določbami tega zakona ali 

z drugimi predpisi pristojnih državnih organov; 
2. kdor poškoduje stoječe drevo. z zasekovanjem, presekovanjern, Ž!l,ganjem, 

narezovanjem, trganj em, seka.njem iveri, vrlanjem, kleščenjem, sekanjem vrhov 
ali na drug način; 

3. kdor v nedovoljenem Č&.Su seka, predeluje les y gozdu ali ga spravlja. iz 
gozda. 

41. člen 

O kaznivih dejanjih iz' 38. člena, tega zakona sodi okrajno sodišče. 
stopnji je pristojen izvršilni odpor okrajnega oziroma mestnega ljudskega .odbor:1. 

V. Pre hod n e ink o n čne dolo č b e 

42. člen 

Dokler n~ bodo izdelani gozdni gospodarski načrti, se izkorišč~jo državni 
gozdovi in gozdovi pod posebnim državnim nadzorstvom na podlagi letnih planoy • 
za sečnjo in pogozdovanje. 

43. člen 

Minister za gozdarstvo je pooblaščen ,da izda: 
1. predp:se o napravi in potrjev~nju gozdnih gospodarskih načrtov (4. člen); 
2. predpise' o postopku za izdajanje dovoljenj ,za krčitev gozdov ali za spre

membo gozdne kulture v drugo kulturo (7. člen); 
3. predpise () ukrepih · za zatiranje in preprečevanje škodljivega mrčesa iR 

nalezljivih bolezni na gozdnem drevju (10. člen); 
4. predpise opaši 10 iirjenju v gozdovih (11. člen); 
5. predpise o pridobivanju stelje. v gozdovih (13 . člen); 
6. predpise o načinu sečnje ter načinu in ča'su izkoriščanja gozdov (18 . tR. 

19. člen); 
7. predpise o spravljanju lesa j'z g~zda, o spravljanju lesa in o zasilnih gozd

nih potih (22. člen); 
8. predpise o obnovi 'in · zboljšanju z~nematjenih in v rasti zaostalih gozdov 

(26. člen). 

9, po potrebi druge natančnejše predpise Za izvajanje tega zakona" kolikor 
za to ni pooblaščena vlad'a LRS. 

44. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po ,objavi v ~Uradnem listu LRSc. 
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ZAI{ON o DELAVSKIH SVETIH'* 

UKAZ 

Na podlagi 6. točke 74. člena ustave FLRJ v zvezi z 9 .. t'gčko {' člena zakonu 
o Prezidiju Ljudske skupščine FLRJ razglaša Prezidij Ljudske skupščine FLRJ 
temel~ni zakon o gospodarjenju z· državnimi gospodarskimi podjetji in z višSmi 
gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih, ki sta· ga sprejela Zvezni svet 
in Svet narodov Ljudske skupščiI!e FLRJ na svojih sejah drie 27', junija 1950 
in ki se glasi: 

Zato, da bi se postopno izvedlo gospodarjenje' z državnimi gospodarskimi 
podjetji 'in z višjimi gospodarskimi zd~ženji po delovnih kolektivih po sociali
stičnem načelu, da mora:jo z družbeno proizvodnjo gos-podariti. neposredno pro
izvajalci, 

in zato, da. bi se demokratična načela ljudskega samoupravljanja dalje 
razvijala, 

izdaja Ljudska skupščina Federativne ljudske republike Jugoslavije 

TEMELJNI ZAKON 
O GOSPODARJENJU Z DRŽAVNIMI GOSPODARSKIMI PODJETJI IN Z 
VISJIMl GOSPODARSKIMI ZDRU~ENJI PO DELOVNIH KOLEKTIVH-I 

1. Temeljna načela 

1. člen 

S tovarnami, rudniki, prometnimi. prevoznimi, trgovinskimi, kmetijskimi; 
gozdniini, komunalni mi in drugiq'li državnimi gospodarskimi podjetji kot splošnim 
ljudskim premoženjem gospod~l.l·ijo v imenu družbene skupnosti delovni kolektivj 
'i okviru državnega gospodarskega plana in na podlagi pra·vic in dolžnosti, dolo
čenih z zakoni in drugimi pravnimi predpisi. 

Delovni kolektivi izvajajo to go-spodarjenje po delavskih svetih in po uprav
,nih odborih podjetij ter po delavskih sv.e.tih in upravnih odborih višjih gospo
darskih združenj v katerih je združenih več gospodarskih podjetij. 

2. člen 

Delavske svete podjetij in delavske svete višjih gospodarskih združenj vo
lijo in razrešujejo delovni kolekti;vi. 

V manjših podjetjih je delavski svet ves delovni kolektiv, 

3 . . člen . 

Dela vski svet se voli za eno leto. _ 
Delavski svet in njegovi posa~ezni člani se lahko odpokličejo tudi pred 

}1Iotekom časa, za katerega so bili izvoljeni. . 
. - . 

4. člen 
Delavski svet' kot predstavnik delovnega kolektiva voli in razrešuje upravni 

odbo·r in izvaja druge z zakoni določene pravice. ' 

• Uradni list FLRJ, 391/43-]950. 
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· , ,.,5 .. ~len ... 
Upravni odbor gospodari z gospodarskim. podjetjem oziroma z višjim gospo

darskim združenjem ter odgovarja za svoje delo delavskemu svetu in pristojnim 
državnim organom, upravni odbor podjetja pa tudi upravnemu odboru višjega 
g06podarskeg združenja. 

Glede · na to odgoyornost dela upravni odbor na podlagi zakonov in drugih 
pravnih predpiso.v, na· podlagi sklepov svojega. delavskega · sveta ter ,nalogov in 
navodil pristoj·nih državnih otganov oziroma upravnega odbora višjega gospo
darskega združenja. 

6. člen 
Upravni odbDr se voli za eno leto. 
V novi upravni odbor se lahko · voli največ ena. tretjina članov upravnega 

odbora prejš~jega· leta. 
Nihče ne sme biti član upravnega odbora zapovrstjo dalje kot dve leti. 
Člani upravnega odbora . v času trajanja manda1a opravljajo naprej svoje 

redne dO'lžnosti in zadeve v podjetju. 
Za svoje delo v upravnem odboru člani ne prejemajo plače. 

7. člen 

L:lanu upra:vnega odbora ne more biti odpovedana delovna pogodba oziroma 
služba, dokler tra:·a njegov mandat, ravno tako n!'! . ITlOre biti brez svojega pri
stanka premeščen. 

8. člen 

Proizvodnjo in poslovanje podjetja vodi direktor podjetja, de10 in poslo
vanje višjega gospodarskega združenja vodi direktor zdruienja. 

Dokler zakon ne bo drugače -določil in zaradi pravilnega strokovnegc.l vodstva · 
podjetja ·in višjega gospodarskega združenja postavlja direktorja podjetja upravni 
odbor višjega gospodarskega združenja, oziI.·oma pr:stojni državni organ. če po
djetje ni v združenju, direktorja višjega gospodarskega združenja pa postavi 
pristojni državni organ. 

Delavski svet ali upravni odbor podjetja lahko predlaga zamenjavo direk-
tarja podjetja. 

9. člen 

Direktor je po svoji službi član upravnega odbora. 
Direktor podjetja je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru podjetja. 

upravnemu odboru · in direktorju. višjega' gospodarskega združenja, kakor tudi 
pristojnemu državnemu organu. Direktor višjega gospodarskega združenja je od
govoren upravnemu odboru in pristOjnemu drža.vnemu organu. 

II. Del a v s k i s vet pod jet j a 

10. člen 

Delavski svet podjetja šteje 15 do 120 članov. 
Stevilo članov delavs'kega sveta vsakega podjetja določajo pravila podjetja, 

in to po velikosti in stru~turi podjetja. 
Volitve:~ delavski svet so v .začetku vsakega leta. Vlada FLRJ Iah,kQ določi 

za posamezne veje gospodarstva drugi čas za volity.e delavskih sve~ov. 
V podjetjih, ki imajo manj kot 30 delavcev in uslužbencev, sestavlja delavski 

svet ves delovni kole,ktiv. 
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11. člen 

Delavski svet podjetja se voli p.o splošni, e~aki in neposredni volilni prav1ci 
s tajnim glasovanjem. 

Volivno pravico za volitve delavsk~ga 'sveta imajo delavci, ki so po veljavnih 
predpisih sklenili s podjetjem deloyna pogodb,o, ' kakor tudi tehnično in inženir-
sko osebje in drugi uslužbenci podj.etja. . 

12. člen 
Delavski svet podjetja se vo~i praviloma na podlagi enotnih kandidatn~h 

list za celo podjetje. 1 

Pra:vico predlagati kandidatne liste ima sindikalna organizacija oziroma do
ločeno število delavcev in uslužbencev. 

'1-3. člen 

.V podjetjih, ki imajo do SOO delavcev -in uslužbencev, lahko predloži kandi
datno listo ena desetina delavcev in uslužbencev, ki imajo glasovalno pravico, 
toda število predlagateljev ne sme biti manjše od pet. V podjetjih, ki imajo nad 
500 delavcev in uslužbencev, lahko predlOŽi kandidatno listo tolikšno število ,de
lavcev in uslužbencev, kolikor znaša število članov delavskega sveta, ki se naj 
izvoli. 

Med predlagatelji moraj-Q hiti sorazmerno zastopani posamezni izločeni 

obrati in enote podjetja. 
14. člen 

Kandida.tno listo je treba vložiti pismeno. Imeti mora imena toliko kandi
datov, kolikor se voli članov delavskega sveta. 

Kandidatno listo podpišejo predlagatelji. 

15. člen 

Kandidatne liste morajo biti razglašene v podjetju najmanj pet dni pred 
dnevom volitev. 

16. člen 

Volitve za -delavski svet vodi volivna komisija, ki jo .postavlja sindikalna 
organizacija. 

Voli se na voliščih. 
Volivna komisija d.oloči volišča in postavlja volivne odbore. 

17~ člen 

Voli se z volilnimi listki. 
Na vsakem volivnem listku so napisana po vrsti imena kandIdatov, ki se 

pre?lagajo na ustrez,ni listi. 
18. člen 

Vsak volivec dobi toliko volivnih listkov, kolikor kandidatnih list je pre-
dloženih. 

i 

Vsak volivec ima pravico, da ime katerega koli predlaganega kandidata na 
kandidatni listi prečrta in· namesto njega vp1še ime drugega kandidata izmed 
delavcev in uslužbencev podjetja, ki imajo volilno pravico. 

Volivne Estke tistih kandidatnih list, Za katere volivec noče glasovati; po
loži" na; določeno mesto v tistem posebnem prostoru, v ' katerem izpolni volivni 

. listek. ' 
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Volivni listek kandidatne J~ste. Za katero volivec glasuje, pregane in vrže
pred volivnim odborom v volivno skrinjico. 

19. člen 

Za člane delavskega sveta so izvoljeni tisti .kandidati, ki So dobili največje: 
število glasov na kandidatni listi, za ka:tero je glasovala večina delavcev' in. 
uslužbencev. 

20 .. člen 
Delavski svet izvoli predsednika izmed svojih članov. 

Pre-dsednik delavskega sveta ne sme biti član upravnega odbora. 

21. člen 

Predsednik sveta sklicuje zasedanje delavskega sveta in mu pre-dseduje. 
Zasedanja delavskega sveta so najmanj enkrat vsakih šestih tednov. 
Predsednik mora sklicati zasedanje delavskega~ sveta, če to zahteva upravni 

odbor podjetja, sindikaina organizacija, ena tretjnia članov delavskega sveta ali 
direktor. 

22. člen 
Delavski svet odloča veljavno, če je na zasedanju navzočih več kakor· 

polovica članov. 
Delavski svet sklepa z večino glasov navzočih članov. 

23. člen 

Delavski svet podjetja: 
potrjuj e temeljne plane in zaključni račun podjetja; 
sklepa o gospodarjenju s podjetjem in o izpolnjevanju go-spo·darskega plana;. 
voli, razrešuje in menja upravni odbor podjetja ali njegove posamezne člane~ 
izda pravila podjetja, ki jih potrdi upravni odbor višjega gospodarskega 

združenja oziroma pristojni državni organ; 
pretresa poročila o delu upravnega odbora in sklepa o odobritvi njegovega.. 

dela; 
pretresa posamezne ukrepe upravnega odbora in sklepa- o njih; 
razdeljuje oni del akumulacije, ki ostane na razpolago podjetju oziroma 

delavskemu kolektivu. 
24. člen 

Sejam delavskega sveta. morajo prisostvovati direktor in drugi člani uprav
nega odbora. 

Vsak član delavskega sveta ima pravico, da posfavlja vprašanja upravnemtt 
odboru in direktorju glede njunega dela.· 

Upravni odbor in direkto-r mora,.ta odgovoriti na zasedanju delavskega ·sveta. 

-III. U pra v n i o d bor p o. d jet j a 

25. člen _ 

Upravni odbor podjetja ima skupaj z direktorjem 3. do 11 člano·v. 

Sitevilo članov upravnega odbora vsakega podjetja določajo -pravila podjetja: 
po velikosti in strukturi podjetja. 

Upravni odbor podjetja se voli iz vrst delavcev, tehničnega in inženirskega 
osebja in drugih uslužbencev podjetja, ki imajo volivno pra.vico. 
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.Najmanj tri četrtine članov upravnega odbora morajo . biti delavci, ki delajo 
neposredno v proizvodnji oziroma v temeljni gospodarski panogi podjetja. 

26. člen 

Delavski svet izvoli upravni odbor, brž' ko se konstHuira. 
Člani upravnega sveta se volijo na podlagi kandidatnih list s tajnim gla-

·sovanjem. 
Hkrati s člani upravnega odbora se voli tudi določeno števiro namestnikov. 
Pravico predlagati kandidatno listo ima desetina članov delavskega sveta. 
Mandat članov upravnega. odbora podjetja,. traja do izvolitve novega uprav-

nega odbo-ra. 
Upravni odbor in njegovi posamezni člani se lahko zamenjajo tudi pred 

'potekom časa, za katereg~ so izvoljeni. 

27. člen 

Upravni odbor podjetja: 
sestavlja predloge za temeljn.e plane podjetja; 

·. sprejema mesečne operativne plane; 
skrbi za pravilno poslovanje podjetja; 
sestavlja predloge za notranjo organizacijo podjetja in za sistemizacijo 

,delovnih mest; 

sestavlja predloge za' pravila o delovnem redu v podjetju in izdaja ukrepe 
.za utrjevanje delovne discipline; 

odloča o postavljanju uslužbencev na vodilna mesta v podjetju; 
odloča o ugovorih delavcev in uslužbencev proti odločbam o odpovedi in o 

-notranji razdelitvi dela; 
izvaja ukrepe za pospeševanje proizvodnje podjetja, zlasti za rac!onalizacijo 

proizvodnje, povečanje storilnosti dela, znižanje proizvodnih stroškov, zbolj
.šanje izdelkov, za varčevanje, zmanjšanje odpadkov in izvržkov; 

odloča o delovnih normah v podjetju; 
odloča o imenovanju udarnikov in o rac:onalizators-kih in novatorskih pre

·dlogih; 
izvaja ukrepe za strokovni na.predek delavcev in uslužbencev podjetja kakor 

tudi za njihovo pravilno nzp(nejanje na posamezna delovna mesta; . 
skrbi za pravilno uporabo predpisov o delovnih odnosih v podjetju, o pla

čah, dninah in napredovanju delavcev in uslužbencev, o delavskem varstvu in 
socialnem zayarovanju, kakor tudi o izboljšanju življenskih pogojev delavcev 
in uslužbencev v podjetju; 

razporeja po načrtu dopuste delavcev in uslužbencev v podjetju; 
ukrepa o varstvu in pravilnem uporabljanju splošnega ljudskega premoženja, 

:s katerim po~jetje gospodari; ukrepa o razkrivanju, preprečevanju in odprav
ljanju škodovanja, potrat.e -in drugih oblik brezvestnosti do splošnega ljudskega 
premoženja. 

Upr,avni odbor je odgovoren za izvršitev p-Iana in za pravilno poslovanje 
podjetja. 

28-. člen 

Upravni odbor voli izmed svojih članov predsednika. 
Direktor ne more biti predsednik upravnega odbora. 
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. Predsednik upravnega odbora vodi seje 'upravnega odbora in pripravlja. 
skupaj z direktorjem dnevni r~ sej. 

29. člen 

Upravni odbor podjetja dela kolektivno in s.klepa samo na sejah, 
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik. 
Predsednik niora sklicati sejo upravnega odbora na zahtevo direktorja ali 

posameznega čIa.na upravnega odbora. 

30. člen 

Upravni odbor podjetja sklepa veljavno, če , je na seji navzočih več' kot 
polov;ca njegovih članov. 

Upravni odbor sklepa z večino glasov navzočih članov. 

31. člen 

Člani upravnega odbora imajo za čas, ki so ga zamudili z delom v upravnem 
odboru, pravico na odškodniI).O v· višini izgubljenega ' zaslužka. 

32. člen 

Upravni odbor podjetja ima prav:co in dolžnost, podati pristojnemu držav
nemu organu svoje ugovore in pripombe na odločbe, naloge in navodila' uprav
nega odbora višjega gospodarskega združenja, glede katerih misli, da niso v . 
skladu z zakonom ali da so škodljivi podjetju; ne more pa zaldržati njihove 
izvedbe, dokler pristojni državni organ ne izda svoje odločbe. 

33. člen 

član uprav:nega odbora podjetja, ki se ne strinja s sklepom upt"avnega 
odbora, lahko sporoči svoje pripombe upravnemu odboru višjega gospodarskega 
združenja oziroma delavskemu svetu podjetja. 

- Clan upravnega odbora lahko samo na seji upravnega odbora in delavskega: 
sveta razloži svoje pripombe o delu d~rektorja. 

34. člen 

Člani upravnega odbora morajo varovan državno in uradno tajnost. 
Za svoje delo v upravnem odboru so člani odgovorni ka.kor uradne osebe . 

. 35. člen 
Da bi se preučevala posamezna vprašanja in da bi se pripravili predlogi 

v zadevah iz podr,očja upravnega odbo·ra podjetja, lahko ta ustanovi poseb~e 
komisije iz vrst delavcev in uslu2bencev podjetja. 

IV. D i ~ e k tor pod jet j a 

36. člen 

Direktor organiz'ira dejovni proces podjetja in neposredno vodi izvajanje 
plana in poslovanje podjetja na podlagi zakonov in drugih predpisov, sklepov 
upravnega odbora pOdjetja, nalogov in navodn pristojnih državnih organov, uprav-
nega odbora in direktorja višjega gospodarskega združenja. . 

Direktor je neposredno odgovoren za izpolnjevanje zakonov, drugih pravnih 
predpisov in nalogov pristojnih državnih organov ter skrbi, da se ' v podjetju 
uporabljajo. 



37. člen 

Direktor podjetja sklepa pogodbe in razporeja obratna sredstva v okviru 
gospodarskega plana in po sklepih upravnega odbora podjetja. Pogodba je ve
ljavna, ko jo direktor sklene. 

Direktor zastopa podjetje pred državnimi organi in v pravnih razmerjih 
do posameznih fizičnih in pravnih oseb; lahko pa pooblasti kako drugo. oseba, 
da zastopa podjetje v določenih pravnih zadevah. ' 

38. člen 

Direktor pa·djetja 'sprejema delavce na delo in postavlja ~lužbence v pod
jetj U, izvzemši tist~, za ka tere posebni predpisi določaj o. drugače, ter -izdaja 
odločbe o njihavem delovnem razmerju s podjetjem. 

Direktor podjetja izdaja odločbe o odpovedi delavcem in uslužbencem, \' 
kolikar ta pravica ni na podlagi splošnih predpisov prenesena na druge osebe 
v podjetju. 

Proti vsaki odločbi o odpovedi ali ,o. premestitVi n~ drugo delo imajo de
lavci in uslužbenci pravico ugovora na upravni odbor podjetja, ki izda dokončno 
odlDčbo. 

39. člen 

Direktor podjetja razporeja delavce in uslužbence pri zaposlitvi in jim do
loča delo. 

Delavci in uslužbenci podjetja so odgovorni direktorju za svoje delo v 
podjetju. 

Direktor podjetj~ skrbi za. disciplino ,p,ri delu in pri poslovanju v pod)etju. 

40.' člen 
Ce direktor m' sli, da sklep upravnega odbora nasprotuje zakonu, pravnim 

predpisom, planom ali nalogam pristojnih državnih organov, mora o. tem brez 
odloga obvestiti upravni odbo,r višjega gDspoda-rs'kega združenja oziroma pri
stojni državni organ ter začasno zadržati izvajanje' sklepa, dokler upravni odbor 
višjega gospodarskega združenja o.ziroma. pristojni državni organ ne izda do
kontne odločbe. Upravni odbor v:šjega gospodarskega združenja oz-iroma pri~ 

stojni državni org1n mora :zdati svojo odločbo takoj, najkasneje pa v 10 dneh. 
Direktor podjetja lahko iz področja upravnega odbora ,ukrene vse, kar je 

potrebno za izvršitev plana in za pravilno delo podjetja, če upravni odbor sam 
tega ni pravočasno ukrenil. Direktor mora o storjenih uk;repih obvestiti upravni 
odbor podjetja na prvi seji. 

V. Del a v s k i s vet, u P l' a v n i o d bor i n dir c k tor 
viš j ega g o s pod a r s k ega, zdr u ž e rl j a 

41. člen 

Delavski svet v!sJe~a gospodarskega zdrženja volijo delovni kolektivi , vseh 
združenih podjetij sorazmerno svojemu staležu. 

Delavski svet višjega gospodarskega združenja ima 30 ,do 200'· članov. 

42. člen 

Upravni odbor višjega gospodarskega združenja ima skupaij z direktorjem 
. 5 do 15 ·članov. 
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Najmanj tri četrtine članov upravnega ,odbora morajo biti delavci, ki delajo 
neposredno v proizvodnji ozirom~ v temeljni go~:podarski panog,i posameznih 
podjetij. 

43. člen 

Direktorja višjega gospodarsk~ga združenja postavlja Prezidij Ljudske skup
ščine FLRJ, oziroma pre.zidij ljudske, skupščine ljudske ~epublike oziroma ljudski 
odbor. 

44. člen 

S posebnim zakonom se bodo izdali predpisi o načinu volite.v, o področju 
in delu delavskih svetov in upravnih odborov 'višjih gospodarskih združenj, 
kakor tudi o položaju in pra:vicah direktorja. ' 

VI. Pre d hod n e ink o n čne dolo č b e 

45. člen 
Vlada FLRJ bo skupno z vladami ljudskih republik in cen't'ralnim odborom: 

Zveze sindikatov Jugoslavije ukrenila, da se izvedejo volitve v delavske svete 
in ,upravne odbore podjetij .takoj, ko bo stopil ta zakon v veljavo. 

46. člen 
S posebnimi zveznimi in republiškimi zakoni ter predpisi vlade FLRJ in nil 

podlagi načel tega zakona se bodo izdali nadaljni predpisi o delavskih svetih 
in upravnih odborih podjetij in višjih gospodarskih združenjih. 

47. člen 
Do izdaje zakonov, navedenih v prejšnjem členu, lahko, vlada FLRJ z uredbo 

izda predpise o del'avskih svetih in o upravnih odborih višjih gospodarskih zdru
ženj. vlada FLRJ in vlade ljudskih republik pa predpise za izvajanje tega zakona. 

48. člen 
Ta zakon seč\ smiselno uporablja tudi za gospodarska podjetja družbenih 

organizacij. 
Vlada FLRJ lahko izjemoma. predpiše, da se za posamezna vojaško-gospo

darska po.djetja postavijo organi delovnih kolektivov za ' gospodarjenje s pod
jetjem drugače. kakor pa je predpisano s tem zakonom, in hkrati določi njihovo 
področje , 

V podjetjih, ki še nimajo svojih pravil, določi število članov upravnega 
odbora delavski svet. 

49. člen 

Predpisi temeljnega zakona o državnih gospodarskih podjetjih in drugi 
predpisi prenehajo veljati, kolikor nasp,rotujejo temu zakonu. 

50. člen 
Ta zakon dobi veljavo osmi dan po objavi v »Uradnem listu Federativne 

ljudske republike Jugoslav.ije4:. 

U. št. 1488. 

Beograd, 2. julija 1950. 

Prezidij ljudske skupščine 
Federativne ljudske republike JugoslaviJe 

Sekretar: Pre,dseanik: 
Mile Peruničic s. r. dr. Ivan Ribar s. r. 
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NEGOVANJE MLADOVJA 
Ing. Mj,rko Š u št e r š i č (Ljubljana) 

Negovati gozdno mladje pomeni, gojiti ga tako, da se elm naravneje 
in uspešneje razvija, da je mladje. krepko, odporno in pravilno raslo. To 
-dosegamo s čiščenjem, trebljenjem in rahljanjem mladja. Čistiti mladje 
v strokovnem izrazu pomeni, drevesne vrste, ki jih hočemo gojiti, braniti 
in osvobojati, da jih v razvoju ne ovira in ne zaduši drugo rastje, ' kakor 
nezaželene vrste drevja, grmovje, gozdni plevel (srobot, bršlin, robidnica, 
praprot, trava i. p.). Kadar mladje davijo in .tlačijo bršlin, srobot in druge 
ovijalke, ga otrebimo s tem, da dreves ca sprostimo teh :rastlinskih udavov. 
Če je pa tako mladje pregosto, ga prerahljamo, se pravi izsekamo ali izre~ 
žemo toliko ' mladja, da se more mlado vladajoče drevje, ki predočuje bo

· doči glavni sestoj, neovirano in pravilno razvijati. Pod strokovnim izrazom 
mladje ' pa razumemo vse gOZ9.TIO drevje v prvem debelinskem razredu, 
torej drevje (debelca) do 10 cm prsne debeline. To je mlad sestoj, ki še 
ne daje .ali le izjemoma daje gospodarske koristi ter ga negujemo zaradi 
dosege hitrejše in bolje gospodarske vrednosti v bodočem sestoju. pato 
je gospodarsko· in gojitveno docela na.pačno, če bi v mladju iskali nepo
'sredne gospodarske koristi, kar se le prečesto dogaja z ogljarjenjem in 
sekanjem kolja, letvic in letev (hmeljevk) i. p. Ko pa mladje vrašča v 
II. debelinski razred (11,-20 cm 0) in pregosta zarast ovira vladaj0če drevje 
v razvoju ter je odmirajoči sestoj neposredno gospodarsko izkoristljiv, 
.začne redčenje. Redčenje je hkrati že gospodarSki poseg v sestoj, medtem 
ko je čiščenje, trebljenje in rahljanje pretežno oziroma zgolj gojitveni ukrep. 
Ce 11, am reč gojitvene posege vežemo z gospodarskimi:, je velika nevarnost, 
ker se po navadi zg.odi, da trenutna ugodna gospodarska korist pohabi 
mladje in s tem vrednost bodočega sestoj~a,. (Ogljarjenje v bukovem mladju.) 

Pri vseh negovalnih ukrepih v mladju ne smemo nikoli pozabljati, 
·da je gozd PD naravi uravnovešena življenjslt:a skupnost značilnega rast
linja in živalstva vseh .na.zvejnih stopenj, v kateri pe svoji telesni masi 
prevladuje gozdno drevje. Go·zd že milijone let ustvarja življenjske in raz~ 
'vojne pogoje neštetim bitjem, zlasti višje,Vlu živalstvu in človeku , Dre-
vesn~ vrste pa imajo vsaka svoje življenjske značilnosti in življenjske 
pogoje. Zato iščejo tem ustrezna r,astišča, oziroma jih ustvarjajo, pa se 
jim tudi prilagojajo. Pri tem zopet potrebuje odrast1o drevje druge pogoje 
kakor mlado. Zato mora gozdar nenehno epazovati razvoj in življenje 
gozda od semena do zrelega drevja in pri svojih gojitvenih posegih po
snemati naravo. To pomen!- za razvoj gozda, zlasti mladja, ustvarjati čim 
bolj naravne pogoje. Človek mora ustvarjajoče naravne sile zajeti in tako 
usmeriti, da čim bolj delajo v njeg.ovo korist· - ne da bi pri tem rušil 
njihovo ravnotežje. V naravi ima n'amreč sleherna stvar in še tako ne
znatna življenjska stanica ali drobec mrtve gmote svoj pomen, svoj ob
'stojni vzrok in svojo nalogo (fun1tcijo). Z odvzemanjem (uničevanjem) 

posameznih delcev kOI!lpliciranemu naravnemu mehanizmu,' ki ga tako 
-okrnjujemo in habimo, sproščamo z neznatnimi vzroki končno velike po- .~ 

.s~cdice, ki se kažejo zdaj v odmiranju kake živalske vrste: zdaj v uniču~ 
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jočih poplavah all pustošenjih po plazQvib, zdaj v -izsuševanju, zakraše
vanju ali v propadanju gozdov, zdaj v pojavih bolezni ali vodmiranju. 
po~eznih drevesnih vrst 1. p. 

V mlajem se to godi v gozdu, kadar posameznim drevesnim vrstam, 
posameznim skupinam ali tudi posameznem~' drevju pokvarimo njegove, 
življenjske pogoje. Ne smemo poz-abid, 'da se drevo obnaša in razvija dru
g13.Če, če stoji samo, če je v družbi s sovrstniki, drugače, če živi v skUp
nosti z raznim rastlinjem in drugo vrsto drevja, drugače v svetlobi, v senci, 
-irugače v gneči, drugače na slabih ali dobrih tleh, v vlagi ali sušnih ok;6-
liščiJiab,. drugače v mrazu, drugače v 'milem podnebju itd. " 

Gozdno drevje je predvsem nav3.3eno na gnečo, na boj za prostor. le 
trdoživo in prilagodljivo v svoji skupnosti, toda večkrat občutljivo in llY-· 
odporno izven nje, če stoji samo . . Z1asti je to v mladosti kakor pri vsakem 

Slika lo 
Po plevelu zastrt nasad (Ong,) 

živem bitju, dokler ni pri polnih močeh za obrambo svojega zlvlJenja, 
Nekat~ro mlado gozdno drevje je močno občutljivo za svetlobo, toploto 
in vl(ago. Stojna trdnost raznega drevja je dokaj različna za pritisk vetra 
in snega. Zato si pomaga s skupno obrambo v sklenjenih sestojih. Čimbolj 
p?_ je sestoj gost, tem manj je posamezno drevo samostojno, tem bolj je 
odvisno od skupnosti. V gosti zarasti se pa preoblikuje tudi oblika drevja, 
kar iz~oriščamo v večji tehnični uporabnosti lesa. Deblo je manj vejnato, 
bolj s.tegnjeno, bolj valjkaste oblike in ravnejše, 

Če poznamo lastnosti posameznih vrst drevja v vseh starostnih dobah 
od semena, katičev do zrelega drevja ter opazujemo ter razumevam o nji
hovo, reker bi, samovzgojo v naravi, nam tega ne bo težko posnemati. 
Jedro je v tem, da izbr~nim drevesnim vrstam nudimo čim bolj naravne 
razvojne pogoje, to je, da jih toliko podpremo, da v boju za obstanek 
zrnuagujejo. . 

Za lažje r~unievanje gojitvenih načel si zamislimo najpreprostejši 
primer smrekovega naSada ' na poseki s povprečnim 1 % me~rskirn razma-
kom sadik. " 
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V nekaj letih, ko si sadike akrepe poškodovane koreninicel in jih ne 
zamore razni naravni pojavil začno- krepko rasti in se košatiti, ker inrajo 
na vse strani dovolj prostora. Toda tudi gozdni' plevel (malinje, robida, 
praprot, trava i. p.) in grmov je si opomore in ker mnogo hitreje raste, 
v nekaj letih zagrne smrekov pomladek v nepregledno goščavo, v kateri 
mlad(l) smrekov je utone in le sem in tje še temen vršič moli iz svetlozelene 
:;džungle« (51 1.). V to pes.tro in sočno mladje grmovja, zelišč ln trav na
gr-nejo domače in divje rastlinojede živali, ki si za začimbo in boljšo pre
'bavo privoščijo mehkih, slastnih smrekovih poganjkov, ki so polni diše
'~ega soka ln v njem raztopljenih mineralnih soli. Zlasti srnjad in -jelenjad 
rada grizeta to slaščico. Navadno ni tD ome.mbe vredna škoda, zlasti če je 
mladje v gošči drugega rastja, v katerem živali ne najdejo vsake smre
čice. Več trpi nasad prva leta, ko stoji razgaljen in osamljen ter zlatozeleni 
poganjki že od daleč vabijo, kakor pozimi Slamotni temnozeleni iglasti 
grmiči s sočnim popjem. Pa tudi to ni nesreča, če srnjad poščiplje vrhove 
in popje ped in več visokim sadikam. Smreka in tudi drugi iglavci so tako 
trdo~Vi., da iz rezervnih pop-ko'V poženo nove in še krepkejše .odganjke.' 
Včasih je taka, po divjadi zmanjšana površina zelene površine drevesca 
še kar dobrodošla. Sadika utegne po saditvi močno okrnjeno najnežnejše 
korenje s kosmatinami, ki so edino odločilne za razvoj rastline, na novo> 
primerno razviti in vzpostavtti potrebno ra,vnotežje med ·obršo in korenino. 
Sicer se lahko zgodi, da sadika zaradi prevelikega izparevanja vode, ki 
je okrnjena korenina ne more nadomeščati, pogine - se posuši. Če pa ne 
pogine, se često več let bori, da vzpostavi ravnotežje, kar se kaže v hiranju 
sadike, bledozeleni barvi, v kratkih, drobnih iglicah in majhnih, slabotnih 
odg-anjkih. . 

Zato lje napačno mnenje, če divjad popase smrekovo mladje in poščiplje' 
vrhove in poganjke, da je mladje že- zapisano smrti. Tako ostriženo mladje 
krepkeje odganja in v nekaj letih nadomesti navidezen zaostanek ter na
vadno prehiti nepoškodovano mladje. To delamo sami pri presaja.n.ju sad
nega drevja, ko porežemo obršo na minimum in tako okrnjeni korenini 
nudimo priložnost, da se najprej sama zopet okrepi ter tako vzpostavi • 
žlvljenjsko ravnotežje med nadzemeljskim in podzemeljskim delom rast
linskega telesa. Čim mlajše je drevje, tem bolj trdoživo je v tem pogledu. ~ 

Če je na primer pri ped visoki smrekovi mladici debelce odščlpnjeno· 
tako nizko pri. tleh, da ne ostane nič rezervnih (preventivnih) popkov, 
potem je seveda ra;;tlina uničena. Mlada drevesna rastlina ima pa take· 
popje skoraj do korenske nabrekline, to je ode beline, ki loči nadzemski 
in podzemski deL Čim starejše oziroma večje je drevo, tem bolj odmira. 
od spodaj navzgor to popje, ker s starostjo peša tudi življenjska ~ila. 

Iz povedanega nam bo jasno, da gozdno drevje ni navajeno na lagodno 
življenje, temveč da je zmožno premagovati velike ovire in težave, v svo
jem razvoju. Posledica tega spoznanja je, da si pri gojenju in negi gozda\' 

1 Smrekovih sa,d:k s poškodovanimi' koreninicami s.ploh ne smemo sadit-i, :l.L: 
ztlJradi tega ne, da obvarujem o nasad pred rdečo gnilob-o! - lj red niš tvo. 

2 Taka primcrj:a:v!l smrečič s s-adnim drevjem nL umestna. Dokazano in 
splošno znano je, da ima smreka med vsemi d.revesnimi vrsotami najmanjšo rege
neracijsko sposobnost. Zaradi te~a je skrbeti. da ostanejI) smrečice nepogr:ze-nc 
jn nepo'!škoc\ovane. - Ur c d 11 i š tvo. 
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'Oziroma mladja lahko prihranim{) mnogo dela in stroškov, če .znamo na
ravne sile skladno naravnavati, da delajo za nas. To stvarno pomeni, da 

-pomagajmo v omenjenem primeru smrek~vemu mladju s trebljenj em jn 

čiščenjem'le v toliko, da ga drugo rastje ne zaduši. Ker smrek;a v mladosti. 
'prenaša mnogo zastrtja in gneče, - kar dejansko za svojo zaščito celo 
potrebuje - vsako posamezno sadika oprostimo le toliko, da ima smre
čica prost vrh in največ zgornjo tretjino' vej. Drugo je, če so razne ovi
jalke (srobot, bršlin) prekrile obršo in zadrgnile deblo v svoje vrvi. Drevo 
oprostiti takega udava je pogoj. Ce pri starejšem drevju ne moremo po
tegniti ovijalk raz drevo k tlom, jih na, deblu presekamo najbolje tako, 
da en del ovijalkine vrvi izsekamo, da bolj za gotovo prestrižemo vse njene 
življenjske .niti. 

Slika 2. 
Cstrezno otrebljen nasad (Ong.) 

Če je drugo rastje in grmovje mladje močno prerastlo in stisnilo, je 
mladje tako nesamostojno, da mu ne smemo vzeti stranske opore. Zato 
r.a.zno grmovje in postransko drevje v višini zgornje tretjine mladja za
,sekamo, da se obesi z vrhovi navzven k tlom. S tem o'prostimo zgornji del 
·obrše mladja premočnega pritiska, stranska opora pa ostane neoslabljena 
jn okolico pri tleh s tem še z~ostimo, da ne raste trava in drug plevel 
(.sI. 2.). Načelno vodilo naj bo vedno in povsod, da gozdnO' zemljišče ne sme 
biti nikoli golo oziroma zarastlo s travo, temveč vedno; le' s kakršnimkoli 
g o. z dni m r astHlnjem, gnnovjem ali drevesnimi vrstamj, ki so pionirji 
gozda (leska, vrba, tr e.p etlika , breza, jelša, negnoj i. p.). 

Trava spreminja kemično in fi.zikalno zgradbo go·zdnih tal in s tem 
njihovo del.()vanje. Travna ruša s šotasto steljo odmrlih trav prekine na
~a.vno zvezo z ' nižjimi plastmi zemlje, v kateri se ravno razvija drevesno 
korenje. Prezračevanje tal (dostop kisika) se zmanjša, kar ovira oziroma 
-ustavlja organsko življenje nižjega živalstva in gliv. Dokler gozdno rast
linje zopet ne predela tal v gozdno zemljo, .gozd slabo uspeva. Za gozdna 
tla je značilna zmerna plast razkrajaj.oče se stelje, plast l'&hlega hum·usa 
in sveža mehka prst nad prvotno nera.zkrojeno zemljo oziroma hribino. 

V ohranjeni naI"avni gošči rastoče mladje je nele varno pred stran
skim in vrhnjih pritiskom vetr~ in snega, 'temveč je t.udi zavarov-ano pred 
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mrazom (pozebo) in sončno pripeko. Če okrog mladji1 počistimo in pose
kamo vse razen sInr'ekovega mladja, kakor se to še pre-često dogaja, vza~ 
memo temu mahoma njegovo privajeno okolje, zaščito in opora. in ni čuda.
če mladje ne~ajeno samostojnosti in neutrjeno zboli, se v rasti zmaliči,. 
poleže ali podleže (sI. 3.). Mehko lubje sonce opeče podobno kakor našo 
kožo. Gosto rastje "okrog drevesea je zanj približno to, kar človeku za nje
govo telo obleka ali zavetna soba. 

NajbQlj očitni so pojavi nepravilnega čiščenja v bukovem mladju, ki 
je neprimerno bolj občutljivo zl:asti za mraz in pri:peko kakor smrekov o 
mladje. Tam sonce nežno lubj~ naravnost požge, da nastanejo mnoge ra
kaste tvorbe, ki zmanjšajo ali uničijo tehnično vrednost zrelega lesa. 

Sl:ka .1. 
):custrc.:mo otrebljen nasad (Orj -~.) 

Nega bukovja je poglavje zase in smo nad njim do sedaj najv~č -gre
šili. O tem glej razpravo »Nega bukovja« v »Lesu« 1949, št. 3---4:. Pri 
bukovem mladju, ki naj bo čim gostejše, je trebljenje oziroma čiščenje 
na.jbolj kočljiva zadeva, še bolj rahljanje, to je odvzemanje bukovega 
rrlladja, če ' je domnevno pregosto. Takoj naj poudarim, da bukovo mladje 
v prvem debelinskem razredu (1-10 cm 0) ni nikoli pregosto ! Nega bu
kovega, .pEl. tudi drugega mladJa v tem debelinskem razredu je kaj pre
prosta, ker po pravilu ni potrebna. To se pravi, pusti gosto naravno mladje, 
da se bori in raste. Čim gostejše je, tem prej začne borba za obstanek, 
tem prej začne nara.vno izločanje, da se uveljavi najboljše med najboljšim, 
dabot'nejše pa podleže in pogine. s Gozdar mora samo -paziti, da po~eže v 
mladje tam, kjer je - to zaradi pritiska snega, vetna ali drugih vzrokov 
poleglo, ali se nagnilo, da ustavi ta pojav, ker vitka visoka debel ca takemu 

. stra:Ilskemu tlaku ne _ odolevajo in če pomagata .še veter in sneg, se pole
ganje širi podobno,. kakor padajo postavljene in sprožene domine. V takem 
primeru je treba -potlačena in nagnjena gnezda skrbno izsekati. Ne smem 0-

~ To navodi·lo ve\jI.l.I le za bttko.yo mladje, ki je poverjeno osebju z nczadost
rum s:tlTokovn~m znanjem gOjenja gozdov. Sicer pa moremo s sm:sclnim rahlja
njem ost-variti naravne pogoje za hirtrejšo rast bUlk-o.-y;ega mla.dJa -ob i~ločanju dre
vese slabe kvalitete in Gb i<;točasnem d\,,1gU drevcsc, ki bodo z.rasle v drevesa 
dobre k\-alitete. - Ure dni š t yo. 
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pa preprosto vse pp tI.eh izsekati in potlačiti k tlom. Kjer se debeloa le 
bolj ali manj nagnjena, je koristno, da jih odsekamo ali zasekamo v pri
m.erni višini, tako da preostali krni, ki niso obteženi z obršo, ostanejo kot 
opora mladju, obrše pa pokrijejo tla, da zadržujejo rast ·plevela, ohl'anjajo 
vlago in branijo pred, pripeko (sI. 4.), Najnevarnejše za bukovo mladje 
ter kasnejšo kakovost in delež tehničnega lesa je ogljarstvo, Nevestni 
ogljarji, ki niso stalno pod nadzorstvom in hočejo večji zaslužek, mahnejo 
po ' najboljšem in ko or;lidejo" ostanejo za njimi razvaline nekdaj bujnega in 
najboljše obetajočega ro ladj a. 

Če je mladje v povprečni debelini doseglo zgornjo mejo p'rvega de.~ 
belinskega razreda (10 cm 0) in je naravno izločanje že živahno, tedalj' 
lahko s prvim previdnim redčenjem posežemo v mladi sestoj. Redčenje je 
,drugo razsežno poglavje v okviru gojenja in nege gozda. 

Slika 4. 
Otrebljeno bukovo mb.dje, ki je mest·ama pn.]cglo (Oril1.) 

_ Če pa vendarle gremo v mladje, tedaj moramo odvzeti v načelu le 
tisto in toliko · sovladajočega drevja, da vladajočemu, lepo raslemu drevju 
omogočimo bolji in norrn'alnejši razvoj. Zato· predvsem odvzamemo vla
dajočemu sloju vse poškodovano, pohabljeno ali slabo vzraslo drevje, da 
tako zboljšamo kakovost bodočega sestoja. Ogibati se moramo presvetlitvi 
-sestoja spodaj s tem, da bi odstr:anili podrast, vmesni (obvladani) sestoj 
kot polnilni in vzgojni sestoj. Ta daje glavnemu sloju oporo ter zgodaj 
s stranskim zastrtjem in pritiskom trebi od 'spodaj navzgor vodilna debla 
·vejevja. Hkrati s pritiskom in zastrtjem pri tleh onemogoča razvoj plevelu, 
zlasti travi. S tem zadržuje speče (rezervno) popje na deblih, da ne ozeleni , 
il1 ne požene vej te.r se q.revje spodaj ne akoša1;,i (ne razveji) 

Kar velja za bukovo mladje, ki je v taki obliki naravna tvorba čistih 
sestoje\.\ velja vse in podobno tudi za mladje drugih listavcev ter ha 

iglavce. Pri iglavem mladju, zlasti smreki in jelki, se včasih zgodi, da je 
tako gosto, da s.e vanj naseljuje plesen in gnilob,a, ker. se ne more pre
zračevati in tudi polega. Tedaj ga prerahljamo s tem, da manj razvitemu 
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-mladju postrižemo oziroma posekamo vrhove ali posamezna drevesca ali 
v skupinah izrežemo in izsekamo. Tako sklep prerahljamo, da se mladje 
zrači in v razvoju ne zastaj'a, najkrepkejšim pa damo možnost boljšega 
razvoja in hitrejšega izločanja (selekcije). 

Podobno v drevesnicah pregoste semenke izstrižemo ali postrižemo. 
Ker bi z ruvanj em poškodovali koreninice preostalih (bi jih dvignili in 
potrgali), hkrati pa odvzeli puščenim vajeno zaščit9. 

Z vsemi opisanimi vzgojnimi posegi pravzaprav reguliram o' zgolj svet
lobo. Menjava svetlobne stopnje v mladju in sestaju ter v gozdu sploh 
Je dejansko jedro In smisel gojitve in nege. Svetloba je v rokah, gozdarja 
sHa, ki zapoveduje lesu rast ali nerast ! 
'" Če sedaj preidemo k negi inladja v mešanih gozdih, je problem v 

'bIstvu podoben, če ne enak. Pri tem si moramo biti na jasnem le glede 
oblike mešanosti, to je mešanost posamič ali v skupinah. Pozabiti ne .smemo, 
da odraslo drevo zavzema prostor več desetin kvadratnih metrov. Če je 
·n. pr. na površini 30 m 2 na stotine raznovrstnega drevesnega naraščaja, 
bo v zreli dobi drevja tam moglo stati in živeti le eno drevo. Če hočemo 
torej odgojiti mešan sestoj v skupinah, mora površina mladja ene dre
vesne vrste zavzemati več sto ali več tisoč kvadratnih metrov. Skupinska 
mešanost je naravnejša in nudi posameznim skupinam drevesnih vrst, zla
sti onim, ki imajo drugačne lastnosti kakor temeljna (glavna) drevesna 
'vrsta, ugodnejše pogoje za razvoj in obstoj. Vz.emimo samo senčne iIi svet-
lobne drevesne vrste. Jasno je, da bo posamezno svetlobno drevje. senč
nemu drevju podleglo zaradi zastrtja, ako se s hitrejšo rastjo ne bo moglo 
izviti in povzpeti z vrhom nad dušljivi sklep in pritisk. V večji skupini 
pa bo ogroženo le obr.obno drevje in gozdar bo iffiel mnogo manj dela, da 
ščiti skupine pred utopitvijo kakor pri reševanju tisočev posgLmič stoječega 
drevja, ki bi klicalo na pomoč. 

Če razumemo načela g.ojitve v čistih in enomernih gozdih, bo toliko 
m~nj težkoč pri mešanih in neenomernih gozdih. Slovenija ima nadvse 
ugodna rastišča za mešane gozde vseh vrst drevja in tudi. izredno ugodne 
pogoje za naravno pomlajevanje. S tem je že tudi nakazana naravna zgrad~ 
ba gozdov, od oplodnega do prebiralneg:a sestoja. Naši gozdi se lahko do 
neznatnin izjem naravno pomlaj'a,jo. Naraščanje umetnega p,oml~janja je 
znak. strokovnega neznanja ali slabega gozdnega gospodarstva. 

Če že moramo kje poseči po , umetni pogozditvi, :poskušajmo najprej 
s setvijo. Pri tem moramo vedeti, kakšne rastne pogoje treba tej ali oni 
·drevesni vrsti ustvariti ter kako in kdaj je treba sejati, da bo uspelo. Zato 
skrbno opazujmo, kjer nastaja naravni pomladek, kako' to narava snuje. 
'Tudi to je poglavje zase. 

Na p~sekah se navadno .in najprej nasele gozdni pionirji, ki sem jih 
.že prej omenil. Ti brž zavarujejo tla pred podivjanjem oziroma .zatravlje
'njem, da se more prijeti naletelo seme ~elenih vrst drevja. Včasih se celo 
zgodi, d~ sem in tja prevlada pionirsko drevj,e, 'i?reza, trepetlika, jelša; 
.sprejmimo to in neguj mo ta sestoj, ki nam daje dragocen les, in pustimo, 
da pod njim životarijo smreka, bor, jelk~ itd. Ker je to mladje ~e r~zvoja 
zr:nOŽllO, odpremo posameznim ali skupmam navzgor z izsek anj em pi<>llir-, 

.,Skega dre~ja. Redko se dogaja, da bi to svetlobno dre~_je pretežn.o ~rur.lo-



rilo trdoživo senčno drevje. Tudi ima to dvakrat večjo 'obhodnjo in medtem', 
ko svetlobno drevje postopno gospodarsko izkoriščamo, dajemo čakajočemu 
senčnemu podstojnemu drevju mqžnost razvoja. Ne smemo pa pri tem. 
zamu<litl sečnje dozorevajočega svetlobnega drevja, če ga je senčni sestoj 
obvladal, ker mehki listavci hitro odmro in strohne. 

V oplodnih gozdih moramo zastor semenjakov pravočasno odstraniti. 
Če redke semenjake iz kakršnega koli vzroka ne kaže posekati, jih 7Jama
jimo (zasekamo) , da se posuše in če so prekošati, še oklestimo spodnje,. 
široke veje. To je včasih na mestu v mladem bukovju, kjer je bilo po
spravilo zamujeno. V bukovem, kakor žito gostem mladju, 1-2 ro visokem~ 
naj nas pa ne skrbi, če smo spospravilom semenjakov uničili tudi tri če'~' 
trtine mladja. Tam, kjer bi nastale večje luknje in gazi v.mladju, uničena. 

debelca čim bolj pri tleh gladko odsekamo ali odrežemo in tako mladje' 
obnovimo. Bukovje bo veselo in bujno pognalo iz štoričkov ter bo rastlo, 
kakor da se ni· nič zgodilo. Če je zaradi napačne gojitve med semenjakL 
že letevje, ki bi se pri sečnji semenjakov uničilo, kaže vse skupaj pospraviti. 
Ako pustimo tako razgaljeno, redko ali v skupinah stoječe (bukovo) letevje 
brez zaščite in opore, ga bosta podrla ali upognila sneg ali veter, če' ne' 
bo v velikih lokih samo klonilo z obršo k tlom, povrhu bo pa sonce opeklo 
nežno lubje. 

Pri oblikah prebiralne-g.a gozda n'egovalni posegi v opisanem smislu 
po pravilu odpadejo in je sem in tja potrebno le ' trebljenje ali kako rah
ljanje v večjih skupinah. 

IZVJ\OAK 

Nje g .a· nt lad i k ~l 

Autor I.hhYlltH praktične zahva.te njegovanja mladikl.l : nal'očito proredJi
vinje, prozračivanje i čišce.nje kod smrekc 1 bukve. 

Na,glašuje, da · se tnO'gu činit.-i Ycl,jkc greškc o:ts,tll'lwj.iYIL1njem sycga rašca,. 
što nije smreka ili kojA. drugH glayna vrsta drveta, jer time mladik gubi potpor1J 
s strane. lednako opO'ZGrava na nesmotrenost »čišcenja({ mLa,dika, kod kojeg-. 
v~de najlepša stabalca bukve za paljenje \:Jg\ja i-li smreke hmeljsko kolje. 

. Kroz sav člruna'k se 'Provl.ači temeljna misao, da Sll poluči prorod,na raVl1<O

teža šum9kc zajednice dovodjBnjem pravi·lnc količine svijetla LI sasto.jinc. 

RESUMt 

Sur la cultlll'c des jeunes pcuplcment~ 

L'auteur traite, des me.sures pr.atiques d{! la cuitUl'e des jeuncs peuplement,. 
surtout celles de l'eclaircie, du nettoyage etc. d~ l'epkea et du hetre. 

Il -souligne, que des graves eTreurs ,peuvent etre commis0S Cil, elj,mllll!l11.t . toutes. 
les especcs vegetales s~lIf l'epicca ou quelqu'autre espcce princi!pale, car le peuple
ment perd ie -soutič"n du eMe. n a.vertit, de meme, a I'Lnconvena,nce du :metto-· 
yage« des jeunes peuplements, quand ·On cl)UJpe l·es meiUeul's jeunes futs du hetrc. 
pour la ' p'roduction du charbon au de l'epicea pour l'a.cquisi-tion des perches :l.. 

houblon. 
Tout l'a.r.ticle est penetr6 de l'idee, qu',~l faut r6tablir l'ecquHibre naturel de 

l'association. forestiere en , reglant par des coupes convenables. la quan1it6 de: 
lumiere dans les peuplements. 
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RAST JELŠE NA · GORSKIH SENOŽETIH BREGIN,JA_ 
Ing. franjo Ju r har (LjubJjana) 

Širše gozdarske in kmetijske kroge bo zanimalo, kako v nekaterih. 
krajih ljudje znajo ceniti koristi gojenja jelše. Mišljena je pri nas najbolj. 
razširjena vrsta jelše, to je črna jelša' (Alnus glutinosa) . 

List »Les« je priobčil razpravo o jelši, posebno še glede na njeno.· 
sposobilOst, da izboljšuje tla in pospešuje rast ostalega gozdnega drevja. 
V tej zvezi naj opozorimo tudi na zanimivo poročilo o močnem vplivu jelše 
na rast topolovih kultur. Na ~ernljišču, kjer je bila med topoli posajena 
tudi jelša, je znašala produkcija lesne mase po heJtaru za 54 % več kakor 
v čistih sestojih t()pole brez jelše, toda na enakem zemljišču. 

Pr~ preučevanju terena za gradnjo gozdne prometne naprave za spra
vilo lesa iz gozdov skupnosti Breginj'a nad Kobaridom smo opazili, da so 
domala vse prostrane gričevnate senožeti llad vasico Breginj prav do vrha.. 
hriba Brdo (850 m) porasle s črno jelšo. Od daleč izgleda to področje: 

kakor pokrito z gozdom redkega sklepa z manjšimi jasami. Dejansko so 
to travniki, senožeti, katerih poglavitna proizvodnja je košnja trave, pri
dobiv5lnje sena. Na jesen, ko pride živina s planinskih pašnikov, se vrši . 
tod paša vse do zime. 

Tla sestaVlja peščeno-.ilovnata prst na kraškem apnencu, rekli bi suha 
tla. O kaki mokroti samega zemljišča, ki jo imamo navladno v mislih, ko· 
govorimo o jelši, ni govora. Teren je hribovit in precej strm, večinoma . 

v prisojni legi. 
Važno je vedeti, da znašajo povprečno letne padavine v tem področju . 

okrog 2.700-2.800 mm (glej dr. Oskar Reya, Padavinska karta Slovenije, 
Ljubljana 1946). Ta velika srednja letna količina padavin prav gotovo 

·~v največji meri vpliva na ugodno rast jelše v teh predelih. Zar.adi primer-o 
jave naj navedemo, da je področje z najmanjšimi padavinami v Sloveniji 
Prekmurje, kjer pade na leto pov.prečno le okrog 800 mm padavin. Razlika . 
med obema področjima znaša 2.000 mm. 

Oglejmo si pobliže te »gozdnate travnike« in povejmo, kaj nam vedo· 
o tem povedati domačini in tamkajšnji okrajni gozdar tov. Franc Leban. 
Na splošno moramo pritrditi, . da ima jelša na omenjenih \ tleh dobro rast 
in da se dobro prilagodi raznim oblikam tal vse do 800 ro nadmorske vi
šine. Drevesa rasto v razdalji povprečno 7-8 ru vsaksebi. Pogozduje se
v.pomladanskem času umetno s sadikami v jamice. Največ pa se obn,avlja. 
jelševje naravno s poganjki iz panjev in korenin. Jelševe sadike goje v 
bližnji gozdni drevesnici :Pri Breginju in jih skrbno negujejo. Za saditev ' 
uporabljajo dveletne· -do. triletne sadike. Uporabljajo pa tudi' sadike iz na
ravnega mlaja. Kjer obstaja že staro Jelševje, nastaja gozd nizke gojit
vene oblike, imenovan štorovec.. Iz vsakega štora požene več mladik, ki_ 
jih po prvem letu otre-bij o in puste v rasti le po eno najlepše debelce, da. 
se razvija v drevo. 

Na vprašanje, zakaj gojUo jelšo na svojih senožetih, odgovarjajo Bre-· 
ginjel, da imajo pri takem načinu gospodarjenja velike koristi, ni8A eni strani 
od gozdnega drevja, na drugi strani pa boljši donos trave. 



Te koristi so naslednje: 

"1. Jelševje, gojeno na senož'etih, krije vso domačo potrebo po drveh za 
kurja vo v Breginju. 

2. S k:leščenjem zelenega vejevja pridobivaj.o za živino izdatno steljo, ki 
daje tudi odlično gnojilo . 

. 3 . Na senožetih, ki so porasle z jelševjem, se pridobiva obilna in dobra 
krma, povprečno za eno tretjino več kakor na enakih travniških po
vršinah, ki niso zarasle z jelševirri drevjem. 

S kleščenjem stelje na mladih drevesih začno ·nekako v starosti. 8 Jet. 
K E. mladih drevesih oklestijo samo veje in šele na drevju, starem okrog 
12 let, klestijo tudi vrhovino. Kleščenje se ponavlja na enem in istem dre
vesu vsaka tri do štiri leta. Drevesa zrastejo do 12 m visoko in dosežejo 
v prsni višini debelino do 35 cm. Dobro oblikovana drevesa dajo tudi po en 

· hlod 4 m za tehnično uporobo. Vendar j~ tehnično uporabljenega lesa bolj 
malo, ker se ves porabi le za kurjavo. 

Zgoraj opisani način gojenja jelše na senožetih breginjske okolice nam 
dokazuje: 

1. Da ima jelša veliko sposobnost prilagoditve na razna zemljišča. 
tudi na takšna, kjer tega ne bi pričakovali glede n'a doslej splošno razšir
jeno mnenje o zahtevah jelše do tal. 

2. J elša v veliki meri p<>JPravlja tla fizikalno in kemijslm ter zato 
· močno vpliva na boljšo rast travniške vegetacije. 

IZVADAK 

l'ridolazak johc na gorskim sjenokošama kod Breginja 

Aut-or prika.z.uje dosada r,a·zmje'rn-o maJlo poznatu prllagod.tjlivos.t cme johe, 
-(Alnus glut-inosa) na razna sta,ništa: svježa i vlažna tla Pi'ckmurja uz razrnjemo 
mfl,10 ohorlna, šljunkovita. tla na Kranjs;kom polju i pje:skovito ilovasta suha tla 

' na krašk-om vapncncu u okoliCi Kobarida. 

Sa ·prakt.tčn-im primjerima dokazuje pos.r.ednc i neposredne koristi j?he l~a 
'uzrast mlacljh sa,stojina drugih vrsta dr-vec.a j nal poveeanje prihoda krme i paše 

na sjcnok-ošama. , 

RESUM:f: 

Sur I e cl eve lop pe m e·n t cl e l' alin eda n sle s pra iri c s 
fi o n tag n ·H rde s des B reg i lil. j (Alpes lubliennes) 

L' auteur trai.te de la ca'pacitc d'alccomodwtion de l'aune (,\..Inus glutinoskl). 
, ·cncore trop 1)eu connue, il. diverses !"tations : solIS fr,a.is et humides de Prekmurje 
li :precipttl:l,tions relatiYcI)1en,t faibles, So.]s cai:Uouteux des plaines de Kranj, so15 

· sa.Monneu'x-argi.Jeux et secs sur le calcal:lTe des environs d~ Kobarid. 

rl demontre, sur quelques exemples concrets, les aVSin·tag~ . d.irects '.~~ in~irects 
dc I'aune pour le d6veloppement des jeunes p~plemerut-s d'.autrcs essences .forc
stieres a,ios·j · bien g.ue -pqur l'augmcnt.ato·n du fo1if1 et .du .paturagc cla\~s les pra,jries 

· rnonta.gnardes. . -1 . 

/ 
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RORINIJ.A.* 
Ing. Lazar Vu j ič i c (B~ograd) 

~VOR 

Domovina robinije (Robinia pseudoaccacia) je Severna Amerika . V 
'-Evropo jo je prinesel Robin, vrtnar francoskega kralja Henrika IV. Od 
tod tudi njeno znanstveno ime robillija. 

Drevo, ki je tri in pol stoletja bilo le okras parkov in vr:t0v je postalo 
danes domača drevesna vrsta po vsej Evropi. 

OPIS 

Seme je v stroku ; je ledvičaste oblike, temnorjave barve in se blešči. 
Poganjki so gladki in goli. palistje se pretvarja vbodljikave, olese

nele trne. 
Listje je drobno, eliptično, in perasto. Lističi na vejici se vrste izme

nično in menjajo svojo lego po sončni svetlobi. 
Cvet je bel; r.azmeščen je na peclju v obliki grozda in zelo diš1. Cvete 

v aprilu alj maju. 
Plodnica jn stročnica sta goji. 
Debla v sestojih so ravna in dosegajo višino tudi čez 30 metrov. 

KJE USPEVA 

Robinija uspeva v blagi klimi, po navadi tam, kjer rastetJa vinska 
-trta in domači kostanj. To je drevo nižav, uspeva pa tudi po bregovih, 
dokler ji. še prija klima. Na severnem M·adžarskem dobro uspeva na južnHl 
gorskih obronkih do 770 m višine. V nižinah s surovo in vlažno klimo ne 
uspeva, pa tudi ne tam, kjer pada moke~ sneg, ki jo lomi. 

Za dobro uspevanje zahteva sipka, lahka, globoka in topla tla. po
sebno ji prijajo rahla ilovnata tla, bogata hranljivih snovi, us·pevap.a tudi 
na raztresenih postnih peščenih tleh. 

Robiniji ne ustrezajo težka ilovnata Ua, pa tu <;li ne kisla humozna ·tla, 
ali plitva skalnat:a·, vlažna tla, izpostavljena poplavam ali tla z· visoko vodo 
kakor tudi ne izprana tla. 

I Dobro prenaša sončno pripeko, toda je občutljiva glede slane, posebno 
še glede pozne pomlada.nske slane. Slana škoduje le neolesenelemu vrhu 

,~ Robinija je tuja dl'cvesna vrsta, ki pa je v mnogih predelih Evrope našLl 
svojo novo domovino. Posebno se je udo.mačila v Voj vod ini J kjer je danes 
mnogo gozdov robinije v čistih in .mešanih sestojih. Mnenj.a slovenskih ,gozdarjev 
so deljena. Eni gledajo nanjo s .simpatijo .in bi jo hoteli vpeljati tudi tam, kjer 
ji ni mesta, drugi pa vidijo v njej gozdni ple.vel, nevaren ostalim drevesnim 
vrstam, vsiljivo tujko brez domovinske <pravice. 

Da bi pri!pomogli k razčiščenju tega vprašanja, srno nap·rosili in~. Lazarja 
Vujičica, gozdarskega ~trokovnjaka. dobrega poznavaica robinije, ki ima z njo 
ycčletne lastne i2lkušnje, da nam napiše clanc-k o robiniji. Prepričani šmo, da bo 
ta članek .našel pravilen - odmev in da-l pobudo 'za pravilno -~ojenje robinije v ' · 
mcšanih sestojih tnm, kjer ji tla in podnebje prijajo. Ure: dni št vo 
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mladega poganjk3., medtem ko sama rastlina zaradi svoje izredno močne' 

, izbojne sile ne trpi mnogo. Robinija ima torej precej velike ~ahteve glede; 
tal in pravtako tudi glede podnebja. Tako v Sloveniji uspeva le na precej 
omejenem področju. 

GOJITVENE LASTNOSTI 

Robinija zahteva mnogo svetlobe. Zaradi redke kroTIE'. neva ruj e 
i alin jih tudi ne more popra.viU, ker ima razmeroma m·alo listja, ki je 
lahko in ga v~ter na daleč raznaša. Na dobrih tleh, kjer ni potrebno po
boljšanje zemlje, se robinija lahko goji v čistih sestojih. Toda pod njo se 
lja tleh zaradi močnega priliva svetlobe in sonca rada razraste kopriva in 
drugi plevel. Če pa so tla slaba in jih hočemo pod robinijo popraviti, vna
šamo v robinijeve gozdove spodnji sestoj lipe, gabra, bukve, klena, bresta 
in bezga, ki tla s f.vojim listjem popravljajo, debla robinije pa čistijo vej. 

Med drugimi drevesnimi vrstami robinija ne uspeva dobro, debla po
stanejo kakovostno slaba, kriva, vejnata in pogosto· boiehaj(}, posebno za. 
gnilobo posušenih (odna'lih) vej. Izjemo dela do neke mere zmes robinije 
in amerikanskega G.'eha (Jugians nigra), pri čemer oba še dobro uspevata. 
V mladosti prodiraje korenine robinije globoko v tla. Šele pozneje se raz
vijejo stranske žile, ki se spuščajo dalač od debla in ki ženejo poga.njke 
posebno če jih ranima. 

Robinija obrodi semenje vsako leto in zelo zgodaj. Že 4-5 letna dre
vesa dajo odlično seme. Seme dozori navadno konec oktobra ali v začetku 
novembra, odpada pa po·zimi, najbolj v februarju in marcu veter raznaša .. 
seme v stročnicah 20--30 in še več metrov daleč od drevesa. Seme ostane 
kaljivo 4--5 let. Kaljivost doseza 65 % pa tudi do 75 %. 

ODGOJ 

Sest(}ji robinije se odgajajo naravno ali umetno. Naravno se odgajajo' 
tako, da se ob poseku izsekajo vsa drevesa iz zemlje, nakar pomladek iz 
preostalih in ranjenih žil (korenin), nekaj pa tudi vzkali iz odpadlega se~ ' 

mena ob sečnji. . 

Take gozdove oziroma kulture spopolnjujemo s saditvijo enoletnih in 
dvoletnih rohinijevih sadik za glavni sestoj in s sadikami lipe, bukve, 
gabra, klena in bresta, ki počasi rasto za spodnji sestoj (podrast). Uspehi 
takega pogozdovanja so naravnost odlični 

Obnova gozda s sečnjo dreves nad zemljo ne daje dobrih uspehov, ker
se poganjki iz panja pod vplivom vetra lahko odlomijo. Poleg tega pa jih 
le malo požene in to samo neposredno na ·robu .panja. Razen tega pa so' 
debla iz panja pogosto kriva in pri tleh napadena od gnilobe, ki se širi 
iz :starega panja. 

Umetno se odgajajo sestoji robinije s tem, da posejemo semena alf 
posadimo robinjeve sadike. 

Sejemo s sejaln.im strojem ali ročno v vrste, oddaljene 1~5 do 2 metra r 

.aH. pa na' široko iz roke. Sejemo I;tleseca ln.'aIja. v dobro izorana, :pO'branana:.: 
in obdelana tla. Pred setvijo poparimo seme z vrelo, pravkar z. ogp.jiščru 
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--vzeto vodo. Parjenje traja ' 5 minut. Za hektar je potrebno 7 do 8 kilo
.gramov semena. 

S,adike sadimo 1-2 letne v \ vrste, oddaljene 1,5 do ' 2 metra, sadike 
v vrsti pa na razdaljo 0,5 do 1 meter. Sadike po izvršeni saditvi odrežemo 
-v višini 10 cm nad zemljo. Iz takih panjičev poganja novo 'drevesce robinije. 

Tako setev kakor saditev dajeta dobre uspehe. V dobro obdelani zemlji 
se tahko po setvi ail saditvi robin'ije .posejejo (ali posade) nizke okopavine 
(krompir, čebula, pesa, repa in podobno) in ko negujemo okopavine, oči

stimo tudi v ' robinijevih vrstah· travo in plevel. Tako se prihranijo stroški 
rednega o-kopav,anja, v gosto obljudenih krajih pa tudi stroške setve. 

Če je v sestoju robinije potreben tudi spodnji sestoj, tedaj posadimo 
med vrste robinije v istem ali naslednjem letu sadike lipe, klena, bresta, 
gabra, bukve in bezga v medsebojnem razmaku 2-3 metrov. Robinija 
'preide s svojo hitro rastjo v gIla.vni, ostale vrste pa v spodnji sestoj. 

Umetno pogozdujemo z robinijo površine in zemljišča, kjer prej ni bilo 
gozda ali pa je bil gozd drugih drevesnih vrst. 

Sejemo oziroma sadimo robinijo na gosto tako, da dobimo že tak'oj 
'v začetku čim bolj gost sklep in čim lepša debla. Vsa Slabša, tanjša in 
potlačena drevesa se postopoma sušijo tako, da robinijevih sestojev ni 
treba redčLti,. Potrebno je le pobrati posušena robinijeva drevesa, v kolikor 
je to za lastnika gozda ekonomično. 

KAKOVOST ROBINIJEVrn SESTOJEV 

Us.peli robi.nijevi sestoji so dobre in lepe rasti, polnolesnih debel, 7-

malim padcem premera in z malo krono. , 
Povprečni letni prirastek robinijevih sestojev je na dobrih tleh 9,5 do 

14 mil na 1 ha. 
Skupna lesna zaloga robinijevega zrelega gozda pri 40 letih starosti 

znaša čez 400 m ~ na ha. 

1 
Starost IS' I Srednja I Padec pre-I Število I TemeIJ'-1 Pov~rečni ~uplla 1 . t . rednja '1 mero. po I lefu) PrI- lesna zn ses oJa višina ni prsna (e- 1 ro dol· dreves nica m 2 rastek mS .( • 

,1 let bel. cm :line loga m
3 I 

6 10,5 I 5,2 1 __ 0_._5_1_6_.1_2~8_1 __ l_2,_9_11 __ l_3,_8 ____ 82_,6_ 
---1---

1 

I 
9 11,9 7,4 0,6 3960 14,8 12,- 107,5 

__ 1_2 __ 1 __ 1_5._,7 ___ 10_,4 __ 
1 
__ 0_,_6

1
_2_8_'3_2_

1 
__ 2_2_.1 __ 13.6 \ , 198-.5-

__ 1_6 __ 1 __ 18_,_°_1 __ 1_1._4_1 __ °._6_1_2_,2_0_0_11 __ 2_2_,4_
1 
__ 1_6_,5_1 21~3 

21 2),6 18,2 0.7 1.656 '. 25.3 14.6 306.-

25 22,0 15,0 b.8 1,062 24.7 ~4-1--;0,9 
1--2-8--1--2-5-,0-'1--2-2-.5-:--0-,9-1--7- 1-2-'1--2-9-,-1- --1~ 1--;6.5 

1 

38 26.1 23,7 1,0 624 30,3 98 I 372.7 
---- ----11---- ----1-- --1--·-------

. 43 29,5 29,5 I 1.0 ." 440 31.4 9,6 I 411.S 
--------'-----------------------------
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Podrobne podatke kaže priložena tabela. Podatki se nanašajo na 11m,. 
dobil pa sem jih na podlagi raziskovanj 1937. leta \' robinijevih sestojih 
v Kozarcu, okraj Beli Manastir v Ba.raniji, na državnem posestvu Belje. 

V 43 letnem gozdu je bilo še spodnjega sestaja (klena, lipe, gabra in 
breg'ta) skupno 368 dreves, s temeljnko 4:12 mZ in lesno zalogo 23,6 m::, kar' 
je še treba prišteti k podatkom iz gornjega pregleda. 

OBHODNJA 

Glede na. namen, ekonomičnost in rentabilnost bi bilo treba gojiti ro
binijo v dveh obhodnjah. 

Če hočemo iz robinije,vega sestoja dobiti kot glavne sortimente dro
gove za električne in telefonske napeljave, hmeljevke, strešne konstruli:cije, 
jamski les, stebre za ograje, cestne branike in vinogradniško kolje. zado-o 
st.uje 30 letna obhodnja, " 

Če namernvamo iz sestoja dobiti kot glavne sortimente žagarske hlode, 
l~s za kolarje in gradnjo mostov, pragove in doge, mora biti obhod nja za 
robinijo 40 let. 

UPORABNOST ROBINIJE 

Robinija v cvetu je odlična paša za čebele. čebelarji točijo v tem času 
dva- do trikI'la.t med iz panjev. Med robinije je odlična in zdrava hrana, 

Robinijev cvet se uporablja v lekarništvu kot zdravilo. Robinijev les 
uporabljamo v domačem gospodarstvu; dalje nam služi za hmeljevke, tele
grafske in telefonske napeljave, stebre za ogr:aje, jamski les, cestne bra
nike in železniške pragove (v ta namen tešemo hlod samo z gornje in s 
spodnje strani). Robinija daje tudi dober les za kolarje in gradnjo mostov, 
manjših' ladij, rečnih prevoznih SpLaiVOV in čolnov; iz njega izdelujemo 
manjše sode in vinogradniško kolje; je pa tudi odlično kurivo. Prav tako 
služi žagan les kaj različnim namenom. 

Robinijev les je dolgotrajen in žilav, ima ozko beljavo in je v vodi 
·dvla- do trikrat trajneši od hrasta. Pred vojno so v "Vojvodini za električne 
in telefonske napeljave rajši uporabljali robinijev les kot pa impregniran 
les iglavcev. Tudi kolarji so raje uporabljali robinijev les kot jesenov'ino. 
Zelo ga cenijo tudi kot kurivo, ker gori celo v surov em stanju. 

SORTIMENTI 

Ob sečnji robinijevih sestojev je treba paziti na to, da dobimo čim 
\Iečji odstotek tehničnega lesa, ker je les za kurivo pač mnogo cenejši. 

Podatki iz prakse kažejo, da mora biti tehničnega lesa pri robiniji 
70 do 72 % in tudi več, k uriva pa do 30 %, kamor prištev'amo tudi približno 
8% panjevine oziroma podtalnega dela drevesa. 

Popolnih uzanc za robinijo še do danes nimamo, ker se robinijevine 
zaradi razmeroma ' malih gozdnih površin s to" drevesno vrsto ne javlja V' 

trgovini v večjih količnah. . 
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Robinijo izdelujemo v naslednje sortimente: 

A). Teh nič nil e s 

Sortiment 

1. Hladi !. Il in [JI ·r. 

2. Kratki hladi. za žbice 

3. Piloti za mostove 

co Dolg les za ladjedehtvo 

5 Hlodl, za prage 

6. Hml'ljevke in telefonski 
drogovi 

7. Drogovi za električne 
napeljave 

8. Drogovi za ograje in 
domače potrebe 

9. I-Hodi za cestne branikI" 

10. Jarn~kl les 

11. Cepallice za tehnično upo
rabo in oblice za vino-

1 __ gnIdniško kolje 

Dolžina 
od - do v rn 

2 ,0 ili več 

05 0,8 

5.0 ill vec 

5,0 in več 

1.4 . U5; 1,8; 2.2 

. 5,5 in več 

75 jn več 

1.8 in "eč 

1.8 in vCč 

1,1 - 7,0 

1.2;1.5; 1.7 

B) Drva 

12. cepljena polena L, II. in III. r. 

) 3. okrogla polena r. in II. L. 

14. kratka polena (kosi krajši od 1 m). 
krajši od 1 m) . 

15. nasekana polena 

16. pan ji (podtalni deli debla i11 korenine) 

17. iverje (o~padki pri tesanju) 

2.5 

Dolžina 
od - do V cm l' 

20 in več 

30 in več 

20 ln več 

30 in '"eč 

20 in več 

10 na tenkem kraju 

12 na tenkel1l kraju 

8 in več 

l 20 25 

8 - 25 

I 

5 in več ____ l: 

18. fašine (drobiž povezan v snope, dolžine 1,0 do 1,5 ro in s premerom _ 
okrog 30 cm) 

19. lubje (odpadlo pri manipulaciji, prodaja se navadno po vozu ali bre- · 
menu) 

Kakšen delež imajo pri tem posamezni sortimenti, je odvisno od sta
rosti in kakovosti sestoj:a, načina izkoriščanja lesa in jzdela.ve sortimentov 
po trenutni potrebi in povpraševanju. 

Pri sečnjah, ki sem .jih vršil na državnem pose"stvu Belje, pri gozdni_ 
upravi Beli Manastir v Baraniji, sem dobil naslednje' odstotke udeležbe: 
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tehnični sortimenti, kakor so navedeni pod točkami 
1-10, so bili zastopani s . 
cep:anice in oblice za vinogradniško kolje s . 
drva pod točkami 12--'-:'15 
panji s približno . 

ROBINljA IN OSTALI LISTAVCI 

55-58% 
14-15% 
20-22% 

8% 

Če primerjamo robinijo s hrastom, jesenom, gabrom, brestom in v neki 
'meri tudi z bukvijo ter ostalimi listavci, ki rastejo na tleh, kjer uspeva 
-tudi robinija, vidimo, da ima rohinija v času svoje zrelosti, ki jo doseže 
'nekako s 40 leti, lesno gmoto, debelino, oz. prsni premer, povprečno višino 
in povprečn~ letni prirastek 2-4 krat večji, kakor naštete drevesne vrste 

-v isti starosti. 

Medtem ko robinja dozori za sečnjo v 30 do 40 letih, jesen, brest in 
gaber do-zorijo šele v 80 do 120 letih, hrast in bukev pa komaj v 120 do 

' 160 letih, kar pomeni, da bomo posekali robinijo dvakrat do petkrat v 
času, ko bomo ostale vrste .posekali samo enkrat. 

Ko sem stvarno obračunaval poseke na Belju v letih 193~ in 1939, 
' sem ugotovil, da je vrednost poseka na panju 42 letnega sestaja robinije 
bila približno enaka vrednosti poseka na panju mešanih sestojev (hrasta, 

, bresta in gabra), starih 110 in .125 let, ki so rasUii na zemljišču iste boni-
tete kakor robinija. . 

Medtem ko je donosna vrednost relativno gozdnega zemljišča III, ka
tastralnega razreda pri robiniji bila pO'zitivna in približno enaka prodajni 
vrednosti zemljišča istegla katastralnega razreda (10.409 dinarjev za 1 ka

' tastralni oral oziroma 18.101 dinar za 1 hektar), je bHa pri navedenih 
mešanih, trikrat starejših, sestojih negativna (za ~851 ' in 2:513 dina,rjev 
pri 1 hektarju) . 

Medtem ko je zemljiška renta v navedenem sestoju robinije bila pozi
,tivna (723 din na 1 ha) in približno enaka čistemu donosu kmetijskih 
površin isteg;a katastralnega razreda, je bila pri navedenih mešanih sesto

,jih zemljiška renta negativna (za 75 in 101 dinar na 1 ha) .. 

ZAKLJUčEK 

Iz gornjih navedb in podatkov o robiniji pridemo do naslednjih sklepov : 

1. Robinija je drevesna vrsta, ki jo laže in hitreje gojimo kot vse 
,druge gozdne drevesne vrste. 

2. Robinija raste nekolikokrat hitreje kot pa vse vrste trcUh listavcev. 

3. Robinijev les ima širšo uporabo kot pa večina drevesnih vrst. 
4. Na vlagi in v suhem je robinija trajnejša kot pa vsi domači gozdni 

listavci in v tem pogledu celo tekmuje z impregniranimi iglavci. 

5. Robinija je tudi v pogledu denarnega efekta najrentabilnejša gozd
na vrsta in se po rentabilnosti približuje kmetijskim kulturam. 

6. Robinija s SVOJimi koreninami. odlično veže tla ob cestah in želez
niških progah ter na hudourniških področjih . 
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7. Robinijev cvet je kot postransk.i proizvod zelo koristen, ker daje 
~odlično čebeljo pašo in ga uporabljamo tudi kot zdravilo. 

Zaradi n~tetih lastnosti je rol?inija zelo koristno drevo. Za'to jo je 
-treba gojiti povsod, kjer ji tla in podnebje ustrezajo. 

Nekateri gozdarski strokovnjaki v inozemstvu in pri nas so zelo ne
razpoloženi nasproti robiniji. Zamerjajo ji, da močno izčrpava tla, da se 
strašno širi in da sama od sebe osv.aja sosedna gozdna in kmetijska zemlji
·:šča, da jo je nemogoče izkrčiti, da robinij~v sestoj sploh ni .pod-oben gozdu, 
kratkomalo, da je robinija neVlaI'en »gozdni plevel«, ki ga je treba -zatirati. 

Robinijev ~oJ!d sredi vojvod,j·ns.kih polj (slika iz knj.i ,~e: Nbtistikn šuma i šumskc 
p)·jvrede za ~. 1 ()38., Beo~rald, 1939) 

Tako gledanje ne prenese dokumentarne kritike, Na take prigovore bi 
lahko odgovorili z vprašanjem: Ali je mep. gozdnim drevjem neka vrsta, 
ki iz tal ne črpa količine hr.ane sorazmerno s proizvedeno lesno gmoto? 
Če daje robinija 3 do 4 krat večjo lesno gmoto v primeri z ostalimi li stavci , 
je tudi umevno, da mora črpati 3 do 4 krat večje količine hrane iz tal. Da 
bi preprečili izčrpanje tal pod robinijo, moramo uporabljati gozdno gojit.:. 
vene ukrepe, in sicer uvajati polnilni sestoj gabra, klena, bresta, lipe, 
bukve in bezga v robinijev glavni sestoj, o čemer je bilo že govora. 

Med vsemi drevesnimi vrstami, ki uspevajo na rastiščih robinije, je 
-robinija najbolj svetlobna vrsta. RobinJ.jevo drevo ne more zadušiti soseda 
drugih drevesnih vrst, če je ta enako visok ali višji od nje. Nasprotno pa 
::robiniJa ne uspeva pod nobeno drevesno vrsto, ki daje malo več sence, in 
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tudi ne pod hrastom. V senci robinija :hira, boleha, se SUSI ID ,propada~ 
Zaradi tega ni robinij'e nikjer kot polnilnega sestaja, ki bi uspeval v sencI. 
d'rugovrstnega sestaja, temveč se, poja,vlja vselej le kot glavni sestoj s 
polnilnim sestoj em drugih drevesnih vrst ali pa brez njega. V mešanem_ 
sestoju sosedi n2dvladajo robirtijo, če jo prepustimo njeni usodi, medtem 
ko sama ne marc zadušiti svojih sosedov. 

Pred' desetletji je v -strokovnih gozdarskih krogih vladala gonja proti 
bukvi; češ da je bukev »gozdni plevel«, ki ga je treba čim prej zatreti. 
Danes je bukovina vsestransko uporaben les. Čas je dokazal, --da --nasprot
niki' bukve niso imeli prav. 

Robinija je »ckspresno4: drevo, ker se lahko in naglo goji tel' raste 
'pri nas -3 do 4 krat hitreje kakor vsi ostali domačL trdi listaveL Dosedanja 
:izkustva so dok~ala, oo nasprotniki robinije ,nimajo prav. Seveda je 
treba ro-binijo gojiti le 'na ustreznih rastiščih, na pravilen način in v pri
mernQ dolgih ' obhodnjah. 

rZVADAK 

Ba gre Jn 

'1> 

Autor prep-oruča tizgoj lHlgrcma na odgovarajucim. podru(;Ym.:l radi lijenog 
br'.to,g r.asta, vehk,og prinosa i svestralI1e u:p.otrebiyosti drveta. Za oČllvartjc pl-ocl

nosti tla prep-oruča za uze,oj po-ds1ojnc so.lstoji.ne lipu, grab, bukvu, klen .. br,ijcs.t 

bazgu. 

Po aJ'ut-orovim iskllstvima je mogo~e LIzgajati bagrcmovc sastoj.inc tako . cl8 

::.-.; usčuva pl.odn,ost tla ~u dobrom du iznosi -P0pl'ečnti prirast 9 .. 1-14 m~ po ha" 

dok drvna n:asa 40 godišnje sast·ojime iznosi preko 400 m:: po ha. Post,otak teh
ni.čkog d'TVcta za s.icču zrcl-ih sastojin'a je takodjcr vc.Jj·k: iZ'nosi 70- ·n%. 

Rf;SUME 

L e r 'o b i l1 i c r 
l' 

L'll.utcur recommandc Ju culture du rob:nier (Robi-n,: a pseudoacuc:a) sur les 
terrai,ns corrospondan-ts. a cal\SC dc sa croissancc rap-ide, du rendcmcnt tres hau.t 
eri ma:tierc l:gneusc et de 'lut:btc tres vastc de san bois. Ahn de conscrycr la 
feri-ilite du ;>01, il est rccommandahle de c.uH.j;VCT, en wubo:s. le tilleul, Ic charme. 
le hetrc, I'orme, le; sure~'lt et d'autrcs css~ces feu,ilIlncs, _ 

D'apn!s les expcriel~ces fnitc..-; par I'auteur, ~.l e5t pQ,ss:b1e de cu\tjvcr les. 
peuplements du robinier suns d·,minuer 1:1 fe.rtil .itc du sO'1. Sur un soL han, I'accroi-s· 
sement I.noyen' se monte il 9,5-14 m:' pa.r hectar'e, tandis quc la production en 

bois cl'un peuplemen·t dc 40 ans depassc 400 m~ par hcotare . Le pourcentage du 
boi.s dc cOri..strl1cti-on des peuplcments murs est ,:Iussi bien halit (70-72%), 
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RACIONALIZACIJA POGOZDOVANJA 
Ing. Vladislu\: 13 c 1 t r t\ In (LjubljJ.aa) 

Praksa pogozdovanja že davno pozna sadilnike vseh mogočih oblik, ki 
delo ola.jšajo in pocenijo. Sadilniki so v rabi že nad 180 let, posebno na 
peščenih tleh bivše Vzhodne Pruske. Čeprav mnogi gozdarji, tudi "v ino
zem.stvu, z nezaupanjem gledajo na te pripr.av(), češ da je sajenje z njimi 
neprirodno, se le ti vedno bolj uveljavljajo, kakor lahko zasle'dujemo iz. 
st. rokovne literature US'A, SSSR, Nemčije, Poljske, Češkoslovaške. Kanade 
itd. V Črni gori jih s pridom uporabljajo že 30 let in jih čedalje bolj 
uvajajo. 

V Sloveniji sta jih dva moža uporabljal.a že dolgo vrsto let z naj
boljšim uspehom. 

Lopatasti sadilnik ,iišjega logarja Josipa štukla 

Josip štukl je prišel leta 1934 kot logar na Cigonco pri Slovenski 
Bi~trici. Tam je našel zarjavel sadilnik izven uporabe. Začel je z njim 
(elati od leta 1934 naprej na Cigonci -in deloma tudi na POhbrju. 

Do leta 1945 je posadil s temi sadilniki 
Leta 1946 je posadil 

51.- ha 
23,- ha 
19,50 h:l 
36,- ha 
27,- ha 
20,50 ha 

Leta 1947 j~ posadil 
Leta 1948 je posadil 
Leta 1949 je posadil 
Leta 1950 je posadil 

Skupaj 

V osmih urah POS'3:d.ijO z dobro delovno 
silo na navaden način 150 do 200 sadik, s 
sadil niki pa 300 do 400 sadik. S slabšo, ne
izvežbano delovno silo pa na nRVladen način 
120 do 150 sadik, s sadilniki 250 do 300· 
sadik. Uporaba sad.ilnika daje tako pri dohri 
kakor tudi ~pri s.la·bši delnvni s.ili sigurnejši 
uspeh za 30%, še večji pa v sušnih letih. 

Sadilnik je primeren za v'se vrste sadiK, 
tako iglavcev kakor listavcev, starih 1 do 
4 leta. Raba sadilnikov se izven revirja 
nadlogarja štukla. ni razširila. 

Za delo· na kamnitih in težkih glinastih 
tleh sadilnik ni upora:ben. Odstranitev manj
šega. p~evela se lahko izvrši s sadilnikovo 
lopato. Na močno zapleveljenih tleh pa je 
potrebno predhodno izseči plevel z ostro 
motiko in prirediti čtste krpe, kamor po
.zneje posadim.o sadike. 

180,- ha 

Vi.šji logar Josip Štukl 
(rote: V. Beltram) 
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štuklovi lOpMJ2'sti sadiln i,ld za 
lažje tercne brez prehorlne ob
dda\'c ta.\. (FQot.o : V , Belt-ram) 

lmotskem in v Supetru na 
Braču (1910-1~18) . Uporab
ljal jih je nadalje v okraju 
Litija (1932-1938) 1 na vele- , 
posestvu Rudeža v Ribnici 
(1940-1945), po ,osvoboditvi 
'pa v revirjih Ribnica, Ortnek 
in Grčarice (1945~1950). Fred 
letom 1945 je z njimi zasadil 
185 ha, pozneje 36,5 ha po
vrštne. 

Če vzamemo za po.gozdc- _ 
vanje z .navadnim orodjem .in
deks 100 %, tedaj se pri delu 
z drogovi doseže 130--140%. 
Uspeh dela je pa razen večje 
storilnosti (za 30-40%) tudi 
večji za 30%, pri nevajem de- .r 
lovni ,sili (prostovoljna delovna 
'sila, šoiska mladina itd.) pa 
še neprimerno boljši', -v primer
javi z navadnim načinom 8'1-

ditve_ 

_ za delo s sadilnim drogom 
so primerne 2-3 letne saddke. 
Starejše sadike ne prideJo v 
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Prednost sadilnika je, da na
pravi v tleh klinast zasek, brez ma
janja .sad.ilnika. Lopata je iz železa, 
vzv,od in ročiCi pa lesen~. Celokupna 
dolžina znaša o,krog 105 cm. 

Burnikov sadiini drog 

-'Sadilni drog je originalna za
misel višjega gozdarskega tehnika 
Rafaela Burni:ka. Orodje je sila eno
stavno ter na prvi pogled ne daje 
posebneg:a; vtisa. Za izdelavo sa:dil
nikov ustrezajo 65 mm cevi starih 
l.okomoiivskih kotlov, ki jih kovač 
na enem kraju zašilji. V cev se 
vsadi lesen drog. Dolži'na sadilnika 
je okrog metra. 

Burnik je začel u.porabljati sa
dEne drogove že le-,ta 1910 in sicer v 

Višji ~ozc\arski ,te.hnik Rafael Burn,ik in višji 
lo~u:r Franc Skulj na kraški poseki , kjer so se 
Burnikov i s-adilniki Dosebno dobro izkaz.ali. 

((O-to: V. Beltram) 



poštev zaradi močno razvitih korenin. Pos2bno prLpor.a.čljiva je· saditev 
poot'3'knjencev. 

Delo s sadilnim drO'go'm se vrši tako, da se najprej z motičico očisti 
teren, z drogom napravi jamica, potrebna .za saditev, v.anjo postavi sadikar 
katere korenino izravnamo po potrebi spaličica., 'ki ima na spodnjem kraju 
malo rogovila. Nato zasujemo sadika s prstjo iz bližine, sadiko dvignemo 
na potrebno višino, z ene strani pa vtaknemo držalo motičice poševno do· 
dna jamice in pritisnemo z držalom prst do 'sadike tako, da jo dobro utr
dimo. Nastalo praznino zapolnimo s prstjo. 

Okrogli sadilnik j.e pripo-ro-čljiv 

za. saditev na kraškem terenu, upo
raben pa je t'!J,di v boljši zemlji, razen 
v težki, zbiti ilovici. 

Pri delu s tem sadilnik-om se ko
renine sadike lepo razvrstijo med 
prstjo, s katero smo jamico zasuli, 
česair pri navadni sa.dl:tvi ni .mogoče 
doseči. Posebno lepi uspehi pomla
danske saditve iz leta 1950 so bili vidni 
po prestani veliki suši 1950. 1. v re
virju Ortnek, gozdnega gospodarstva 
Kočevje, na zelo zapleveljenih starih 
lJose.kah, kjer se "je od 25.000 posa
jenih triletnih· pre-sajenk in dveletnih 
semenk kljub suši prijelo 95% Sia1dik. 
V oddelku »Šoba« istega. revirja pa 
~mo na goli kraški pose·ki od 6.00D 
posajenih smrek. našli !e eno suho . 
Povprečen pnrastek teh sadik iznaša 
4 om. Storilno~tt dela je biJa za 50 % 
večip. kot pri saditvi na navaden 

način. Burnik·ovi sad.ilni drog'ovi, dolžine cca 
Ugotovljeno je, da je. jesenska 1 m, zunanji premer cevi -oS mm. 

saditev tako z ilopatastim kl!~kor z 
okroglim sadilnikom manj ogrožena. po sreži kot navadna saditev, kjer na 
obdelano tlo v večji meri deluje mraz. 

Spomladi 1950. 1. je gozdno gospodarstvo Kočevje uporabljalo že 42 
sadilnih drogov. 

Uporaba lomilnih drog'oO" pri pogozdovanju golega Krasa - domisleIk 
gozd'arskega tehnika Matije Sibenika 

šef sekcije za pogozdov~j~' 'in m;lioracijo Kraaa v Ilirski Bistrici Ma
tija Šibenik je preizku.sill. na kamnitem kraškem terenu jekleno JomiJne 
drOgove, premera 32 mIn, dolždne 160-170 cm, težke okrog 8, kg, splošno 
znane pod imenom »brehšt.ange«. . , 

Delo z Jomilnim. drogom je povsem enako kakor pri Burnikovem sadiI
nrku, ki je na takem težkem in kamnitem terenu neuporaben. 50--60 cm 
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globoko luknjo zasujemo s prstjo iz bliž'me. V razrahljani prsti posajena 
sadika ali pa iz semena vzklila semenka brez te~8Jve naglo prodira v globino 
za potrebno vlagO'. Orodje je torej uporabno za Etaditev in setev. 

Čeprav lomiini drogovi. v široki praksi na ta: način še niso preizkušeni. 
ni dvoma, da je to orodje zelo koristno in dob-ro uporabno. Po izvršenill 
preizkušnjah storilnost pogozdovanja - pdprava jam obenem s setvijo. ali 
saditvijo - ob uporabi droga je 4-5 kr a t n a v primerjavi z doslej na
vadnim delom .ob ko'panju jam. Vseh 5 sekcij za pogozdovanje Krasa je 
zato že 'o-premljeno s skupno 200 drogovi. 

V primeru močne zapleveljenosti .pri pogozdovanju Krasa je seveda 
potrebno najprej odstraniti plevel, nakar se uporabi lomiini drog. 

Zasajanje težkih ali močno zapleveljellih tal 
Predhodna obdelava. terena ' ' 

Na takem terenu je potrebna posebna tehnika dela,ako hočemo z 
TIlajhnimi stroški imeti dober uspeh. 

Pripravo težki~ tal izvršimo tako) da zemljo ,dobro ra.zrahljamo, za
p)eveljenih pa na ta način, da plevel temeljito uničimo. V ta namen pri
pravimo zemljo že pozno poleti ali v jeseni z obdelavo jam, ki jih takoj 
'Zopet zagrnemo s prstjo. Čez zimo prst premrzne. se zdrobi. V tako pri
pravljeno prst na pomlad posadimo sadike, toda ne na običajen način, 

Spomlad( posajena tr:letna slnreka je klJub veli~i suši -eo jeseni J.c.po od~nal<l . 
. (Predel »ŠQba ( 1'cvirja Or.tnck .na DoL) (Fqto: V . Beltram) 
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Delo z lopacastim sadilnikom v bžjem terenu. Zasek (1 c\'o ) in sad: te\" (v sre-' 
.·dini). Za predhodno obdelan in za saditev pripravljen teren so uporabni ročni 
.sadilniki iz cliuminija (desno). Tehnika dela je istn kakor pri lopatastem sadil

niku. (Orig.) 

"Delo s sadilnimi drogovi na gozdnatem kamnitem terenu. Sadika se zasipa s 
'prstjo. Zasuta sadika se pritisne z zemljo od strani s pomočjo drž,lia motič:ce 

(Orig.) 
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temveč z enoročnim sad.ilnikom, s katerim gre delo lahko' in hitro od rok, 
podobno kakor pikiranje sadik vdrevesnici . . 

Tako saditey l"azdelimo v dve fazi.: poznopoletno (jesensko) in pomla
dansko, kar je tudi zaradi pomanjkanja delovne 'Sile umestno in potrebno. 

Predhodno obdelavo tal že daVno uporabljata kmetijstvo in sadjar-' 
stvo, čedalje bolj pa tudi napredno gozdarstvo, ker je ta ukrep važen po~
goj za napredovanje p~·ajene sadike in za dober uspeh v primeru suše. 

Ročni sadilnik naj b0 iz aluminija, da površina ne rjavi in da 0stane 
nar površini vselej gladek. To je važno, ker bi hrap:ava površina sadilnika, 
ob izvlačenju' iz zaseke rušila :z;a seboj v jamico prst. . 

JZVADAK 

Racion.alizacija pošumljavanja 

K·od vjoštoaČk0g pošwnlja,vanja treba kor,irstiti sa,dl.lice, atat koji se LI praksi' 
roka.zao dohar. 1. Je<dna 0-<1 t,ih je \OPiaJti15,ta. sad:Hca., kakva se JI1alazi u upotrebi_ 
16 god~na, podesna za lake šumsk.e terene, 3 po'Veca;va efetkt rada z,a. 100% (sl. 2)_ 
2. Ukamenitom aH lakšern terenu Krasa po:d šu.mom odhčn-a je poluga (sl 4), 
okovana 60-65 mm stadm cijevima lokomotovskih ko-t!ova, ispitana u 4O-go
cljŠllJOj upotrebi . Posadjena bi.ljk:l nalazi se svoj:~m ~.iljem lJ ,prirucinijem po)o.žaju: 
~Jeg-o kod ohične sluJnje. 3. Umjes[Q običn-og kopanja jama krampo.m na gol 0111. 

Krasu prave se 50-:-1)0 cm duboke mpe po:jnocu običnih čeli6nih :po·lug?. dužine . 
170 cm, debljinc 32 nun, ležinc 8 kg. 4. Na teškim gliJna<;tim tLima prepoTučuje 

se prethodo·a pri-prema terena, n. pr. knpg.njc uz is.toYremeno zagl'tllnje jan1,l 
preko 1jcb1 j proljetna sr.dnja krlltko\l1 ručnom sadilicom iz alumini.i~ (sI. () rlcsno)_ 

RESUMf' 

Lar it ti ona 1 i sat iOn CI li l' e b o'i .s e Dl e n t 

A l'occasion du reboisemcnt al'tif.eiel, ji faut se servi:r des outils, qui ont 
f!tit leurs preuves dans la pratique. Ce sont: 1. La houe il. forme d'une pelle" 
emp\oyc j,l y a 16 ans, tres ut-ilisable aux tnliV,3UX sur les terruins forestiers. 
lege rs, augmentant l'effet du travaJl des 100% (photo ' n. 2). - 2. Un deuxieme 
ouhl, arme des vieux tuyaux de lacomotive a 60-65 m/m, bprouve ;pendant une 

, pratique de 40 ans, est oonve'nablc surtout sur le Karst plerreux horse. Les -pI.anit-s. 
plaJntes a'u moyen de cet outil (photo n. 4), se trouvent avec leurs racines da;ns 

. une :si>tuation.· pJ-us 'natureJ.lc qu.e ceux plantcs d'habitude. - 3. Au lieu . de ereuser 
des ., trous au mayen d'unc tpioche o rd-in u-i re. on creuse, sur le Ka.rst n~". des trous 
de 50--60 cm de .profontieur moyenn.n.nt- un ·levier d'acier ordinaire d'uii-e lo.ngueur
de 170 cm et'd'une cpai.sseur de 32 cm, 'Pesant 8 kg. 4. Dans_Jes ter,~a.ln~_ arg]eux_ 
compacts, une prepaf1"ation prealable du sol est a recomma.n.der,. p. e. cn ereusant 
et en comblant les troUlS~ 'P.en.dant l'ete, et en .plantant, au pr.i11temps, les plants; 
au moyen cl'une houe eourte d'a.huninium (photo n. 6 a droite). 
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GOZDARSKA IN I.JESNA POSVETO,TALNICA 

ODGOVORI 

3. Brigadni sistem d~la 

Pri brigadnem sistemu dela se delcwni proces razčleni v posamezne~ 
operacije, .od katerih vsako izvršuje določena skupina delavcev, ko.t sestavni 
uel br1gadc. Z razčlenitvijo v posamezne operacije se stvarno vrši delitev 
dela. Delavce se razdeli v posamezne skupine po njihovi kvalifikaciji in 
praJksi in z ozirom na težo de1a. V brigadnem sistemu opravljaJ vsak de- 
lavec vedno isto delo z istim orodjem, vsled česar se tudi! nekvalificirani 
delavci in no-vinci hitro izvežbajo v ZaUp3J.1em jim delu. Vsakdo dela po 
svojem znanju in sposobnosti tcr s tem doseže največjo produktivnost dela . 
in istočasno najvišji zaslužek z ozirom na svoje znanje. 

Brigade se formirajo po posameznih fazah procesa in moraj·o obsegati ... 
r.ajmanj eno delo!vno fazo. Našteli bomo par brigad, ki ~e lahko formirajo" 
za gozdno eksploatacij.o: 

brigade za, sečnjo z ročnim orodjem . 
brigade za sečnjo zmotorkamil 
brigade za izvlačenje 
brigade voznikov 
brigade žičničarjev 
brigade traktoristov 
brigade oglj:arjev 
brigade tesačev pragov (pragarjev) 
hrigade tesačev gred (tramarjev ) 
brigade kamij.onskega prevoza 
brigade železniškega prevoza 
brilgade splavarjev itd. 

Organizacijska oblika brigad je zelo ,različna, od majlmih. ki se delijo' 
na skupine n. pr. brigada za sečnjo, ki ima skupino za, podir9..nje, skupino .. 
za kleščenje, skupino za beljenje in skupiiIlo za razžagovanje, pa do velikih 
sestavljenih brigad, ki se delijo. na desetine. Majhne brigade vodi brigadir, 
velike brigade pa vodi komandant brigade. Pri veli1ti!h brigadah, ki se ,. 
delijo na desetine se lahko tvorijo štabi brigad, 'Jci so ' seStavljeni iz ko - 
mandanta, desetarjev, ekonoma itd. Na čelu desetin so desetarji. Koman
dant br~gade odnosno brigadir ima sledeč'e dolžnosti: 

1. pravilno delitev dela na skupine od.nosno desetine 
2. pravilno nagrajevanje delavcev v brigadi 
3. oskrbovanje in vzdrževanje orodja 
4. redno preskrbo brigade 
5. evidenco Q izvršenem delu 
6. poročanje itd. 

Po tem kako povezuje brigada med. seboj posamezne :operaCIJe v de-· 
lovnih fazah, imaino dve vrsti brigad in sicer horicontalne brigade in _ 
vert.i.1mlne brigade: 



Horicontalne brigade so sestavljene ali iz samih podiralcev, ali samih 
:klestilcev, samih voznikov itd. Taka brigada da na več podr.očij dela svoj-e 
člane -za izvršitevo-peracij. Horicontalne brigade podiral cev samo podirajo, 
brigade klestilcev samo klestijo, lupilei belija, brj;gade razžagovalcev raz
žagujej.o, vendar pa niso grupe posameznih brigad med seboj povezane 
niti časovno niti prostorno. Normalno pri sistemu horilcontalnih brigad 
nimamo povezave med delovniini operaciJa<Illi, evidenca j'e zelo težavna 
in komplicirana, ker se mora vodilti za vsako operacijo posebej. 

VrTtika,lna briga:d,a -obsega' eno delovno fazo" ki je r.azčlenjena' na več 
,'operacij. Lahko pa povezuje tudi večje število, delovnih faz med seboj! 
Ima nmogo prednosti pred horiconta1nimi brigadami, pred.vsem v enostavni 
evidenci uspeha brigade, ker nam zaključna operac1ija da podatke za vse 
prejšnje. Posamezne loperacije se izvršujejo ena za drugo, dokler prva ni 
končana se ne more začeti z drugo 'in tako naprej. Te brigade delajo torej 
po verižnem sistemu, ker so skupine povezane ena z drugo časovno in 

-krajevno. Če združuje vertikalna bdgaga. več del.oiVnih faz med seboj n. pr. 
sečnjo, spravll1o, žičl1ičarje, nakladalce, šo.ferje itd. torej vse faze od po
seka pa do -oddaje lesa na. žagi se razvije delo take vertikalne brigade 
lahko po potočnem sistemu {)'rganizacije dela, kjer hlodovina, ko pade. 
teče (kot pot'ok, ki se nikjer ne us ta vi) neprekinjeno skozi vse faze spra'
vila in transporta. Potočni S:1stem predstavlja najvišjo organiza~~jskD obliko 
dela, ki popolnoma sUči na trakovni proiz.vodni sistem v industriji. Pri 
petočnem sistemu odpade vskladiščenje med posameznimi fazami, ~r masa 
teče skozi posamezne faze. Zni'3.njšuje administracijo na minimum, stati~ 

stika je enostavna, kolikor kubičnih meteov hlodovine je pr~šlo dnevno 
na žago, toliko jo' je šlo skozi' vse faz.e dela. pri tem pa verno koliko delavcev 
je zaposlenih v vsaki fazi, Doseže se maksimalno izkoriščanje mcha.nizi
I'anih sredstev, ker je cel trak (potok) preračunan v zvezi z kapaciteto 
strojev in delavcev. Produktivnost se poveča za 10---30%: Velika pL'eclnost 
potočnega sistema dela je posebno v tem, -ker poselmn les ne lež-i \-' gozdu. 
ampak se spravi takoj do predelave, kar je posebno važno za bukev in 
rezonančni les. Pri nas imamo vsled zastoja posck2.nega lesa v gozdu let~o 
cgr-omno škodo, ker les preperi in razpoka. 

Ne moremo govoriti kot vidimo o verižnem in potočnem brigadnem 
sistemu, ampak samo o ver:žnem in potočnem sistemu organizacije dela. 
Če g.ovorimo o hligadaJb pa govorimo samo.o horicontalnih ali pa vertikalnih 
brigadah. O pot-očnem sisJemu dela bomo pisali še podr·obneje . 

.\'1:1 rj;m P C 11 g o V , 

13. MJini za smrelwvo lubje 

1'ln-o-ge 'male žage -- venecijanske so nekd.'1.j ime-le posebno pripravo za 
-drobljenje smT_ekovega -lubja. To so bile stope na _ vodni pog,on, podobne 
tistim za luščenje prosa, samo sO-' bile težje in so bile drugače okovane. 

_ Zdrobljeno lubje se je odpremalo dalje v vrečah ter se je na ta način bolje 
j'zkoriščal prevozni prostor. Danes imajo mnogo nepotrebnih venecijank. 
Ali ~e bi kazalo nekater~, od' njih, ki imajo. ugodno _teg.o in zadostno vodno. 
moč, o,pre~iti S stopami za droblj-enje . lubJa ? Na ta način bi se ustvC;ldle 
tudi zbirallšča za lubje. Dr.: i-n~:. ,R.- P i,--p a,-n 
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7. Lega hlodoy v polnojanneniku 

Lega z debelim: kOl\('.em I1.aprej je praviloma edina pravilna in sicer za 
'vse vrste jarmenikov : . 

1. Listi laže žagajo in dajo bolj gladko iagano ploskev, če žagajo v 
smeri rasti, ker zobje prerezujejo branike v smeri iz zgodnjega lesa v 

.pozni postopoma iz mehkega v trd 1es. 

2. Lis.ti zaža.gajo v naslednji hlod bolj hladni, kar je zelo pomembno, 
ker listi najraje zahajajo pri začetku žaganja novega hloda, 

3. 'Zgornjivalji se spuščajo v~e nižje, z njimi tudi vzvod-ne uteži, ter 
SI';' ne ho zgodilo, da se prevrnejo in poškodujejo jarmenik (stari tipi 
jarmeruiik:ov) . 

4 .. Obrez-ilne jn kratke deske lahk:J' primemo z roko, da se ne zagozdijo 
in tolčejo med ljsti in po registrih. Daljši kosi izpadejo sami, ker so na 

'širšem delu, ki je: že prišel iz jarmenika težji. Vse ostale deske vkleščimo 
~ čeljustJo vo.zička in ni več nevarnosti, da bi se kater.a deska lahko zago
zdila med hste. ·N~robe pa pri žaganju s tankim koncem naprej se vsedej'O 
odžagani krajniki in postranske deske na spodnji valj, ker pa imajo ko
r('nasta obliko, čepra:v je k6reničnik zgoraj in spodaj obtesan, tolčejo po 
regjstru in prilogah, poško;d.ujoč jih, obenem se· pa tudi deske razbijejo. 
Vezanj~ hloda z verigo v tem primeru ne bo dosti pomagalo. . 

5. Če gre hlod skozi jarem s tankim koncem naprej in se zgodi, da med 
žaganjem hlod iztiri iz pravilne smeri, mora pomočnik jarmeničarja tesati 

. debeli kone.c hlada v samem jarIl'l:u, čeprav velikost tega konca -odgovarja 
svetli širini ~arm8.. 

Če posnamemo, so prednosti lege hloda z debelim lwnc.em na.pr·ej na
sle:dnje: lažje žaga·nje (manj,§a potrošnja poganske m-oči) , holj gladka ža
gana ploskev, manj~.a. nevarnost pri delu jarmeničhev, maolljša nevarnost 
poškodb na ja.rmeniku in večja storitev, ker So manjše časovne' izgube pri 
čiščenju listov od zag:ozdenih tresk in, eventualnem obtesavanju debelega ·. 
kC'TIca hloda,. 

Kot glavni vzrok, da pri nas žagajo hlade s tankim koncem naprej 
navajajo negotovost usmeritve tankega konca z ozirom na sredino razpo~ 
reda listov. Sicel! se pa pomočnik jarimeničarja lahko privadi da namesti 
sredino tankega konca tako da gre natnčno skozi sredino rzporeda. So pa 
tudi r:azlična ;pomožna sredstva.. Na.jel).ostav.nejše je, če si na vozičIm za 
pritrditev hloda. označi sredino' razporeda listov in pri vkleščenju tankega 
konca hl'Oda namesti s·recHšče tankega čela liatančno nad to označbo. So pa 
tudi IDodeTnejša sredstva kakor n. pr. svetlobni usmerjevalec. 

ln~. l\.. Ciyidini - Priester. 

iB .. Bakula iz lesa ali iz trstHH~ - 15. Znač.aj 1ielmilmmov 

Na ti dv.e vprašanji 11;i.smo prejeli navzlic m·nogim vabilom. nobenega 
~odgovora. Uredništvo 

16. Vredn:ost borovega drevesa 
Na Vaše vprašanje dobite nazoren odgovor v slrki na str. 284. 

Uredništvo 
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ZAKONITI PREDPISI 

PREGLED ZAKONITIH PREDPISOV O GOZDARSTVU IN LESNI 
INDUSTRIJI 

(Objavljenih v letu i949. v Uradn~m lis-tu fLRJ in Uradnem :liS'tu LRS) 

Zakoniti predpisi, izdani v letu 1949. s strani zveznih in republiš.kih organo\" 
:/'~lkonodaje .in uprave, težijo k nadaljnjemu jačenju socialističnega sektorja. Po 
cni strani skušajo v oblastveni obliki proti. zasebnemu sektorju doseči uveljavi te\' 
.:s()cialističnih načel. s tem da bi se zasebna korist in njej prikrojeno, toda s 
skupno~tjo nepovezano g0sp6darjen.je prekrenilo na kole~nice planskega gospo
dar jenja, uveljavljenega že za državni pa. tudi za zadružni gospodilrski sektor. 
Po drugi strani pa skušajo ti predpisi s socialnimi in gospoG!arsko-organizacij- . 

. skimi prijemi tehtneje učvrsti ti zgradbo, ki ·temelji na uspešno l'l-vajancm go-
spodarskem plant!. 

Zvezni 'predpisi 
} 

Glede na časovno z<!porednost je najprvi z a k o n z dne j. januarja 1950 
·D pri l ago d i tv i pre dpi s o v o Il rek r š kih i z Z v e ~·ll i h z a k o no" 
temeljnemu zakon· 1.1 o prekrških (Ur. \. FLRJ štev. 3-9/49). Na

' ved~ni zakon izpreminja v 13. členu prvi odstavek 32. člena splošnega zakona 
o va;stvu gozdov proti pOžl:lrom s tem, da določa, kdo vodi upr.avni kazenski 
·postopek. Dalje v 14. členu i:tpreminja 3.' odstavek -14. člena splošnega zakona 
o gozdo ... ·ih z določbo, da se denarne kazni stekajo v proračun ljudske republike. 

Nadaljnji predpis je zvezna vladna o cl red baz dne 13. januarja 1949 o 
pre p o v e cl ise Č. nje brc sta nap o dro Č juL iva cl cvI str i (U 1'. 1. 
FLRJ štev. 7-54/49). Po tej odredbi je sečnja bresta na imenovanem območju 

·od dneva uveljavljenja tega predpisa, t. j . 22. januarja 1949, brez dovoljenja 
prepovedana. Dovoljenja za sečnjo daje predsednik gospodarskega.' sveta vlade 

FLRJ. 
Pu m~nistrski odločbi z dne 25. decembra 1948 u viš ini pre Jn ijs kih 

LI oda t k o v z a vo CI jek nji g o v () ti s tva ino sta 1 o o s c b jek 11 iJi g 0-

v U cl s tva za a Ž LI r n o s t v k nji g o vod s t v li (Ur. 1. FLRJ štev. 7-:W/49) 
se tudi 7;,\' gozdarstvo kot panogo delavnosti predvidevajo premijski c!oLlatki. 

Po vladni lJ red b i z dne 20. januarja 1949 ona čin LI pre s k r b e 1..1 r a 

d (.\ v, \1 sta Il o vin pod jet j j z i n cl li str ijs ki. mli 'z ti eik i (Ur. J. FLRJ 
,<itev. 8-65/49) se državni uradi, ustanove in pqdjetja ter družbene organizacije 
in njihove ustanove in podjetja preskrbujejo z industrijskimi izdelki široke 
potrošnje, ki se jim dodelijo na podlagi r.azdelitvenega plana, samo po določenih 
-trgovinskih servisih. Od navedenih izdelkov široke potrošnje pa so mcd drl1~;:l1 

izvzeti tesan les, žagan les in drva. 
V ministrski Il are d b i z dne 31. januarja 1949 ota rif j ,e Il o t TI ega 

LI a v k fi nap rom c t p r () i z vod o v lok :a, 1 nep r o i z vod 11 j e (Ut. \. 
FLRJ štc\'. 1O-84/49) je vsebovana tarifaa št'eviika 15, ki predpi')uje plačilo davk,~ 
na promet proizvodov po določenih davčnih stopnjah za proizvode v z.·czi z 
izkoriščanjem gozdov. Pri tem jc treba poudariti določilo, da se kmetovalci 
oproščajo davka na promet proizvodov za rezlUl in tesan les, ki si ga nabavJjajo 

:Zcl. postHvitev ali popmvilc v vojni porušenih ah poškodov.anih vaških hiš. 
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Za koristi narodnega gospodarstva je \;a7.na vladl!<i o dre d b t\ Z dne-
19. februarja 1949 o var s tvu in () -r:n eji tv ise kan j lU Č rn e~ a ~ a b r :L 

(Ur .. 1. FLRJ štCY. 17-1.58/49). Po tej uredbi se sme- črni gaber sekati samo kot
surovina za izdelovanje tkalskih čolnickov. Ta odr.:db.:l pa ne velja Z,l qd:anje 

te vrste lesa, če mu j~ namen melioracija grmovJa s pre:merom pod lo cm. 
Gozdna gospodarstva in ljudski odbori vodijo c":denco o sekanju in uporabi 
te vrste lesa na način, ki ga določi republiško ministrstvo za gozdarstvo. 

Z ministrsko odločb~ z dne 23. fabruarja 1949 o določitvi pred-o 
met 6 v i Il k oli čin, k i s P cl cl aj cl Y z v e'z n o za g cl t o vij C 11 o .p re -
s kr b o (Ur. 1. FLRJ štev. 17-159/49), je bil ustanovljen poseben potrošniški 
1'azred gozdnih delavcev - GD (gozdni) . V tej zvezi je treba omeniti tudi 
niinistrsko na;v' odi 1 o 'l, dne 2.1. februarja 1949 o raz v rs tit vi pot ro;; n i-
kov v potroš~liškc razrede (Ur. l. FLRJ štev. 17-161/49). 

G<?spod'alrsko pomemben je min.istrski op ra v ·i 1 nik z dne 19. m,lrca 1l)49 o· 
r ,\ 7- V r!oj tit y i CI e! v go % ci n j pr l) i z vod nji (lIr. l. FLRJ štev. 26-214j49) . 
Po navedenem pravilniku, ki je izdan v zvez: in 'na podlagi uredbe () plačah 
delavcev jn učen ccv ,. gozdni proizvodnji , se dela v gozdni proizvodn il razvr
Št'ajo v 8 sktlp~n . Domala vsaka skupina loči deh pri izkoriščanju gozci()V od 

gozdnoku!tl1rnih in gozdnovarstvenih del oziroma uel pri urejanju (taksucij)
~(1zdov. Pravilnik razločuje 8 skupin del pIi eksploataeiji gozdov. 6 skup n 
gozdnokulturnih dcI, 4 skupine de! pri vtl,rstVl1 gozdov in 2 vrsti del pri urejanju 
gozdov. Pravilnik vsebuje še pomembno določbo. cia sme voditelj podjetj<!-, kjer 

kako delo v gozdni proi.zvodnji ni predvideno v pravilniku, v soglasju ~ reJlubli
škim Ihinistrom za gozch1rstvo, naknadno razvrstiti to delo v tisto skupi:lO, " 
katero so .razvrščena -nl1jsorodncjŠ;1 dela. O vsaki taki razvrstitvi je trch~l 

obvestiti zvezno ministrstvo za gozdarstvo. Tud; .ic ta pravilnik izrečno T;'l%VC

Ijilvil pravilnik z dne 21. maja 1948 o razporeditvi dcl v gozdni proizvodnji v

skupine, obja vljen v Ur. 1. FLRJ štev. 45<H6/48. 
Za lesno industrijo bo pač pomemben min:strski pra vil nik o org a -

nizaCIJI il1 delu komisij za delovne norme v lahki indu
str i j i (Ur. 1. FLRJ štev. 27-227/49) . Pravi.lnik je datiran z 8. 2. 1949. 

~adaljnji predpis je v1adn:1 LI red baz dne 4. aprila 1949 o za tir anj u 
gob a \" c a (Ur. 1. fLRJ štev . . 29-237/49). Po navedeni uredbi, ki velja Z,\ kme

tijski in gozdarski sektor, morajo poslovati vsi gospodarski sektor ji, 7.~lsebni, 

zadružni in državni . Uredba vsebuje tudi dolžnost~ in pooblastih dda\'nih 
organov zaradi uspešnejšega izvrševanja. njenih predpisov. Ta. uredba je bila 
dopolnjena s 13. členom ti re cl 'p c z dne 10. oktobra 1949 o pre n o s LI n r i
stojnosti na oblastne ljudske odbore (Ur. 1. FLRJ štev. 87-(90/49) . 

V nadaljevanju našega pregleda je treba opozoriti tudi na vladno LI re d'b o 
z dne 4. aprila 1.949 o sp rc me m p ahi n d o pol nit" a hur ed b e o U ii t a -
novitvi instituta :La po~ozdoyallje in melioracijo krasa 
(Ur. 1. FLRJ štev. 31-260/49), ki je v nekaterih členih spremenila -prvotno uredbo. 

Jz goz.dn.ovarstvenih razlogov je izdano ministrsko na vod ilo z dne 12. IlT. 
1949 o y a r s tvu g o· z d o vin g o· z dne gad rev jap l' o t 1 š k odi j i ~. emu 
mrč esu inn ale zI j ivi m bol e zni ln (Ur. L FLRJ štev. 32-274/49). To, 
11.\vodl1o predpisuje med drugim dolžnqsti lastnika, posestnika ali upravitelja 
gozda, dalje pa tudi podjetnika sečnje in izvoznika lesa iz gozda v pogledu 
y,ll'stva gozdov proti škodljivemu mrčesu in nalezljivim boleznim. Dnlje p i.'CpO--
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\'cdujc prevoz pa tudi pre nemanje neobc\jcncga iglastega ali brestovegu les8?_ 
zunaj gozda na skladišč,a, žage in podobno. V interesu varstva gozdo\-> predpisuje" 
f)()s.ebne ukrepe pri gospodarjenju 7. goz(\ovL 

Za lesnoindustrijsko panogo je pomembno ministrsko 11 a \" odi l o, 7. dne
l(J. februarja 1949 ona č j Il U cl o ! [) čan j <.1 delov nih n o ~ mv: a h k i 
in cl ust ri.j i pot eh nj Č,ll i ini z k ti S t ven i .m eto cl i (Ur, 1. FLRJ 

.~t cv. 33-28-1149) . 

V pogledu izvrševanja lova je treb,t omeniti ministrsko od reci b o z une' 
3. aprila ' 1949 o izvrš·cv;lnju lovske pravice v obmejnem p~ISU 

(Ur. 1. FLRJ štev. 34-292/49) . 

V zvezi z uredbo o delovnih normah je izdan minis.trski pra vil n i. k z dne 
Il. a.prila 1949 O or g.a niz a ci .i i, S est avi i n cl elu k o Jn i sij Z (\ de
!ovne nor·me v gozdarski stro 'ki (Ur. 1. FLRJ štev. 36-308/49) . .to.. 
navedenem pravilni.ku se ustanovijo komisije za detovne norme 1'1"1 splošnih 
c11"Žflvnih in republiških gozdnih manipulacijah, podjetjih, upravah in gcspo

'darstvih, ki so pod operath-nirn lIpravnj1~1 vodstvom republiških mnistrstey Zil 

f!ozdarstvo iLl lesno industrijo ter zveznega ministrstva za gozdarstvo, kakor tudi 
pri teh samih ministrstvih. Komisije ')0 posvetovain; <Jr~ani navedenih O1'~ani

:C:1eijskih enot. Pravilnik predpisuje tudi sestax, naloge jn post,o.pek komisij. 

Nil podlagi uredbe c plačah delavcev in, učenc~v .v ~ozdni proizv0dr:.ji je 
ilt1an m;nistrski p r fi vil nik z dne lJ . aprila 1949 o dol ~ n o st i. h ir. v i ~ i Il i 
ci n dat k. a bri gad i r .i <1 v ~ () z CI n i pro i. z vod n .i i (Ur. 1. fLRJ šh:\-. 36-

309/49). Pravilnik predpisuje ' doltnosti brigadirja, hkrati pa pov ~kc nj,·~govc 

temeljne plJ.če glede na d.elovn~ uspeh, ki. ga v prekoračitvi norme pok:1že nje
govH brigada. 

Po min'strski od! oč bi % dne 21. api'ila ] 94CJ o s IJ ee i. aIn e J11 ci oda t k II 

delavcev, ki so zaposleni pri merjenju :n 7.a'l.namovanju. 

ter ena (Ur. 1. FLRJ štev. 37-323/49) pripada med drugim tudi delavcem, ki 

S(~ zaposleni pri krčenju ~ozda, specialni dodatek po 2.- d~n na uro zararli po
sebno težkih delovnih in 'iivljenjskih pogojev, s Llter:mi je po l1arovj zve;?;<1no · 
njihovo delo. 

V lhH.liilje'vnnjll predpisov o normah je izdana ministrska odI () č b ~l :z dne 
IS',. aprila 1949 o določitvi dcl \" gozdarski matični panogi, 'l-tl 

katere ni ob.vczna določite\' delovnih'norm (LJI'. 1. FLRJ štev, . 

.37-324/49). Odločba pozna 8 .skupin teh de!. Dela so mestoma r<:~z.yrŠČ{;n;l v 
cksp!oat<lcijo gozdov, gO'l.t.inokultur1la dela, hudourniška deh.1, varstvo in ure 
jal1je gozdov. 

PD ministrski o_cl loč b i z dne 29 . aprilH 1949 o dol o'č i tv i izd c ! k o v' 
oziroma skupin izdelkov, ki morajo bjt~ opremljenj s pro
i z v il j aIn o zna ID k o (Ur. 1. FLRJ štev. 40-343/49), je treba tudi izd~lk(:; lesne 

i,ndustrije, in to furnirje, vezane. plošče, panelne plošče, p.oh:štva in 0ilreme ter 
i7.delke embalaže oprem~ti s p!Oizvajalno znamko. 

Na podlagi gornje medbc o zatiranju g'obarja st<1 minister za g07.dilJ'stvD 

in minister Za kmetijstvo skupaj izdala ministrsko na" o cl ilo z dne 3, maja 
1949 za i z vaj 'a Il je li red be. () za tir anj u gob ave a (Ur. !. FLRJ 
štev. 50-422/49.) Navedeno navod310 obravnava v glavnem odkrivanje 'in ugo
tavljanje razširjenosti gobarja, poročevalsko mrežo, obvezno!\tj dr7.av\janov, plan 



· Zil zatiranje gobarja, organizacijo zatiralnih del, dolžnosti d rždvnih CHganOY. 
neposredno zatiranje gobarja in sredstv.a s tem v zvezi. 

Zaradi učinkovitejšega izvrševanj\l 37. člena splošnega zakona o 'gozdovih 
·,(Ur 1. FLRJ štev, 106-778!47) in 19. člena uredbe o organizaciji gozdarstva (Ur. 

1. F~RJ štev. 106-,773/46), po katerih se pri krajevnih in okrajnih ljudskih od
-borih ustanovijo gozdarski sveti, je bilo izdano ministrsko n a v o cl ilo Z dne 

4, 1l1uja, 194Q o delu gozdarskih svetov pri lju'dskih odborih 
'(Ur. l. FLRJ štev. 42-358/49). Najvažnejše določbe tega navodila s'o: gozdarski 
sveti so posvetovalni organi ljudskih odborov oziroma njihovih izvršllnih od
borov; gozdarske svete imenujejo jn razrešujejo izvršilni odbori; svetu načeluje 
poverjenik za gozdarstvo ali pa določeni član izvršilnega odbora. Gozdarski sveti 
delajo v sejah, ki jih vodi določeni. p0verjenik ali ljudski odbornik, ki svetu 
načeluje; naloga gozdarskega sveta je, da ljudskemu odboru svetuje in pomaga 

· ,. zadevah sestavljanja planov glede gojitve in varstva gozdov, ustanavljanja 
j:!ozdnih drevesnic, zbiranja gozdnega semenja, pogozdovan)a in dr., dalje v 
zadevah melioracij gozdov, varstva gozdov, izkorišbnj~ glavnih in postr:m<;kih 

· gozdnih proizvodov, izdelave in spravila lesa, gradnje ž8g in gozdnoindustrijskih 
naprav; v zadevah 01·ga!liziranja prebivalstva ZJ izvršitev s plani postavljenih 
nalog, glede pospeševanja in propagande gozdar~kcgft in lovskega gospocl:n~tva, 
~Jedc dviga strokovih kadrov in glede preskrbe prebival"tva, obrti in industrije 
7. lesom in drugimi gozdnimi proizvodi. 

Tudi Zil gozdar!'tvo je.. pomemben spI J) Š niz a k o n z dne 6. junija 1949 
() 1 ju cl s kih od bor ih (Ur. 1. FLRJ štev. 49-410/49), Važen je zategadelj, 

· ker v 13. točki 25. ~len~ okvirne določil temeljno pristojnost ljudskih odborov 
v zadevah gozdarstva (ohi·anitl:v in izboljšanje gozdov, razvo.; gozdarstva in 
Icv.J1, pogozdovanje goličav), v 3. točki IL odstavka 31. člen:1 pa predpisuje 
l()kalno pristojnost krajevnih Ijudski!1 odborov (upravlj:~nje s krajevnimi gozdovi 

· in lovišči, izvrševanje pogozdovanja krajevnega nOmCl1l'1), v 3. točki Il. odstr.vk:) . 
. B. člena pristojnost okrajnih ljudskih odbor-ov (1I5tanav1janjc gozdnih gospo· 
darstev in okrajnih lovišč, upmvljanjc- 7. gozdOVi okrajnega, pomena) organizi
ranje pogozdovanja), v 2. in 9. točki IT. od5tavka 38, člena pa pristojnost oblast-

~ 11ih ljudskih odborov (ustanavljanje obla~tnih lovi~č, meja.njc uporahe lokalnih 
gozdov). 

Ustaviti se nam jc treba dalje pri te Jn C 1 j 11 cm z a k onu z dne o. junija 
1949 o km eti j s kih z a cl r uga h (Ur. 1. FLRJ 49-411/49), ki v~eblljc ~1ekaj 
-določb s področja gozdarstva in lesne industrije. Tako določa 2. odstavek 2. člc

na, da se kmetijske zadruge m.ed drugi.m lahko pcč<ljo z gozdarstvom in lovom 
kot dopolnilno gospodarsko panogo (poleg kmetijske). Po predpisu 52. člena 

obstoji delavnost splošnih kmetijskih zadrug lahko tudi v tem, da gojijo goz-
,v:lrstvo in lov ali pa z ustanavljanjem oziroma uporahljunjem mnll.i:'iih žag V:ojijo 
'industrijsko obrtno delavnost za potrebe zadružnikov. Po nadaljnjem prl.:dpisu 
· {72. člen) se določi mcd drugim tudi cena gozdov, če se ti vložijo v zadrugo. 

V zve~i s služb~r.imi prejemki gozdnih delavcev je ministrska o cl i () Č b a 
'z dne 'l. junija 1949 o posebnih dnevnih dodatkih gozdnih lle-
· 1 ave e v v g o z dni pr G i z v il d nji CUr. 1. FLRJ štev. 52-'"144/49), ki predvi:." 
deva za določene skupine delavcev dodatke od 2.1 do 35 din dnevno. Ta, odločba 

_' je razveljavila odločbo () posebnih dnevnih dodatkih ddavceni v gozdni pro
:i:::vodnji, objavljeno v Uradnem listu FLRJ štev. 49-398/48 . 
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Po mimstrski o dl o č ,b i z dne 27. junija 1949 o k 111 eti j s kih pri d. cl-
1:. ih, k ise bod o k lJ P o val i lJ o dolo čen ~ h drž a v nih (vez ~ Il i h) 
ee n tl h (Ur. 1. FLRJ štev. 56-47-4149) lahko pooblaščen::!. odkupna podjetja in 
zadruge odkupujejo od malih in srednjih individualnih kmetijskih gospodarsteY 
med drugim tudi gozdno semenje, in tI): čmj bor, beli bor, jelka, sllirt·ka. do
mači kostanj, navadni oreh, navadni in ameriški jesen, javoT, robinija, gnber 
:1\ lipa. 

Zaradi izvajanjn goulnotchničnih del in zaradi n~dzora v g:o/.dovih vseh 
treh lastninskih kategorij (državni, zadružni in zasebni sektor) je bila izdana 
vlr.dna uredba z dne 23. julija 1949 (1 organizaciji pomožne gozd-

Lin ote h nič n e s J u ž b e CUr. 1. FLRJ štev. 64-537/49). Po tej uredbi se pri 
vseh državnih gozdnih gospodarstvih, po potrebi PII tudi pri krajevnih in okraj
nih (mestnih) ljudskih odborih ustanovi pomožna gozdnotehnična slu.:tb~l. Organi 
te službe so logarji jn višji logarji. Ta siužba se opravlja po logarskih okoliših 

.(rajonih), ki jih določa gozdno gospodarstvo ali pristojni ljudski odbor. Uredba 
dcloča dolžnosti logarjev v podrobnostih, med katerimi naj omenim zbiranje 
podatkov za planiranje, nadziranje del Y z\'ezi z gojitv;jo, pogOZdOV8 nj~m in 

zholjšanjem go.zdov in gozdn:h zemljišč, semenarsko in drevesniško službo, 
nadzorstvo v pogledu varstva gozdov, nadzorstvo nad .izkoriščanjem glasnih in 
postranskih gO"zdnih proizvodov, skrb za nego, varstvo jn za~cito divjadi in 
preprečevnnje kršitev predpisov UIOVll, nadzorstvo nad pašo v ~ozdovih ter skrb 
za v.z·drževanje vseh gozdnih gradbenih objekto;v in pr-omet.nih sredste,v, Uredba 
predpisuje tudi so,delov.anje logarjev z gozdno nawdno milico pri varov~nju 
in zaščiti gozd.ov. Orga,ni pomo'he g.ozdnoteM,ične služhe nosijo uniformo. . 

Z ministrsko odlo č b o z dne 27. juiija 1949 () lt ved biO bra z C l:l z a 
delovne p.ogodbe u gozdf'.Tstvu (Ul", 1. FLRJ štev, 77-623/49) je bil 

v go·zdarski panogi uveden enoten obrazec p,ismene delovne pogodbe z g·ozc\nimi 
·delayci. 

Z ministrsko odločbo z dne 8, c,kt()bra 1949 o normativih Z.l UO 
ha v obl aga živ i 1 s k e iII les n e in du s t fi jed rž a v nih km eti j -

'5 kih p o s est e v (Ur, 1. FLRJ štev. 87-698/49) so bili določeni normat!vi za 

.dobavo :2agancga in gradbenega lesa, in to iglaveev ter mehkih in trdih listavccv. 

Po ministrski o dre d bi z dne 20. septembra 1949 () d r ~ a VIl i (ve lo ani) 
·eeni za rujevo listje (Rhus conti .nus), Ur.\. FLRJ štev. 81-653/49, 
so predpisane vezane cene za tok,en in presejan rujev list. 

Z vladno ure cl b o z dne 10. oktobra 1949 o pre n o s u pri. s t o .i n o s t i 
Jl a. ob [.as tne 1 jud s k c 'o d bor c (Ur. L FLRJ štev. 87-(90/49) je bil .spre

menjen 2. odstavek 24, člena uredbe o plačah delavcev in učencev v gozdni pro
i;..;vodnji (Ur. \. FLRJ štev. 44-335/48), 

V zvezi z lesno in'clustrijo je treba opozoriti na ministrsko odlo': b o z 
.dne 6, septembra 1949 o u ved bio bra ze ade lov nep o god b cvI a h k i 
jn du str ij i (Ur, 1. fLRJ štev, 87-6(9/49). 

Podrobnosti o uniformi organov pomožne gozdnotehnične službe so predpi
:sane v ministrskem pra vil nik tI .z dne 2. novembra 1949 o slu Ž ben i 
obl e k.i (u n i for m" i) u s Il:! ž ben cev p o ro o ž ne' g'o z d 11 ote h nič n c 

os luž be (Ur. 1. FLRJ .štev. 96-746/49). Službena obleka. se prejme brez;plačno. V 
.JJTa viln.iku je tudi določeno, kdaj postane ob leka lIs!užbenčeva osebna last. 
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Prezreti ne gre ministrskega pra" i 1 nik a z dne 30. avgusta 1949 o p r e-

Mij s kih d oda tki hus luž ben ccv, zap o sle nih v g o z d n' i e k s . 
IJ 1 o ata ci ji (Ur. 1. FLRJ štev. 98-758/49), popravljenega s popravkom 11~ 

strani 1356 Uradnega !ist:l FLRJ štev, 100/49. Navedeni pravilnik določa, Zil ka
tere vrste ta dodatek .pripada. Dalje pa. navezuje njegovo določitev na od
stotek izpolnitve posameznih predpisanih nalog. 

Da se prepreči. slabitev gozdnega zemljišča, o·dnušamje zemlje in sla.bitev rodo
v:tnosti gozdnih t.al, je bUa izdana vl.adnll od red baz dne 24. novembra 1949 
li PI' ep o ved igo 1 esc č nje g o z d o v (Ur. l. FLRJ .~tev. IOO-77CJ/49). ~,1-

vedena odredba prepoveduje gole sečnjc gozdov, predvideva pa določene izjeme~ 
V ta namen daje republiškim ministrstvom 2,1 gozdarstvo pooblastilo za jzdajo. 
dovoljenj za gole sečnje, deloma p-a tudi ZVi!Zncmu ministrstvu za gozdarstvo_ 
'Zvezncmu reso ru daje pravico za izdajo dov()ljcnjLl za sečnjo' nad 250 ha po
vršine. republiškim pa izpod te pov.ršine. Republiška ministrstva za gozdarstvo. 
morajo voditi seznam gozdov, predloženih za g·olo sečnja, s potreb!limi podafki. 
il) odločbami pristojnega ministra. 

Po ministrski od red b i z dne 21. novembra 1949 Dur edi t v J P)" d -
met ame d km eč k j ro j" o b cl elo val n i 'm i za dru g fi. ln i (Ur. 1. FLRJ 
šl'ev. 100-780/49) si morajo kmečke obdelovalne zadruge. kadar prodaja jo les,. 
pri pristojnem' okrajnem ljudskem odboru predhodno priskrbeti potrdilo, da 
izvira. les iz lastne proizvodnje. 

h ukazom z dne 14. decembra 1949 o pristojnosti oblastnih: 
1 j li d s kih o- d bor o V gle d c z ade v. cl o loč enj h v () b s t oje č .i h za
k cl 11 .i h FLRJ (Ur. L fLRJ štev. 106-802149), so bili spremenjeni sp,lošni zakoni o· 
gozdovih (glede razglašm.ja gozdov krajevnega in o.krajnega pomena za varrovalne 
gozeLove ter za izdaj.anje dovoljenj za sečnJo Istoječega drevja v go'Zdovih krajev
I:Cgta:' in -okraj.nega pomena Y ča'lu OG 1. aprila. do l. okt.()bra), splošni zakoon o var
stvu gozdov pr-oti" požarom (ra.z.glašanje, .kat-eri go.zdovi krajevnega, okrajnega in: 

mestnega pomena in kateri,. važnejši zasebni gozdni komplekSi se štejejo za 
gozd'ove, ogrožene po požaru, odreditev mobilizacije vsega zdravega prebivalstva. 
od 16 let do 50 let ter vozil in orodja) in temeljni zakon o ravnanju z razlašče
nimi in zaplenjenimi gozdnimi posc!'>tvi (izdajanje od!očb o odvzemu dodeljenega 
gozda in gozdnega zemljišča). 

V zvezi s predpiSi o prejemkih državnih uslužbencev je bil izdan ministrski 
pra vil nik z dne, 9. llovembra 1949 o do dat k li za ter en s k ode lo
g o z d ti. r s kih .u slu ž ben cev (Ur. list FLRJ št. 108-812/49). Ta pravilnik 
določn, katera so terenska. dela, vsa ta delu. pa razvršča v tri ka tegorije. Za vsa.ko 
od teh ·kategorij predpisuje dalje tri dodatke, in to posebnega za. uslužbence 1." 
za uslužbence II. ter za uslužbence lIT. ' in IV. vrste. Pravilnik tudi pooblašča. 
republiškega ministra Z1\ gozdarstvo, da izda odločbo o višini pavšalnega meseč.,.. 
nega dodatka za terensko delo voditeljem gozdnih uprav in njihovim pUillOČ
nikom, ki morajo zaradi opr.a.vljanja del s področja svoje redne službe potovati. 
v mejah svojih terenskih enot. Dalje ga poo.blašča, da določi rajonskim logarjem .. ' 

. čuvajem kultur, nadzornikom kultur ter lovskim čuvajem in nadzornikom; ki 
morajo v izvrševanju svoje ·službe prav tako redno potovati v meja.h svojih teren
sk.ih· . . enot, višino pavša)oega mesečnega. dodatka za. terensko delo med 6()O dOl 
1200 dina.rje.v . 
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.za lesnoindustrijsko panogo je izdan ministrski P Tav i I 11 i k z dne 15. de
cemhra 1949 o dol ž n o s tih inv i š ini d oda tka pr ccl dcl a· vee ,~ 
v 1 es 11 i i n du s t' rij i (Ur. list, št. 108-813/49). Ta pravilnik, ki je podoben: 
zgoraj omenjenemu pravilniku o dolžnostih in višini dodatka brigadirja v gozdni 
pro:zvodnji, predpisuje dolžnosti preddelavca v lesni industriji, dalje pa poseben 
dodatek s pogojem, da. njegova skupina izpolni nortno oziroma določeno ilalogo 
v določenem času. 

REPUI3LIšKI PREDPISI 

Po časovnem razporedu bi bilo treba najprvo omeniti ;.: a k o ·n z dne 3 . .ianu
arja 1949 o do dat nem pro rač u nuL jud:3 ker epu bli k eSI o ve
ni j e (Ur. list LRS št, 1-1/49, v katerem se pod strukturo investicij in pri pro
mčuns.kih izda,tkih Zil. druge družbenokoristne .investicije omenja tudi m~nistrstvo 
~~. gozdarstvo in lesno in dustrijo. 

Z vladno o cl 1 ol: be z dne 26. januarja 1949 o sp r: e 111 e ro b ~ vIa dne 
odločbe o novi ureditvi gozdnih gospodarstev rcpubli
š ke g a po 111 ella (Ur. list LRS št. 4-16/49) sta se spojili (fuzionirali) Gozdno 
gospodarstvo Rakek in Goidno gospodarstvo Postojna v novo Gozdno gospo
darstvo Posfojna. Gozdno gospodarstvo Nazarje in Gozdno gospodarstvo Celje 
sta se spojili v novo Gozdno g'ospoclarstvo Celje. Dalje je bilo Gozdno gospodar
stvO' Podvelka odpravljeno. in je bila zanj odrejena! likvidacija. Njegova osnovna 
i~l obratna sredstva sta prevzeli Gozdno gospodarstvo Maribor in Gozdno gospo
darstvo Slovenj Gradec. Končno jc bila firma Goxdno gospodarstvo Tolmin 
l1c ,domeščena s finno Gozdno gospoc;larstvo Sv:. L~cija ob Soči. 

Sporazumno z ministrom za ,gozdarstvo in lesno industrijo LRS je bila izdana. 
ministrska odlo č baz dne 27.< .i<tnuarja 1949 o z ava r o van j II gor s ke: 
s kup ine Mar tul jek (Ur. list tRS št. . 4-18/49) po zakonu o vtlrst\-u kul
turnih spomenikov in prirodn:h znamenitosti Ljudske re-publike Slovenij!:. 

Z vladno li re cl b o z dne 8. februarja 1949 o li sta n o vit v j g 1 fi V 11 ih 
cl: rek ci j ID i.n ist rs tva za g o zda rs t voj n ! es n -o i n CI ust ri. j 0 

L R S (Ur. list LRS št. 6-23/49) so bqc pri imenovanem ministrstvu ustanovljene 
naslednje glavne direkcije: 1. Glavna direkcija za gozdno proizvodnjo, 2. Giavn3 
direkcija za 1agarsko proizvodnjo. 3. Glavna direkcija za lesno predeloyalno 
industrijo, 4. Glavna clirekcijn repubEških ~ozdal'skih a.vtopodjetij in 5. Glavna 
direkcija za promet z lesom. 

Pri -navedenem ministrstvlI za gozdarstvo. in lesno industrijo LRS s(a bili 
x vladno ure d b o z dne 8. februarja 1949 o li sta n o vit vi Up ra v c za 
n e cl r ž fi, ,v n ole s n o pro: z vod njo ter lj p r Il vez 11 n n rod nep a. l' -

k e (Ur. list LR~ št. q-24/49) ustanovljeni imenovani. upravi. 

Zaradi prevozov, tpotrebnih v :zvezi z izpolnjevanjem plana' na področju 

gozd-arstva in lesne industrije, ' je b.iIa izdana vladna ure d baz dne 22. maren. 
1949 o o b vez nih pre voz nih s tor i tva h v g o zda r s tvu i .n les n i 
in cl ust rij i (Ur. Jist LRS št. 11-57/49), ki je raiveljavila pr;votno ":ia~no 

uredbo' istega imena, izdano dne 16. septembra. 1948 (Ur. list LRS št. 41-211/48). 
Da se zagotovi regulacija .Ljubljane kot prestolnice Ljudske republike Slove

.uije, je bil.a, izdana vladna ure cl b El Z dne 22. marca 1949 o ure d i t v ·i . seč 
nje 1111 območju g!"avl1cg:\ mesta Ljublja.nc (Ur. list tRS št. 
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) 1~58/49), Uredba uvaja potrebnost dovoljenj za vsako secnjO v območ-j:., pre
stolnice Ljubljane in ob obeh bregovih. Save ob mestni meji ne glede na to. ali 
gre za sečnjo gozdnih, sadnih in okrasnih dreves v gozdu in izven njega na 
ograjenih in neograjen:h prostorih. Uredba hkrati določa org~ne. ki so za izdajo 
navedenega dovoljenja pristojni. Vsebuje tudi kazenske sankcije. Je pa v toli-ko 
nepopolna. ker jo po njenem uvodnem besedilu predlaga minist~r za ~radnje. 

podpisal pa jo je minister za. gozdarstvo in lesno industrijo, 

Nadalje je treba v zvezi s predpisi o agrarni reformi omeniti na pudla~i teh 
predpisov izdano vladno ure d b o z dne 5. aprila- 1949 o org ani hin po
s top k u zap r e i s kan j c; pri 1 ast ite v drž a v nih z c m ,1 j i š Č. 1 edi n 
in zemljiš. č bivših agrarnih skupnosti (Ur. list LRS št. 12·06/49). 

ke)" omenja tudi go-zdovc in go-zdna 7.emljišča . 
V zvezi s pr~dpisi o petletnem planu je bila izdana vladna ure d baz dne 

11. aprila 1949 o obvezni sečnji in oddaji lesa ter postran
s kih g o z dni h pl"O i z vod o v i z 11 e d r:l a v nih g o z. d o v (Ur. list LRIS 
št. 12-67/49). Uredba ' vsebuje materialne in formalne predp:se v zvezi z obveznimi 
oddajami lesa iz nedržavnega sektorja, ki so z njo našle zakonito podlago. C rcdhtt 
je hi\.a popra\·ljena s p·opravkom na strani 240 Ur. lista LRS št. 33/49. 

Na podlagi z"czne~a splošnega z~kona o go.zdovlh je bila izdana ministrska 
() d I' e d baz dne 21. marca 1949 o ukr epi h pro ti š k o d \ j ive m u mr
č esu inIl ale z l j 1 v jin bol e zni m nag o z dne m dre v j U (Ul". lis\' 
LRS št. 12-70/49). Pri tem je treba naglasiti, da velja odredba tako za državne 
kakor tudi za zasebne upravitelje goz,dov, dalje pa tudi za lastnike in pose~tnikc 
nedržavnega sektorja ter da ne zadeva le gozdov ·io .. gozdnih zemljišč. mmveč 
gozdno drevje sploh. Odredba vsebuje materialne in formalne predpise. 

Z vladno ure d b o z dne 28, aprila 1949 o sp re m em b i ure CI be o 
obvezni.h prevoznih storitvah v' gozdarstvu in lesni in
du str ij i (Ur. list LRS št, 15-81/49) so bili izpremenjcl)i dotedanji predpisi 
o pristojnosti za izdajanje in o vsebini zadevnih odločb. 

V zvezi z lesno industrijo je treba omeniti vladno odlo Č b o z dne it maja 
1949 o s top· n j,a h pla n s k ega dob i č ka (n i ž j ega zn e s k a ·d () bič -
k a) drž av n j h j n CI LJ str j j s kih pro i z vaj ain ih P o' d j c, t j j lok a. I -
nega pomena za p.1ansko leto 1949 (Ur. list LRS št. 15-82/49). 

Z odlok O m z dne 6. maja 1949 Ljudske skupščine LRS o pot r cl j tv i 
uredb, ki jih je izdala vlada LRS na podlagi z .a.kana o 
p o obl fi S til \.1 V lad' i L R S z a izd aja nje ure d b nap o dro č j u 
nar'Odnega gospodarstva (Ur', list LRS št. 16-85/49), sta bili med dru· 
gim potrjeni zgoraj omenjena uredba o ureditvi sečnje na obmDčju glavnega 
mesta Ljubljane in uredba o Dbvezni sečnji in oddaji lesa ter postranskih gozd
nih proizvodDV iz n.c·ddavnih gozdo.v. 

Dotedanje lovske pre(Lpis~ je raz"elja~'iI z a k o' n z dne ll. maja .1t,J49 () 
lov u (Ur. L LRS št. 16-91/49) . ., . 

V zvezi z zgoraj omenjenimi prevozi so bila izdana ministrska na vod ila 
z dne 11. maja 1949 ~a 'izva'janje ure' dbe o obveznih prevoznih 
S tor i t v il h v. g O zda rs tvu ini e sni i n d ust r j j i (Ur. list LRS št. 
16-96/49), Dodatno k tcrm.t..., gr.e9pis~ 'j~ tre~a opozoriti na ministrsko sp r e -
me m b o z dne 26. maja 1949 navodil za izvajanj~ 'uredbe' o ~bveznih ' 1'HeY0z'nih 
storitvah v gozdarstvu in le~;ni industriji. (Ur . . list LRS št. 18· 108/49). 
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Z 11. točko vladne uredbe z dne 14. junija }949 o tem, katere' 
izmed zadev, ki·su bile s predp;isi vlade LRS dane \' pri
S fo j Il o str e p ti bli š kih ini o kal nih drž a v' nih org ano v. pre
idejo v' pristojnost oblastnih ljudskih odborov (er. list· 
tRS št. 19-110/49) so bilc: nekatere zadeve iz pristojnosti tedanje Uprave za. 
povzdigo gozdov pri ministrstvu za gozdarstvo in lesno industrjjo LRS prenesene 
'w' pr:stojnost oblastmh ljudskih odborov. 

Z vidika lesne industrije ne gr'e prezreti ministrs'kc odlo č b e 21. lYlJjlT 

1949 () :;t ID o rti J: a c ijs kih s top n ,j a h drž a v nih i Il d ust l' ijs k : h 
proizvajalnih podjet:j lokalnega pomena in o razdelitvi 
;).mortizacije med splošni državni amortizacijski skl:1d 
I'o'ka!nih industrijskih podjetij za leto 1949 (Ur. list LR~ št.. 

19-] 16/49), ki omenja posebej žage in posebej drugo lesno industrijo. 

Področje ~nzdarst\'a zadeva nadalje ministrska od red b ,a z dne 1. junija 
19"49 o dop'~l/nityj odredbe o varovanju redke flore (Or. Fst 
LRS št. 20-121149). 

Neposredno v zvezi z gozdOvi in gozdnimi J:emljišči kakor tudi s predpisi 
a gozdovih je ministrsko n (\ vod; lo z dne 28. junija 1949 z II več jev lJ r-
5tvo in nadzorstvo po?ebno ogroženih ' gozdov ln vseh 
g 0'[; d o v () b suš ~ (Ur. list LRS št. 21-] 29/49), ki ga je izdal minister za no;.. 
tranjc. zadeve sporazumno z ministrom za gozdarstvo :\1 lesno industrijo. 

V zvezi s prc'losom pristojnosti na oblastne ljudske odbore je ministrska: 
Il d loč b ~l Z dne 27. jun'ija 1940 ote ID, kat ere iz meci za dev, k i s () 
bil e s pre dpi sim ini s t .r a z ago zda, r s t v nin 1 e s n o ,j.'l1 d ust , rij o 
L R S d a. nev pri s t o j n 'o IS tre.p u bli š kih i n ,lok ain i h d T Ž a v nih. 
org~nov, preidejo v pristojnost oblastnih ljudskih odbo
ro v (Ur. list l,RS, št. 21-132/49), 

Glede na to, da spada urejanje hudournikov v pristojnost In.'nistrsl va zn:
gozdarstvo, je treba omeniti vladno li re cl b o z dne 18. junij;! 1949 (> l~ ~ t il -

novitvi in pristojnosfi Uprave za vodno gosp6darstv() 
pri P, reci S ed s tvu v 1 ad e L R S (Ur. list LRS št. 22-138/49). Po tej uredbi 
navedena uprava med dnlgimspravlja v sklad dolgoročne in letne , plane ter delo 
državnih organov v zadevah, ki se ,t:čejo izr-abljanja in ureditve hudournikov_ 

V zvezi z lesno industrijo bi bilo treba omeniti ministrsko o cl re cl bo "
dne 5. julija 1949 ona či 11 ufo r mir a 11 j ~ pr o·d aj nec ene nacl rob n o 
z (t pro i z vod ed'T Ž li .; nih i 11 d .u.s t.r ijs k ~ h po: d jet: j lak a: Ine ga 
pom ena v pr 6 s tip rod aji (Ur , list LRS št. 23·146/49). ki omcnhl. po
sebej lesne izdelke in posebej pohi~tvo·. 

Z "ladno ure cl b o z dne 13. avgusta 1949 ,o r a,z š i r.i t vi a gro no m s. ke 
f ak uit ete v L jub lja l1 'j (Ur. list LRS št. 25.158/49) je bila imenovan.ol 
fakulteta razš:rjena v agronomsko in gozdarsko fakulteto z dvema oddclkoma: 
z agronomskim in gozdarskim. 

V zvezi z lovom je ministrska odlo Č b <1 Z dne 25. avgusta 1949 o o cl-
Š k od nin i za š k o cl ona cl iv j a cl i (Ur. list LRS št. 26-166/49), 

, V zvezi z ,lovam je tudi ministrska . odlo č baz dne 29. a.vgusta 1949 o 
spremembi odl ,očbe o lovopus'tu v Ljudsk: republiki Slo
yen i ji (Ur. list LRS št. 27-170/49). 
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Na podlagi zakona o varstvu 'kulturnih spomenikov in prirodnih znameni
tosti v Ljudski republ :ki Sloveniji je bila sporazumno z mi,nistrom ia gozdu..r
:itvo in lesno industrijo izdana mi~istrska odlo č baz dne 29. avgusta 1949 
o z ava r o van j u o k oli ceR ·a: k o vek oti i n -c pri R cl k e k ti 11 <l 

:-'lot ta n j s k-em (Ur. list LRS št. 27-171 /49). 

Orga,'!lizacijsko je pomemben p.rezidialni li k a z z \'ine 14 . .septembra 194Q 
,o -ustanovitvi ministrstva za gozdarstvo LRS ter mini
strstva za lesno industrijo LRS (Ur. list LRS št. 28-174/49); ki do
loča , da se dotedanje min :strstvo za. gozdarstvo in lesno industrijo LRS odprAvi 
ia da se u~tanovita ločeno imenovan i ministrstvi. Ukaz je navedenima mini
stroma tudi predpisal pristojnost, vendar' le v splošnem. Tako prevzame mini
strstvo za gozdarstvo vse zadeve, ki se tičejo pogozdovanja, gojitve, nege. ur~
janja in v8Tstva vseh gozdov, odkazovanje lesa na panju v nedržavnih gozdovih, 
hudourništvo, lov, smolarjenje in sorodne zadeve. Ministrstvo za lesno industrijo 
pa prevzame zadeve eksptoatacije državnih gozdov, zadeve obdelave in pr0delayc 
\esa in zadeve lesnoindustr:jsk:h obratov. Izkoriščanje ne.ddavnih go:zdov ~le~ 

·dano z vid:ka obveznih odd'lj lesa, pa je ukaz vobče opustil. 

K ot posledica v prejšnjem stavku omenjenega- ukaza je bil izdan li k 1\' 7. 

oz 'dne 14. scptcmb"ra 1949 o prcos)1o,vi vla.de LR Slovenije (Ur~ 
list tRS št. 28-1-75/49) . 

Na podlagi zakona o varstvu kulturnih spomen:ko\, in priro,dnih zllal1leni

-tosti v Ljudski republiki Sloveniji je bila izdana ministrska odlo č ba 7. dne 
8. septembra 1049 o z a v il r o van j l\ Ble j s k e ~ a· o t o k il CUr. list LRS 
·št . 29-182/49) . . 

V zvezi spostranskimi f!ozdn'mi proizvodi je trebil omeniti ministrsko od
red b o z dne 29. septembra lCJ49 o km eti j s kih pri del k i. h, k,; se 
-b o d o kup o val i p o cI'~ loč enj h drž a v nih (\' e z Il nih) c e tl ah, 

poleg tistih, določenih z odločbo o kmetijskih pridel 
-k i h k ise bod o ~ 11 r () y ali pod r ž a v nih ( v 'c zan ih) C ella h 
{Ur. list LRS št. 30-188/49), ~; er omcnju tud : smrekove iglicc . V 7,ve:ti z ome

njeno odločbo je izdana ministrska o cl loč baz dne 29. septembra 1949 o 
,dr%avnih (vezan'ih) cenah za sadje in gozdne s ,tdežc CUI'. 
list LRS št. 30-189/49) . 

Zllrudi zagotovitve. prevoza lcs,\ je bita. izdana vladna ure cl b ,1 Z dne 
5. oktobru 1949 o odkupu vprežnih konjO,(UI'. list LRS št. 31-192/49). 
Uredba, ki stremi za odkupom vprežnih konj iz nedržavnega sektorja, vsebuje 
-materialne in formalne predpise v zvezi z navedenim odkupom . 

V zvezi z 39. členom splošnega zakona o gozdovih. po katerem naj vladI..: 
-ljudskih republik med dru~imi izdale. predpise o presk.rbi ljudstva z g07.dn~mi 

-proizvodi, je treba omeniti vladno ure d b o 7. dne 29. oktobra, 1949 o pra -
y i <;: ilič _i tel j e y o s n (1 v' n j hin s c cl emi e t 11 i h šol cl o b rez pla č -
'n e .IJ l:l sta n ro van ja ink uri v a (Ur. list LRS št. 34-215J49): S kllrivom 
,se po navedeni uredbi m:sJijo tudi drva. 

V področje gozdarske znanosti posega vladna ure d ba 't dne 23. dt:ccm
'bra 1949 - o ust ano vit Yi , li r e cl j tv i i n dcl usa m o s t oj n e a gro -
n o m s k e i n g o zda r s k efa k li l. tet e v L jub lja nj (Ur. list LRS 
št. 39-247/49) . S to uredbo se agronomska in gozdarska fakulteta v Ljuhijaol 
izloči iz sestava univerze v Ljubljani in se- ustanavaljll kot samostojna fakulteta . 
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V zvezi z zadevami visokega. šolstva, kolikor posegajo tudi v resor gozd,\r
:stva in lesne · industrije, je treba omeniti vladno ure d b o z dne 23. decembra 
1949 ote m, k a. ter are s o r nam ini str s tva s o cl e l. uje j o v 'i a -
.cl eva h v i s o k ega šol s tva (Ur. list LRS št. 39-245/49). Ta uredha do
loča, da je za sodelovanje z univerzo oziroma z njeno samostojno agronumsko 
jn gozdarsko fakulteto pri predlogi,h lIčneg.a načrta., predračuna dohodkov in iz
datkov, pri predlogih za nastavitev učnega osebja ter pri reševanju organiza
·cijskih in materialnih vpraša.nj med drugim pristojno tudi ministrstvo )ja go
'zdarstvD in ministrstvo za les-no industrijo . 

. S poprišča lova, kolikor zadeva tudi promet z divjačino (mrtva divjad in 
njeni deli), je treba omeniti vindno ure d b o z dne 23. decembra 1949 o ti k i -
11 i tv i ti red b e o o r'g fi niz a ci j i o cl kup ami eka. mie čni h 1 Z -

.d elk o v, j a j 'c, per li tni ·n cin div j cl čin e ino ust il. n () vit v i 
GIa y n edi rek ci jez t1 . o d kup i npr () met z ln 1 e k om, ln , eč -
il {Jn i izd elk i, j aje i. P er li tni n o i n d j v j fi Č i l1 o (Ur. list Ll<S št. 
39·251/49) . 

Po časovnem razporedu je zadnja vladna ure d b ,-l Z dne 20. decembra 
1049 o o cl p r 8. v i lj P r i.\ li e zap o v z CI j gog o z do" (Ur. list LRS št. 

J:).251/49). Emil Ga b r o v šek 

ZAKONITI PREDPISI 

l.:RADNl LIST FLR JUGOSLAVIJE 

Prav.ilnik o poviških temeljne plače 'po službenih letih, o položIljnih dodatkh 
in o honorarjih za uslužbence prosvetno-znanstvene stroke (219/26~50) 

Uredba o spremembi uredbe o ustanavljanju in delovanju kulturno-prosvetnih 
Illstanov (226/27-50) 

Uredba. o zvezni up·ravi za geološka raziskovanja (231127-50) 
Od,redbn o obveznem označev1l.nju letnice dovršitve na gradnjah zn kapi

ialno graditev in na gradnjah za družbeni standard (238/27-50) 

Ukaz o ukinitvi ministrstva za kmetijstvo, ministrstva za gozdarstvo, mlOt

.strstva za lahko industr.ijo, mini3trstva za gradnje, ministrstva. za trgovino in 
preskrbo in ministrstva Zla. 'državne nabave vlade FLRJ in o ustanovitvi sveta 
:za kmetijstvo in gozdarstvo, sveta za predelovaln.o industrijo, sveta :za gradbe
ništvo in gradbeno ·industrijo, sveta Za blagovni promet in sveta Za promet in 
J:yezc vla,dc FLRJ (224/27-50) 

Odločba O najmanjših zneskih, ki se morajo izplačevati uživa1ccm osebne 
pokojnine, invaildnine zaradi nesreče pri delu in družinske pokojnine (243/28-50). 

Uredba. o prosti prodaji in cenah bl.ll.ga široke potrošnje (247/29-50). 

Pravilnik o nac;inu določanja norm porabe materiala v gradbeništvu po teh
nični in izkustveni metodi (249/29-50). 

Odredba o izvajanju socialnega zavarovanju članom predstavniških in njim 
.odgovornim organom, izvoljenih oseb~ ki opr:alVljajo stalne dolžnosti v dr.užben.ih 
-organizacijah, študentov in učencev strokovnih šol in tečajev na obvezni praksi 
in obveznem prAktičnem delu in študentov, ki so bili prej v delovnem razmerju 
(262/31-50). 
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Popravek pravilnika o poviških temeljne - plače po službenih letih, o polo
žajnih dndatkih,in o honorarjih za us:}užbence prosve.fno-zn,anstvene stroke (32-50). 

Navodilo o evidencah za izvajanje socialnega zavarovanja (272/33-50). 
Nav-odUo 'k uredbi {} odškodninah, na~radah in ugodnostih iznajditcljev,. 

novato-rjev in racionalizatorjev (353/40-50) 
Odredba' o omejitv i plačevanja s prečrt,mim (bari ranim) čekom in z vir

manam (374 /41-50) 
Odločba o knjiženju nerealiziranega znižanja polne lastt\c cene od Z'l!Og 

gotovih izdelkov iz leta 1949 (376 /41-50) 
Obvezna r<lzla<ga drugega odstavka 14, člena zakona o socialnem zavarovanju 

delavcev in uslužbencev in njihOVih družin (377 /42-50) 
Uredba o skladi.1 za kulturno-prosvetno delo, (379/41-50) 
Temeljni zakon () gospndarjenjtl z drža-vnimi gospo-darskimi podjetji in z' 

višjimi gospodarskimi zdru'ženji po delovnih kolekbvih (39-1/43-50) 
Uredba o spremembah jn dopolnitvah uredbe O prejemkih državnih ttSluž 

bence v (393/43-50) 

Uredba 'o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških_ 
državnih uslužbencev (394/43-50) . 

Pravilnik O obmejnem pasu (396/43-50) 
NavodJo o določanju najvišjih rn.batov in marž po rajonih, krajih ali vrstah 

podjetij (397/43-50) 

Obvezna razlaga 4. točke 88.. člena zakona o dd~avnih uslužbencih (403/44-50) 
Pravilnik o posebnih osebnih dodatkih 'državnih uslužbencev (404/44-50) 
Navodjlo za ' prve v,olitve delavskih svetov in up,ra.vnih odborov chžu\-n:h 

f,! c's-poda'rSikih podjetij (4]9/46-50) , 
Odločba o i),rcno~,u In5'ti,tuta za pogozdovanje j'n melia-racijo kra'sa in Zvezne 

g,o-7~d'yrske šole v SpEtu v pristojnost vla,de Ljuds ke republike Hrva,tske (427J4()-SO) . 
Navodilo o spremembi lo. točke navodila za izvajanje u:redbe o delovnih 

knjižicah (450/49-50). -
Odločb,) o pan'o,gah dejavnosti svet ~l , za zl~anost in kulturo v\a-cl e fLRJ 

(457 / .~()-5()) , 

VRADNI LIST LR SLOVENIJE 

Crcdba o organiZtlcij.i in pristojnosti urada za pritožbe in predloge pri ko
misiji dTžavne kontrole LRS (59/14-50), 

Uredba. o omeji.tvi paše koz (62/14-50) . 
lJkaz o ukinitvi ministrstev Za industrijo, za Je'sno industrijo, za elektro

gospodarstvo, za rudarstvo in za komunalne zadeve vlade LRS in o ustanovitvi 
svct,al za predelovalno ,industrijo, sveta za energetiko 'in ekstrakti.vno industrijo . 
sveta za blagovni p r:o'm et, sveta za km,etijstvQ in gozdnrstvo in sveta za lokalno 

• gospodarstvo vlade LRS (66/15-50) 
Popravek odločbe o 7,iHarovanju gozdnega park,ol v Fanazcriji v Murski So-

boti (15- .50), ' 
Ukaz o ustan(}vitvi Gospodarskega sveta vlade LRS (68/16-50). 
Urcdl;>a o ust~noYitvi Gen'era.lne direkcije za. lesn,o industrijo (73/16-50) , 
t Jredba o ust;anovitvi Komiteja vlade LRS za vodno gozdarstvo (77/16-50)_ 

, Odločba o uporabi nuvodila za sestavljanje, predla,ganj-e in izvajanje kre

ditnega plana v letu 1950 (483/53-50). 
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DRUŠT"ENE , TESTI 

POSVETOVANJE STROKOVNJAKOV 

GOZDARSTVA IN LESNE INDUSTRIJE HRVATSKE · 

Sekcija za gozdarstvo in lesno industrijo Društva inženirjev : 11 kht:ikov 
LR Hrvl:tlt:ske je v sode;lovanju z M:nistrstvom za go-zdarstvo in M': nistrstvom 
za le~mo industrijo priredila posvetovanje gozdarskih in lesnoindustrijskih stro
kovnjakov, Hrvatske. Posvetovanje je bilo v dneh od 27.-29. aprila 1950 v 
erikvenici v Hrvat~kcm Primorju. Navzočih je bilo na'cl 300 udele.žencev tako 
da je bila številno in teme.Ij:to zastopana vsa današnja hrvatska 'dejav~ost s 
področja gozdarstva, gozdne eksploatacije, lesne jn predelovalne industrije. To 
se je na posvetovanju odražalo tudi v vsebini in temeljitosti d'skusije. 

Posvetovanje je biio vnanje ~ Il notranje vzorno organizirano in pripravljcno. 
Vse je s terensko ekskurzijo vred potekalo točno po programu, ka.r je posebnu 
zasluga pripravljalnega odbora. Dobra organizacija je l1godno vpEvala nn samo 
posvetovanje, ki je pobl::u!o, da se da ob dobro pustavIjenem planu" r1l7me · 

roma kratkem času ~eliko duseči . K uspehu je mnogo pripomoglo tudi sodelo
"anje predstavnikov najvišjih forumov in množičnih organizacij, 

Na posvetovanju se je razpravljalo: 

1_ O bo-rbi zn visoko produktivnost dela v lesni industriji in 
2. o borbi la visoko produktivnost dela v gozdarstvu. 

Razen tega je bila urganizirana ekskurzija na kraško in gozdno-eksp\oata
cijsko področje Novi Vinodo!. . 

V referatih je bi\H :r.ajcta celotna dejavnost obeh strok; prikazani so bili 
us:pehi in neuspehi; poudurjena je bila današnja problematika in stavljeni pred
logi za izboljšanje in povečanje produktivnosti dela. Referate je sestavil krog ' 
strokovnjakov, ki jih je predhodno poslal po.djetjem in ustanovam na vpogled 
in študij, ;:aik,o ' da 'so se njih6v,j predstavn·itki lahko pravo-časn.o priprmvi1i ' na 
diskusijo. Referati so bih zelo obsežni in so skupno s koreferati podali revijo 
celotnega stanja lesnega gospodarstva Hrvatske. 

Posveto\-anje je posv('.tilo posebno pozornost novatorjem in racionalizatorjem 
v gozdarsko-lesni stroki, ki jih Hrvatska štejc že lepo število. 

Druge republike, in sicer Bo~n!l-Hercegovina, Srb:ja in Slovenija, s() bile ' 
zastopane po povabljenih delegatih; bratska hrvatska .sekcija jim je posvečala 
veliko puzornost; posvetovanje samo pa je bilo zanje zelo poučno. 

Ker bodo referati, koreferati in sklepi objavljeni" Šumarskem listu, ne bomo 
podrobneje obravnavali poteka jn vsebine posvetuvanja. Poudariti pa hočemo, 
cl" je v diskusiji po referatu p lesni industriji sodelov.alo 28 iri v diskusiji o 
gozdarstvu 18 strokovnjakov, poleg tega je še del prijavljenih diskutantov izostal 
zaradi pomanjkanja časa . Nfhovi koreferati bodo objavljeni v Šum9.rskem listu. 
Čas je bil za tako ' obsdno gradivo ozko odmerjen, vendar pa ob disciplinirani 
il'} Ipospešeni oiskus·ij i dobro izr-abljen. 

Referati in diagrami na stenah dvorane so prikazali procentualno stanje 
gozdov po površini (na gozdove odpada 29% skupne povrŠine republike) in po 
gojitven h oblikah, razmerje posestni!h odnoso-v Cd-davnih gozdov pod republiško 
in lokalno upravo je 8()o/~), razmerje po debel:nskih razredih za prebirainc go-
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. 'zdove in podohnih razredih za enodohnc visoke gozdove ter razmerje zastopnnih 
-'vrst drevja. 

Poudarjena je bila potreba po izboljšanju kvalitete vseh proizvod')v , po 
- boljšem in konkllctn'im razmerum ustrezajočem brigucinem sistemu dela , po 
racionalnejšem izkoriščanju gozdov v skladu s perspektivnim planom, ki ga jc: 
treba izdelati, -po stroko·vnem dvigu kadrov s pomočjo šol in prakse, 'Po ' uporabi 

- večjega obsega mehanizacije posebno pri spravilu, po r,azvijanju fin~lne proiz
vodnje kot bodo.čega glavnega nosilca lesnoindustrijske deja.vn<osti\ po hi>irejšj 
izgradnji p-rometnih sredstev v teže pristopnih gozdovih, po odstranitvi biro
kr~cije v administrativnem delu in sprostitvi stroko,vnjakov, da bi se le-ti mogli. 
posvetiti st:rokovno-tehnlčnemu delu , ter po razvijanju tovllJr;škega odnosa med 
rocnllui in duševnimi delayci.· Dalje je treba približati drevesnice deloviščem , 

zasajati hitro rastoče vrste, dajati 'prednost pogozdovanju s semenjem, naglašati 
nujnost sfrokovnega znanja pri negova.Inih delih, pridobivati semenje na po
scbn:h izločenih sestojih, poglobiti pravilni odnos med znanostjo (teorijo) in 
prakso, dvigati splošno zavest o potrebi varčevanja z lesom, ker se gozdnI.: 

-,glavnice zmanjšujejo, dvigati kulturno-prosvetno in ideološko jzgradnjo, pom~l 

'gati znanstvenemu in raziskovalnemu delu in praktičnG uporabljati izsledke 
: znanost:_ 

Sklepi, J 5 po številu, so zajeli najvažnejše probleme, ki jih jc pokazala 
, -c\iskusija v pOj:!ledu dviganja produktivnosti dela in kvalitete proizvodnje. 

V diSlkusij:: kot v skkpih je bila poudarjena ;potreba po so]idarnem reševanju 
.skupnih problemov med gozdarstvom in lesno industrijo, ki si morata v skup-

· nem intereslI medsebojno pomagati; to je treba upoštevati tudi pri kadrovski 
poli tiki. 

Na tcrc'nski strokovni ekskurziji smo si ogledali senjsko kraško področje 
in strnjeno goz.d.no ozemlje »Novčjansko dulibo{(, ki je del gozdnega kompleksa 

· Velike ~apelc_ V Senjski Dragi je opaziti obsežna in zelo uspela kraška po-
· gozdovanja, k : očitno. ublažujejo uničujoči vpliv burje, omogočajo studence in 

poljedelske kulture tam, kjer jih prej ni bilo, in tako razvija pri' ljudstvu smisel 
· za· pogozdovanje. Ljudje, ki vidijo te koristi, ne ovirajo pogozdovanja, ne pa.:;cjo 
tod ž:vinc in tako omogočajo uspešno delo . 

V gozdu DuEbi je v.ideti posledice raznih ·starih urejevalIlih metod \' mcš,1-

nem jelovem in bukov.em gozdu ter sedanje stanje eksploatacije. Novo kam i
onsko cesto so napravili v glavnem frontovci . Odprla je znatno zalogo lesa tat ll , 

.kjer se je prej les le primitivno izkoriščal. 

Zanimiv je motorni izvlek :ta $opravilo lesa iz kraških grap, ki je poul)bcr' .. 
našemu in·leku z nekaterin,i originainimi dopolnitvami nov.<ltorjn ing. Na · 
randžicu. 

Ogledal! smo si razkladanje lesa s kamiona urejenega po novi i7.n ajdhi, le-ta 
Jma platformo na premični osi in ga lahko raztovori sam šofer prej ko v 1. :llinuti. 
::'\Japrava je enostavna in služi !nhko ne le za les, ~mpak za vsak material, ki 
prenese pa dec s kamiona. 

Bratska sekcija Hrvatov je to posvetovanje odlično izvedla :n zelo dvignila 
: svoj lasten ugled in ugled strokovnjakov. Mi se tega veselimo, ker se zavedamo, 
.. da bomo s takimi skupnimi napori pomagali naši stroki do veljave in do gOSPf)-. 
·-darskih uspehov, ki jih od naS pričakuje naše ljudstvo in gospodarstvo. 

Ing. Zdravko T lJ r k 
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STOTINKE KUB NEGA METRA 
- r,.-l .1 

Tablice z 'a kubiranje okrogl -ega in tesanega lesa. Pri
Ted ili n g. Dra g o K rt j f c 7. , III . i JI: du j ,l. Založ ila up ra va )L es 1\ «. 

1, jub lja n 'a 1950. 

~a 16 straneh knjižice fonnutu 12 X 27 cm jc avtor z.br-al tri vrste tabLe 
-in to za kubiranje okroglega, tc'sA.nc;~a in jamskega lesu ali bone rečeno tablic\.: 
-temeljnic_ 

Prve tablice omogočijo kub:ranje vseh okroglih sortimentov sredinskega 
premera od 8 do 69 cm in dolžine od 1 do 6 m' 7, decimet·rsko dolžinsko_ stopnjo. 
Za sredinske premere od 70 do 99 cm pil so podatki izbrani za dolžine od 0.5 
<lo 5,5 m z isto' dolžinsko stopnjo .' 

Drugi del teh tablic tvorijo tablice za kubiranje okroglih sortimentav sre

{linskega premera od .lO do 49 cm za dolŽine 3-15 m, za sredinske premere od 
50 do 69 cm za dolžne 3- 10 modnosno J..-8 ro za ~redjnske premere 70-79 cm. 
'vse 7, dolžinsko stopnjo enega metra. 

Druge _vrste tablic so tablice za tesan les za presekc 8/8 do 22121 ~m za 
.dolžine 4-15,5 m s polmttrsko dOlžinsko stopnjo. . 

Tretje vrste tablic so tablice temelj o-ic za premere .2-31 cm, k i naj b: slu
žile za kubiranje jamskcg.~ lesa po dolž :nskih metrih. 

Vs tablice so tiskane 2 velikimi številkam.], zelo pregledno. tako da jt: 

-mogoča. uporaba tudi pri slabi svetlobi , kakor tudi za ljudi s slabim YidDm. 

Poleg tega imajo šc~ to prednost. da imajo na eni strani vse dolžine Zn ustreza
j (J ČC preme re, ki se v pra ksi najpogosteje rabijo za hlodoyino k,akor tud: za 
daljše sortimen te _ 

Tablice za teSiIJn les lm a jc poleg cm vclicin povprečnega presek a ttltli p,\.ice 
-<1 podatki so v tablicah samo zu razmerje širine proti višin: od 1 : 1 do 5 : 6_ 
Zaradi popoinOrSti tablic -pogrcšamo podatke ~il razmerje 5 : 7, to je za veličine 
presekov največje n ,os:lnosti, čeprav se tak : tramovi ne tešejo zarad i ycJikih 
()dpadkov, temnč se ]"agajo; s tem bi se namreč uporabnost teh tablic zelo 

dvignila . 

Nil zadnji strani tiskane tahi ice za jamski les so pnl\'zaprav temelj~ične 
-tah1:ce, $ katerimi moremo šc \r ' ;'lO množenju pi-~eka ion dolž,ine dob 'iti želeno 
teles.nino. Zato so nepra.ktičnc- Sicer pa se :z;d~, da so bile nat:snjene na zadnji 
strani zat.o, da j-o izpolnijo. Nadomestili bi jih lahk,o z mnog-o bolj praktičnimi in 
Kor..stnim.j tablicami . 

Pravilno je, da da je v začetku tablic navodilo za merjenje okroglega. lesa 

po predpisih JS, čepra ,v je v samem standardu napaka v tem, da se izenačuje 

' pojem »prirobe~« z :madmero~, kar je seveda napačno. Prirobek je le dei nad 

merc . Pa tudi beseda »prirobck«( nam ne da pravilne predstave o stvari . Stvar

nejši izraz bi bil »porobek«. Pogreša-mo navodil Zve'ZI1ega ura.da za cene z dne 

.5. VIII. 1940 za merjenje mel'kantiino tesanega lesa, po provenienci i7, SloYcnije, 

ki zahteva merjenje takega lesa \' sredini sortimenta, ne pa na debelejšem kraju. 

Kot je bilo to prej običajno in še dandanes ni povsod odpravljeno. 

299 



Zato tudi ne držijo trditve točke -4 v ~avodilih za uporabo teh tablic 
(vsaj za Slovenijo), da so namreč že od nekdaj smatrali tesan les za prostorno 
cl~ak pr:ztni, če je za osnovno ploskev vzet presek v sredini dolžine. To doka
zuje zgoraj navedeno navodilo zvezn~ga urada za cene, ki je odpravilo res 
veliki nesmisel: merjenje tesanega lesa na debelejšem koncu, ki je redno dalo 
pri tesanem leslI večjo telesnino, kot pa pri okroglem sortimentu, iz kateregLl 
j!~ bil tram ,jztesan, liJ1 to kljub velike-mu odpadku. 

Merjenje toporobnega preseka kot ostrorohllega je upravičeno le takrat, kadar 
jc: toporobnost že tako majhna, da več ne vpliva na točnost telesnine. V vseh 
drugih primerih pa je tak način merjenja neupra vičen, ker. je netoče~l, saj daje 
posebno za daljše trame netočne t. j. prevelike telesnine. 

Da pa bi bil ta n.ačin m.erjenja presekov pri mer:kantilniJ tesani'h tramih. 
- to .ie· tako zvano merjenje »prazno za po\no« - še bolj uprav:čen zaradi 
približno iste nosilnosti z ostrorobnimi trami, ~ nikakor ne drži. Menda je, Ysa
komur jasno, da ista nosilnost tramov pač nima nobenega v.pliva na nar,in in 
tt:čnost merjenja ter na. določevanje nfhovc telesni ne, 

Sploh pa taki nači'ni merjenja, ki dajo večjo teiesnino, kot je dejanska, 
doka,zujejo, da niso ničesar drugega kot ostanki načinov merjenja iz prejšnjlh 
časov, katere so redno uporabljali razni trgovčiči 'z lesom, ki so '))praz:1o pro
dajali za polno«, da bi naglo irt lahko obogateli, 

Da bi se v praksi odpravila ta negotovost, bi bilo potrebno dokončno izde
lati predpise za merjenje merkantilno-toporobno-tesanega lesn. 

V točki 3 Navodil jč obrazec 

d2 rc l = 4 r~ ;r! 

po.stavijcn neprimerno ln bi se moral glasiti 

ali pa v skrajš.3ni obliki 
eF :r. l 4 r2 ;r . I 
-4-' =--4--

Tudi nekaj jezikovnih na!1ak je v tekstovnem delu Navodil, ki bi brez
dyoma lahko izostale , 

Za izraz col a imamo svojo domačo besedu p ,a l ec. Tudi izraz vsebin~_ 
nt: ustreza popo1rioma pomenu, v katerem se rab: v tablicah, ker ima preši.rok 
pojem. Bolje bi ustrezal izraz tel es nin a; tudi tujka kub a tur a bi bUa 
bolj na mestu kot vsebina , 

Naslova na ovoju bi moni.la menjati svoji mesti, kajti vsebina knjižice so ' 
tablice za kuhat uro- (izvzemši zadnjo) ter so le kubaturni Dodatki izkazani s toč
nostjo stoi:inke· kubnega metra, Potemtakem ni na mestu poudarek na točnosti, 
s katero so neki. podatki objavljeni, temveč bi mora] biti naslov knjige takšen)o~ 
da bi dejansko pokazal pravo vseb:no, v tem primeru so to \tablice skubaturo 

~, Naknadno smo prejeli še iste (~, blicc v hr\'i\tskem jeziku ou istega avtorja. Izdala. iih ie 
sekcija .. Šumarstva i drvne industriie Društva inienjerja i tehnii::uja NR Hrvatske" atiskala iih 
je Triglavska tiSK:tfl1a v LiubJianf'. Ta hrvatska izdaja !losi od recensorja predlal1;an oodolJen in 
t' : LJ <:,; :c;:',j n'l s!ov .. T :lb ' icc Z~l kubicirallJC trnpacil " (na 2 decimalel, ka:r ' je tudj DO n ~ .šell1 II1nelljn 
oravi'llejšc. Ravno rako Je \' tej hrvats ki izdaji !la podo\).clI Ilačin kot l~orai 'l dvema obrazcema 
rnzum\iivejše razlo1.cna in dokazaua potreba. da ,;e pri Ilnorabi Dolovičnc):'a premera \' tablicah 
mora vzeti .šlirikratna očitana vrednosl teles'nine. Vsebina in OIlTt.:m:l taolic na ic enaka sloven~kim
l:1b1iCJJn , - Ur t li Il i li tvo . 
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Popolnoma je na mt:stu priporočilo za uporabo metra s konicami, samo 
,dodati bi hilo treba, naj se konica ostri s pilo le z notranje stra'ni, da da', bi 
dolži.na ostala točna; navesti bi bilo trebH tudi tovarno, ki dobav.IJa take mehe, 

Knjižica bo s svojimi tablicami, jzvzemši zadnje, dobro sl.ul-ila sypjemu ns
mcml, le da je zaradi svoje oblike, t. i 'izredno velike dolžine', manj prikhldna 
za terensko uporabo. Navodila bi bila, lahko popolnejša in boljša; knjiga namreč 
ni namenjena za samo prakti čno uporabo tablic, temveč bi morala služiti tudi 
knt v.zgojno sredstvo vsem n~iŠ,im gozdarski ln in lesno-!ndustri}Slkim kadrom 
tCI" kot napotilo za, pravilno in uspešno delo . 

Seveda so tudi te tablice Je skromno nadomestilo za popolnejše tablice, ki 
bj jih naša gozdarska in lesno-industrijska praksa nujno potrebovala. 

Ing, Franjo S ger ln 

I 

POPRAVKI V \;. GOZDARSKEM VESTNIKU « 1950 

Stran 143 v 5 vrsti je fO-rmu.la n3Jpačno tiskana takole: f = sin II = tep 
cos q 

sin 1{ 

Pravilno' f = --:- = tg (T, . cos II 'Y 

Stran 143 v 9 vrsti je napačno tiskano: f = ~g = 0'50 

pravilno: f = ~~ = 050 
80 

Stran 144 v 5 vrsti je napačno tiskano: "". ozirati na najboljše vo
zičke ... - pr;a.vilno: .. , -ozirati na najslabše vozičke. " ", 

Stran 144 predzadnja 'vrsta: . "" preko struge v kolenu" ., - pra
. vilno: ,"" preko struge h kolenu, . , 

Stran 147 v 7 vrsli spodaj: , , " z zakrivljeno linij:e nagib .5-+ % ' . . -
pravilno: .. "z zakrivljeno linijo nagi,b 5-7 %. 

Stran 147: namesto slike 5 bi morala biti .priobčena sl~ka 3, ki je bila 
. objavljena na strani 233 v št. 8. GO'zdar:skega ves'tn~ka in ki s svojo pri
soino;stjo m.oti clotni smisel članka obja.vljenega v št. 8. - Slika 5 bi 
mor,:3.la biti . objav'ljena v ist€fm članku kot sUka 6, 

Stran 233: , prio,bčena slika 3 odpade, ker tukaj ni na mestu in bi mo
rala biti objavljena že v št, 5 Gozdarskega vestn:i'ka, 

OB SKLEFli VIII . LETNIKA ») GOZDARSKEGA VESTNIKA r( 

Odbor DIT-a me jt: na mojo željo razrešil dolžnosti uredn,ika »Gozdarskega 
vcstniku«, Ob t~j priliki se najlepše zahvaljujem vsem so.t'rudnik,om Za sodelo
'vanje pr:i· listu, I8>točasno va.bim vse dosed·anje sodelavce k na:da\jnji izgradnji 
]ista in pndobivanju novih sotn.dnikov. 
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IZ PRAKSE 

PROBLEM PAŠE.-,~N GOZDA PRI NAs 

Ze \"eč let go\"orimo o potrebi razmej:tvc pašnih in gozdnih zemljišč, o ure·· 
ditvi pašnikov in modcrnejših načinih gojenja gozqov. Delamo pa, zlasti na. 
pašnikih in planinah šc vedno po stoletnih tradicijah in tako. kot so delali pred. 
sto leti. Vse napreduje. vse se izboljšuje in spopolnjuje ter raste. Slf\bo in staro· 
propada, daJ se umakne novemu in močne·mu, mi pa delamo po starem. 

V drugih državah, zlasti v alpskih, ki so nam terensko najbolj sorodne, 5.0' 

vprašanje r,a.zmcj:tve pašnih in gozdnih zemljišč žc rešili in vsako področje :laSe. 
temeljito uredili. 

Čas je, da ic tudi pri nas končno rešimo pereč problem pašništva in paše' 
po gozdovih. Tega se dobro zaveda človek. ki hodi i odprtimi očmi po naših. 
planinah in <planinskih gozdovih . ' I 

Prikazati hočem nekaj slik, ki naj. nam razjasne in razlože to, kar mOramo· 
s~poznati, 

1. sli k <1: Sel ii k" pla nin :'. , C; lad kad 0 1, i n ~, go·le posc.kc in mlade 
kulture. 

Ob stajah na Selški planini se bohotno razrašča ščav je, ki ni za nobeno rabo;. 
ob robovih, kjer so nekoliko boljša tla. raste- sieer sočna trava, ki jo pa. žiYinll 
kaj kml1h, popase, ker se da.n za dnem vrača nanjo. Drugod se razrašča sivec ali 
\'olk, ostra in pustil trava, ki jc 'l,ivina ne je. 

Gladka doEna, delno pod gO:Lidom, delno izkoriščena kot pašnik, nudi siabo 
pašo. Osat in ostri pleveli dopolnjujejo ·revn'O pašno zalogo nizkih ostrih trav' 
in grenkih zelišč. Živina si išče ~adomestka v smrekovem in. jelovem mlaju. Zato 
ni čudno, če so smreke nizke in koš!lte, zakrknjcni spački brez oblike in vsaj za. 
10 let za svojimi sestrami, ki rastejo tam, do koder živin.a ne pride. Jelk!l skoraj 
nobena nimu vrha. 

Na golosečnih povrŠinah, kjer so plitva tla na apneni podlagi, uniči ZlVlllil 

zaščitno zeleno ras.tlinsko odejo, tla. zgazi in zrahlja, da jih še laže odnašajo· 
nalivi, ali pa jih še bolj izžge sonce in potem ogoli veter. In ker take ponšine' 
zaradi nezadostnega naravnega poml.adka umetno pogozdujejo, str;ji ob poti 
tabla z napisom: »Na novi pogozditvi paša strogo zabranjena«. Poleg table p~l 

čreda konj, ki grizejo vrhove mladih smrek in jelk, tako da na velikih ponšinah. 
skoraj ne vidiš. jelke z normalno razvitim vrhom. 

2. sli k li: Za Blatom so hle-vi vo,znikov in tam jc k.up gnoju, uelega i!,' mC!lst-· 

nega - nad 100 voz vsekakor - tako da vozijo samokolnice že s težavo v tu 
gnojni hrib. Na Rovt.a·rici je čisto ob c~sti jama, kjer so kopali apnenec, prašnat . 
oz. drobno peščen material, ki bi ga mogli s pridom ' uporabljati za gnojenje na_ 
bližnjih pašnikih. 

Ali ne bi mogli združiti teh dveh slik? Voli, ki se zdaj leno Pu.s ... ~j() po. 
planinah, bi vsaj enkrat na dan pripeljali voz gnoja ali voz apneneu na povrišno" 
ki bi 'jo očistili in zagradU! za pašnik~/ 2.e po enem letu bi. videli. lep \.lspeh. pašn~.· 
površino, ki bi lahko bila z Gladko dolino močno ,razširjena, bi razdeliE v od- o 
delke, v katerih bi lahko izmenoma, v kolobarjih pasli. Živina bi dobila na mestu. 
več dobre paše, g·ozdovj in ziasti mla..de kutture bi se pa nemoteno razvijale in... 
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ncogroženo vsaj 10-20 let prej dale lep gozd. Z malimi investicijskimi stro- 
ški bi lahko uredili tudi gnojnične jame, da bi tudi planina sama brez ščavja'
dala dobro pašo in prijetno sliko urejenega pašn~g;a obrata. 

Na nekaterih planinah jc mnogo debelega kamenja in skal, ki štrle med _ 
skromno travo. Prav tako stoje ob robovih štori, ki so samo zu napoto. Ne bi 
mogli odstraniti štorov in zasuti jam s skalami in kamenjem? Tako očišcena _ 

in urejena površina bo dala' več in boljše paše in tudi pogled l1.a njo bo pokazal 
takoj naš, pravilnejši odnos do planinskega gospodarstva. 

Take so ' ,večinoma naše planine, tu boljše, tam slabše. prav dobre nikjer. 
Na pašniku naj-deš ves mogoč in nemogoč plevel in grmovje, zasvonj se pa oziraš. 
po sočni travi, katera bi edina imela mesto na planini in bi ob najskromnejši 
naši negi in pomoči 'ludi brez dvoma tu uspevala. 

Tud.i n:1 Po' hor j ti Yidiš l~i\ svojih putov~njih slike, ki se ti nejzbrisljivt,) 
\ iisncj.o v spomin . 

1. sli ka: Konjiške in Vitanjske planinc z Oj~trjvšico, Volovsko p'lanln()~ 

P1-d.niko in vsemi nepreglednimi ravninami vrh Pohorja.. 1-2 cm, v dobrih letih 
tudi 5 cm visok baloh ali volk (Nardus stricta), ki g,l. kose in krmijo z njim 
%iv:no pozimi . .Med to suho, rumenosivo rušo vidimo le še grenke nizke 7;elcne '
liste arnike (Arnica montana) in pa ,visoke šope čmerike CV cratrum album) ter 
kupčke vresja in borovničev ja. 

2. sli k li: Go·zd hli-zlI go'mje g()zdnc meje, kjer je pomladek žt: po nlLravj 

slabši . V njem kosijo in pasejo, da dobe v gozdnem plevelu, zelišč:h in bornih 
travah . krmo za vozno in mlečno živino. S pašo in košnjo ogrožajo in uničujejo 
zlasti go.zdni mlaj. 

Teže kakor v 'Prvem primeru. kjer je material Za zboljibnje pušnikov skorHj 6 

na mestu, bi popravili in kOl'istno izrabili tudi te ogromne položne pllšne po
vršine, ki se kar ponujajo za koristno porabo, ko zdaj skoraj mrtve umirajo 
poleg kričeče potrebe po zeleni- krmi. A z dobro voljo, z malo truda in napora 
bi tudi sem _ spruvili potreben apnenčev material, ki bi vsaj malo razkisal ta 
prekisla tla. da bi ob primerni negi dala vsaj dcsetkr.at več, kakor dajejo sedaj. 

Toda zakaj naj bi se potrudili lastniki oz. koristniki planin, da. bi prepeljali 
in raztrosi1i apnenčev in dolomitui pesek ,po planinah, da bi na njih namesto
volka zrasla. boljša trav.\? Saj imajo košnjo in pašo v gozdu, planinc jim pil tudi 
dajo nekaj voz ostre krme, pri kateri potem živina presfradi zimo. 

Ne, to ni prav. Odločno moramo prenehati s staro prakso. Izkušnje napred-, 
nih d.ežel nas lahko prepričajo o koristnosti razmejitve 'pašnih in gozdnih zem
ljišč in o možnosti poholjšanja zakisa,nih, slabo izkoriščan ih pašnih površin . 

. Vse to bo vsekakor v' dobro našem~ narodnemu gospodarstvu, zlasti pa nltšemu . 
gozdarstvu, ki. si v dobro urejenem gozdu z bogatim naravnim pomladkom 

gradi najtrdnejša osnovo. I\I;,!" . Mariia K o dri č 

KAKO V KRATKEM eASU POVEČATI SUROVINE V LESNI , INDGSTRIJJ -

Glede na to, da se potrošnja lesa dviga, postaja potreba po' lesu iz leta_ 
v leto večja. To naraščajočo potrebo je mogoče kriti na eni ' strani z racional-

. nejšo izrabo lesa in z modernizacijo industrijskih naprav, na drv.gi strani pii 
Z. intenzivnejšim gozdnim gospodarstvom in predvsem 'z uvajanjem hitro rastočih. 
\"Tst lesa. 



V zadnjem času je Opaziti izredno veliko zanimanje za topolo, prcdvst!ln 
Za razne ameriške vrste ali njihove kri:tance. Znana je zlasti kanadska topola . 
Nekatere evropske države, ki nimajo dovolj gozdov za kritje lastnih potreb, 
se že dalje časa ukvarjajo s tem vprašanjem. Tako ima na pri'mer Italija obširne 
nasade kanadske topole v Padski nižini; z njimi krije v veliki meri svoje potrebe 
po lesu. Pa tudi v državah. ki imajo dovolj gozdov, je opaziti v zadnjem času 
zanimanje za to vrsto drevja. 

Kanadska topola ima izredno velik prirastek; medtem ko je pri naših drc
vesnih vrstah povprečni prirastek 2,5 m~ na ha. Seveda je ta prirastek dosegljiv 
le na ustreznih zemljiščih . V strokovni literaturi se navaja kot' primer 'dvajsct
letna kanadska topola, ki je imela v prsni višini 72 cm premera. 

Topolov les se pri nas Ic malo ceni, toda. po krivici, saj je za doJ~čene vrst~ 

predelave odlične kakovosti in se danes uporablja v neštete namene. Predvsem 
je treba omeniti proizvodnjo celuloze in papirja. Za to vrsto industrije prcJ
stav,Jja topola odličen material. Vlakna topalov.ega lesa so dolga i<11 vsebujejo 
znaten odstotek celuloze. Nadalje je les odlično uporaben v proizvpdnjj vezanih 
plošč., embalaže, lesne volne, raznih drobnih izdelkov itd . 

, r.=anadska topola uspeva na vlažnih tleh, na zamočvirjenih zemljiščih, vzdolž 
voda itd. Razmnoževanje je enostavno; najuspešnejše je vegetativno, ki se 'Ii 

praksi najipogosteje uporablja. Važno je, da ,ima drevo že v mladosti dovolj 
svetlobe. Najmanjša razdalja med drevesi mora biti 5 metrov, pri odraslih dre
vesih pa 10 m. To se pravi, da odraslo drevo potrebuje 100 m!!. Če zmanj!;auw 
razdaljo med sadikami, se deblo in krošnja pravilno razvijata . Med topolami je 
smotrno saditi drevje, ki prenaša zasenčenje. 

Posebno pozornost je treba posvečati izbiri drevesne vrste. Med topolami 
obstoje velike razlike tako glede prira.stka, kakor glede tehničn:h lastr~osti lesa. 
Tudi med kanadskimi topclami obstoj~ velike razlike. Posebno občutna je ra7;' 
lika mcd posameznimi vrstami v procentu celuloze, kar je za prOizvodnjo 
papirja zelo pomembno. Nadalje je treba omeniti, da jc topola često v degc
neraciji, kar je posledica nepravilne :7.bire rezancev. Le-ti morajo biti (i'l)hw 
izbrani in skrbno pripravljeni, Saditev lahko opravi nestrokovna delovna sila . 
Prav primerna za to je šolska. mladina. 

'V Italiji, Amcr:k.i, Švedski, Holandski, Belgiji in ~emčiji obstoje posebni 
instituti, ki se bavijo z vprašanjem topole. 

To vprašanje je tudi za nas zelo pomembno; aktualna je zlasti k.~mičn;l 

predelava topolovine. Prav gotO\10 imamo dovolj zemljišč vzdolž potokov in 
- močvirij, ki danes ne prinašajo nobenih koristi, ki pa So primerna Za gojitev 
topole. Danes troš:mo Zlol celulozo smrekov les, čeprav je za to topOla prav 
tako primerna. 

Dasi neštetokrat poud:arjamo, cia se je treba boriti za večji prirastek les)\. 
-vendar v tem pogledu doslej še nismo ničesar storili. V. J. 

VITAL:\fOST SEMENA RDEčEGA HRASTA 

V jeseni 1949 je drevesnica Gozdarskega instituta Slovenije v Ljubljani 
dobila 70 kg želoda rdečega hrasta (Querc.us~ rubra). Ker. drcvesni~a,. ki še lJi 

popolnoma urejena, nima primerne manipulacijske stavbe, niti priprav :ta stra
tifikacijo semena. je dal upravnik pomešati seme s peskom in ga z z,lbojem 
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... red zakopati na prostem, da bi prele-žalo do sp-omiadi,- ko bi Se - posejal0 '.
zemljo. Po v·rhu je dal še kup listja in 'Vej, da ne bi seme ob hudem mrazu 
zmrznilo. 

Spomladi 1. }950, ko je nastopil čas za. -kaljenje, je bila dreyesnici zača..;:no 
(}dvz~ta. delovna sila, in poslana drugam. Ko so se delavci v1"11ili, so 20. maja 
po predhodnih delih in pr:pravL zemlje hrastovo seme odkopali, da bi ga po
~adili v pripravljene gredice, Brž ko so stratificirano seme odkrili il~ spravili na 
dnevno svetlobo, je bilo opaziti, da je ves želod že davno vzkalil;' imel je že 
približno 15 cm dolge kali če z napol r.a.zvitimi vrhnimi listi. Nekateri so bili. 
celo do 20 cm dolgi. 

Da kalicaIl1 ne bi škodovali sončni ža~ki, ker so prišli tako naglo na svet
lobo iz sence, je dal upravnik zaboje s ka\ečim želodom takoj pokriti z zašcit
nimi lesami. Nato jih je spravil v senco, da se počasi privadijo dnevne svetlobe_ 
Tudi, ko so j:h posadili, so jih prekrili z zaščitnimi lesami. 

Ko je bila zasajena površina okrog 1 ara, je prišel v drevesn.ico od~ovorni 
organ, ki je takoj izdal nalog, da se saditev ustavi, češ da se ne, bodo prijeli . 
Na ponovno pojasnilo in prošnjo upravnika drevesnice, naj mu dovoli nada
·ljevati s saditvijo, je bilo v sporazumu še ~z drugimi strokovnjaki sklenjeno, ela 
se zasadi ta samo še 2 m~ za poskus. ' 

Upravniku drevesnice pa se je J:del.a škoda, vrečl na .kompostišče želod s 
tako lepo vzn:k1imi kaliči. Pripravil' je posebne gredice izven drevesnice za 
barako in posadil, zaradi pomanjkanja prostora precej na gosto šc preostale, 
dobro razyite, rastlinice, da bi tako ostale vsaj pr: ž:vljenju do prihodnje pomladi, 
ko b'j jih presadil v drevesnico. Pri tem je bil prepričan, da se bodo te rastlinice 
s tako lepo razvitimi vegetativnimi organi brez dvoma prijele. 

. In res. Domala vse rastliniceJ ki, so b:Ie posajene, so .se prijele, tudi tiste~ 
ki niso imele malih listkov na vrhu . Pri teh se je sicer vrh posušil, toda iz stebla 
so pognala peresen. in rastlinica je zaživela tako kot druge. Pr-jeJo se jih, je več 
J:ot 80010, ki jih je bilo res treba dobro negovati, zalivati in 7,uvarovati pren 
soncem, ki pa se sedaj v polni meri vesele svojega življenja, nagaj:vo se smeh
ljajoč mnenju posameznikov,.. Pouk te neza.želene izkušnje je naslednji, 

Kadar seme rdečga hrasta leŽi v stratifikaciji preko tistega časa. ko bi 
'moralo biti že v zemlji in kliti, ter požene dolge kaliče, moramo upoštev.atI tole: 

1. Če je seme pognalo predaige katiče brez vsaj napol razvitih prvih listkov 
in je izčrpala vso rezervno hrano iz kotiledenav, se jih bo ob saditvi razmeroma 
malo prijelo. 

2. Če je seme pognalo predolge kaliče in še ni razvilo prvih lističev, a jma 
š-:: v ~e)odu toliko rezervne hrane oziroma' moči, da prVe lističe vsaj napol 
n'tzvije, S~ jih bo prijelo do 506/0 . 

3. Če je seme pognalo predolge kali če in je izčrpalo vso zalogo hrane iz 
kQtilcdenov ter razvilo že gornj.a pcresca tako. da ima dobro razvite or.~ane 

za prejemanje hrane - ,koreninice. in organe 'ljg- ' asimila.cijo (listke-) , -- se. jih 
bo. prijelo do 90%. 

Vse pa je odvisno od dobre saditve, pri Čemer je treba zemljo pritiskati 
tako, da pridejo koreninice v čim tesnejši stik z zemljo~ poskrbeti jc treba 
tudi za zasenčenje in zalivanje. Pogoj za uspeh pa je, da kali či, brž ko pridejo 
jz stratifikacije, ne dospejo takoj na močno svetlobo in sonce. T.reba jih je takoj 
zasenčiti, ali pa po možnostiposaditi ob oblačnem vremenu, da se počasi, kakor 
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človek pomladi, privadijo sonca, zasajati jih je treba pa~ljivo in skrbno; na
dalje jih je treba z zemljo dobro pritiskavati, .... estno zalivati in prekriti z zasen
čevalnimi lesami. Selc ko· se dobro privadijo sončni svetlobi, jc treb!i zasen
čevanje opustiti. 

Zaradi kasne saditve stratificiranega semena in zaradi specialnega rll\:,:)llnj<l 
Z njim je prirastek v višino nekoliko manjši kO't -ob p'ra.voča.sni sa,ditvi. Vendar 
pa se da tudi tu, kot smo videli. doseči nad vse zadoVIoljiv uspeh. Zato v takih 
primerih ne gre sem~Ba . zavrem, m1&rveč je treba, ravnati po teh naših izkl!šnjah; 
nstlinicc tak,o ostanejo pri življenju in v polni meIi služij.o svojemu namenu. 
nam pil so prihranjeni stro§ki za nabavo novega semena. Rup nik 

o VZROKIH IN POSLEDICAH VETROLOMA NA JELOVrCI 

Triglavsko gozdnogospodarsko področje je v letošnjem po,letju ponovl1(} 
obiskalo hudo neurje z viharjem, ki je povzročilo' v gozdih precejšnjo škodo. 
Hujši viharji so divjali dne 21. junija, 7. julija in 3. avgusta. Vsa-kikrllt je 
Lltrpel gozd večjo ali manjšo škodo. . 

Najhujše je bilo neurje dne 7., julija; združeno s silnim n,llivom, hudo 
točo in uničujočim viharjem. Pri4ruinelo je od zahoda oziroma se-i,'crozahoda 
preko trigluvskih planin čez Pokljuka in Jelovico ter odvihralo v yzhodni 
oziroma jugovzhodni smeri čez radovljiško-kranjsko ravnino in se polc~lo y 
Kamniških planinah. Največ škode je napravilo na Jelovici, kjer so nastali 
·veliki vetrolomi zlasti okrog Rovtaricc. Na pl'anoti Pokljuke je padlo le bol.i 
posamezno drevje, večji vetrolom je bil na Gorjušah, kjer je podrlo okr()~ 

1700 m:\ smrekovine in bukovine; v revirju Rovtarica je padlo čez 5.000·m:l 
mehkega. lesa in ok. 300 mil bukovine, v revirju Martinček pa, 600- ,700 m:; 
smrekovine in jelovine. V celoti je bilo na Pokljuki in JeloviCi blizu 8000 Ol:; 

podrtije in polomije, in sicer v ozkem pasu, ki meri v širino le 1-2 km. 
PGzor~ščc ,. najhujšega vetroloma. je bilo gozdarsko naselje R o vta ri c" na 
Jelov ici s svojo neposredno okolico (Blatni graben, Gladka. dolina, Selšk:.J. 
planina). Pridrvclo je z veliko naglico, pometala in polomilo drevje ter od· 
vršal o dalje. Od silnega hrupa in šuma ljudje niti niso čuli lomljenja in pa
danja drevja:, ki je v trenutku stalo in ležalo. 

S pokljuške planote preko Gorjuš je udaril vihar ob rob Jelovice mcd 
Sotesko in Nomnjem, kjer je pomefal drevje v skupinah in otokih, se ujei nat() 
v~· zarezo Blatnega grabna, kjer se je stisnil na 200-300 m in planil n:lvzgor 
proti Ro\'tnrici. Pod Jezercem, kjer se Blatni graben razširi, se je razdelil prej· 
enotni pas neurja v več (3--4) skoraj vzpomdnih prog širine 100-300 m. Večjzt 
podrtija je nastala v sredini Blatnega. grabna, pod nakladalno postajo nove 
.ž:čnice Jezerce-Soteska, ob preseki vzdolž žičnice, nad. Jezercem o-b moč'v·. r jtJ 
'B1~to, ob nIlselju Za blatom, pod Selško (Kup!jeniško) planino in v Gladki 
dolini, kjer jc b:lo središče vetroloma. V soteski Blatnega grabna (nad J1il

kladaino postajo stare žičnice) Se je izkoreninjeno drevje mestoma s strmin 
zvalilo y dolino in zatrpalo cesto. Vihar je podrl 'in polomil drevje »na golo( 
-večinoma v večjih skupinah in otokih oziroma progah po 1-2 ha, drugod pa 
je pometal drevje le »prebiralno«, to je posamezno in v manjših skupinah 
Vihar je deloval v skokih ali valovih; v ~unkovitih zaletih je udaril na tla 
pometa! drevje in se odbil o-d tal oziroma gozdnega sestoja, nakar je v ra/:
.daJji neka.j sto metrov spet planil nn tla . 
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Zanimiva in poučn :l npažanh Y zve7: ;.: vetrolomom hočemo strniti \" ne~ 

kaj ugotovitev. 
Kadar udari vihar s ~\Iojo sproščeno clcmcntarno silo, mu gozd skorajda. 

ilC more .. kUubov!l ti, marveč podležejo njegovemu uda·rcu večje ali manjše 
!tozdne površine. Vkljub temu se razodeva v posled:cah viharjev ega delovanja, 
neka zakonitost, ki dovoljuje zanesljive sklepe glede vzrokov katastrofe in 
glede stanja gozdnih sestojey. Vihar do neke mere sicer za~es slepo :lizbiru(';. 
vendar pa se vidi na posledicah njegovega delovanja neka odvisnost ori ekolo
ških pogojev rastišča jn od gospodarskega stanja določenega gozdnega predelu_ 

Pri vetrolomu na Jelovici je bilo možno ugotoviti tole: 

1. Usodni za vetrolom so goli ali preveč odprti grebeni in vrhovi. Veter 
ptane preko njih z nezadržano silo, se zale ti z vso silovitostjo v bližnji gozd in. 
ga poruši. Mcd Blatnim grabnom in Selško planino je več g"olih ill odprtih gor
-.'lk:h grebenov. Tik za njimi - na pobočjih, v jamah In dolinah - so nastali 
lI<J.jvcčji vetrolomi . 

2. Ob golosečnih površinah sta ogroženi prednja in še bolj z-ildnja str~Il 

(fronta) gozdnega sestoja. Veter se zaleti v prednjo steno gozdnega sestaja, jo. 
na šibkejših mestih predre in poruši, ali pa se odbi je in odskoči, če je čelnll 

stran gozda po legi ali strukturi gozda dobro utrjena in če ima močno, strnjenv 
zaledje (naslon). Zadnja stran gozda, ki nima goz-d nega zaledj.1 in je zato brez 
~aslona, je navadno huje poškodovana. 

3. Mešani gozdni sestoji so v splošnem odpornejši proti vetru kakor eno
vrstni (čisti), ker drevje z dobro zakoreninjenost jo daje OP()l' O drevju s slabo 
zukoreninjenostjo. Vetrolom na JeloviCi potrjuje to ugotovitev: v nle~anem bu-
kavern - jelovem - smrekovem gozdu (odd. 27 revirja Rovtarica) je pOdrl 
veter le posamezna drevesa ali manjše drevesne skupine, medtem ko Je v ~(j

scdnjem skoraj čistem smrekovem sestoju .porušil smreko Y večjih skuLJindh 
in na večjih povrŠinah. Isto ugotovitev dajejo vetrolomne površine na več krajih
okrog Rovtarice. Mešani sestoji imajo boljšo zakoreninjenost kakor cisti in zato-
bolje izkoriščajo zadrževaino moč zemljišča (globino tal, skalne razpoke, med
sebojno prepletenost korenin). Posebno odpomi so proti vetru mesa ni sesto ji 
igla.vecv in listavcev, prav malo odporni. pa čisti smrekovi sestoji , posebno šc. 
v cnodobni strukturi. 

4. Zelo nevami Zil vetrolom so starejši, močno presvetljeni enodobni 5>mrc
kovi sestoji, kjer se .ie zmanjšal sklep krošenj pod 0,6. Enodobni smrekovi 
sestoji s sklepom krošenj 0,5-0,6 pokrivajo okrog Rovtarice precejšnje površine. 
Smreka s svojo plitko zakoreninjenost jo je proti vetru malo odporna. V pre
redkem enodobnem smrekovem scstoju ima veter §koraj odprt prehod, ker 
manjka polnilnega sloja in ker je sklep krošenj pretrga~, "'zaradi česaT drevesa 
nimajo dovolj naslona drugo na drugo. 

5. Morenska, podlaga je slaba za odpornost gozda proti vetru. Morensko. 
podlago sestavljajo grušč. pesek in mivka, ki so zgneteni v zelo zbite, neprrzra
čene sloje, kamor drevesne korenine skoraj . ne .. morejo._p.rgdX!!ti. Rodovitna plast 
.zemlje je tenka in zakoreninjenost drevja jako plitva, zaradi česar je drevje 
hldi v mešanem sestoju malo od-pomo proti vetru. V kolikor korenine mestoma 
prodirajo globlje v morensko podlago, vendar drevesa ne zasidrajo dovolj trdno, 
ker . je morenski material p'recej sipek in rahel ter zato koreninam' ne nudi 
<lovolj opore. Na apnenčn~ti ali dolomitni podlagi izkorišča drevje skalne raz-
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])oke in votline, da se v njih močneje zasidra. V prostorni kQtlini okrog Rovta
rice ter v bližnjih jamah in dolinah, je precej površine z morensko podlago, 
medtem ko tvorita na' grebenih in vrš~čkih geološko podlago .apnenec in dolo
mitiziran apnenec. Na tipični morenski podlagi je napravil veter največ škode. 

6. Posebno neugodno \'plivajo ·na odpornost gozda proti vetm pašna tla', 
GJadka; dolina (odd. 13, 14) je bila nekoč pašnik, ki ga je zarastel smrtko~ 
gozd, deloma pa je še sedaj neobrasla ali ' redko obrasla z drevjem in mlajem. 
Zaradi neposredne bližine Selške planine je paša goveje živine tudi v gozdnein 
c!du Gladke doline zelo močna. Spričo dolgotrajne in intel1zivne " paše so thi 
močno degradirana in plitva., pod njimi pa je po večini' morenska' podlaga. kar 
ustvarja še bolj neugodne r,ozdne razmere, Drevje korenini zelo plitvo, koren:ne 
se razraščajo na površini in so v svojem poteku deloma vidne. - Prnv V Gladki 
·doli-ni je napravil veter -največje upostošenje; to je brez dvoma v zvezi s p~.š()im 
gozdom, čeprav je del vZl'Oka tudi v morenski podlagi in šibki zarasti (0,4-0,5). 

7. Vetrolom v Gladki. dolini je nudil ugodno priložnost za študij korc!lin
skega sistema pri smreki. Korenine Se ra:zraščajo zelo na. gosto in na široko 
tik pod talnim površjem in delno celo nad njim. Premer koreninske krožne 
ploskve meri povprečno 8---10 m. globina koreninskega sistema pa J..:oma. .i 
.l0-30 cm . . Na neokrnjenem gozdnem zemljišču in v strnjenem sestaju koreniui 
smreka mnogo globlje (30--60 cm), po,vršina koreninske krožne ploskve pa je 

mnogo manjša (premer 4---6 m). Za odpornost drevja. proti vetru je. važnejša 
zakoreninjenost drevja v globino kakor v širino. 

8. Zanimiva je ugotovitev, da je veter mnogo smrekovih debel prelomil in 
ne izkoreninil, to zlasti pri bolje zakorcninjenem drevju. Povprečno znaša število 
prelomljenih dreves 5-10%, mesto~a celo 2 0-3 ()O/o. Prelom je v višini 2-10 In 

in je večinoma ghdek, ka;kor odsekan, ponekod pa je deblo zalomljeno (raz-
klano in razcefrano). - Pregled prelomnin ni pokazal nobenih sledov predhodne 
'PQškodbe ali okvare. Veter je prelomil predvsem dobro zakoreninjeno,. visoko
raslo drevje z močno raz\'ito kro·šnjo. Koreninski sistem je vzdržal pritisk vetra, 
deblo pa ne. - Precej smrekovih dreves je veter samo upognil za 20---40° .. pri 
čemer so se. naslonila na drugo drevje ali pa tudi brez opore obvi.sela. Korenine 
in deblo s(]) si'cer vzdržali naval vetra, . toda deblo se je toliko pretegnilo, dn se 
11i moglo več vzravnati. 

9, Med po-drtimi smrekami je pos.ebnn mnogo dvojnic jn ,rogovil, ki so nudile 
vetru močan prijem zaradi dvojne krošnje. Razen tega je prevračal veter na.jrajši 
drevje. ki · je stalo bolj na samem ali oh robu sestoja, kjer ni imelo dovolj opore 
v okolnem drevju, ZAradi močneje razvite krošnje pa je veter huje pritisnil 
nanj in .jih podrl. 

10. Žrtev vetm- so postale predvsem smreke z rdečo gnilobo. Veter jih je 
:izbral med zdravim drevjem in jih treščil ob tlR. Takšna drevesa so hdwrenP 
njena ali; prelomljena, navadno rpa' jim je, deblo' močno ra.zklano v koreničniku 

in panju. 

I~ teh ugotovi tev izhaja zn g,ozdarie koristen nauk, ki ga hočemo strniti 'v 
tele misli: 

,:, a) .vet~u_ izpostavljeni vrhovi in gr,epeni rn~rajo os~~.ti st,al~o pod ~ozdQm.j 
Zara.di v~čje 'Varnosti .p~ed vetrom (in boljše zaščite zemljišpa) naj bi. se gojit 
gozd X::t~kšnih pre.delih v prehirq.lni s~rukturi. 
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b) Velike golosečne površine so v gorskih predelih nev.arne, ker dobiva 
-vder v njih prosto p~t it'. se z večj.o sil.o .zalet~va v gozdne sestoje. Tudi veeje 
'~lade gozdne kulture 'veter slabo .zadržuJejo. 

c) Močno preredčeni oZiroma presvetljeni enodoblli: .. gozdni sestoji so hudo 
ogroženi po vetru, ker je krošenj ski sklep bolj ali manj pretrg~n in ima ITeter 
lažji 'vstop v sestoj. Posebno nevarno je, če se sestoj nenadoma preveč odpre 
in drevje vpreredčenem sestoju ni moglo dovolj okrepiti koreninskega sistemL\. 

č) Čisti sestoji s slabo zakoreninjenost jo. zlasti enodobni, so manj o-dporn.i 
~proti vetru kakor mešani, kjer drevesne vrste s slabo . zako'reninjenostjo dobivajo 
OPOT.O v drevesnih vrstah z dobro zukoreninjenostjo. Ogroženi so posebno čisti 

enodobni smrekovi sestoji. 
d) Pašna. in gozdna ku.ltura. se v .splošnem ne dasta združevati brez "Jnatnc 

~kode za gozd. Pašno. zemljišče pospešuje neodpornost drevja in sestoja proti 
vetru. 

e) S praviln~mi gospodarskimi ukrc,pj (ustrezen sklep krošenj in ustrezn1a 
drevesna zarast, počamo odpiranje sestoja itd.) se more v znatni meri vplivati 
na razvoj koreninskega sistema in debla ter tako povečati odpornost drevja 

-proti vetru. 
f) Geološka podlaga je važna za razvoj koreninskega sistema in zato odlo

- čiIna za. odpornost drevja oziroma sestaja proti vetru. 
Dr. Maks W rab c r 

APNO V GOZDNEM GOSPODARSTVU 

(Izvleček iz: ~/ Ka.lkdi.ingu-ng in der Forst\virtschaft«, Dipl. ing. E.ugen Schmid, 
Kitzbtihel, Tirol, AJlgemeinc forst- und holzwirtschaftlichc Zeitung, 9/10 maj 1950.) 

Medtem ko kmetijstvo že stoletja izvaja apnenje svojih zemljišč, vlada na 
'splošno v gozdarstvu prepričanje, da ni 'treba posegati ;v naravni -razvoj g0z.dnih 
tal in da je tako delo negospod!L"rsko. Zato smo doslej i~va.jali apnenje edinole 
v gozdnih drevesnicah. 

V Nemčiji so od leta 1892 dalje vršili dolga leta mnogoštevilna raziskovanja 
z apnenj em gozdnih tal.~ Soglasno so ugotovili v biološkem, kemičnem in fizi
kadnem pogledu pod-oben zadoy·oljiv ypliv ka~or pri poljedelskem zemljišču. 

Znano je, da je izpiranje apna iz gozdnih tal v vlažnem podnebju zelo 
-močno. Umevno je, da apno (apnenec) razkraja surovi humus smrekovih ill 

bukovlh vi.šinskih sestojev ter s tem' pospešuje njihov lesni prirastek in nLl.rf,VnO 
pom'lajevanjc, pre.prečuJe pa na·daijnje poslabšanje tal. 

Na 1 ha je· treba dati pri': smreki 3000--6000 kg apnenega mnteriala, pri 
-bukvi pa 2000---4()OO kg.: Vendar so se tudi znatno večje dajatve pokazale go
spodarske. Pri določanjt! količine apnenčevega materiala odloča v prvi -vrsti 
de.belina surovega h~musa, talni pronJ. drevesna vrsta in razmere tistega ras·tišču. 
Niti zelo veljk~ dajatve ni'so pokazale slabih posledic" kakor se to lahko zRodi 
v kmetijstvu. Kot posledic-a apnenja kislih tal izgine v kratkem času pritIlčno 

rastlinstvo, bogato zaživijo mikro0r,gani7.mi in ostala drobna bitja, izpremcni se 
in poboljša prizemna flora. 

'" Apnenje je tudi prj nas' Zil Hfl1og~ ~o:tdl1c sestoje, kjer z~lTadi debele pla51~ 
ki~lega humusa ne lI'5-peva ·':larfl\ni3. l~()ml(lditev, ~e1o._~~ktt1alf.lo. 
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\ Čeprav je šc nedavno vlada;Io mnenje, da je žgano apno najprimernejši 
.material za apnenje. so se izkazali naravni apnenci in lap ori boljši, ker se ne 
lepijo y vlažnem stanju v grudice, kl\kor to dela žgano apno. Apnence uporab
ljajo pri saditvi v jame, pri setvi ali' pri naravnem pomlajevanju in sicer tako~ 
da jlh premešajo z zemljo. Vendar pa pri a;pnenju gozdnih sestojev navadno 
raztresejo apnenec po površju, da se sam premeša s humusom in p-rstjo . 

. Apnenje se izvaja pri vseh sestojih: od najmlajših do najstarejših. Zmeraj 
lJ;! Se računa s tem, da so za naMop učinka. a]>nenja potreb-nlal 2-3" let·a. Gospo
darstvcnost apnenja v gozdarstvu je na podlagi dosedanjih obilnih in temeljitih 
Taziskovanj izven dvoma. Stroške enkratne,ga apnenja bogato povrne znatno 
povečan prirastek, poleg tega pn tudi trajno izboljšanje gozdnih tal, olajšano 
naravno ali umetno pomlajevanje, možnost uvajanja bolj zahtcvnih drevesnih 
vrst. pospešena rast in skrajšanje obhodnjc, bogatejša in boljša prehrana; di vjadi 
itd. Zaradi vsega tega je potrebno uvajati apnenje v velikem obsegu, posebno 
še, ker raz m e'r o m ti maj h 'Il est roš k e kri jež e d vol e tni 1 e sni 
pri ras ,t ek 

Nekaj primerov: 
1. Primerjalne raziskovalne ploskve iz leta 1892 so dale po 43 letih joB m:.!' 

deblovine na ha (brez apna) in 328 m~ pti 2000 kg žganega apna na ha. 
2. 50 leten smrekov sestoj je dal v 16 letih 70 m 3 več deblov11lc kakor kon

trolna površina. Uporabljeno' je bilo "2000 kg apna 'na ha. 
3. Drevesa, 160--180 letnega bukovega sestaja na 4. bonitetnem rauedu so· 

priraščala v branikah 3--4 mm po uporabi 3000 kg odp3dkov iz apnenic (pred 
uporabo apna le 1 mm in manj !). 

4. V lepo raščenem 42letnem smrekovem sestaju je po izvršenem prered
čenju in uporabi 5000 kg LlpnCI1Ca srednje drevo v sestoju merilo 0.53 m 3 , hrc:r.· 
apnenca le 0,33 mz', 

Z apnenjem torej lahko zmanjšamo obhodnjo od 80--100 let na samo' 
60-70 let, ker v krajšem času dosežemo iste drevesne dimenzije. 

5. Polovico. površine starega smrekovega gozda so posuli z 8000 kg apnenca 
na ha, 14 let pred nameravanim posekom. Po izvršeni secnJl starega sestoja je 

hi! na poseki že 10-12 leten hujen pomladek, medtem ko je na preostali polo
vici bilo potrebno preiti k mnetnemu pogozdovanju. 

Te po,datke. raziskovanj .ic objavilo Ba"'arsko združenje posestnikov nedr-
zavnih gozdov. 

Povsem odveč bi bilor pouqarja~t kori.~t apnenja gozdnih drevesnic. 
Iz bogatih in obsežnih izkušenj, ki jih ima nemŠKO gozdno· gospodarstvo,. 

sledi, da se apnenje izplača .. kjer je potrebno in kjer niso prevelike težkoče ' 

~Iede prevoza: pri tem se da pomagati z uporabo praznih voz:l, ki Se vri:lčajo-

v gozd po les. . 
Cep,rav s.e .. pri a.pnenju ': alpskem gozdnem gospodarstvu porajajo po!>ebnR 

vprašanja, bo to delo tudi tu umest~~' glcde" '~a velike uspeh'e v ,primeti z malo 
trud'a in majhnimi stroški. 

DREVESNICA NA RADUHI 

Pri. terenskem obhodu spomladi 1950 smo ugotovili, da ima drevcsnica: nil. 
Raduhi V gornji Savinjski dolini, ležcča v višini nad 1000 m, na 1 ha obdelane 
površine poleg smreke, macesna in rdečega bora posejane tudi oko 30.000 gle-
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-t.Iičijc (Gleditschia triacanthos), ki jo je vso pož;rl divji z,tjec, oko 20.000 robini.k 
·ter manjšo količino črnega bora, črne~a oreha (Jungians nigra) i. dr. 

Dr. Maks \\' r a het' 

KITAJSKT PAMACESEN V GRAJSKEM PARKU V. ORlv10ZU 

V »šumarskem listu4 1948, št. 5-6, je napisal dr. M . Anic, profesor /-agrcb
~ke agronQmsko-go.zdars.~e fa~.uH.~te. da .sta v nQyem mari~q~skem .parku_ dve 
drevesi kitajskega zlatega maces.na ali kitajskega pamacesna (Pseudohlrix Kaem
pferii Gard.), ki uspeva. prirodno kot gozdno drev,o v severovzhodnem delu Kitaj
ske, v Evropi pa ga štejemo med najredkejše parkovne eksote. Drevesi v mari
borskem parku sta hih doslej edini znani y Jugoslaviji. Visoki sta 12-15 m. 
v prsnem premeru pa meri ta do 20 cm. t: 

Anicevi objavi pridružujemo novo. Pisec teh vrstic je pri pregledu grajskcga 
_gozdnega park.a, v ·Ormožu dne 19. VrT. 1950 odkril skup:rno enajstih dreves kitaj
skega pamacesna. Drevesa ms-tejo v jami za gradom, oh rohu travniške jasc. 
kjer se začenja prirodni mešani gozd gradna, gabra in bukve visoke starosti. 
Drevesa so visoka 12-J5 m in merijo v prsni višin; 10-20 cm. Njihovo uspe
vanje ni dobro,' ker jih preveč zaSl"nčujc sosednje listnilto drevje. Kot velika 
iedkost zaslužijo ta drevesa pozornost in bi jih bilo treba nekoliko sprostiti, d~ 

-bi dobila več' svetlobe :n bolje uspevala. 
Grajski park v Ormožu se odlikuje po velikem številu (ok 30) različniil. 

tujih drevesnih vrst, med katerimi so nekatere prav redke, ka.kor mocvirni tisovec 
(Taxodium distichum), drevesasti ruj (Rhus cotinus var. arborescens), kripto
mcrija (Cryptomeria juponjc~), maklura (Maclura aurantiaca), piramidni hrast, 
po vzr'asti podoben jagnedu, visok do 25 m, ki mu nihče nc pozna botaničnega 
imena, in še razne druge eksetc, ki so posam:č in skupinsko pomešane mcu 
skupine domačega drevja visoke starosti in velikih razscžnosti. Za,to je tem manj 
razumljLvo, da se MLO v Ormožu in drugi odgovorni činitelji ni~ ne b,rigajo Z:l 

park. ki je do skrajnosti zanemarjen in tudi v precejšnjj meri opustošen. Mnogo 
drevja je podrtega, mnoga drevesa, zlnsti ' eksotična, imajo okleščene in polom
ljene veje, parkovne o:t~r . gozdne poti so mestoma skoraj neprehodne zaradi 
plevela, ki se bohotno razvija. Park je sestavni dcl starinskega gradu, ki je baj(~ 
zaščiten kot kulturni spomenik, in jc vreden. da se zaščiti kot prirodna Jl:nam(;:
nitost. Urejen in oskrbovan park bi bil privlačen :ta tujce in domačine, imel \?:l 
.bi tudi svojo gospodarsko jn znanstveno vrednost. 

Dr. Mak ., \v r:\ he r 

;;,' Obe' drevesi kitajskega pamacesna navaja že Jak. Župančič'v svojem spisu 
";)Jv\estni parki Y Mar;boru~ (Maribor, 1927). 
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KRAT~~ VESTi 

SVETOVNI PROMET Z LESOM 

Glavni pomen svetovnih zalog lesa 
odseva y svetovni trgovini. Omejitev 
dotoka dolarjev v inozemstvo, zvezana 
z radikalno omejitvijo uvoza v ZDA, 
je povzročila v dru~ih deželah, poseb· 
no V Angliji, omejitev uvoza tehn:č
ne~o. (gradbenega) lesa iz ZDA in Ka
nade in iskanje novih tržišč v izven · 
delavsk:h ohmočjih, Zaradi tega se je 
proizvodnja lesa v zemljah z »mehko 
valuto« zvišala, medtem ko se v ZDA 
Kopičijo zaloge. Istočasno so ZDA 
~mejile -nakup (>e\uloznega lesa na 
švedskem, Finskem in Norveškem ki 
so bile do sedaj odvisne od iz~oza 
zaradi kri tja svoje dolarske bilance. 
Na te zemlje -je odpadlo 60% svctov
nega izvoza celuloznel2:cl lesa. Zapira
nje ameriških trž : šč jih jc prisililo fin 
za krajši ali pa daljši čas poiščejo' no
va tržišča . 

Proizvodnja celulozncga. lesa je bila 
v 1. 1949. verjetno nekaj manjša kakor 
v 1. 1948. (1.440 m.ilj. ma). -Svetovn~\ 
potrošnja tehničnega (gradbcne,qa) lesa 
je bila tudi manjša kakor 1. ]948. Na i. 
holj se je zmanjšala proizvodnja ce1t~ · 
Jozncga. lesa, ker so se povečale zalo
~e papirne industrije. Proizvodnja že
lezniških pragov, dro~ov in specialnih 
izdelkov iz trde~a lesa je bila v lctll 
1949. večja kakor leta 1948. 

( .. Unasyl\-a" 1(45/5) 

PRIMANJKLJAJ V LESNI PROIZ
VODNJI IN OBNOVJTVENl 

NAt~RT V FRANCIJ[ 

Gozdna proi~vodnja v Franciji ima 
S milij. mS primanjkljaja. v lesu. Od 
tcga odpade na uvoz surovine za indu
industrijo papirja okoli 2 milijona ma. 
Da. bi oopravili ta primanjkljaj, so jz

delali obscžen pogozdovalni n:lcrt, ki 
predvideva obnovo francoskih ~OZdOV, 
uničenih po vojni in požarih, po~ozdo
vanje nerodDvitnih tal in soop0\n jeva
nje redkih sestojev. Do konca 1952. 1. 
bodo v franciji pogozdili i:)k. il5 (100 
ha, Od 1. 1947. do začetka ietosnjega 
leta so potroš:li za. po~ozdQvairu dela 
6,6 milijard frankov, od letos pa bodo 
znašali stroški 5 milijatd rr:ankov let
no. Za izvršitev te~a načI1a borlo !Otrj 
porab'ili oko 20 milijard in.nkov. S ton 
se bo gozdna proizvodnia zvi~al~ za 
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P?ldrugi milijon m:: lesa. ~_ :.~orllj Dln~- 
njeni primanjkljaj se b J Z\L;1tUO zil I a',} i
šal, razen ~ega bodo j)0segli v stare
~ozdove. 

"BlIlJctin d'lllformatlon" 19S0fJ07)' 

POSVETOVALNI KOMITE 
ZA RAZISKOVANJA GOZDNE Ti', 

LESNE P~OIZVODNJE 

V Kanadi so osnovati posvetovalni 
komite za raziskovai1ja gozdne in lesne ' 
proizvodnje. ki mora tesno sodelovati 
z institutom za ra:ziskovanja ~ozdnc 
prOizvodnje v Ottavi glede nalog raz
iskovanja načinov izkoriščanja les::l. 
(~lani tega komiteja, ki so predstavniki 
raznih vej gozdne pro;zvodnje in lesne 
industrije, imajo možnost udeležiti se 
I~Jboratorijskih dcl, poma~::t.joč z last
nimi ' poskusi, nasveti in doprina~ajoč' 
nov: m ;lter : a~, ki se nanaša' na boljše 
izkoriščanje lesa. V nje~ovem okviru 

'bodo ustanovili tehnične komiteje, ki 
bodo sodclo"uli pri izvršev:m iu p'ro
grama J.1b-orntorijskih raziskovanj po.' 
specialn:h linijah dotične vejc. Pred
sedn~ke teh komitejev bodo volili iz 
vrst zastopnikov, sekretarjj komitejev 
pa bodo istočasno člani vodstva insti
tuta. Kot prvi je bil osnovan komite 
z·a varstvo gozdov.. 

C,Unasylva" 1949/6) 

PUSTOŠENJE GOZDOV 
V ZAPADNIH CONAH l'\,iEMčlJE -

Demokratični krogi Nemčije opo
zarjajo na nesmotrno ucn:čevanjc go
zdov v zapadnih conah Nemčije. V 
letih 1946.-1948. so sekali več kakor
dvojni letni ·prirastek. V "Biconiji« 
-posekajO letno 2240/0, v francoski coni 
pu 235-270% letnega- prirastka. Za
radi tega ter zaradi čisto izkoriščeval
skega gCDspodarjenja in slabe nege se
stojev se prirastek 'Vedno bolj zmanj-
šuje. ("MIZ" 1950/0 

POGOZDOVANJA V IZRAELU 

. V začetku januarja t. 1. so za'čeli 
izvuj,\ti načrt vlade Za pogozdovanje. 
Galileje. Za sedaj bodo zasadili v 
vzhodni Galileji 500.000, v za-padni pa. 
160.000 sadik in ustanovili vrsto gozd
nih drevesnic. Na teh- delih bo delalC» 
veliko število izseljenccv. 

( .. MIZ" 19S()/t) 


