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STROKOV·NEMU, KAPRU"GOZDARSTVA 'IN LESNE:, 
"INDUSTRIJE' ! 

Sledeč- dosledno načelonl decentralizacije in' delnokratizacije 
$plošne' uprave in go~podarstva, se je naša dosedanja Gozdarsko
iesno industrijska.sekcija DIT.,a na lf;tnem občnem zboru meseca 
januarja preos.noyala. v samostojno »Društvo inženirjev in teh~ 
n'ikov gozdarstva in l;esne industrUe ' LRS«. N'ovo društvo bo na
daljevalo, vsebinsko' poglabljalo žn oblikovno rBzširjalo dosedan.je 
·delo gozdarsko-lesne sekcije D1T-a, te'r bo povezovalo svoje član
stvo še v prihodnie. v širšo zvezo društev inženirjev in tehnikov 
drugih strok: 

V naše društvo s·padajo kot redni člani vsi strokovnjaki iz 
področja gozdnega in lesnega ~ospodarstva, ki imajo v smislu 
društvenih pravil kvalifikacijo inženir ja ali tehnika. Med redne 
člane se lEihko sprejme -tudi one lOil8r je in manipulanfe. ki nin18jo 
naziv tehnika. ki. po svojem izredno uspešnem de.lu in znan.ju iz 
prakse zaslužUo tako priznanje, kakor tudi tovariše, ki ~aradi 
svojih organizaforičnih sposobnos-fi vodijo razn,e važne . dejav, 
nosti v gozdarstvu in lesnt'ind~striji žn na ia način sodeluiejo pri 
izvajanju n8lo~ f!,ozdarske in resne stroke. 

Pravila društva predvidevajo, da se podjetja lahko včlanijo 
kot t.· i. gospodarski člani. Pržčakujem0, da bodo številna podje
tja v tem po~ledu sledilE! zgledq najvišjih- resornih voditeljev, ki 
so do sedaj že izdatno' podprli delo naše strokovne organiza
cije. Zavedajoč se, da bodo napori strokovnef1,a kadra. oif.!anizi
rani v našem društvu, lahko veliko ko-ristili razvoju in uspehonz 
gospodarskih podjetU in s tem olajšali delo njihovim delavskim. 
svetom in upravnim .Odborom, naj bi vodstva podjeti.i podp'rla 
naše društvo in mu s prispev(Jno članarino priporho.fJ,la dQ ~ še 
uspešnejšega' udejstvovan.ia. 

V društvenih pravilih so. predvideni tudi izredni člani d,l·ušlva. 
To lahko postanejo vsi oni, ki še nimajo strokovne kvalifik8ci.i~ 

. za sprejem v redno članstvo, toda s svojim delom prispevajo ~ 
·uspehom gozdarsko-lesne stroke. Razen te.~a bodQ tako članstvQ 
mogli .p_r.~dobžti tudi gojenci in študenti vseh f1.ozdarskih šol. 

Društvena pravila, ki bodo v kratkem objavljena, vsebuje}0 
naloge in cilje našega društva. Zaradi boljše povezave s član
stvo'm na terenu .le predvidena pomožna organizacijska oblika 
bazenskih sekcij, ki bodo za.iemale članstvo posameznih b8~enov~ 
Strokovnjaki raznih strok V. posameznih krajih pa se bodo lahko 
združevali tudi v krožke. Sekcije 'bo matično drušfvo- podpiralo 
po .svojih močeh in nJihovi delavnosti. Dokler se sekcije .ne usta·· 
novijo in ne izvolijo svoje vodstvo, bo društvo imenova.lo. PQvez-
jenike z.a posamezne bazene, ki bodo· v imenu· društva posredovali 
ustanovitev sekci.i ter povezavo med člani in društvom. p'redsf8\1-
niki sekciJ bodo ' skupaj z upravnzm odborom !vorili širši odbor 
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aJi plenum društva tako, da bo dana široka možnost, da se UPO
,~tevajo jelie in interesi naših članov iz -podeželja. 

V okviru društvenih nalo~ srrro si začrtali za io lefo v ~lav
nem sledeče smernice udejstvovanja: 

. Organizacijsko bom'O povezali vse strokovnjake in .iim dali 
pobudo za zavestno poklicno strokovno delo. da bodo n.fihove 

- moči koržstno vložene v naš gospodarski napredek. - . 

Afir'mirali bomo n,a ta način našo stroko in "delo zaradi pr11-
vžlnega upoštevan.ia in soodločanja pri reševanju splošnih ~ospo-
dafskih vprašanj. ' 

Z n~olnahljivo strokovno· zavest-jo in izkušnjo -bomo vplivali 
na dvig smotrnega pridobivanja in izrabe tel' kvalitetne predelav..e 
gozdnIh pridelko·v" predvsem lese-, kar naj se odraža na zbo[jšanju 
produktivne vrednos·ti dela in na~r8jevanju, zaslužneaa·' ~adra. 

V plžvali bomo. da se s po>žrtvovalnostJo in razum.evanjem 
vzgaja -star-e in nove -kadre, posebno absoLvente sfrokoihzih' šol. 
ki jim praksa pogosto ne nudi dovolj razvojnih možnosti. Pri tem 
}e potrebno, upoštevali, da na.iŠfevž[nejši nižji kader s svojin'! 
delom odločilno vpliva na VZgojo ~oz.dov in izkoriščan;e lesa. 

Dajali bo-mo' pobudo za ·zbiranje o/lih podatkov, ki n8m o<svef:.
ljujejo stanje našeaa ~ozdne.~a QospodarSiv8 in &lužijo za podlago 
racionalnem izkoriščanju ~ozdo-v. 

Razen tega bo na-še strokovno društvo sčasoma z nadaljnjo 
preo-snovo upravnega aparata poseaalo v razne dejavnosti, ki so 
jih do sedaj vrš ila upravna vodstva, kof v ocenjevanje strokov'
nega dela .in kadra, v rl!ševanle kl,;i1čnih strokovnih problemov, v 
zastopanje interesov strokovnih kadrov itd. 

- Te T)aloge bomo skušali izvrševati in postavljene ciI ie doseči 
z medsebojnimi posvetovanji, anketami~ preaavanji in' diskusi
jami o- perečih vprašanjih, spoučnimi ekskurzi.iami in s pisano 
beseda v naših glasilih. ' 

Vabimo Vas, da nam se vsi, prav . vsi pridružite, da po,;ečate' 
svojo delavno in tehni,čno m'oč v takšni povezavi z vsemi stro
kovnjaki., Z združenimi močmi lahko pre-m'ai4amo vse težkoče in 
ovire, ko iman-lO pred seboj svetel cilj strokovne.fl.a dviga in s tem 
gospoda'rskega in družbene,ga napl'edka~ kar nam hareku.ie iju .. 
bezen do ns,/§e domovine in stroke. 

Mnogim pd obilnem delu, pri težkih lnaterialnih po~a.iih in 
ob abčutku še vedno nezadostnega mOl"alnega zada'ščenja za vlo
ženo znanje in prizadevanje. priman.ikuje zanima-nia za društveno 
udejstvavanje. T6aa vedeti moramo, da se s složno voljo in 
strnjenimi mačmi premagujejo ovire. 

TOV AR/.Š!! ZbRUŽI~IO SVOJE , MOč] ZA PLO))NEJŠE 
l)ELO! 

U pravni ,odbor. 
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NOV A POTA G,OZDNE SEMEN.A.RSKE SLUžBE 
Or, Maks_ \V l' abe t (Ljubi ja-na) 

1. BIOLOšKI PROBLEMI - JEDRO SEMENARSTVA 

1..1 Naše gozdarstvo inia veliko in , težko nalogo, da obnovi ogromne po:... 
vršine opustooenih, ogoljenill in podivjaati:h gozdnih zemljišč ter zanemar
i,enih kmetijskih kultur. Ker prirodno pomlajevanje zaradi slabih rastiščnih 
razmer marsdkje ni dovolj . uspešno, oziroma sploh ni. več možno, morajo 
g·ozda.rji umetno pogozdovati s setvijo in saditvijo. Oba načina zahtev'ata 
prim~rno 1t:oličino dobrega -semenja v glavnem 'domačih in deloma ludi tujih 
drevesnih-o W'St za neposredno setev na' terenu ali -m\ proizvodnjo sadik v 
drevesnicah. 

Uspevanje novih gozdnih kultur in kakovost bodočih gozdnih sestojev 
sta odvisna ,pr~vsem od "bioloških lastnoSti semenja. Seme inia prevažn:6-
življenjsko nal<>go, da IJ ren ,s,-š a laštn 6S tr-o rO' di te lj e v ~ a p 0 '

t, o m s t vo, s čimer Zagotavlja obstanek rastlinskih vrst in -obnovo' ozi~ 
roma ohranitev gozda. Pfl.dobiVanje dobrega gozdnega semenja in proiz
vodnja dobrih gozdnih sadik uaj oo zato 'prva in najvažnejša skrb gojenja 
gO'zdov. Jedro semenarske službe -je potemtakem bio 1 o š ken ara v\e. 
Bjološki p~blemj -semenarstva ili l\drevesIll;~tva ' so 'najbol} pe-reči, ker v 
največji meri odločajo o usodi bodočih gozdov. Od kakovosti semenja.. in 
S'adik sta nalDTeč v prvi vrsti odvisni kakovost in količina go~e pro-
izvodnje. ' 

. Za kakovost semenja ~n .sadik sta odlo'čilne, važnosti po r ·e k 1 o (p r ().
ven i en c a) ini z b :o r (s ele k c ij 'a) s ero enj a. Od semena oZiroma 
sadike do drevesa, zrelega za posek, je s.icer dolga razvojna doba, v kateri 
mnogi prirodni in gospodarski činitelji ugodno ali neugodno vpLi.va:·jo na 
biološloo in tehnološko vre<lnost drevesa, vendar je za ves razvoj drevesa 
in nJegovo vrednost merodajna in Qd,ločiJn'a izviina. ali zaČetna, v dednem 
bistvu utemeljena kakovost semena. Ce je dedna osnova dobra, bo iz se
.mena ' vzrasla sadika v svojem razvoju mruogo uspešneje kljubovala ne
.ugodnim zunanjim vp.!ivom in mnogo izdatneje izkoriščala ugodne Žiyljenj
ske pogoje za utrjevan.je in povečanje svoje vrednosti in proizvodnosti. 

D.obro ID zanesljivo kakovost semenja si zagotavljamo s skrbno jzb~ro 
(selekcijo) po načelih genetike in z upoštevanjem smernic, ki jih nakazuje 
fitosoc~ol<?gija. Obe imenovani vedi imat~ biol<>ški značaj, in sicer je ge
netiki, lastna osebnostna ali individualna (idio:bio~oška), fitosooiologiji pa 
občestvena ali socialna (simbiolo-ška) smer. Genetika namreč preučuje na
stamek in razvoj posameznih živih l?itij, fitiosociologija pa se 'DaVi .z· živ
ljenjskimi po.iavi rastlinskih združb od najnižjega do najvišjega reda. 
Biološke zakonitosti, . ki jih o~riV8Jta genetika in fitoso ciol-ogija, so temelj
nega pomena za gojenje gozdov, ki v svojih teoretičnih :osno.vah združuje 
i , individualno i kolektivno smer biološke vede, v svojih gospooarsko
t~pničnih metodah pa ,obe smeri .uresničuje. Isto velja tu91 za semenarstvo, 
ki. je izhodišče in podlaga za vse gozdnogoJitveno prizadevanje. V načrtno 
urejeni ~n pravilno usmerjeni semenarski službi morata prav tako najti 
teoretično . ID praktično uporabo ;obe imenov~ smeri sodobne bio~9gj.je. 



DejaI1Slko sta si 'geneti.ka fitosodo1Q.giJa.' v' široki 'svet' gozd~ke 7..nanOsti 7.e 
dodobra utrli POt in se z v~likim pri,dom ,. uporabljata tudi v semen~tvu, 
in sicer v pridobivanju, jX>raZdcljeVanj.u' in izkonščanju (uporabi) semenja. 

Tudi !),ri n~~ 59 , !;Je z~el~, v zadnjih , letih, teore~.č.n,o obravnavati 
biološke osnove' seme.narstva in 'dtevesničarstva, v praksi I pa žal še ved 11 o 
ubirap1lO, stara pota, in nevede ponavlj4IDo l~pake pret~osti. Problemow 
semenarske ..službe se , posveča m-PQgQ p~lo pa.ž.nje. Glavno prizadevan~ 
Ele s~če; ok,rog organizacijskih, tehnič~h, gospodarskih , trgovskih in q.rugilt 
bolj zunanjih problemov semenar:stva., ZaneII!P-Tja ' pa se ba. o 10 š kap 1 at 
~·e m ep..a r s tva", ki im~' · .zel'O zamo~<;>', problematiko .. Problemi selektp~ 
genetik~, ' ki ,tvorijo jedro semenarske biqlogije! se v naprednih državah 
obr~vD,avf~.jo. na š~o~o, in . globoko t_er se. na tem_ področju mnogo preučuj~ 
in eksperimentira, pri nas pa je v strokovmh gozq.arskih krogih komaj 
k9mu kaj znanega Q teh· važnih vp~jih." Organi:2iacijsko-tehniČIlo-gospo
daJ"s.ko ."dopro urejena. semenaiska . s~~ba j~ sicE.~ zelo potrebna in koristn~ 
toda brez t~eljitega poznanja 41 zadostnega upoštevanja proble~'0v seme.,. 
narSlre l:>iologJje ne bo rodila ,dob~ jn trajnih uspehov. V g{)~darstvu) l\i 
mu je .l~1:I)..a trajnost in d{)lgotrc;Lj:rtost proizvodnje lx>lj kakor kateri . kQU. 
9n,lg1 gospOdarski ' proizvodni panogi, 'se grebi proti osnovnim biol~ški~ 
zakonom mnogo huje maščujejo lin stor:j.ene napake mnogo teže popravljajo. 
Za:to se gozdarstYl:l nalaga naravna nujnost n a črt n o l!, J," eje ne, 
usme ,rj.evane in na.d 'zir:ane semenarske službe, izklju~ 
čujpč~ .'sleherno slučajnost, pr:ilOŽll.ostnost in nenačrtnost pri pri dob i'V anju , 
razdeljevanju' in uporabljanju gozdnega semenja ozir. gozdnih sadik, ki v 
glavne~ , še vedno. obvladuje našo SeD;lenars.ko o~ma :drevesničarsko 
službo. Z.ačetek. vsakeg'a resnega prizadevanja, v tej smeri je strogo. nadzi
ranje glede izvira ali porekla (provenience) gozdnega semenja in njegove 
stroge izbire (selekcije). 

2. NENAČRTNOST NAšE SEMENARSKE PRAKSE 

Za primer, kako je naša gezdna semenarska in drevesničarska praksa 
~e ~§a 2Jajeta v nenačrtnost, naj navedemo nekaj najpogostejših tin najbolj 
grobih napak, ki se v enaki aji podebni obliki vedno mova ponavljajo ter 
se zaI'adi stiske časa in po-manjkanja semenskega blaga še stopnjujejo in 
posplošujejo. ' 

za večino gozdnega semenja niso znani osnovni proiVenienčrui irodatkl 
oziroma so nezadostni. Ti podatki, ki naj bi obsegali vsaj nadmo~~Q višine 
in lego izvllnega ' sestaja, njegovo geološke podlago" sestavo, ' strukturo, 
starost in zdravstveno stanje sestpja in še ka.j krajevno ali pokrajinsko zna
čilne-ga, bi morali spremljati seme kot rojstni Hst na vsej njegovi poti do 
mesta uporabe (namenilnega rastišča) sadik, vzgojenih iz tega semena. -
Nadaljnja redna pomanjkljivost operativne semenarske službe je v tem, 
da se ne zmeni dovolj za biogenetsko kake~ost semenja, to ,se pravi, da. 
ne upošteva v žadostni meri, ali nič zdravstvenega stanja in bioloških 
lastnosti semrojak.ov 0ziroma semenskih sestoj ev, čas in stopnjo zrelosti 
:sem en ja , ozir. pledev, način nabiranja in spravljanja, da ne skrbi za čistost 
semenskega blaga, da ne preizkuša kalivosti in. kalilne energije semenja itd., 
skratka, da ne izdaja medna~6dno predpisanega spričevala (certifikata) 'za 
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seme, ki . prihaja.v pro~et , kar je ~ol.eg prov~nien~nih pod~~y . prva 
zahteva. vsake .količk·aj . ur~jene s'~men~~e služpe ter. merilp za sodqbno 
st:lhe g~'zd,3.rsk.e · znanosti"jp. pra.kse. ,~· NeOdpustljive naJ?ake se .delajo tu.di 
v, pogledu po'razdeljevanja in uporabe s.emenj~ ozir. sadik. Pejstva,. da se 
na primer se~e ozir. sadike ,po.horske smreke uPQrabljajo za pogozdovanje 
nla Kočevskem ali nasproino, da se sadike, vzgojene iz semena umet.pih ni
zimskih smrekovih nasadov v Posavju (Brežice), uporabljajo Za pogozdo
~~Je . višinskih predelov Poho.rja, ne more in ne sme opravičit,i no.hena 
~tiska 2Ja seme. ozir. sadike in nob-ena »planska« sila pogozdovanja. V 
o-inenjenem primeru gre za take bistvene in odločilne razlike med izvirnim 
in 'nameniUnim gozdnim rastiščem glede geološke podlage (silikat-apnenec), 
nadmorske višine (viširiska rolZlika. do 1000 m in več), biološkega stanja 
(zdrav sesto.j v polni življenjs'ki moči - bolan sestoj v propadanju), pod
nebnih pogojev in drugih rastlščnih razlik, da so posledice lahIoo usodne 
za bodočnost takšnili nasado,v. Podobnih balj ali manj drastičnih primerov 
grob-e kršitve prirodluh zakon:ov .ne manjka v naši go.zdarski praksi. -
Tem. »izvirnim grehom« se pridružujejo še manjše :in večje napake v'rav
nanju s semenom in sadikami pri spravljanju, prenašanju, prevažanju "itd. 
Vse te velike in male napake se ne le sumirajo, m.arveč često potencirajl} 
in tako nastajajo nepopravljive posledice, ki so za gozdarstvo usodne spričo 
dolgotrajnosti njegove .proizvodnje. N araJVa je. sicer ,potrpežljiva in SpG

sabina, da rn2Isilk.atero človeško napako popravi in marsikatero nepravilnost 
iZ~avna, toda .prevelikega nasilja' an trajnega posiljevanja ne prenaša ter se 
prej ali slej maščuje mid nespametnim protinaravnim ravnanjem. ' 

3. GENETlKA IN FITO,SOCIOLOGIJA ODPIRATA NOVE VIDIKE 

V borbi za napredek v .sermena.rskti. službi in za njeno pravilno usmer
janje nam dajeta naj1boljšo Otporo že imenovani vedi - gen eti k a in 
fit o s o cio log i j a. Vsaka po sV-Q'je nam odpira ' nove vidike v vpra
šanjih provenience in set'ekcije gozdnega semenja ter uporabe gozdnJh 
sadik. Njuni pogledi in iZsledki se medsebojno dopolnjujejo in podpirajo 
ter 'zelo obogačujejo naše znanje in izkustvo. 

Gen eti k a je sicer že starejša biološka veda, ki pa se je v zadnjih 
desetletjih nepričako,vano :razvila na "eksperimentalnem polju in odkrila zelo 
važna biol:oška dejstva. V novejšem č.a.su se je začela ' močno uVeJljavljati 
tudi.v gozdarstvu in prav genetična razisko.vanja gozdnega drevja SQ pri
nesla ž.anUnive reZ1l1t~te, ki bistveno spOlpolnjujejo nauk o genetikl rast
lins'kih OI'g~nizmov: 

Fit o s o. cio log i j a je p9 svoji idejni zasnovi najmlajša bi9loška 
veda, ki se je zaradi svojega ohčestvenega pOjpl:Ovanja narave " in zaradi 
syoje ~:zvirne delovne metodike v n'ekaj desetletjih 1)Jlravnost epoh~Jno 
razmahnila v širino· in globiIw ter l).3.Šla najplodnejšo praktično uporabo v 
\m.zličnih panogah P!aktičn~ga priroooslovja" posebej še v gozdarstvu. 

Pojasniti ' ho?!em0 najp~j pridobitve sodebne .genetike,. ki SO v.ažne ,~ 
ns~ operati:v:no semenarsko in drE~yespič~ko . službo. Je&;o VS~, g~ne~ 
tike so 'veleva.žni pro. ble m ide dno s ti. Ker so za razvQj in :življenje 
vsakega Evega bitja, in t9rej tudi gozdnega ~evja od1očjlnega ' pOmena 
~g:?ye. d~~ l~tn~ti, .. .siOlP!l y ospredje naš,ega zaniman~ '.k ~.)l o v O)~ t 



g o z dne gas e'm enj a vkljub silni potrebi po njegovih količinah, če
se s količino združuje' tudi kakovost, je stanje' idealno; kjer pa ni kako· 
vostne količine, je treba dati kakovosti prednost pred količino. 

Vprašanje wlora in izbora semenja je izrazito genetične narave ter 
skriva v sebi zamotan:o 'Problematiko, ,ki je posebno kritična in de1ikatna 
prav v selektogenetičnih vprašanjih. Teoretično razmišljanje o teh pro~ 
blemih je sicer koristno in rodi marsikatero dobro po.b.udo, toda eksperk 
mentalno delo je tisto, ki odloča, o kritičnih .problemih. genetike in usmerjg 
njen razvoj, Iz neskončne' vrste življenjskih oblilk in življenjslcih pojavov 
je treba 'izluščiti enega ali več osnovnih življenjskih pr~ci.'pov ali zak9"
nitosti, ki gibljejo mv:o' naravo in usmerjajo njen razvoj . 

.a) S' pre rp enI j i vos t - 1 ast.n o s t živ i h bit i j 

Spremenljivost (vari'a bilnost) je bistvena lastnost živih 
bitij, ki se izraža v tem·, da se pripadniki enega in istega osnovnega siste
matičnega tipa (vrste) med seboj ra.zlikujejo ',po zunanjem izgledu (mo~, 
fologiji) in večk~at tudi po notranjem presnavljam.ju (fiziologiji). Pojav 
spremenljivosti ima svoj vzrok v dednih lastnostih org3.:nizma in v vplivih 
Življenskega okolja. Oba vzroka si -po svojem delovam.ju nas-protujetaozir. 
se slooraj ~ključujeta, hkrati pa vendarle sodelujeta ,pri ustvarjanju novih 
življenjskih oblik. Zivljenjsko okolje namreč s 3vojim,i raznovrstnli1ni vplivi 
razdiralno deluje na dedno osnovo organi2Jma, hoteč ga spremeniti in po 
svoje oblikovati. Princip dednosti se nasprotno upjra vsakršni spremembi 
ter vztntjno deluje na ohranjeV3.11ju ž.ivlj enj Skil1 oblik; istočasno pa se 
zaradi dedne sposobnosti organizma novopridobljene lastnosti dedno u..9ta
ljujejo in utrjujejo ter prenašajo na potomstvo. Dim večja je upornost 
aedne osnove, tem manjši spreminjevalni v-pliv ima okolje na organizem; 
čim mapj odpo'l'na je dedna os-nova~J tem močnejši je sprem:injevaJni vpliv 
okolja ·m tem hitreje ru1;-preduje individualno pridobivanje in dedno utrje
yanje novih lastnosti. Iz večnega nasprotja med dednost jo in okoljem iZvira 
~astajanje no;v;ih življenjskih oblik in propadanje starih, manj prilagojenih. 
Od sprejemljivosti narave organ:j.z:rna in plastičn.osti njegove materije je 
odvisno, kdaj in v ko1iki. meri se pokažejo na organizmu nove lastnosti v 
d.edIli obliki, kdaj torej postanejo indiv~ualno pridobljene'lastnosti sWne, 
dedno utrjene. 

b) Fen. oti p - g e no t i.p 

V teJ' zvezi je potrebno govoriti oJe not i p u in gen C}~t i P u. 
Organizem je nedeljiva celota raznih delov (organov), ']~i ' so ,po svoji 
.zgradbi ' in svojem delovanju spoje-ni' v skladno celoto. Ta se pojavlja v 
ž'ivlj.enjs.kem 'okolju' vselej kot osebek (inclividuum), ki reagira na VSI? 

Vplive okolJa kot celota, četudi zadeva vpliv le .posamezne organe ali sku-' 
pino organov,' V skladu _z _načel()ffi" ffinrfološlce ' in funkcionalne enotnost~ 
orga.niLma bi bilo '-:pravihlo govoriti 'o fenogenotipu, ker skriva vsak tip 
.tirgalli.zinaJ -v sebi oba ',) lika<l: alf »obraza« _ . fenotip !in genotip. Pedagoški 
in ' metoddloški vidiki !pa nas: upravičujejo do ' lo&neg'a obravnavanja. feno-
tipa ln genotipa. , .. . , 

, Ii' e r{o t_~ :p~- d61~n~ga _' organiz~ ' ]~r_ed.očl).je , .:nje~y: ~:t;l:P-, , navi:' 
Cie2;tii, spremenljivi lik. 'njegovO' individualho pod,cl?o, -kakršno 'SO izoblikovali 



ZUJUlJ1ji vplivti. ekološkega okolja. Te individualno pridohljene fenotipiene 
lastnosti niso neposredno dedne, na. potomstvo pa se prenaša notranje raz
položenje (disIpozicija), g katerim' or.ganizem reagiTa na ViP1ive življenj
skeg.a okolja. 

Gen oti p določenega živega bitja je njegov. notranji, pri.stru, ne
spremenljivi lik, kakršnega določa njegova dedna o~:mova.. l,1'enotipične 
lastnosti organskega indi.vidua zastirajo nj eg.ov o genotipično osnovo 
(njegov »resrcični obraz<-:) liki kl'inka. Zato je zelo težko in včasih skoraj 
nemogoče v določe.ntm individuu (n. pr. drevesu) spoznati njegov geno
tipični ()braz; le dobr{) šolano oko genetika ali sistematika more včasih po 
do~{)čenih morlo·loških zn~~kih z večj:{) ali manjšo gotovostjo pre:poznati 
genotipični obrrur. individua, zastrt s fenotipično krinko. Zato ve·1ja pravilo. 
da je ~reba posamezne individue doiot,enega organskega tipa (genotip2.) 
ime'ti: za njegove fenotipične pojave. 

Razlikovanje med f.enotipom in genotipom je za gozdno genetiko, po
sebej še za znanstveno utemeljeno gozdno semenarsko službo, izredne 
važnosti zaradi selek~ije semena in čuvallja dobrih rasnih lastnosti gozd
nega drevja. Fenotip je v svojih zunanjd:h' pojavih (znakih) podvržen 
stalnim, bolj ali inanj vidnim spremembam, nastajajoč.im pod vplivom 
življenjskega oko-lja. Te zunanje, feno'ti!pične s.premembe, imenovane modi
fikacije aJi variacije, so včasih tako očitne in ,prepričljive, da -bi jih nestro
kovnjak brez pomisleka prištel različnim genotipom. Nasprotno pa se 
utegne kdaj zgoditi, da.: pripadajo fenotipično .podobni ali blizu stoječi in
di:vidui različnim genotipom. Zaradi varljivega zunanjega v.ideza' je možno 
geno.tipične lastnosti kakega organskega i1idividua .zanesljivo spoznati le 
z geneti:čnim preučeyanjem njegovega potomstva. Fenotipična spremen
ljivost (variabilnost) pri'padnikov različnih gen:otipov ima ra,zličen spre
menlj~vostni raa;mak (variacijsko ampUtudo), kar je' odvisno od dedne 
osnove, ki je bolj ali manj ustaljena in odporna proti zunanjim vpli.vom, 
ID od vplivne moči zunanj·ih (rastiščnih) činiteljev. Za g.o·zdarstvo so važne 
modifikacije gozdnega drevja, ki nastajajo pod v.plivom pOse!bnih pogojev 
gozdnega rastišča (reliefne, pedološke, kHmatoiloške, bio.tične razmere 
rastišča) ; imenujemo jih ras t i š čne m oo di f ika c ije ali e k ()I t i. p e. 
Modifikacije te vrste imajo včasih značaj večje trajnosti in ustaljenosti' ter 
se pod posebnimi pogoji ohranjajo tudi ,pri -potomcih skoe.i več rod-ov, zarad1 
česar jih imenujemo. tra j neTIl o d ~ f ika c ije. Slednje 80 v nekaterih 
primerij:l. verjetno tudi že dedno ustaljene in se torej redno prenašajo na 
potomce. Opazovanja in poskusi na polju genetike gozdnega drevja nam 
vsiljujejo prepričanje, da m01'ej'<> pod določenimi .pogoji tudi moctifikacij~ 
(feno·tipične .spremembe) :postati dedno ustaljene, da torej, pr~hajaj.o" ..., 
genotipič.no konstitucijo organimna. Mičurino:va dognanja potrjujejo to 
pre,prnčanj e. 

Z gerietičnega Vidika' je -važno spoznanje, da se mimo n'lorfoloških in 
f~oloških laStnosti podeduj'e' tudi rea.kcijska 'sposobnost or.g~ZIP:~'·:, g. 

katero odgovarja na ;zunanje vplive. na način~ · l3.sten- njegovi genoUpični 
osnovi. To se ' pravi; da se more tudi dedna spoSobnost' reagiranja kva1ita
tivn6 'tn ,kVafl.tiiatiVno menjavati.. -To ' dejstvo nam ' še·: bolj ' pojaSnjuje -iri. 
pOtrjUje mišJ.jerije o .. možnosti ded!nega ustaljeva.nja 'f:enompičnih rnOdilikacij~ 



-c) Mu tac i j ~ ' - k o ro bi na c ij e, 

Poleg te počasne ln dolg()t~ajrie,' človeškemu opaZovanj.u ' komaj do.
stopne mOžlfosti spreminjanja genotipičnih lastnosti pozllanio redno ID hitr() 
pot do nastanka novih ge~otipi.čnih oblik: mutacije in kombinacije. Mnogi 
genetiki so mnenja, da So mutacije jn kombinacije edina pot do nastan.lra 
novih dedn!ih oblik. 

Mli tac ije so hipne spremembe dednill lastnosti organizma, ki ~e 
pojavljajo iz notranjih, večinoma neznanih vzrokov. Te spremembe zad~
vajo gene, hromosome ali genom (hromosomski aparat) in imajo zato raz
lično sistematično vrednost. Možno in celo verjetno je, da se te »nenadne« 
mutacijske spremembe, ki jim ne poznamo neposrednega vzroka, pojavljajo 
po dolgotrajnih » pripravah «(', ki jih uvajajo in stopnjema poglabljajo razne 
spremembe fenotipičn~a .značaja na dedni osn;o.vi, da se v danem trenutku 
pojavijo »nepričakovano« z vidnimi zunanjimi ded.rui.md. spremembami. Mu
tacije so razmeroma pogoste tudi pri gozdnem drevju in grmovju, kjer
zadevajo najčešče barvo in obliko listja, vzr~t (habitus) idr. 

Glavno i2hodišče za nastajanje novih življenjskih oblik dednega zna
caJa so k.o ro bin a c ije, ki nastajajo s križanjem dveh organizmov z. 
različno deCt'l.{) osn:ovo. V kmetijsltih proizvodnih panogah je rodilo kri
žan j e (hibridizacija, bastardacija) nepregledno vrsto novih obli~ 
kri žan cev (hihridO'v, bastard()v), važnih za gospodarski napredek. 
KrižanJe je bolj ali manj uspešno med pr1p~dniki različnih srlstematskih 
ka tegorij, začenši s sortami in pasmami ;oziroma rasa.m.i. pa preko zvrsti 
(va.zličkov) ~n podvrst do rodov. čim bližja je sistematska sorodnost kri~ 
ž:anih individuo-v, tem uspešnejše je križanje. Medrodovni križanci so naj
redkejši in praviloma jalovi (steriJ.nj), imajo pa včasih izredno močan 
vegetativni razvoj, po katerem prek'ašajo svoje roditelje. ' 

Z načrtno in smotrno kombinacijo dobrih morfoloških in fizioloških 
la.stnosti se more izboljšati kakovost križancev in stopnjevati njihova vred
nost do velike popolnosti, kar je veltkega gospodarskega pomena. .- Kri
žanje se že dolgo z usp.ehom uporablja pri ' sa<lnem in okrasnem drevju,. 
pri ,gozdnem drevju pa se je začelo praktično izkoriščati šele v novejšem 
času. Izkorišča se v pl'Vii vrsti značilna posebnost križ.a.lljcev, da jmajo
često ve<:jo Žlivljenjsko sil0 kakor njihovi roditelji (pojav heteroze) I kar 
je Zl18JIlO zlasti pri topolih in drugih hitrorastnih drevesih. 

Za gozdarstvo je važna ugotovitev, da pri drevju in grmovju nepo
sredno križanje ne vodi vselej do uspeha., marveč da je potrebno predhodno, 
zr ah lja nje ded n o st i, to je' omajanje odpora, ki ga nudi vpl.tivu. 
križanja dedna osnova org8JIlJizma. Zaslug·a velikega ' ru.skega genetskega 
praktika Mičurina ' je, da' je izumil načinr mko je m~o oinajati uporno. 
dedno ,gmoto in jo 'napraviti sprejemljivo' za neposredni vpliv križanja. To 
je metoda »mentorjev« (podlage ali cepiča) , ki se upomblja pri cepljenju;. 

V vrtnarstvU in sadjarstV1,l se z veliJrim pridom uporabljl;1. veg eta :
t i von Q k. riž an j,'e, ki se d~~e ~ cepljenjem in ' olwUranj~ to · jEt 
prena.M.n~m ' m1adik.:-cepičev- ID POP'~ov.:oč~ , n~. drugovrstnl9 . pod.la.go:, Me
tod'0.: v:eg~ta.tivnehibri<.lizMije -je ~jtemeljiteje p~uQtl in pre:ktiČllO najbolj 
~Wl ;W~, ki, je-. gosegel,. Z: ,njQ izr~n~ ~~he.- , :O~. j~.,_ ta· ,~~todl1'.Y' 
g()~ ."p~i. le , y ,'OJll~je-nerq, . .:~ ·;\.llpo~'Qn.a.', _~ bi~loŠJp.h , p~eb:--

8. 



nosti g()zdneg~ ~vja (.n~posobnost ali 'omejenost '{egclativnega· razrnno~
Ž eva.n ja, .dQlga življenjsk;a dobaJ · ,pozna rodnost itd.) ~ se njen praktični:. 
pomen vendarle· premalo . )zkori$ča. Vprašanje vegetativne ;hibridizacije
vkljub velikim praktičnim uspehom teoretično še ni dovolj razčiščeno in :v
kroglih ~lasi.čne genetil;re ne ' uživa polnega zaupanja. Mislijo, da vegetativno 
k.ri..ž-anje s spolnim (generativnim) p..ima neposredne zveze in da vegetativl1ii 
hibridi nimajo ustaljenih dednih lastnosti . 

č) Ciste linije - populacije 

Večina gozdnega drevja se razmnožuje z medsebojnim op loj evranjem '. 
(alogamno, ksenogamno), ki ga posredujej:6 .žužeike ali veter. Zato naj
demo med gozdni.ro drevjem največje bogast~o ' križ an cev vseh vrst in 
stOlP enj. Samooplodnja(avtogamija) je zelo redek pojav. Zato so v gozdnih 
sestojih či ste 1 ini j e' zelo redke. O čistih lindjah govo'rimo pri. osllevnih 
sistematskih enotah, Jd se razmnožujejo s samooplodnjo; ta namreč omo-· 
goča enako dedno osnOvo, ke.r so dedne lastnosti zavarovane pred mešanj~m
lastnosti, kakršno povzroča medsebojno- ~plojevanje (k.ri2anje). Celo po_ o 
tomci čistih linij ni~o med. sehoj pOiJ0'lnoma enaki; med njimi so večje ali 
manjše razlike, ki jih povzrožajo činitelji življenjskega okolja s svo.jim 
neenakomernim delovanjem. Strogo vzeto je možna čista linija le pri samp- · 
oplodnji istega cveta, saj nista niti dva cvetova iste rastline popoLnoma 
enaka. 

Mešanico več čisHh linij .imenujemo pop ul a ci j. o , njeno vana,.. 
cijsko amiplitudo pa fI u tu a ci j o. Tudi navidezno zelo enotni! gozdni.' 
sestoji (n. pr. čist, enodoben smrekov sestoj) niso čiste linije, marveč nji- · 
have mešanice - PQPulacije. Čiste linije zato v gozdarstvu nimlSjo večjega 
gospodarskega pomena. Mešani gozd je PD vsem tem -mešanica. nmogih. 
bolj ali manj čistih linij in velike nmožice vsakovrstnih križancev. To velja . 
v tem večji ,m·eri. čim bolj ·je gozd po gospodar.skih vplivJJh .s.premenjen ID 
izumetničen. Samo eksperiment more .odločiti, ali gre pri določenem gozd- · 
nem drevju za fenotipične modifikacije ali genotipične var.iacije; toda tak 
~us bi bil zelo težaven in predvsem zelo dolgotrajen zaradi dolge živ~ 
ljenjske dobe in pozne spolne zrel()sti gozdnega. drevja. Zato je treba y ' 
go-zdu praktično vedno domnevati, da gre za dedne lastnosti al!i: vsaj dedne-
dispozicije ter zbr.ati ZA, razplo.d (nabjranje semena) .samo na}bo.ljše in naj
izra.z:i.tejše predsta,vnike. gozdnega drevja. Seveda se pomotam in napakam: 
nikoli ne moremo do-cel-a izogniti.. Kot praktično se je' izkazalo prayilor 
da. je oblri.ka dreves v prirodno nastalih sestojih na normalnem in opti
ma:lllem rastišču določena po genotipičnih (dednih). na slabih in ekstrem
niI! rastiEČih pa v glavnem: po. fenotipičnih la.stnostib. 

d) P.Q je ro - 'r ase inn ast a. nek ras 

Genotipične lastnosti organi~ov imajo svojo stalnost (ko~tantnostJ~ . 
ki ie plod zgodovinskega razvoja (evolucije) in prirodnega izbora (selek
cije). 6.im s.tarejša je kakšna lastnost, tem· bolj je .ustaljena~ in tem bol}. 
se UiPira sprem:injevalJ~m vplivom ekološkega ·oKolja. Ni pa je dedne last
nosu,-- lti . se ne.- bi dala Qma.jati pod .. ' stajnim in dolgotrajnim· vplivom' dolo
čenih- ~olQŠkih .faktorje~; ~-<~ozd.no ~ dr~vje, ki ima dolgo. življeJ.1js1;ro :peri'odo 
ter~ P.ozen ·zičetek in ·d.qlgo .. ·trajan1e rodnosti,. je v največji . lP.er( izpQdtay::' 



.ljeno spreminjevalnim vplivom ekoloških činite1jev, ki ne 'ustvarjajo ::lamo 
fenotipičnih moclifikacij, marveč vplivajo tudi na dedno osnovo ter jo 
;stopnjema oblikujejo iz roda v rod in izzovejo slednjič v njej spremembe 
dednega .značaja, ki se po prirodnem izboru vedno bolj ustaljujejo. Tako 
nastajajo nove -oblike (rase) 1 ki imajo širši ali ožji regionalni in ožji aH 
najo!Ž.ji lokalni ~omen. Im:enujemo jih reg ion aj 1 n e a'l i k 1 ima -
t~čne (.makroklim:atične, geografske) in r,astiščne 3., -li 
s t ,a cio n:a1 n e (m i:k r o kI i ID a t di Č'il e " ine d a f s ke) ras e. 

Te rase se odlilrujejo bolj po sV'.ojih posebnih fizioloških kakor morfo
Joških 1 astnostih t to je po večji ali manjši odpornosti zoper mraz, veter, 
,sneg in proti patogenim vplivom organskih činite1jev okolja, po hitrejši 
ali počasnejši rasti, po večji ali manjši, bolj rani ali bolj pozni rodnosti 
(frnktif,ikaciji), po bolj zgorlnjem ali oolj poznem začetku oziroma . zaključku 
letne vegetacijske periode, po ravni ;uJi krivi rasti debla itd. Čim ekstrem
nejši so spre:minjevalni činitelji okolja in čim dalje časa vplivajo, tem prej 
in v tEml Jpopomejši mer.i se izločajo posebne skup-ine geneti.pov v 'obUki ras 
razJ.ične sistematske vrednosti (od forme do varietete ali celo podvrst.e). 

Pod .pojmom rase razumevamo v gozdarski znanosti avl ,o h t o fi e 
cl reve sne pop ul R c-i jev mejah določenih specifičnih rastiščnih (kli
matičnih in edafskih) pogojev, katerih pripadniki imajo posebne skupne 
f i z i o 1 o š k e in včasih tudi mor E o 1 >o š k ede dne 1 ast n o s t i. To 
so Iposebni bio t i.p i in e k oti pi, ki se oblikujejo v dolgotrajnem (več
stoletnem in večtisoč]etnem) :prilagojevalnem procesu. V teh rasnih tipih 
-SU3- dosegla življenjska osnova rastline in njeno življenjsko okolje neko 
vsaj .rel~tivno r.aiVnotežje, ki je tem bo.Jj' i'zravnano in ustaljeno, čim sta.rejši 
je rasn.i tip po svojem ra::zvoju in čim ekstremnejše so ekološke razmere 
rastišča. Sposohnost prilagoditve ekološkim pogojem -rastišča-, to Se pravi 
sposobnost tvorbe novih rasnih tipov, l\i v enaki meri lastna vsem vrsta:m 
gozdnega drevja. V splošnem d,majo Uste dreveSne vrste večjo prilagodi.ln:o 

-sposabnost, katerih areal razširjenosti 'se ra~teza na veUke površine. 
Med. našim goz-dnim drevjem se nagibljejo k tvor,hi ras najbolj boli, 

vrbe., topoli, nekoJiko manj smreka, hrasti, macesen, medtem ko sta bukev 
in jejika li tem pogledU zelo enotni in stalni. Kot prjmer za ID a k r o e k o -
1 o š ke (r egi:o na 1 ner ase navajamo macesen, ki ima v Srednji 
Evropi štiri · rase s teritorialno jasno opredeljenimi al'eali: a l.p s ki, 
~g ude t s ki, kar:p a t s k i in P' olj s k i fi a c ese n. Alpski maceseu 
obsega Več' fi i k r o e k o' 1 'o š kih (ro i k r o! k :L i' m, a tj i č n ~ h J 1 () kal -
TI ih) ras, med katerimi je najbolj znana in gospodarsko uajvredUejša 
rasa: k r v 8J vi. fi la, C ese TI. ,PodTobna gozdn'a .tipo-loška raziskavanja, 
temelječa na principu kompleksnega fitosociološkega preučevanja, vedno 
1x>lj pojasnjujejo nastanek ' mikroekoloških ras ;omenjenega lokalnega po- ' 
mena, ekološ~o m biološko vezani·h na najnižje ·mikroekološke. variante ' 
osnoVnih fitocioJJoških enot (asociacij, subasociadj, faciesov). 

. - . -'l 

4. SEMENSKI OKOLI~I lN SEMENSKI SESTOJI 

Teoretično obravnavanje principov . ,gen,etike, s" posebnim. .:ozirom~ na 
.gozd!aJrStvo nam odpira Vpogl'ed -v važnost genetike zlaSti za operativno se~ 
Jrienarsko ·službo. Genetika -post~vlja -oskrbovanje· gOzdo.v na: nove'temelje', 

JO 



daje nove pobude in oopira nove smeri za izboljšanje i.n povečanje donosoV' 
iz gozdOv. Kakršna setev, takšna žetev, pt'laNi pregovor. Kakršno seme 
uporabljamo za neposredno getev v nar avi Sili za vzgojo goz~ sadik v 
drevesnicah, taskšni bodo bodoči gozdni ' sestoji. Kakovost semenja je 0010-
či hna> za kako~ost in koLiJč1no bod~e gozdne proizvodnje. Iz tega '$pozllanja 
izvka nujna potreba po načrtnosti v semenarski l:ilužbi proti slehernj slu
ča5nosti, ki še vedno odloo3. v našem semenarstvu. 

Dobra ka1wvost gozdnega semenja je dosegljiva s točnim UgotDv
lj8Jnjem provenience in z vestno selekcijo. Vidik provenience in selekcije 
zapovedovaloo narekuje u ved b o s e fi e 11 s kih o k o ] i š e v in i z -
ločitev semenskih sestojev . 

. Za razmejitev semenskih okolišev (l'ajonizacijo) so merodajni pred
vsem geografsko-ekološki vid.nci, to se pravi razdelitev ozemlja po geograf
skih, geo1 oško-petrografskih, kfunatičnih jn vegetacijskih področjdh. V tem 
pogledu nam daje najboljšo oporo fit o s o cio log ij a,ki ug.ota'Jlja 
prirodne vegeta.cijske tipe ter jih p:o floristični in ekološki sorodnosti zclru~ 
žuje v nižje in višje enote; te služijo kot podlaga in okvir tudi gozdnemu 
gosppdarstvu za operativne namene gojenja in urej3Jnja gozdov. Znano je 
namreč, da so rastbnske zclru2be, ki jih ugotavlja in .preučuje fitosociolo
gilja, najzaneslji.vejše nakazovalke (iu-dikatorj.i) okoliških pogojev rastišča 
in se torej preko nj.ih more sklepati na ekologijo določenega terensk.?g? 
prooela. 

Upo'števajoč vse gor-nje vidike .in opirajoč .c;e predvsem :na 'uačela fito
~ociološkega (tipološl{eg-a,) Ipt'ellč~vanja vegetacije, 51)10 razq.elili Slovenijo 
na se d e'ffi g o z q nih sem en s kih o k oli š e v. Ker je to prvi 
poskus takšne razdelitve, ~e zavedamo n~popolnosti svojega uela, toda 
polo!Žen je temelj, na katerem bo možnu graditi dalje in izpopolnjevati. 
P:r'laktične potrebe 'operativne semenarske službe so narekovale čim manjRe 
števi!Lo semenskih oko}i'Šev., -ill čim prirodnejše meje. Spraviti. v . sklad 
stroge znanstvene vidike in praktične -opera,tivne potrebe, ni-vedno lahJr...a 
7 .... 1.p.eva; sp.ričo pomanjkljivih zna?1stvenih iil o.perativruih ·podatkov se t.~ 
te~Dja ni mogla vselej v polni meri uresničiti. Spričo izredne neenotnosti 
slovenskega ozemlja v geografskem, -geološkem, orografskem, kli matičnem , 
vegetacijskem .in vseh drugih vidikih se nam dozdeva število sedmih semen
skih okoUšev -minimalno in ga bo le težko znižati, ne da bi kršili prirod.ne 
.zakon1tosti. Meje posameznih semenskih okolišev bo možno tu -in tam 
premakniti; UpDštevajoč sedaj bolj ta; sedaj bolj- oni vidik, l., II., III., IV., 
VI. in Vil. semenski! okoliš so v sebi bo~j ali manj zaključena geograf.: 
sko-ekol~a področja, V. okDliš (P.osavskO-Dolenjski) pa je povsem ne
e.noma in hepiirodn.a -tvorba, 'ki pa je ne;lzh~a, če nočemo razbiti enotnosti . 
ostalih <>kolišev. Prva naloga bodočnosti bo, da se semenski okoliši notra
nje razčlenijo _ v manjše enote. V ta namen pa je potrebno~ daljše in po
globljeno preučevanje . vegetacijskih in ekoloških . r~er našega. ozemlj3:. 
. V stremljenju, da se uvede v 'operativno semenarsko službo več na
ČT>tnosti in da se postavi ta slu2Jba na bolj; zn;anstvene temelje, je bil že 

-pred objavo karte ' gozditi.h semenskih okolišev1- storjen prvi. korale S so-

.j Gle} r~pr.a.vo ,dr. M, \Vraberja ».G oje n j r.!' gozdov ·v l~ č i _g ene
tik e(, ki. je. 'izšla __ kot 2. z"~e:'l..ek »Strokovnih i ~n znanstvenih dcl G()".I.da·r~keg~1 

-instituta Sloven.ije«. -Ljubljana 1950_ 



delovanjeJ;D. Strokovnega sveta za ' semenarstvo in 'drevesničarstvo, Uprave 
za urejanJe gOzdov in 'Gozdarskega 'instituta Slovenije je bilo na terenu. 
izločenih večje število g ,o 'z, dni h sem e n s kih -s est oje v, name
njern:h za trajno proizvodnjo kakovostnega semenja; razen tega 'so bili 
dolečeni se >m e n s kip r 'e del i, ,kjer naj se ' nabira kvalitetnn, seme 
gI,avnih domačih gozdnih drevesnih vrst. Istoč.as:no je bilo tudi predvideno, 
kje naj se nabrano seme uporablja za ,setev l1la. terenu 'in v ,drevesnicah. 
Seveda je prav tako važna tudi pravilna poraba sadik na ter~u. Tako se:. 
nujno pojavlja vprašanje pro s tor· n ,e raz m'e s tit ve (lok a ci je) 
g oo 'z d nJih dre ves rl'i 'c; pri tem' mOTajo odločati poleg good-arsko-teh
nr.čnih v prvi vrsti tucll objektivni prirodoslovni, zlasti biološko-genetični 
vidiki. 'Glede krajevne razporeditve' gozdnih dr-evesnic se je torej treba
ravnati po načelu, da bodi drevesnica kolikor mogoče blizu kraja porabe 
sarok, torej v kolikor mogoče, enakem ekološkem okolju. S ist e ro več
jega' števila manjših drevesnic, razporejenih po
š ii ri n s kih eg e og raf s kih) con ahi n p o se b e j Š~ P o vi
š i n s kih v e, g eta c ijs kih pas o v · ih (e t a ž ah), naj bol :f 
ustreza biološkim zahtevam semenarske in dreves~ 
nič ar s k esI u ž b e. Na videz manj ekonomičen, je vendar ta. sistem. 
najrentabilnejši za gozdno proizvodnjo. 

Katere praktične koristi nam ohetata uvedba g.ozdnih semeookih 
okolišev :in [~ločitev gozdnih semenskih sestojev? Te koristi i!1 prednosti~ 

so neprecenljive praktične vrednosti:, 

1. Zagotovljeni sta zanesljiva provenienca in dobra kvaliteta goZdnega 
semenj.a. 

2. Omogočena je uspešna kontrola nad zbiranjem in po mz delj evanjem. 
semenja, ki mora biti smo ,trno glede uporabe v mejah semenskega okoliša 
in ~aj njega. _ "~il 

3. Vse rasne odlike g.ozdneg.a drevja, ki jih vsebujejo določeni gozdni 
,s.est<> ji , se s pravilno rajonlzacijo semenskih okolišev ohr2Jlljajo in utrjujejo, 

4. Razmejitev gozdnih semenskih okolišev in i!Zločitev semenskih 
sestojev je znanstvena :in praktični osnova za selekcijo gozdne~ semenj~ 
to je za sto.pnjevanje dobrih rasnih lastnosti in ,za vzgojo, rasno kolikor' 
tolik!) čistili vrst z ustaljeno dedno osnovo o'ziroma z veliko vitalno silo. 

5. Rajon.iJzacija semenskih okolišev n.arekuje ustrezen razpored gozdnih 
drevesnic v ho.rizontalnem in vertikalnem smislu ter omogoča smotrno, 
uporabo gozdnih sadNe 

6. Semenski ,oko1iši so realna podlaga za planiranje gozdnega se
menjla tako glede absolutne količine kakor tudi glede količinskega razmerja 
med drevesnimi vrs1:aLrni. ' 

7. Z upOOtevanjemgornjih kriterijev se bo dvignila kakovost gozdnega 
semenja 'in gozdnih sarok in s tem ~eveda tudi gozdna: proizvo~ja ,po ka-
kovosti in količini. , . .-

8. S toč.ruim,i podatki o provenienc~. in selekciji gozdnega semenja bo 
močno narasla njegova vrednost pri izvozu v tujino. 

Naši go$j. semenarski službi ·so ,začrtane ' nove sme~' ti temelje na:: 
Objektivnih dogn:a.njih 'biološke znanosti. Napake .preteklosti t;lAj nam ~:(}l 
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f;Y aril o, skrb'- za- bodočnost ' naših gozdx)V .:-pa opomin,. da nobena.: :ptirodna 
-proizv~~~ ne more biti uspešna in trajna brez resnega sodelov-a.nja ,med 
znanost]-El In prakso. .:- .- : .' . ..' . ~ 

. Upo r a. b 1 j- c n ' oo ·s 1 o' v. s t v o: ': . 
. ,'- . . .. . .'. ' , . . , 

1. Wraber M·,9ojcnJe :gozdov "'y ' ~u'či g,t,m6ttke: - - ' Sfrokovna 'in znanstvena 
<Ida Gozdarskega instituta, SlovelJ1ije,' št. 2. - LjubJja:nal'950. .' -,' -:'.' 

Razen slovstva; navooencga v tej "Mz,PT3vi' (29 del), &0 bi-Ja ,up0:rablje.11a, 'Šc 
1~Je- dela; . ' . . " - , 

2. Panov A., Q. f.~t.if~aciji Q.aŠ;h.· Qet:ina:ra. - .Suma.rski list , 19~, št. 11. ." 
3. S~l)anik ~: ,.f? ~~~~p~janju i jesenj~j _ setvi ' šums.kog semena 1 nje~.ovoJ 

.pri-premi za.. p:o.lje~.ru , _~e>tv~. --,o ~h~mars~i lIst 195~J št. </8, . . ., - . . 
4, SoJJaru.k l., Q- . p.1arorwJu 1 setVJ. šuinSk:og semena u rasadmC1IDa"l na 

terenu . ....:...... SUlIlli1rski list 1950, št·. , 9/10-. : .' 
5. Špan-ovic T.,. Oplemenjivanje . b!ljaka. ·-:- Šuma,rski li~t ~950, št. ~/4. 

_ 6. Zla,ltaric' E., Neka osnovna .p-ita.nja sjemen.ars.ke ppliti~~ li šu.ma.~tyu. -
~uma.rski list 1950, št. ,11. . . , 

lZVA,lYAK : 
., 

Novi -p ,utc ,v: šums.rs ·k~ , scmel1.ar.skc sl 'užbe. 

Autor prvo raspravlja o 'valnosti ' biol06kih problema za. sa.vremenu ' seme
narsku s:\užbu" koja p05tavlja zahteve za kvaHtetni.m semenom. lj pogledu k--vu
htete semena odlučujuci su provenljencija Li selekcija. Navode se glavne~ greške 
iz semcna·mke' prakse, koje izviru iz neupucenosti i nepri-država.:nja.r biološk'h 
osnova u semenarstvu, 

·Dalje ~utor predočavEi nove pravee u semena.rskoj službi, koje ·odre-dju,iu 
genetika i Ht-osocio\o:gija. Prva obra.djuje QSJlOVC naslednosti kod p<ljed:nih org~
nlzama, a druga proučave. biljne zajednice, njihov sastav, ekolog,iju i di!lamiku. 
Ove nauke zajednički naznačuju nova gledišta za naprednu i uspešnu semenarsku 
službu. Za selekciju dolaze u obzir pre svega genetska gledišta, kac promenJjivQ5t, 
genotip - fenotip, mutncije - kombinac;ije. či~te linije - populacije, posta.n.ak 
rasa, v~etativl1o ukrštavanje. F~tosociologlja d-aje dragocene podatke-naročito u 
pogledu provcnijencije Šumskog semena, pošto proučava. prirodne uslove Z~l 
-uspevanje biljaka i bilj.nih zajedruca (asociacija). 

Za semenarsku praks1.1 neophodno je izlučivanjc . semenskih področj.a (ra
jona) isemenskih sastojina, kod čega je potrebno u pun0j meri voditi rač1.lll-d 

o dosadanjim rezultatima genetike i fitosoci.ologije, Slovenija je podelooa Ihi 

sedam semen~kih područja., 4_z1učene su bile va'žnijc semenske· l\astojine Za 
pr-o:'.zvodnju kv·a1itctnog semena. Autor navocli konačno i prnktič~e koristi, kojc 
se pos.tizavaju llvodjenjem semen.skih področja i izlučenjem semenskih sasto"jiml. 

Rf:SUMt. 

Nouvelles conceptions du servi~e des scmcnces 
forestiercs 

L'lluteur t!"ai.tc d'ahord de !'importance des probleme." biolog:ques POU! un. 
service moderne des graines forestic.res d.o-nt la premiere cxigence est la· que.li te 
des semcnces. Ce sont surtout la provenance et 'la selection qui decident de ltl 
quaJiote des graines. L'SA.Jteur citc les principales fautes d~ la prl1tique du service 
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des semenc~s, : gui resulh:'nt de I'ignor.:mcc dcs principe·s mologiqu\?S O~I de la 
contraventaon El ceux-ci. 

Ensuite, l'auteu-r indique les nouvetks ·onenta.tion.s du sen.-i~c des graines. 
'qui n~sultent des recherchcs genctiqt!es et phytosocio\ogiqucs. La genctiquc 
ctudie les 10is d'hčreditc, ' la phytosociologique s'occupe dc la composition, dc 
l'ccoLogie et du dynamisme des groupements ,'egcta.ux. Les deux scien.ces ,citces 
donne;n.t des nouveai\.lX points de yue. fa:sant prospcrcr le serv:ice des s'emences. 
Quant a la selection. des gra-ines, ce _ so~t s·urtont les criteres gcnetiques qui 
~ntrent en consideration. pl:H ex, la Yanabilite, les mutations et les combina;sons. 
les Hgnees 'Pures 'et les ;po-pu-Ia.tions, le pnbiomen'c du phenotype et du gcnotyPe, 
l'ori'gine des r,aces, I'hybrndisat.:on \'egctat1ve, etc., tandis que la .phytosociologie 
fournit de-s qonnecs prccieu:ses sur la provenance des s.emences for~iiereS en 
ctndiant les .condition,') n~turelle'S du d~vcloppement d~ associlltiorns v6g6tales. 

Pour la pratique contempura!ne· -du senice des ,graincs. forestieres, la deli
mi.ta,tJjon du pay.s en regjons .pom J'obteritiOn <;ies grra~n'es f,orest:ercs et l'ctablis , 
scments des pCllplemc'f!.ts semenciers, ba.scs .sur _ les resu!t,llts mDdernes d'es 
etudes gcnetiqhes et phyfosociologiques,. sont indispens~hles. La Slovenie a 
ete divisce cn sept regions des semences f6restieres et des pell\Plements scmenc:crs 
pour la ,production des graines de qua.hte 011t de delim:tes. L'auteur en donnc
ln jll~tific~t.ion en ~numera'nt les avantages pratiqllcs, 
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o DELIT KONFERENCE ZA ,OHRANITEV TA.L 
NA CIPRIT 

Ing . . -\ vguS't H o. r v Il t (Split) 

V okviru Organizacije za prehrano in poljedelstvo. pri OZN (Food' 
and Agricultu.re Organization of the United Nations)! 8e je vršila o<f 
26. aprila do 4. maja 1950 na otoku Cipru konferenca zaradi preučevan:i~ , 
dcl~, ki. ga je opravila uprava Cipra (Governments of Cyprus), da 2ava~: 

ruje in izboljša poljedelska dn g.ozdna· tla. 
Ker. leži Oiiper· čisto v mediter.anskem .področju, so pos:baJ..i. vabilo Z<'l. 

a:deležbo. ·pri · ko.nferenci samo· sredozemskim. državam. Svoje zastop1iikc 
so poslali Francija, Italija, Jugoslavija, Grčija, Turčija in Izrael. Razen 
·teh so S~ . udeležili kon~erence predstavniki F. A. O. iz ZDA, iz Anglije pn 
strokovnjaki iz uprave Cipra. 

Konferenca je imela p.9ljedelsko-gozdarski ~Aa:j, njeno delo pa j~ 
bil.iO vo glavnem v ekskurzijah v razne kraje otoka ·:C1pra. Konferenca je 
bila zelO' dobro 9'rganizirana. Pred začetkom konference So ,dali odposlan
cem. delovni program', zemljevide Cipra in referate o. dosedanjem . stanju 
poljedelstva.in gozdarstva. pri .odbJodu na teren so d9bili odposlanci se
stavke .o vzornih Qbjektih, na terenu: samem pa so strokovnjaki tolma9-ili 
namen objektov in delo na njih. Po vrnitvi s terena je bil skupen posvet, 
kjer so .bili · sprejeti sklepi. -

Ne bomo se podrobneje }javili s problematiko poljedelstva, marveč ho
čemo po·udariti sam.o tista ·vl>rašanja, ki bi mogla biti zanimiva tu.di za 
gozdarsko prakso. - . . 

Da se bolje .predoči problematika otoka Cipra, hočemo podati o njem 
nekaj splošnih podatkQIV. Otok Ciper ima 925.142 ha površine, od česar 
odpade uta obdelane površine 604.247 ha; gozdov in go?4nih povI'~n j~ 
168.868 ha, pašnikov in ostalih površin pa 152.927 ha,. Geološk.<;> podlago 
tvori vulkapsko · in sedimentno kamenje. Zemlja je dovolj debela, 'v gl~.v
nem jerovica (teTra rossa). Tal.ni ·relief je razgiban. GLa.vni gorski masi.vi 
(po-gorje Trodes) z najvišjo točko 1950 m leže v jugozahodnem delu otoka, 
kjer je tudi najv~č gozda. Vzdolž severnega obrežja se raztežata gorSka 
grebena Kyrenia ·in Hils. Ostali 
otočni predeli. so ravnice in griči do 
30 ID nadmorske višine. Otočno pod
n,ebje je sredozemsko, značilno po 
suhem poletju in mili zimi. Letne 
padavine Zl1aš:ajo 300~9·io mm. Več 
pad~vin je v 'gozdnatih planinskih 
predelih. Močnih vetrov ni. 

Otok Ci;per je od 1. 1898. angle
ška kolonija. Po popisu iz 1. 1916 . . 

1 P.odrobnos.ti o. mednarodni orga
niz.-aciji F. A. O. rprinaša člHJnek ine: . 
A. Žumra »Mednarodno sodelovanje \" 
~ozdnem in lesne-m go.sP0darstvu\' v 
Lesu 1950, št. 4-9 __ -

Slika L . 

Pogled nn :nas·ipe ·(Co-p.t.o~'r banks). 
zgra jene pred o.bdelovflnjem površine 
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. ~ iina: '0t61i: '~·55.000 prebiV'a.1cev; p 
,- "nar-odnosti je 80 % Grkov in 20~ 

Turkov, Prebivalstvo ----:- razen ml 
šča::h6v ".:..- se peča s poljedelstvon 
Razvito je vinogradništvo, gojenj 

-. oljike, ",:rDŽičevca . in' pOmar'ančevc, 
Eksten~'Vna žJ.vIDor(ja je v najvei 
,jem defu -otoka. močna opora- km-e< 
. 'kega pre15ivalstva.- _ Po, podatkih 'j 

1. 1940.--':1946. je na Cipru 519.00 
, 'Slika- 2. ovac in koz, ki SO -se do nedavneg 

'~reraoo na. pobočju, ~gt'a1ene z. name- pasle po celeni otoku. Sedaj je z z~ 
. .-,)\'om, .da se' 'p ri dobe ,·tla za poljedelsko. konom prepovedana paša koz j 

. 'obdelovanje drobnih živali sploh· na četrtini p( 
vršine vs8Jkega p.od.rcičja,· in sicer 2 

dobo, ,10 let. 
'Otok je bil v velikem delu maJ.aričen. Dandanes je malarija za-t:rU 
Vse kaže, da so malarija na eni strani 'ter velik prirastek· (od 1881 d 

-1946. se je povečalo' številio prebivalstva za 21'7, %) in osvobodilna gibanj 
v' Bvetu na, drugi strani vplivali, da so se lotile kolonialne oblasti meli< 
racijskih, del. Delo uprave otoka se razvija od 1. 1935. v smeri zavarovanj 
'taI p.r~ eroziJO m. za ~veča.nje njihove proizvodne sposobnosti. Ta· prizad~ 
vanja imajo P-D'zitiven :uspeh. Za večjo rodovitnost se zemlja na.ma:ka. P( 
trebne količine, vede dobivajo s kopanjem vodnjakov in s snovanjem retel 

. zijsJrih bran, od- ,koder oo odvajat voda na polja pe. odprtih prekopih. 
V tem pogledu so nam pokazali. zelo zanimiva dela. V Atheliji s 

. vgradili v neprqrp"tlStni sloj hudourniškega korita, napolInjenega s prod on 
podzeIn:ino brano z galerijo. Voda, tekača pod prodorn, se lovi v galerij 
:ln odvaja- -v studenec, od' koder se razpošilja Za namakanje. 

V borbi proti eroziji r-odo:vitne zemlje grad:ljo, velike .zbirne rezervoar} 
kakor n. pr.' v predelu Kanli Koy.- Z zemeljskim nasirpom," visokim 6 m. ] 
so ga napravili s »katerpilerjem« (catterpi1ler) in ježastJiro; valj em, e 
pregradili dolino in ustvarili tako retenzijs~ prostor za 1,800.000 m 3 vod. 

'-Tu se zbira padavinska voda ob močnem deževju. in se polagom 
-spušča v vodotok. Namen tega re-
_ :zervoarJa je; da prepreči prenaglo 
odtekanje vO;de in s tem razdiranje 
obale in. oloolnega zemljišča. Isti 
Il amen imajo tudi nasipi po poboč
jih, visoki 0,5'---0,7 m, imenovani 
».oontour banks(, ki poteka.j.o vzpo-
redno s ·slojnica.m.i (Slika i.) 

Padivinska voda Se zadržuj'c 
-.za temi nasipi in počasi pronica \r 
tla. Od - tega :izvdra dvojna korist: 
uničuje se kinetična sila vode in -Slik~ 3. 
tako preprečuj~ erozijru, istočasno 
-pa se ustvarja v.eeja rezerVa pod- Sestoj bODa Pinus hulcpensis v gozc 

:.zemne vode, izredno važna za dobo Pa;phos. PodstE)ji1ega sloja ni 

_16 



a 

o 
lj 

O 

> 
" 
~i 

O 

a 

u 

Slika 4. 

poletne suše. 'z nasiJpi se izgubi oko 
3 % obdelovalne površine; dejansko 
pa to ne pomeni nobene ,iQ;gube na 
gospodarski ·pomini, ker se zasa· 
jajo te površine s sadnlm drevjem. 

Nadaljnji ukrep proti eroziji 
pomeni napravljanje teras, katerih 
strme stranice se 'utrjujejo z zidovi 
iz kamenja ali zemlje. 

Na gozdnih terenih se . borijo 
proti. degredadji s prepovedjo paše, 

Sadi tev na pgradone« .na p.ogorišču z zaščito pred požari, s pogOzdC1l':' 
Lithari vanj em ter s pravilnim gojenjem 

in i.zko~aDjem gozdov. 
Preden .,govorimO o teh gozdM'Skih ukrepih, se hočemo na kratko 

seznaniti z · gozdpvi in go.r.darsko slUžbo l1J8, Cipru. 

Glavni gozdni masivi imajo samo v svojem centralnem. delu lepe 
sestoje, medtem ko so ostali predeli bolj a.li; manj opus toš eni. To so visck.i 
gozdovi iglavcev in listavcev .. Od iglavcev uspeva Pinus halepensds, ki za
VZElDla lege do 1350 ro nadmorske višine (v Dalmaciji dosega le. 500 m· 
n_adm.m~ke višine) . (Slika 3.) 

Pinus laricio se pojavljl3.. šele ' v vJ'šiiri nad. 1200 m (na našem ktasu 
l~d 350 ·ro). Cedrus breviflora (ciprska cedra) raste do nadmorske višine 
900 fi in prenaša tudi sneg. Juniperus foetidi.ssima uspeva najve.č da 
1200 m nad morjem. Pinus pilnea (pinija) je bila uvedena na Ciper že pred 
v'eč stol~tji, toda ne more se prirodno uveljaviti. Najdemo jo v kulturah 
v nižjili lega::h. 

Od 'listavcev uSpevajo: Platanu.s orientalls, :ki raste v vlažnih kotlinah 
m ob vodnih tokovih. - U1mus orientalis u.speva pod enakimi pogoji kakor 
platana. - Eucalyptus (rostrata, tereticornis, g.crmphocepha1.a idr.) je 
tl1ja drev~na vrsta,_ omejena na saditev v nižjih terenih. . 

Razen imenov.anih vrst uspevajo v gozdovih Cipra .vrste manjših 
4;imenzij, ki se upora;bljajo v glavnem kot kurivo: QuerC1l.S alnifolia, Quercus 
c9Ccifera, Arbutus alldrachne, Pistacia terebinthus, Acer obtusifo1ium, Ce
ratonia si1iqua, 01ea europaea. Te 
vrste najdemo v sestojih v različ
nem količinskem raz:merju· in -imajo 
-različno boniteto. 

Veeina gozdnih kompleksov ima 
28.m3t 0,6-:0,7. Značil'en je pojav, 
aa. znatne gozdne površine sploh 

-nimajo p0dstojnega sestaja. Pone
koo.: se· javlja· ·' v' poostojnero sloju 
ea.lyeotomeinfesta, -le- mestoma -v 
kotlinah ' najdemo podrastje. 
'!I ~ 0- . Celi kompleksi gozdnili tal so _ 
pa~m opustošeni- in. se. -lnQrajG 
tUn~tti0 pog6Zdovati. - V:irok. temu -

Slika 5. 
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sta.pju je v zgodovinskem razvoju gospodarskih odn0sov, ki ~S0 sJ.oneli m 
živinoreji po.Inomadskega Upa: Ta način živinoreje zahteva velike površim 
in slom na uničev1a:Ilju gozdov z ognjem, kajti živinorejci paradi iskanj~ 
boljše paše požigajo gQzd, nakar Se bujneje razzviji travna. ruš:a. Temt 
n:a#nu uničev'a.J1.ja gozdov na Cipru ·s.o se p~druževale še n.ezakol1l:te Sečnje 
Velikia o-pustOŠenja · gozdov so se pomnožila·, ko je koloniaJna uprava prei 
60 leti skuš3Ja preprečiti gozdno pašo. Pastirji so odgovarjalI na te ukrepE 
s požig anjem gozda. Ta horba je trajala desetletja in so bile pri tem ~. 
.čene ogromne gozdne površ'ine. Z'a,radi pravilnega gospodarjenja z gozdoV: 
so organizirali go·zdarsko službo. Ustanovljena je bila direkcija s šestim 
gozdnimi lLPTavami, ki miaju potrebno število logarij. Gozdne uprave im.ajc 
redno svoj sedež v gozdu, a sE'-deži logarij SO po n:aseljrih. Gozdne uprav~ 
v9dijo akadem.sko izobraženi stroikovnjaki. Logarija ima logarja z €.Iro· 
letnim tečajem in gozda~ko gardo, ki jo seStav~jla stalen kade-,. delavce, 
z.a gojitvena dela, ,ki opravljajo tudi del čuvajske službe. 

Gozdovi so odprti s cestami, katerih mnoge so zgradili med drugx 
. svetovno vojno 2aradi l,ažje in pr:=t;vi.'lnejše eksploatacije. Vsaka gozdn~ 
uprava ima telefonsko zve.zo z gozdars'ko direkcijo, z O;pa.zovalnimi stolpi: 
IJOgarijami itd .. kar O'ffipgoča hitro in uspešno kontrolo nad požaIj in osta· 
li.mj deli. 

Med vojno 'So v velikem obsegu ~koriščaJi gozdove, Sedaj Se izkori· 
ščajo samo oni gozdni predeli, kjer je .izkoriščanje možno brez .škode 
Gozdna direkcija ima. svojo žago za predelavo lesa. 

Ena osnovnih nalog gozdnega gospodarstva jej da se obnovi lU o hran: 
gozdna odeja zaradi zaščite tal pred erozijo ter da se omogoči. in doseže 
mruksUnalna zaloga padavinske vode za;. potrebe v 'pomladi in poletju. Ta 
temeljna .naloga je . kažipot gozdnega gospodarstva na Cipru. Do izra7.Jl 
prihalja pri obno·vi gozdne vegetacije na opustošenih ,površinah s pogOq;d,o· 

. vanj em. Veliko 'napora vlagajo, da bi :o.pustoše-ni tereni čimprej ozeleneli 
Metoda dela pri .pogozdovanju pobočij, uničenih po eroziji, je gradite'f 
teras po slojnicah, lmr imenujejo Francozi »terrassement a contour«, Ita· 

. lijalli pa sadnja na ),\gradone«. To je pravzaprav italijanska metod'a, Id 
obstoja v gradnji vrste te.t'1a.s po slojntcan, to je vod()ravn(), kakor je te 
vidno na slikah 4 in 5. -

Projektiranje ·gradonov je -odvisno od obliloovitosti terena. Širina gra~ 
donov, njjhova o.ddaljenost, nagib idr. so odvisni o.d strmine pobočja, vrste 
terena, eks:ploatacije; koLičine letnih. .padavin itd. Med gradom se sejE 
navadne v. polno ~e bora Pinus halepensis in drugih vrst. V posameznil 
primetih se saditev modifi~~~ _Prednost saditve v g-rado~e j.eJ da teraSE 
zaclrž.ujejo in vPijajo padavin.sko vodo J s čimer se ' .povečuje vlaga in & 

ustv~jajo zaloge vode za sušno dobo. Gradom preprečujejo .površinsko 
ootek·a.nje vode in s tem tudi odnašanje zemlje. Na taJk način so pogOzdili 
.~e~e. površine 9Pustošen~g~ ... zemJjiAča.·, Na enem .samem !kompleksu sm< 
yid~ 'preko 2000 hoa površiJie, . pogozdene~J·p~, ,~~j I?~odi. Mislim, da bi S6 

mog& ' t.ak...na.čin -pogozdovanja uporabiti ·'r Makedoniji. 
• . · 1 

Nadaljnje sredstvo za zaščito tal, je borha proti požaru. O vzroki! 
~ smo govorili prej. Da. bi 1;>reprečili požare, so 2gradili: vrsto opazo.. 
v~nih stolpov ' in OIpazovalnic, ki so ,povermni s telefonom. N'a vsaki epar 



zov.alnici je gozdna karta in di:optJi:čno ravnilo. Z opazovalnice se ugotavlja 
smer požara in se telefonsko' javlja gozdni upravi, ki na podlagi dobljenih 
podakk.ov z metodo presekov vnaprej ugotavlja kraj požara. S , hitrim ugo
tavljanjem kraja ,p:o,žarta. in z dobro organizacijo pro.tipoiarne službe se je 
posrečilo v zadnjih desetih letih skrčiti gozdne požare. na minimum. 

Razen opisanega so videli odposlanci vrsto koristnih podrobnosti, ki 
jih v tem :poročilu ,ne bomo obra~av:a~L , 

Ob s·klepu naglašamo, da je udeležba na takšnih konferenCah zelo ko.,. 
ristna, ker se udeležencem odpirajo, novi pogledi' in ker dobivajo pobude 
za, uponi.ho pndobnih metod v .lastni domovini Z'ato je potrebno, da se 
sta;rejšim strokovnjakom omogo~či od časa do časa krajše bivanje v tujini. 
Mlajšim strokovnjakom naj se omogoei daljše bivanje :in speciulizcija V

. tujini, ker' bi bilo tJ, v velik,o kori$'t socialistični .izgradnji naše domovine. 

IZVADAK 

o r a cl ti k (') n f e 'r ene lo jez ~ z a š t i It. u z e m -1 j i š t a' 11 a Cip r II 

Autor kratko opi.suje rad konfcreJTIcije F. A . O., koja je 'odriana Q-{1 26. IV. 
do 4. V. 1950. na Cipru. 

PJ,"ik~ža:lli su glavni problemi polj.opri:vrede i šuma.rstva na ostrvu Cipru i
dat je pregle-d srestava LI bo,rbi Jpro-tiv erozije zemljšta. ' 

-Autor opisuje najVil7.nije šumsk'e objeJk·te -koje su l1česnici konfe:rencije 
iTriali priliku, da vide. 

R:f:SUME 

A na.rrative report of the l:lctivities of the F. A. O. nleetin.g held from. 
April 26th tili May 41h 1950 at Cyp.rus ,i~ given. 

Es-scntia'l problems uf agr:culturc and fores.try on the usland 'of Cy'prus are 
exposed, and a s'urvey ~s given on the measures and ta.ctics employed in the 
'ba:t!tle against soU crosion 

Eventual1y desc ri pbons I:ll"e given o.f importn.nt forests and objects CO il

nect~d, shown to th.e membel"s of the meenng. 

cU . 

'v si q,o.!Z40".i SO "~menjeni 
splošnim Acvtistim 
ti«J,s.Ae sAupnosti 

(Iz 2akona () go~dovih) 
); 
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o NASADIH SlTKE (pICFJA SITCHENSJS) 
V SLOVENJI 

Ing. Janko Ur ba 5 (~ribor)· 

Državno gozdno p,osestvo »Škr}:>50VO« v gozdnem kraju .in istoimenski 
katastrski občini Rdeči. breg, v ol>m<>čju KLO St. Lovrenc na Pohorju, je 
zooimivo po svojih eksotah. Sedaj inia tam Gozdarski institut Slovenije 
syojo pomožno raziskova'lno postajo Rdeči breg. Eksote je začel saditj 
okrog leta 18BO takratru poses~ dr. Glančnik, odv~tnik v MaIi:boru, ~ 
~dikaroi, ki jiJl:L je dobil iz inozemstva. Eksote ~o ,bile sajene po&amezno ~ 
gozdu aK ob robu' go~da'. Njegov sin je zadnja desetletja nadaljeval na· 
sadbe nekaterih eksot deloma s semenjem in sadikami lastne proizvodnje. 
Tako je zasadil 1. 1911. v bližini SkrbSovega doma v nadmorski višini 86~ 
do 880 m okroglo 2400 m 2 praznin na njivskem zemljišču par.c. 1250 s sitko 
Nasad j~ ·bil napravljen z dveletnimi sadJk ami , ki jih je bu naročil i1 
velikili .. gozdnih drevesnic v Halstenbecku na Holsteinskem,. 

GOzdno posestvo »Škrbs'.ovo« l'eži na severnem in južnem po~čju gor· 
skega grebena Rdeči breg, ~1 se raZteza v dolžini pribl~o 9 km vzporedne 
z reko ' Dravo v vz-hodn.o-zahodni smeri od Fuš~avskega jarka do izli~G 
poroka Velka v Dravo. Najvišja vzpetina je na zahodnem 'koncu tega gi'e
bena nad gorsko cerkv~co Sv. Ignacija (913 m). Lep je razgled S teg~ 

grebena na nepretrgane gOMove severnega pobočja Pohorja od Velk~ 
l).ope (1~4:2 ru) tja do ~i~ertovega .vrha (1345 m). 

Rdeči breg leči od Bohorja nizko hribovje ob razvodju potokov Ra 
doljne in Velke. Po svoji geološki sestavini sp~da Rdeči breg k severne 
0d Drave ' ležečemu Kozjaku. 'Temeljno hribino tvorijo trijadni werfensk 
skladi rdečeglinastega, peščenega škriljevca. 

Nastanek sitk1nega nasada na škrbsovem je pripisovati lizredn.iIr 
uspehom, ld. se jih dosegli B 'to eksoto v Angliji i~ N emčiji Domovin~ 
sit.ke je zapadna 'Severna Amerika od Aljaske do Kalifornije med 40 
in 57. vzpored.nilČoID/ kjer sega do 2000 ro nadmerske višine_ Leta 1831 
je bila prenesena v Evrope. Po dosedanjih izkustvih ima v Evropi gojen~ 
sitka na ustre.mib položajih ve1i,k debelinski in viAinski prirastek ter v tell,1 
kakor tudi glede kakovooti lesa nadkr~ljuje našo smreko. Gl~e na to ii· 
redno gospodar'sko vrednost zavzema ta tujka izmed' vseh inoZem.skil 
smrek prvo mesto. ., 

Sitka zahteva obilo zračne vlage. V toplejših nižjih legah bukovjf 
prenaša mnogo- talne mQ krote , ne uspeva pa n?- ·stalno močviryih tleh. v 
nd.žjih hladn.~jših legah smrekovja. jLbolj ugajajo suha tla. Najboljšo ras1 
ima na svežih humozni4 tleh s prepustno t~eljno 'podlago. 'Sitka ne pre
naša ostrega celinskega podnebJa. Nasadi na odprtih velikih goljavah s( 
propadli. Sit1dne Bajenk~ &0 . zero ohčutljive za ,pow mraz.' V takih legar 
je saditi sittko v ~čiti redke' Rredirulture. Sitka raste od 3. leta napre; 

-,hitreje kakor· smreka. Zato'-jeo ··l!Pip()rOčl~ivar·z[l, .. s~l.n:ievanje -nasadov it 
naravnih pomladkov. Zmerno stransko obsenčenje ji ne' škoduje, kot iz· 



r,azito ~ svetlobno drevo ~a -ni <!,ovolj ·pdporna p~oti zase~e?ju <1.~goraj.. 
N prostem in v mladosti gre slstka ,močno v veJe. Zato JO Je sadIti , gosto~ 
~jiI največ 1 m. Tudi p9:Z1le~e je ohraniti popoln sklep . krošenj. 

v podnebje na ,šbrbsovem je razm~om.a milo. Srednja letna. toplota Je 
7.50 do 8.50 C. Na južnem pobočju sega kostanjevo območje rjo grebena 
(880 m). Dom~i k~tanj in ~jegovi cepljen~i_ (maro~i). us?~vajo no~~o 
in sad tudi dozori. Jablane ul hruške rode red·no ul daJeJO lepo : razvtto 

Sitkill sestoJ Illil' ~krbsovem (Rdeči bre~). Drevo št. 268. na:kater~a pisec kaže 
~ , merilom, ima ' pr:i starpst.j 39. l ~t, prsni premer 42 cm . 

s~dje. Padavine so :iste k.a~or v srednjili legah. Pohorja, t. j. letno 900· 
do 1100 mm. obilna zračna vlaga prihaja od globoko med strmimi Po\?OČj-i 
Rdečega brega. in KQZj~ ~ezane reke Drave. " '. - . 
IL ,Iz naverlenih pO~tk9v slePi, da SO na škrbsovem dani vsi pogoji za . 
uspešeil razvoj sitke, Za nasad izbr~i pro,stOl' je bil takrat 'odprt ; proti 
vzhQdu in· jugu, da je imela kultur..a p.olno svetlobo in le od zahoda, kj~r 
je stal redek, srednje 'star sestojiglavcev,- nel,raj stranske sence.: Tla BO 

na lahko, t . j. l~o ali 21.3 % nagnjena proti severu. Ni pa hllQ; dobrq, da 
je bil nasad izveden na golem njivskem · z~mljišču. Sitka je . . imela prvih 
10 let izreden višinski prirastek dO .1 ro in čez, je pa nat0 zaradi p0manj
kanja tafue vl~ge več let hirala in zastavila p0n~vno krepko rast šele. 
ko' -so se tla z odpadiim igličevjem izboljšala. Pod ste1jno plastjo nastali 
humus jeT v poletni vrQč.ini. o~iral iZh1~pevanje . vode in tako , i;>hranjal za. 
T1SPešno ' rast sitke nujno potrebno vlago. Srednje globoko svežo. ilovico t 
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pomešano .z . drobci temeljne hribine; , pokriva danes debela pJast slab 
razkroj~nih 'igI~c .. 

Oblika debla '3'C:-letne sitke na škrbso;vem je podobna smreki. Znači1r 
za sitko so n~kateri bio,loški pojavi. Ravna, polnoJesna, debla v ·krošnja 
sklenjeneg~ sestoja obdajaJo/ do 'tla visoko v0doraVno navzven S'trleče, ,Ž 

lave suhe veje, ki jih je treba' pravočasno oklestiti, če hočemo dobiti čisb 
tehnično popolna debla. 

Sit;kina. kultura na Škrb~,~ 
'vem, st.ara 15 let, Posnet() 
je' iz l. 1926. (KLiše Gozdal 
skc in lesnoi11d:ust.rijske sek 
cije DIT 7a L. R. Hrvatske 

Luh sitke je ta~ek, rdečerjav. Na S.UŠicl, dolg;~ 20,7 In, S prsnim p~~ 
lY.1erom 29 Cm; ki je bila posekana polet! 1948, je zavzemal lub 6% debl{ 
vine. Kakor hitIe;> deblo odebeli,' se po'J"avljajo na lubu spodaj goste, 1l~ 
vzgor bol,j redke velike, navzdol odprte, zaokrožen'e lubne luske. ki seg~J 
p.a d$eh~jših deblih do 8 m visok0 in s,e lahko odločijo od luba. ' l ' ! 

Iz Ši~inega -debla 'poganj,ajo posamezni krat1ri, z zelenimi .igIicarr 
obd.anipog,anjki, ki s{) na obrobnem. drevju z večjo svetlobO' bolj pogos'Q: 
ter dO' 10 CDl dolgi in čez. in rastejo po več let, v notra:njosti sklenjeneg 
sestoja pa redki, ,kO'maj do- 3 cm dolgi in $e zaradi" poma.~jkanja svetlob 
kmalu, posuše, vendar pa ne 0ipadejo. . 

PQg1anjki vej so siv orum eni , iglice 15 do 20 nim dolge, 1 do 1 % IDI 

široke, bodeče, na gornji strani svetlozelene, na obeh straneh srednje žil 
moorosivO' . ~rO'gaste, na spodnji strani temnozelene, 'Iglice poganjkov sPO{ 
njih vej so na svetlobni !strani gosteje, iglice gornjih vej enakO'merno kro 
in krog rn'zvrščene. 
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preti sitltini češarki Vise kakor sm:rekovi navzdol, so 5~/2 do 9 am 
-dolgi, 21j2 cm debeli, valjaste oblike, bledordeče barve ter odpadejo celi 
konec prve zime, ko je seme ,odletelo.. ~e 'odprti češarki i~ leta 1948. SO bili 
:konec Januarja 1949. še na drevju. Plodn~ luske so dc 7 mm dqlge, suli
tasta priostrene, olesenele krovne lu.ske .pa 18 mm dolge, podolgovate, 
gI ad.korobl'l,e, zgoraj malo zarezan'e. Seme.z 8 mm dolgim k ril cem je 
-dr(}bno, dc 3 man d<;>lgc ~ pokrito s plodno lusko. Krilce se rado loči od 
';Semena. 

Leta 1946,: je _ sitka na škrbsovem močno obrodila. Erecej češarkov 
je bilo na posameznih dreve..cUh tudi v letu 1948. Kaljiv.ost semena doslej 
še ni bila preizkušena. V b1iiži.ni sitkinega sestaja ni opaža.ti nobenega na-
--ravnega , pom1adka si~ke. -

Sitld..n sestoj" na ~krbsovem s površino 0,24 ha meji na jugu- na ozko 
praznino in dalje na mešan sestoj' macesna in smreke, star do. -60 let, na 
-vzhodu pa na 14 ni visok obrobni pas 31etn'e Lawson-ove pa ciprese , na 
zahodu na mešan prebir,a-lni sestoj smreke in jelke, na. Sf}veru pa sega do 
TOba POIbočja, kil strow pada, proti Dravi .... obraslega s .prebira1nim ,gozdom 
:smreke, jelke in niacesna. 

Sestoj, izmerjen 26. ~vgusta ~948, izkazuje 379 sitk, 52 macesnov, 
19 LawSonovih pacipres, 2 smrelk.i Jn 1 jelko. Sitki ;primešane drevesne 
-vrste stoje, večidel v skupini sredi zahodne polovice sitk,m~ga sestoja. Od 
:skupne površine zavzem~ ,sitka okroglo 1900 m~ ali 79%, na' .primesi pa 
odpade 500.m2 ali 21%. Macesen uspešno tekmuje s sitko v debelinski iD 
višia1ski rasti, medtem .ko enako stara pacipresa daleč zaostaja posebno v 
debelini. Primesi niso neugodno vplivale na r.a.,zvoj sitke. ' 

Vsa' drevesa so 'bila izmerjena v ,prsni višini in označena na ju.ž.ni 
strani debla z vodoravn0 mO<4'o' črto.- Izid merjenja; , je naveden v- slede
-čem izkazu. 

za sitko so debelinske stopnje razvrščene po debelinskih razredih, 
-drugovrstne primesi pa so izkruzane po vrsti in številu dreves v zadnjem 
-pred.e1ku. Ker n,i bilo ,na razpo1ago podrtih srednjiP- clreves, ki bi :omogočala 
z analizo 'debla tOčno ugotovitev teie~nine in priTastka, je bhla telesnina 
sitke izračWlana po znanem oo.razcu z upor.albo temeljnice, višine' in obli
.kbvneg,a števila srednjih dreves, višina ,pa izmerjena s hipS:ometrom. Za 
.oblikovno štev-ilo so vzete tablice za smreko (po Kunze-ju). Tako dDločena 
t~l~nina Je le približna, bo pa precej ustrezala dejanskemu stanju, 
kJa;kor to s1edi iz naslednjega pri~era. O priliki kI upiranja . je ležala ob 
rohu sestoja podrta in že v neenake dolžine razžagana, 20,7 ID dolga sitka, 
s' prsnim premerom 29 cm. Izmera je dala zlubom 0,67 plm, brez luba 

.-' 
,0,63 plm deblo,vllle. 

KJaikor 'za sitko, je 'bila do10čena teJ.esnina tudi .za primešana dT-ugo
"Vrstna drevesa. 

J{oličina lesa 37 -letnega sestoja z-naš~ po tem računu: 

Za. sitko na ,površini 0,19 ,ha 120,96 plm 
za primesi na površini , 0,05 ha. 30,69 " 
--------------------~------~-------------------skupaj- na povrsml ' 0,24 ha 151,65 plm 
kar bi~ daJo za 1 ha '\, . 631,85 plm. 
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Iz gornjega sledi pOvprečni letni prirastek VSega. sestoja: 
Za siUm na površini O,19 ,ha . 3,27 ,plIn 
za primesi na povmni O,Oq ha .~~ 

skUpaj n~ površini 0,,24' ha 
ali na, i ha 
Povprečni prirastek 36-1ebie sitke bi torej znašal 
za.1ha 

4;lQ pIro 
17,08 " 

1'"1,21 plm. 

Ta ,viso~ prirastek ni za sitko nič posebnega.. Po pc.ročilih iz severnI 
Nemčije je zp.ašal tekOCi prirastek mladih Bestojev Sitke v ug~ ra 
stiščnih razmerah do , 2~lj2 plm na 1 ha.' 

Kakovost lesa na škrbsovem odgojene Bitke še ni preizkušena. ' P. 
inozemskih, por<YČiJih i;ma -Sitka lahek, dragocen stavb~ les, nima striole, il 
zaostaja PP': kakovOsti le ' malo za lesom -dugI azije. 

Po' izjavi drvarjev, ki so leta 1946. pretrebiJi sitkin sestoj, je les ·zell 
trd. za-spravilo , drv: od Škrbsovega do Drave :uporabljene sitkihe vlački 
so bile le m.alo, s-mrekove pa popolnoma obru.šene. Prav tako so bile sitkini 
ostrvi trp~n~jše :in bolj ,el~tične kakor smrekove. Svež ~i,tki:n -les imI 
prijeten vonj ' po- jabolkih. Po barvi je sit.km. les sličen smrekovemu, . je ~ 
nek:'Oliko temnejŠi. - ' . 

V siJtk:nem sestoju na škrboovem ni bilo do danes ~nob~ne poškodbi 
po vplivih mrtv,_e narave. Iz tegoa se more sklepati, da se .odrasla sitka laž, 
obrani pogube PO viharjih, snegu, vročhJj kak6~ smreka. Le močna toč: 
more povzročiti škodo, ko kl.esti ·mlade poga.njke iP. odbije z vej iglice 
Poškodbe po živi naravi so po inozemskih poročilih na sitki približno isti 
kakor na smrekL Od ~ajedavih gliv se pqjavlja na kor~ninall borov. 
koreninska gliva (PQlyporus ' annosus) , mra.zna gliva (Armi1laria mellea) 
)la deblu borove. debelna gliva (Tra.metes pini), na kalčkih smreko va kalčn; 
silva (FuSoma parasiticum). 

Redke so poškodbe po divjam. Objedanje brstja ovirajo bodeče igliC'e 
obgrlianje luba p.o jelenjadi pa goste veje, lubne luske- in bodeči poganjW 
Ze~o pa je _ sitka izpostaVljena obdrgnjenju po jelenu in srnjaku. Mladi 
kUltur~ je zato treba primerno .yisoko z3.k.0ličitj. ali -ograditi ' -

. :pog~tej~ _S.D fjiZiol~e , poškodbe 'po zalubnilOli: Avgusta 1,948 0:1 
robu 'g0Zda stoječa sušica je bila napadena;, 'po os.e~bnem macesnov.en 
lubadarju (Ips amitinus) t malem smrekovem lubadarju (Pltyophthorui 
microgra!phus), četverookem smrekovem liča~ju (Polygra.phUs polygra 
p~U$). Sitlcini škodljivcl -so prišli najbrž iz sOsednjega sestoja, kjer so bUl 
kvršene ,sečnje; 

V SloveruJi so Bitko doslej malo gojili V ' izkazu so navedeni po stanji 
iz leta 1926. nl;l.jvažnejši objekti, Iri so bili vsi posajeni s s1rtko 'Ij letih 1901 
do 1911. Poleg teh ob g02dnih poteh ali po grajskih parlcih posajene po 
samezne sitke ne -n'udijo zažele,nih podatkov () gozdnokulturni vrednost 
te eksote. Le v enem ~ primeru so bjJe sadike odgojene doma v gozdn 
drevesnici (Ravne). Vsi ostali nasadi so bili, kakor na. Škrbsovem, izve 
deni S sad.jJ{ami inozem:sk~ga izvora. ' ' 

Po porc-čilih takratnih gozdni:h uprav je si~ v začetku hitro rastla ~ 
YJšino, njen -p0znejši razvoj pa je bil enak razvoju pri· srnrek:i. Temu jI 
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Sltka na; Akrbso\'em po sta.nju dne .26. avgusta. 1948. 

~ PO!Hlmeozno Skuono Srednjega drev~sa ~ 
lo Cololoa o"rugovrstno:. _E 

;;; ~ I te~ .. IJ- I tele-~ c!) 

. . 1 t.m,lj- tewplj-
ID 

tele- drevje en ... 
kos eN' BoiDa '- po .k:S ~_ Diell ~; :~ ln,,, suiua " o.. 

~~-I 
_ ._- -

I' m ! m~ !lJ S m~ m~ kos 

1 -.0050 

I I 

1 

1 pacip. b ) 

9 7 -.0448 

-.0064 1-.0129 '10 1 -.0079 9, .0577 121 9 -~887 2 pacip~ 

11 14 -,13;JO 
1 

I 

I 

I paplc. 
12 19 -.2147 \ 

I 

' pacip .. 1 mac. 
13 ,24 ~ ,3 ~92 

I 2 pacip .• t maci . 
14 2_4 ' 1-·36~6 

161 13.1i i ~.~39 j -.1210 
2, pacip .. l mac: , 

1!) 28 . -.49;;fi lO9 1'.1'821 138347 2 pacip. 2 mac ~ 
16 I " 

I 
23 .,..,.......462B I 2 D8Cip, 3 mac: . 

17 ~5 -,567fJ 
, 

.1 pacip .• 2,m3c. 
18 24 I I- I paclQ ... 1 mae,, : -'- .6096 

1191 
I srn'. ' 

]9 15 1-.4200, 
1~ 1 L8 1 1 - 257 '-2489'[ 

1 mac, 
20 , ;t2 1.00 ~8 3!m02 297336 2 o8cip .• 5 'mac: ' 

, 
I I 1 2,1 13 - ' ·4498 1 pacip," maci ' 

22- 28 1.06Hl 

1 
5 mac ,'1 smr : ', 

23 13 -4B95 I o1ciP', 2 mat., 1 jP: 

24 19 I ,858~ 
20 123 .. 2 1,-.0423] 

~ mac. 
25 21 . 1.03 11 94- 3.8432 - .4492 40.8125 t mac. 

10 " 

I I 
1 

26 - .5310 1 4- mac. 
27 6 -,'3438 i ~ 2 mac. 
28 5' , .3080 

1 
2 m :. c i ' 

29 6 - .3966 
361 22157 \21 27.9 j -.0611 

1 mac. 
30 9 - .6ii63 - .fJ77f> 24.!l682 2 m;lC 

I I r i 31 B -,2265 
I i I 

ii mac. 

32 1 -.0804' 2 mEC, 

33 1 - .0855 l i l 2 roac, 
34- 1 ' -,0908 I I 

35 B - 2086 P -,6918 2? 1 ~3~1-.(l8~f\ -,9856 7.974!1 

36 1 ! - .1018 I 1 
-

37 I 

38 1 -,118-1 1 mac. 

39 
40 2 -,2)52 22 34.1) -.09~5 1,0/79 2,4~O9 

42 1 1-1-.1385 1 ~ 1- .18s51- 23142-1-.1'85 1 1 mac. 
43 16R'>8 16628 

Skupaj Sltka 379111.7644118119.' 1-.. 0314 1- li 19} 1120 95;,9 . 
J.>rime..;j 74 29254 18 21 ' . -0':156 - .4147 306887 

... 
\453114 6898[1811 ~ 7 ! - .03051 ,~3451151.6~461 Skupaj 
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'bilo predvsem krivo nepravilno izbrano rastišče. , StH-Ino mOCVIrDa tla ( 
~once) tudi v !lllifžinskih legah sitki prav tako ne ug1.ajajo kakor su: 
:apn.ena tla z nezadostno talno mokroto in ' zračno vlago. (Ravne). Tudi 
bila leta 1926. razvojna doba 15- do 25-letne sitke šc prekratka za konč 

:«eno njene gospodarske vrednosti . 
Dosedanji količinski in kakovostni razvoj sitke na Bkrbsovem kai 

; da pomeni ta. eksota v primer~h talnih ili .podnebnih, po}oža.jili vsega UIJ 
"števanja;. vredno gospodarsko pridobitev in kulturno spopolnitev za pr 
dukcijo naših gozdov važnih do-mačih drevesnih vrst. 

, N ooadi sit k e v Sloveniji po' stanju 1926 

Ravnik 
pn PI8.llIU1 
odd. 15 

Op,is l2'led\:! na naS!tanek, izvar sadik, šte.vilno-st 
. in ra,z.voj si-tke 

Letlt 1911. v nadmors.ki v;š:ni 880 ID nasad 30(10 sitk v 
večji čisti skupjni ,na golih 'nJivskih tleh in .posamez v 
gozdu med $-mrcko. Sadike doba.v1jcne od tlVordke Hcins 
sin v Halstcnb-oku na H olsteinsk ern. Nasad v sku'pini 
je imel hi,tro začetno višinsk;o ras·t, let<no do 1 lTI ln čez 
in, leta 1926. p'rs:ni premer 8 do 11 cm. Nasad v ~oz,di..1 
mcd smreko je ,p,ro:padeL 

Le,ta 1910. v nadmor3k1i višini 170 ro ,nas31d 800 si tk . Y 

č~sti skUtpin.i in 'posamez med dru~im drevjem 200 sa.dik 
v stalno mokri, nepre-pustni Hov:ci. Sadike iz lnozemstvu. 
Razvoj sit-ke slabši kakor S'm-reke. 

Leta 1908. nasad 1,5 ha s si.tko, do rwlovic~ meša.,)' s 
smretko; Y s'redn ic globoki, sveži, p'eš-čenj j.lo·v,ici, nckd,!j 
traivnik. Sad 'ke ·odgojenc doma, seme od .Jennewein-a 
v Jnomosttl. Razvoj sitke podoben . smrckl. 

VIctih 1901. do 1908. v na.dmorski višin.i .550 m nasaJ 
5000 do. 8000 sadik na površini 2;91 ha, ria yalovitem 
kraškem svetu, deloma posamez v gozdu in y p-arku 
~raščine HaosbeJ1!. V začetku hitm rast .. 

'1 --------------~----------------~------------------------------

OpiUlj,mo. se na cldauslre wete! 
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o POSTOPNI SEČNJI V BUK.o\rIH SESTO.Tlll~: 
Ing. I~:ja_ L 011" čar (Zagn!b) 

(Iz hrVaščine prevedel ing. Franjo Sgerm) 

Izkoriščanje visokih gozdov se vrši pri nas v glavnem tit.ko, da se 
'naravno pomlajujejo. To se doseže s postopno in prebiralno sečnjo. Sečnja 
."isoki;b. gozdo,v na ' golo. se čimbolj . omejuje zato, ker ima navadno za po
sledico potrebo wn.etnega pogozdovanja pogeke. Ge j.e postopna sečnji 
pravilna) je naravno pomlajevanje mnogo uspešnejše, ·ko,ristnejše in cenejše 
od umetnega. Pos'ebn:o važna je postopna sečnj2.! za pom];ajevanje bukve. 
Glede na veliko razširjenOst in v~nost bukve pri nas bomo v tej razpravi 
govorili o buko.~ sestojih, ki po večini niso bili . negovami ',in ,imajo z~to 
v glavnem neurejeno prebiramo ali naravno prebiral no ob1iiko. 

Glavni cilj postopne sečnje je, da' se zagotovi cim boljše nara;vno po
mlajevanje, Da pa se ta cilj doseže, je potrebno posvetiti sečnji posebno 
pa.žnjo. Literatura o tem predmetu je .sicer obsežna,. vendar pa. v praksi 
7..eJO .pogos·to vidimo reZultate, 'kil: ne zadovoljujejo. Temu sla;b~mu uspehu 
ali neuspehu je v mnogih primerih kriva šablonska uporaba določenega 
načina postopne sečnje ne glede ' na to, aJ.i ustreza r'astiščnem:u hi 8estojin
skemu tipu. 

Za boljše razumevanje st~a:ri je potrebno opisati tisti način postopne 
sečnje, ki je pri nas navaden v bukovih. sestojih. V praksi se razlikuje 
veči<n~ma le pripravljalna in pospravljalna sečnja;; le redkokdaj se' opravi 
med obema še ena sečnja. Pri pripravlJalni sečnji se ravna 'navadno tako, 
da se odk~je za. sečnj{) v prvi vrsti drevje tanjših dimenzij, to je pod
rastlo in potisnjeno drevje. Pri tem se pazi, da ostanejo za pospravljalno 
sečnjo enakomerno razporejena, zd.reva in močna drevesa kot semenjaJri., ki 
naj vso poV!'Šm0- zaSejejo z bukvico, V pripravljalni sečnji se .odstranijo 
tudi mnoga debelejša drevesa, "če -So nagnita, votla ali preveč vejnata. 
Pušča.ni. sem enj aki so v glaVlIlem najvišja drevesaJ v sestoju. 

V pog.odbenih -sečiščih je hilo s pripravljalno sečnjo· poseka.niUl okoli 
50% mase, ostanek pa prihranjen za pOSipravljalno sečnj.o. Če primerjamo 
n. opro podatke .pripravljalne in pospravljalne sečnje za oddelek 13· ln 15 
Državne gozdne uprave v Virovitici ~:Z leta; 1930, vidimo, da je bilo pri 
pripravljalni sečnji posekanih 47.3E>1 dreves .z m~ 39.605 mU in s posprav
ljalno sečnjo na isti površini 11.5.22 dreves z maso 39.722 m:!. Pri ena1ki 
masi je razlika. v številu dreves naravnost logromna; pri.pravlja.lna; sečnja 
je pobrala pretežno .števHo drev.es. te upošteV1a.JnO, da imajo starejši se
t:!toj.i nav.ax1no veliko število dreves nižjih debelinskih razredov, je za 
omenjeni način ;Popolno:r;na ra'zumljtva t.akO velika· razlika v številu dreves 
pri ,prilpravlja1ni in pospravljalni sečnji. Lahko bi re·kli, da se je začelo 
odkazovanje od najtanjših' dreves proti najdebelejšim in da so šele med 
debelimi .dreveSi pustili ~emenjakE', 

e P,riobčujemo v prevodu članek, kj je b-il obj.::liVljem v ;,Š.umarskcm l.i.s.tu«, 
ker menimo, da jc ·vpraš·anje, k,j ~a obravnava. tudi z·a naše s,lovensko g.ozdarstvo 
zelo važno, Opozarjamo Ila to. da moramo preneh~rt:i s čiščenji in redčenji v 
bukovJh sestojih, ki so ods.tranjevala ves p olm:i Ini ses-toj. 

Uredništvo. 



La.4ko bi se vprašali, kakšne razmere povzroča. takšn'a sečnja za s 
menjake, ali je novo stanje zanje ugodno a~ ne? 

S pripravljalno s$jo oziroma z na:glim 'posegom človeka V narav 
go.zd se iz osnove kvari njegovo nl9,ravno stanje. Od prejšnje rastlin s: 
zdnižbe ostanejo sarrro nekateri njeni sestavni deli, pravzapr<l.v posamezl 
drevesa, ki na spremenjene ·razmere niso pripravljena.' 

Razvoj dreves v tako razredčenem Sffitoju ri.ikakor ne ustr-e'~a noven 
s tanju. Težišče vsakega' posameznega drevesa je previsoko, zato ga. vet 

. pri .sorazmerno, sla~ -razVitih k0renin.ah lahlro prevrne. Skorja se lahJ 
okvari zaradi sončne pripeke. Ob suši. se zara9i, obilnega plevela p.oslah 
oskrbovanje vrhov irL višjih vej z vodo, 'kar poVZroča njihovo' sušenje. N 
raVllO se zaradi vsega. tl:ga zmanjŠa tudi šposobnost, teh dreves za sem 
nenje, .za.mdi česar ne morejo v pra:vi meri služiti . svoj emu namenu. ._ 

Navo 'stanje t0rej za semejnake ni primerno., ker je sprememba pr 
nagla, nepripravljena. Zato od teh· dreves ni takšnega uspeha kakor 1 
pričakujemo. Še več, posledice utegnejo biti' zelo slape, kaj'ti zaradi PO( 
ranja dre.vJa po vetru, kar se prav_ rado dogaja~ ~ .zara.dt omenjenel 
sJabljenja :semenjakov 'prihaj~ do tal mnogo več svetlobe. Celo tedaj, kad: 
redki semenja.ki dobro semenijo in seine tudi dobro kali, ·se pogosto izn 
nadimo, ko najdemo po 2-3 letih kom,~_j tu in tam kako mladico; Lep pl 
iaer za to je gozd Garjevica na področju Gozdne uprave VojnL križ" l;rj 
je po dveh letih, skoraj. popolnoma izginil dobro v~jen bukov pom).ade 
pod bukovimi semenja.k.i pa je ostal le pomI3.dek iz hrastovega želoda, . s 
jenega' pod motiko. Tudi v teh sestojih so v pnpravljalni sečnji ~orist 
okoli 50 % mase. Ta odstotek je bU po nekod· Večji, drugod manjiji. medte 
ko je bil reZl4·tat naravnega pomlajew!Uja pribU!Žno. isti, to j~' na velik 
površinah skoraj nikakršen. Posledica takega .stanja je bil,a:" da so se ID

rnle praznine umetno izpopolnjevati s sadikami in semenjem: Ker pa : 
imele te površine severno lego, se je moralo njihovo pogozdovanje izvrš. 
pretežno z bukovilimi ~<lika.mi Vidimo torej, da je bil cilj postopne -sečn 
v veliki meri zgrešen. - . 

Koristno je razmišljati, kaj je pravzaprav povzročilo tako slabo z 
sejruvanj~ sečne površine oziroma · propadanje bukovega pom1a~ .. 

Rekli .smo, da pridejo sem~jaki po pripravljalni sečnji' v n-enarav] 
i'azmere. Isto, velja za .tla, ki jih je - lahko se 'reče - stoletja varoy 

. pred son.cem strnjen sklep in so hill v njihovem humoznem Qelu naJbolj 
pogoji. za mikrofloro. Iz. navedenega primera se,. vidi: da je pripravljab 
sečnja pobrala več kakor štirikratno šteVilo dreves v primeri s- število 
dreves, ki so ostala· ~ posp:r.avljalno sečnjo. Po takih pripravljahllh sE'čnj~ 
prihaja redno do premočnega :osveUjenja, ki ima za posledico bujen 
obilen razvoj p l· e y ela. Pose'Qno nevarna je rob i. d, a · (Rubus. sp.), 
pl,'er.ašča vse predele, :r;l~jpog~teje jame in jarke, in jih v t.olikšni mE 
pokrije, da je onemogočena v~aka setev. ~.oj robidovja včasih ·neho 
pospešujemo, ko' v jamah in jarkih· .navadno močneje izsekujemo. To d 
lamo zato, ker je po jamah zasenčenje močnejše, pa tudi zato, k.er se bOI 

ta mesta laže ln obilneje. zJseja1a s semenjem ~e stoječega! drevja. P 
sledice ta.1clnega ravnanja so navadnQ neugodne, ker se sveže in najplo 
nejše površine na ta način . :slabo' p'omlade, ali pa ostanejo sploh nepoml 
jene; Kakor vidimo, se pri tem delu ne misli dovolj na }Jlevel, ki preras' 
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.humozne površine, kakor hitro so močneje osvetljene. Prav za.rn.di plevela 
je v takih Otko1nostih wnestn.a previdnost. Mo.čnej§e prlJpravl~alne 8eČnje 
bi se smele vršiti samo v letih bogatega semenskega obroda ali pa v pri
meru, ko se je pomladek že po ja.viJ , kar pa se doseže z osv:etljenjem od 
,st.rani . 

Sveže površine, ki jih je na gost~ zaraslo robidovje, se ne morejo po-
mladiti. Manj sveže površine" ki jih je pr~asel drug 'plevel, pa Be tudi 
težko ali pa sploh ne naplod.ijo; v kolikor pa so naplojenE:, se pomladek 

:slabo razvija in propada zaradi težke borbe s plevelom. V toplih južnih 
legah je segrevanje tal l ~emočno, če so semenjaki preredki, in tla se 
prehitro ia;suše, zlasti njinov gornji humozni sLoj. K izsuševadlju prispeva 
;gvoje tudi plevel. Na p'~inah, ki So manj izpostavljene soncu, močen 
plevel z odvzemanjem vlage ovira pravilel), l13JZvoj bukoV1ili ra,stiin. PomJa
~ek, ki se je pajavi1 pred pripravljalno .sečnjo in se razvil pred poj~voru 
plevela, obeta dober uspeh, ker ga zaradi dobre zakoreninjenosti plevel z 
<odvzemanj€i1l1 vode ne more ogrožati. Dejstvo, da imajo bukove klice plitve 
.koreninic~, razšhjene sa.nm v zgornji zemeljskri! plasti, je vzrok, da pr.9IP~de 
tudi 2-3 leta star bukov pomladek. Vrhnji taJl;li slo'j namreč poleti često 
·trpi na pomanjkanju vode, ki jo po,vrh še črpajo plevel in semenjakL Vemo, 
·dil. mrtev talci sloj ' (listje in dr.) preprečuje izhlapevanje talne. vode in 
.da se n~ nezapleveljenih tleh, p.od gostim sklepom semenjakov ohranja 
·dalje časa. ter tako posebno" sušni dobi ugodno vpliva n~ male rastlin ice , 
.medtem kose na zapleveljenih tleh "hitreje razkraja in .~.eva.nje talne 
vode In.aIIlj zadržuje. ' 

Iz naveq.enega sledi, da je močno .pojavljanje plevela ena najvažnejših 
.ovir za naravno poml~jevanje. Plevel .ovira seme, da ne -pride do· zemlje in 
,da se kalček'- ne zak0renini, aLi, pa rastlinici odvzame za življenje potreb.no 
vlago. Raz~n tega se v plevelu pogostoma r.a..zm.n0Žijo miši, ki žro seme in 
:uničujejo tudi večletne rastlinice, kadar jim primanjkuje hrane v semenju, 
to je ,p,roti kon~u zime. aji pomladi. Miši pogosto ~e obglodajo samo tanjših 

-rasllinic pri zemJji, temveč celo debelejša stebelca popolnom.a pregrizejo, 
. kar je pog~t pojav na veli1Q.h sečiščih, kjer so pogoji za razvoj .mlAje 

zalege zelo ugodni. Prlrodno j~, da so v tem pogledu odločilna posamezna 
. leta, ko so vremenski pogoji za. ra:zv.oj .miši posebno ugodni,. pa se vča.sjh 
:5 .polj preselijo v g~dove. V takih ,{)kolnostih celo dobro uspeli pomladek 
na manjših sečiščih pretrpi veliko škodo. 

V naslednjem hočemo opisati način postopne sečnjf<, ki omogoča., pod 
sicer enakimi' pogoji, boljši usp~h kakor pravkar. obravnavani' šablonski, 
.ki ne .upoštev.a dov:olJ naravnih pnojev rastišča in sestoj.a. · 

Iz povedamega sledi. da bi bilo potrebn.o postopnQ sečnjo' izvršiti tako, 
,da se plevelu :Q,e d{L možnost razvoja. za poj.avljajoči se pomladek je 
potre~a Ustrezna m..nožina svetlobe. Bukva, ° kateri govorimo, lahko 

·preD.aša -senco. V mladosti - v prvih letih - potrebuje zmerM svetlobo, 
.m-edtem 'ko jo utegn,e močna svetloba uničiti. Y~o, da ~ tla ob močnej
:šem. os:vetljenju bolj zaplev~lijo, kar more owati uspešnost na:ravnega, 
pomlajevanja. 'Po tiJ;rl takem je jasno, da smemo iti z. dovajanjem svetlobe 

'V gozd ·S3.n:tO do neke do..1očene meje, to je tiste,. pri kateri Be 2.aČl,1e plevel 
.indčneje razvijati. Pred to mejo so pogojt za :iasejavanje bukve še ugodn),:, 
:ka.' -l1jo pa . postajajo vse neui<>drieJši. '. Toda s tem še nismo jasno' · r~ll in 



označili, kje je meja, do katere la.hko gremo. Če se narilre~ oziramo na
plevel, bi mo-rali najpr~j op-raNiti pri·pravlja1no s~čnjo, nato pa čakati leto 
ali dve, da br videH, kiko deluje svetloba na tla oziroma kako tla reagi
rajo na pleveL To pa je nemogoče,ker se tedaj napaka ne bi dala v~č-. 
popraviti. Predvsem je bilo to nemogoče v sc.čiščih bivših pogodbenih pod
ročij, kjer so se vršile postopne sečnje redno v dveh fazah, pa tudi v vsel1 
drugih primerih, ko se opravlja.jo· sečnje je; katerega koli vzroka samo- ''''
dveh stopnjah. Te meje ne moremo vnap.rej točno določiti, ker je v raznih 
rastiščih in sestojinskih razmerah različna. Da pa je Tie prekoI'a;čimo, mo-o 
ramo za naše delo jzlmati vsekakor zanesljivej~~· p0t. 

V splošnem g.ovo,rlmO o močni q:lost.opn1 sečnji tedaj, ko pobere pri~ 
px'avljalna sečnja kako pol{wico mase ali pa več, ostala masa pa se PUŠČ;:l; 
~a pospravlj'a.lno :;ečnjo. Da pa velika intenziteta sečnje ne more biti kriva. 
vseh slabih posledic postopne sečnje v primeru navadne strukture starih 
sestoj ev, bomo vtideli Iz naslednjega prilnera. Zaradi pre~ostosti in lažjega 
razumevanja vzemimo 50% -no jakost, ki je v pi:ak8i najpogostejša. Isto
časno . vzemimo v obravnavo podatke primera Gozdne uprave Virovitka. 
To isto sečnjo bi bili lahko izvršili z ~to jako~tjo druga;~e, ,kakor se je ' 
dejansko iZvršila. OpitsaJn..i način, po katerem izl o-č uj emo· 'v glavnem drevesa)" 
začenši od lJJ8lj-tal1.jših do najdebelejših, more veljati za ono skrajnost, pri , 
kateri prihaja za priJpr.avljalno se·čnjo v ,poštev največje število dreves, 
pri čemer je lesna masa v glavnem .·enaka masi J'!a~meroma malega števila 
dreves v .pooprav-ljalni se"Čnji. Druga .skr~nost bi billa, če bi delali obratno" 
to "je,' če bi dobili 50 % mase 'v pripravljalni sečnji tako, da. bi začeli sekati 
najdebelejša drevesa. Ta drugi nači11 bi bU vsekakor naravnejši .• od prvega. 
Pri prvem načinu' prihajajo semenjaki in tla v popolnoma, nenaravne raz-' 
mere, medtem ' ko bi v drugem primeru delali v glavnem podobno kakOl' 
dela narava' sama. Narava na:mre.č gospodari tako, d:aJ izloča prvenstveno-
prestara drevesa jn takŠna, ki so višJa ter zato bolj izpostavljena rrumim 
vremenskim nezgodam', pbšča .pa drevje nižjih debe.linskih razredov, torej.' . 
<J glavrlem mlajša dr eyeS8J, 

Po pripravlja.InJ: sečnji, .pri kateri bi skušali dobiti lesno maso- samo z. 
l1ajdebelejšim drevjem, bi ostalo v sestoju drevje raznih višin .od najnižjih 
do najvišjih. Zato lahko rečemo, da bi z iZločanjem prvenstveno najmoč
nejših drev€S dobil 'ves sestoj nekoliko manjšo· povp~no' višino; . njegovo 
povprečno težišče bi se tako znižalo, kar bi napravilo sestoj odpornejši 
proti vetru. Pod krošnjami semenjakov, ki naj bi naplo.dili :površino, bi 
vsekakor--.v1a4aJe povsem · dru~'Čne r.azm.ere kakor v sečišču prvega eks~ 
tremnega tipa, ker bi podrasla in p.otlačena drevesa ščitila semenja)t:e pred, 
sončno pripeko. Tla bi bila takb bolje' 2aSenčena in .zaščit~ pred plevelom . . 
Klima v sestoju bi pretrpela. sorazmerno majhno sprememoo kljub temu: . 
pa bi prodiralo v sestoj dovolj svetlobe skozi odprtine, .ki bi nastale v 
sklepu ' kroše~j po i4geku de~lejših , . d::reves . .J1se to bi ' pOSpeševalo bukov ' 
pomladek. Do Wa:Z~ bi prišla pgsebno difuzna svetloba. Razpadanje hu~ 
musa bi · bilo pospešeno, pomlajevanje znatno olajšano. Pa je t~u re;;:' 
~o, se 'lahko prepričamo na šteVilnih pnimeTIh v · starejših sestojih, kjer 
'80 bila. posek.a.na. posame~a; debela .drevesa ali skupine ta.l9.h dreves, po>- . 
·§korl.ovs.nil:t po vetru ali ,Gem;. drugem, zaradi ~esar so nastale v sestoju'.c 
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manjše odprtine. Na takih mestih se vidi navadno lep bukov pomJadekJ kj-' 
po sv-ojem uspevanju razodeva, da mu takšne svetlobne ID talne razmere 'Ir 

sestoju posebn0' pri>jajo. ;! 

Z uporabo drugega načina pripravljaIne sečnje bi pri ' isti sečni jakosti 
izločili mnog-.o m.a.njše številO' dreves kakor pri prvem načinu pripravljalne 
sečnje. Toda tudi drugi način pripravljalne sečnje more postati šablonski in 
utegne hneti neugodne rezultate. Tak primer bi se pojavil tedaj, ko bi bili(} 
treba (po ,pogodbi) po določenem času izvršiti tudi pos.pravljalno sečnjo, 
pa nekatere sečne .površine zaradi pregostega sestoja ne bi bile pqmrl aj en e.· 
Vemo, da so razmere rastiBč.a in se.9.toja zelo različne. Zato morarrl:e raz
mere spoznati in .jim skušati prilagoditi svoje delo, ustvarJajoč v vsakem: 
delu sestoja takšne -pogoje, ki bodo za naravno pomlajevanje čim ugodnejši. 
... Ko smo spoznali oba ekst.remna načina pripravlj.alne sečnj~, so nam 

Zll!31Ile tudi -meje, v katerih se sme gibati postopna sečnja. Prvi .ekstrem. 
(pri sečnji se izločajo drevesa, začenši od tanjših k debelejšim) lahko 
mirno nznačdmo kot n'a j. nep r i ro; ern e j Š inačin .postopne sečnje jn 
ga zato lahkoO zavržemo. Drugi ekstrem (s pripravljalno sečnjo se izločajo· 

y glavnem najdebelejša drevesa), za katerega smoI rekli, da je naravnejši, 
je podoben delu v prebiralnem gozdu. Ker pa gre v našem primeru za sečnjo, 
pri kateri bodo vs~ drevesa izkoriščena v razmeroma kratkem časovnem 
razdobju, moram.o tudi ta drugi način modifioiirati. Zato v pripravljalni 
sečnji ne 1J.omo sekali samo najdebelejših dreves, .temveč ·razen njih tudi 
drevje-o~ta.lih debelinskih razredov, vse to pa s ciljem, da se omogoči či.m-
boljša pomladitev. Pri podrastlih in obvladamih drevesih se seveda ne bomo 
vedno ozirati. na njiho'Vb vzr-ast, temveč jih b'omn presojali po tem, koliko 
80 v sestoju . potrebna za zaščito semenjako;v in tal. Tako bomo puščali tu. 
in tam tudi drevesa slabše ~kovosti in : vzrasti, če imajo omenjeno važno 
zaščitno nalogo. V ta namen bomo puščati v sestoj.u tudi slabši .podrastek. 
Vsekakor bi bilo potrebno goste skupine podrastka in tanjših 'dreves v 
pripravljalni sečnji pr er edčiti. Redčenje podras·tka bi bilo umestnejše šele 
po poseku in po izdelav>i debelejših dre;ves, ko je vidna · škoda, ki je .nastala 
v podrastku pri podiranju in izdelavi dreves. Ta naknadna sečnja navadno 
ne zahteva posebnega dela in tudi ne posebnih stroškov. Od debelejših 
dreves bi posekali rua:jprej tista z velikimi napakami in okvarami, kakršne' 
so grniloba, večje votline, ogromne krošnje itd., in šele potem zdrava dre~ · 

vesa. Razume se, da je treba tudi pri tanjših debelinskih razredih upošte.
vati predvsem večjo ali manjšo de-fektnost. Posebno važno je, da se s pri_o 
puavlja.lJ,lo 'sečnjo odstranijo vsa drev€5a s plodišči bukove gobe, ker naglo 
propadajo (postanejo žrtve· vetra) in · navadno. ne -d0Č~jo 'pOdpravljalne 
sečnje, aJi pa so zaradi bele gnilobe neuporabna.. Če ~.o·bova plodišča niso 
vidna, spoznamo napade na drevesa PO vzd:olžnih razpokah, ki se -pojav--
ljajP navadno na najvrednejšem delu debla. . 

V kolikor ' najdemo v kakem. starejšem sestoju goste skupine ~ladili· 
dreves, 'ki -so dobr~ vzrasti, jih je tr~ba pustiti nedo~jene~·m.- jih dalje
gojiti s -- ponila:dkom, -ki ·se · bo na sosednjih površinah šele pOjavil. Z nji":· 
hoviln. izkoriščanjem bi dobili le YQ:anjv.re<ien material) pogozdovanje takšne. 
površine pa hi bilo otežkočeno in bi se marsikdaj razvil na njihovem mestu 
le sI8!b panjevec. ce pustimo' takšne skupine do konca nasle.dD.je.obhodnjE\ 
bodo tvorile vrednejši del novega -sestoja. NašLcilj nikakor ne sme bi~ g~ 
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jenje eno Ji čnI h sestojev . . Zato mora.mo ščititi t:..a.kAne drevesne sku
pine, ki bodo s svojo mlajšo o-kolioo v--nekaj letih zgrad,ile naravno harmo

_ nijo in dvigale vredn.ost novega sestoja. Niti goz<inoureditvellJi: oziri ne 
~ejo biti ovira za ustvarjanje raznoličnosti v zgradbi s~toja, 
. Tako izvedena postopna sečnja bo že na prvi poglect \ nudila d!,-ugačno 

. sliko od navad.ne errolične. Š3.lblonske sečnje, ·po kateri- ostajajo v sestoju 
samo semenjakffi. -Pri taki sečnji ostaja na pomiajevalni površLni razen se
menjakov še množica tanj'ših dreves, .ki vršijo. vlogo varovanja pomladka . 
. Potrebno 'lesno maso dobimo v prvj vrsti od mase debelih dreves, od tanjših 
,.pa se izlOča razmeroma majhen del, zaradi česar ostajajo med neposeka-' 
~ drevjem tudi drevesa tanjših dimenzij. Za tanko velja v glavnem 
drevje, ki še ru prav. sPQsobno 2m. semeruitev. 

V navedenem priri:leru š~blonske postopne sečmje je bilo s pp-pravljaI.P.o 
. sečnjo izločena ogromno števil{) dreves (4 i.361) , mnogo ve~je od števila 
dreves. posekanih s pospravItialno sečnjo (11.-522). Pri našem. načinu 
-sečnje bi ~ilo na; isti po:vršini ra.zmerje vsekakor p0lpolnoma ' drugačno. šte
vilo ~reves, puščenih za pospravljalno sečnj<)!. bi gotovo zna:t..nQ presegalo 
;-številp dreves, posekanih v pripravljalni sečnji, seveda s privzet.kO'm, da se 
pusti enaka lesna masa. ~ 

. V ta:ko .pazljivo izvršen.j. postopni sečnji) je na pretek svetlobe za razvoj 
.pomla.dka in za razkrajanje listja. Toda svetloba v tem primeru ni v tolild. 
.meri direktna -kakor pri šablonski Pripravljalni Sečnji, . temveč je bolj aH 
..manj difuzna- (razpršena) in kot taka za asimilacijo važnejša od direktne. 
Plev.el se y 'teh okoln08tih ne bo nili:je-r pojavil v tolikšruii meri, da 'l;>i bil 
nevaren pom1adku. V kolilwr bi se plevel kje \T. večji I;Il.eri pojaVV, bo z 
okrepitvijo zaščitnijl dreves postopoma z~eval in končno tupj izghill. V 
'tem primeru se nudi celo možnost, da plevel .zatremo, medtem ko- pri 
.š,ablol'lSk.i pripravljalni sečnji te možnosti v glavnem ni. Vsekakor se bodo 
pri .~š~m načinu sečnje pojavile ra.zm.ere,._ ki bc;>do bolj ~trezale zahte
-V~ sestoja kot celote; novonastalo stanje bo vsekakor bližje naravnem.u 
stanju gozda kakor pri šablonski pripravljalni sečnji. Ekstremni vplivi 
S()llca in plevel.a, ki so tako· pogosti v šablonskih postopnih sečnjah in ki v 
~jvečji mem preprečujejo . uspešno. pomlajevanje, SQ t~aj uQlaženi, pa 
'bo , zato tudi uspeh naravnf?ga ponila.jevanja ugodnejši. 

Pri dosedanjem obl'a;vnavanju smo imeli pred oČmi ~topno sečnjo v 
-dveh fazah. Pri tem smO' .poskušali dO'~ti, da. se more taka ~ja izvr
šiti na .;n~aV11ej.šiip. zato tudi };).oljši naO.iln, kak·olI' se to nava®o dogaja. 
~NaSprotno pa daje šablous'ki način postopn~ sečnje pog<>sto slabewr.emrltate 
in 'se ga je treba zato dosledno ~Ogibati. Lz -pov~e;ga jasno 'Sl~i, da se 
IUOJ;e, i$ta lesna. masa -:- če je ta že določena -- posekati na oba 'ekstremna 
n.ačiJna.in na nešteto· načinov, ki jih dovoljuje kombiniranje(}~h okstremov. 
-To d~jstvo nam nalaga . dolžno st,. -da' slp.IŠani6 doseči določen~o lesno 'maso 
fin način, ki ima za c~j čim bOlj, podpirati nar&~~ pqm.lajevanje • 
..:. Če ne vršim€), p.Qsj:p,pz').e sečnje v dveh, temveč. v . treh .all v,eč fazah, ~ 
-pa, č.e ],mamQ m,ožn~t svO.~ega };'~vn.apja. brez dol()~enih obv.ez,- ~or 
~ pr._: V .režijsJtih sečiščili, p<?,~e:ql je delo seyeda .nllIlo'go .l~je > in se. Q.a. j,zvr. 
~ti · m.nogo.:poPo!n~je · V· pogl~u g~~eg-a--'~~~~~~e·-.seč·pje, . Ela· ~ 
:p~e($ .' d~e ,~ boljše -.tl.a1"aIV'Po. poml~j~vapj~. V tem primePl bQpl() 
vs~ko'r. zič~ll. B .prip.ra:v1jallno sečnjo ta.:\H!; d.s, ~ izločevati -prffi~em. 



defektna.drevesa. Tudi :tukaj bo na vsa,k način .,!.eljruo. načeLo, da naj E~čemo 
sečno maso· Pri vsaki nad.aljnji sečnji v . prvi ,VI:$oti .Dled debelej~im dI'ev
jem,. o.d tanjših dreves pa odstranjujemo samo .tisto, ki že propaida, ali .pa. 
dela .napotje zasajevanju in pomladku. Potemtakem bi m.orala. biti tanjša. 
·dr~vesa odstranjena. šele kot zadnja!. K~r ob času pripravljalne. seČllje na
r.avn-ega POniladka nav.a4!lo·.Š-e nE, mu sečnja ne more povzročiti nobene 
škode. Poškodovano drevje ', Soe posropno odstranjuje. s pod:iranjem pri na
~lednji sečnji. Oh i.zvršen.i pripravljalni in vsaki naslednji postopni , se6nji 
prihaja v sestoj več svetlobe, oo • Z;ato ' se bo· prej ali slej .pojavli naravn'i 
pomladek, na katerega bom.o noo-ra1i vse bolj paziti, tako v pogledu dovaw 

janj:a :svetlobe kakor tudi y .:pogledu preprečevanja pDškodb pri podiranju, 
V koliko+ se pojavi pomladek v večjih skupinah, ali pa je tam že od prej, 
mu bomo mogli dovajati več s.vetlobe -s postopnim izločanjem v prvi vrsti 
debelejših semenjakov:, pod ·katerimi se je pomladek že na.seliL Tanjša 
drevesa, ki . služijo za zaščito, se ocl$tram.jujejo pozneje. 

S takšnim načinom ,sečnje izgtnevajo počasi debelejša drevesa, tako da. 
.o~tanejo za zadnjo, pospravljslno sečnjo večinoma le tanjša drt?vesa. Te
"J:\om let n,a.stali pomladek ,ozirom;a posamezne njeg-ove skupine post.ajajo 
vse močnejše. pri kraju sečnje ostanejo . v pomladku večji del le še zašČitna 
drevesa, med katere spada tudi podrastek. Spodiranjem tanjših dreves se 
na kraju pos1;:opne sečnje ne bo napraviJa pomladk.u nobena posebna škodJl, 
ker so krošnje teh dreves majhne in se lahko podirajo na .poljubno stran. 
rri .šablons.k~ načinu postopne sečnje v.eliki semenjaki pri pospravljalni 
~ečnji redno uničijo ali vs.~ij močno .poškodujejo velik del pom~actka. čim 
'večji Je P o'I?llad ek, tem večja. je tudi nastala škoda. Prav v tem važnem 
pogledu je prednost našega načina sečnje očitna, ker zagotavlja najizdat
Jlejšo zaščito pomladka, kar je vsekakor najvažnejši cilj postopne _ sečnje. 
Ni dovolj; ' da se sečišče', samo naravno pomladi! temveč je enake;> važno, <i:a 
.se ohrani . pomladek v čim boljšem stanju, saj smemo samo tako pričako
'Vati najboljši gospodarski uspeh. 

Z našim načinom. S-eoČnje smo napravili bolj naraven prehod iz starega 
,gozda v mlajšega, ki ima vse pogoje za nadaljnji razvoj. Njegova tla so 
Dobro zavarov:.ana in hranijo svojo proizvodno moč v mnDgo boJjšem stanju 
J\: a k or pri šablo:n.ski seč.nji. 

V tej zvezi. bi končno lahko tudi trdili, da dela škodo, kdor v začetku 
postopne sečnje odstranjuje tanjša drevesa brez tehtnega in utemeljenega 
.razloga.. 

Kar se tiče trajanja pomlajevalne dobe, so odločilni razni momenti. V 
.l\OlUwr gre za spreminj.anje hukovih sestojev v mešane bu.kove in hrastove, 
-se mora vsekalmr posebna pozo:fDost posveoati hrastu, da ne ostane pre
dolgo močneje zasenčen, zaradi česar bi se okre.pila bukev in bi kO'Ilčno 

. hrast postaJ njena žrtev. Tudi raznovrstnost rastišča ima vpliv rul: trajanje 
pomlajevalne dooo-, ki je, na zbitih in težkih tleh daljša, na rahlih in svežih 
pa kDa:jša, daljša. tudi v primeru propadanja pom.Jadka zaradi miM in 
bole2lni (Phytophthora omnivora idr.). ·Trajanje pomJajevalne dobe zavisi 
tudi od dosedanjega .ravnanja s sestojem, pa se lahko t.am, kjer so se vršila 
.že kaka dela, ali kakor koli Ž{' nastal dober po.mladek, izvršijo sečnje v 
,krajšem času. Op-ozarjamo, da pojava pomltadka v posameznih delih s~toja 
.11ikakor še ne pomeni, da moramo pomagati .vsakemu ta:kemu pomladku, če 
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b:i močnejše izkoriščanje nas.proto.va;10 etatnim predpiso~. Pred~ano maso 
bomo poiskali med tistimi drevesi, katerih odstrialIlitev je naJnujnejša zaradi 
prullladka. Zato moramo dobro poznati odredbe gospodatskega načrta ter 
jih imeti tekom sečnje stalno pred očmi. Zaradi vsk.1aditv'e našega dela s 
tenrl odredbami n. pr. ne bomo podpirali naglega razvoja .pomladka z moČ
nejšo sečnjo; če imamo mnogo za seč'njo predvidenih površin, ki 5() dobro 

, pom1ajene in je pomladek močan, temveč bomo vršili sečnjo samo na teh 
površinah. 

Da bi bila za.govarjalna sečnja izvedena čim bolje, je potrebno, da jo 
izvaja oseba, ki je strokovno $POSObna in dobro uvedena v delo, nikakor 
pa se tako delo ne bi smelo zaupati neukemu in. slabo- uvedenemu osOOju 
ali začetnikom. šele takrat, ko se oseb~ dobro zn,ajde v r~nih razme.?ah; 
se mu more ~ullati·· MmOstOjno '''delo' ~' še' te4aj~ s· pogosto' kontrolo. 

, ' 

Pri t~m delu je važno, da se vsaka skupina ·dreveS . .analizira in O;Ceni 
važnost posa:rneznih dreves z gojitvenega stališča oziroma ~ vidika more
bitne b<xi6če furikcije v postopni sečnji, UV8ŽUjoč pri tem ~no manje 
tal. če se že .. y s~lenjenem. sestoju . pojavlja robi~ je, to znak .'za \sve.ža 
tla ,in se je ·treba tamkaj ogibati mOčnejšenemu odpiranju takih skupin 
tako dolgo, dokler tla nisO' p.amlajena, ker bi bile pomlajevanje sicer one
mogočene. V takih primerih je bolje odpirati sosednje skupine, v.a:ko da 
bo stran.s.lm svetloba omogočila ~maadi'td- teh skupin, ne da bi se robida. 
pri tem ,preveč okrepil-a. . 

Opaža se, da se često tudi s Š8iblonsko sečnjo doSeže dober uspeh -po
mlajevanja. To je reden pojav pri sečnjah, ki se izvajado v več fazah ali pa 
tudi v dveh fazah, toda z zmernim odpiranjem; prav tako tudi v primeru 
močne .sečnje, če se :izvrši istega leta ali 'v bl.ižiini leta, ko bukev obilno 
semeni. Vendar takšna sečnja, kakor že rečeno, ne more veljati za uspešno~ 
ker pomladek redno propade pri pospr3:-v1ja1ni sečnji Tudi v pred!gorju. 
in po rodovitnill gričih,' kjer pooamezni gabri spremljajo bukev in zavze
majo navadno doline, je šablonska postopna sečnja čestO' na videz uspešna, 
ker se pojavlja pod bukovimi semenjaki gost pomladek. 'Če ta..1r pomladek 
pazljiveje pregledamO', se bomo prepnčalj.,·, ~,je pretežnO' gabrov;' nastal 
pa je tako, da j-e veter nasej.al gahoov-o seme po vsem seč'iš'ču.· v takšnih 
predelih ima navaden način izkoriščanja pri' mo~ pripravljalni sečnji 
brezpogojno :re ,posledico nastajanje čistih ga.:brovih sestojev . .Iz tega ne
'pobitno sledi, da pDmeni tak izid postopne sečriJe pravzaprav neuspeh,- za 
gOSpOdarstvO' .pa nazadovanje in izgubo, če upoštevamo, da ima gaoer 
mnogo malI1j$ prirastek od bukve in da je tudi njegova tehnična uporab
nost znatno manjša. v mladO'sti gaber sicer naglo raste in navadno hitro 
preraste ostale vrste, posebno bukev, in če je še gosto vskalil, pomeni 
posebno nevarnost za vrednejše drevesne vrste. Bukev zaostane v takem 
pomladIm, toda ohrani se še dolgo, po 20 let in tudi več. Pri čiščenju in 
redčenju fi moramo pomagati, če je osvobodbno s sečnjO' gabra. Toda več
krat smo mogli pri redčenju videti, da, se na takih pomlajenih površinah 
navadno ne paZi na bukev, temveč se posekajo njena 'debelca zaradi moč
nejSih gahrovih, s čimer napake g.l,a,be postopne &eČnje ne omilimo, marveč 
zlo še povečanio, ko strežemo manjvredni vrsti. 

pa se pre1:)reči prevladanje gabra, moramo pri snovanju novega se
stoja, v na~~m primeru prl'- postopni sečnji, nneti posebliO: skrb za gaber, 



da pravočasn.o ukrenemo VGe potrebno za njegovo zatiranje,' Vemo, da 
spada gaber med tiste vrste, ' ki dobro' prenašajo ~enčenje,in ' tudi to:; 
da je v tem pogledu ·slabši od bukve. Njegove rastlin.ice p<>t.rebujejo že 
v .pr-vrh letih mnogo svetlobe, medtem ko zahteva bukev v prvih letih le 
zmerno svetlobo... Razen tega. gaber pogost{) semeni, -skoraj vsako leto, in 
veter nadaleč raznaša njegovO' sem~, tako da najdemo· ·njegove mst1inice 
tudi tam. kjer v bližini ni nobenega starejšega gabra. Bukev semeni red,.. 
keje ID na·pla6a samo naJbližjo okolico) v glavnem samo prostor pod kroš.~ 
njo. Gaber ima nadalje še to lastnost, da se mnoge njegove rastliriice 
.ohranijo v senci več let, ne da- bi se FaZVijale in jih zato komaj-opazimo';', 
k.akQr hitro pa dobe dovolj svetlobe,· se preb~dijo .kakor iz spanja in se. 
bujno raz.vijejo dalje. Prav navedene gabrov-e lastnosti imajo za posledico,. 
da pri močnih· pripravljalnih sečnja-h, preden se je razv.il bukov jp01llJadek, 
često naglo vsklije gaber, ·ki preprečuje naselje.vanje bukve. 

Iz p<>vedanega je lahko sklepati, kakšen način naj se upprablja pri 
postopni sečnji v _ t.i.StiP. bukovih s estojih , ki .jim :preti nevarnO,st od gabra. 
Skrbeli -.bomo: da pustimo v sestoj toliko svetlobe, da. se bo bukev lahkp 
razvij.aJ.a, g.aber 'pa ne. To .. pa se najlaže doseže z opisanim načinom. po
s.to.pne seč.n.je, s katerim j.e zajamčeno močnejše zasenčevanje kakor pri 
šablonskem; naeinu sečnje. S tako sečnjo oomo zaustavili ramroj · gabra) 
ustregli pa bukvi. ~~ekakor se bo n.a~lo tudi pri' tem načinu sečnje še 
precej g~brovega p:omladka, ali ta bo ~el postransko vlog·o, kakršna mu 
t"Udi ' pripada. 
._~ Ni dvoma, da se more o.pisana sečnja izvršiti samo tedaj, če so v starem 
sest-oju zastopani r8iZJ1i debelinski razredi, kakor je to navadno v starih 
nenegovanih bukov ih sestoji-ho Toda tudi v talci:h starih sestojih so večje ali 
manjše skupine dreves brez tanjših debeli.rLskih razredov oziroma tudi brez 
podrastlih dreves, ker so na kakršen koli način (gozd.rua: škoda) izginila 
iz sestoja. To je posebno 'pogost pojav v sestojih, kjer so bila izvršena 
redčenja. Vemo, da so bila pri redčenju odstranjena v prvi vrsti podrastla 
in močno potlačena drevesca in manjša drevesa in prav ta bi bita pri naši 
postopni sečnji v v.eli·ki" meri potrebna za zaščito pomladka. Razu.~n,Jjivo 
je ton~jJ d.a! takšen n::tčin redčenja ni v skladu z našim načinom dela .pri 
postopni sečnji in bi zato .o,pisani načiin .pos.to.pne ' s€Čn"je ostal neizvedljiv, 
ali- .pa bi se komaj kje dal uporabiti, zaradi česar bi mu mogli odrekati 
važnost. Iz tega sklepamo, da mora biti neka.; zveza med delom, s katerim 
negujemo sestoj do njegove zrelosti, in delom, s katerim odgojeni sestoj 
izkoriščam ° , to se pravi zveza med redčenjem in postopno sečnjo. 

Poudarjamo, da redčenja, kakor 80 se vršila in se često še vrše pri 
nas, niso v skladu z današnjim stanjem znanosti. O tein smo že :'povedali 
rru.šljenje v šumauskem li.sttu 1. 1937, št. 10, in opozarjamo č1tatelje na 
tisti članek. Način redčenJ":a, ki ga: zagovarjamo, ščiti podrastlo in potla
čeno drevje, materialI za redčenje pa se išče v glavnem med debelejšimi 
drevesi, ustrezajoč vep.D.o tiStim, ki bodo dala vrednejše sortimente. Iz tega 
sledi, da bo ostal del tanjsih dreves tudi za končno izkoriščanje s e.c:;toja. 
Iz podrastIega 'in po-tlačenega sestoja se izl9Čuje S.am0 tisto, kar odmira, 
ali .pa je sicer v napotje. Ta del sestoja sl~ tudi kot rezerva za primer 
nezgode, ki bi doletela. kak{) dominantno 'drevo. posebno dobro)n stalno 
pa prihaja v poštev za čim POPOlnej~e izkoriščanje svetlobe, ·Ici pri visokem 
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,redčenju pr-odira med krc®ljami gla.vnih dreves; zaradi tega im:ajo se\'e'dH 
mnoga izmed potishjenih dreves možnost, da se tekom daljše 'dobe U\'Tstr:: 
med domi.nantna. Pri tak~ni stru.kturi sestoja, 'ki, vsebuje drevesa railičn::,h 
'vj:šin, -je omogočeno elastično in racionalno izVajanje redčenj. Nata način' 
bo ,pri dobri zaAčiti tal ID najboljšem izkor1Ačanju svetlobe tudi prirastek 
'Velik b~roma innogo večji kakor pri roočenju, kjer se odstranjuje samD 
drevesa. tanjših razredov. ' , 

Lahko bi mislili;' da v bukovih BeStojih , Podrastla drevesa ne morejo 
dQlgO' vzdržati , ker bi morala, propasti zaradi zasenčenja po dominantnem 
sestojti. 'To bi se 'pogoSto tudi zgo<li1o, ' če -'ne -bi bilo-redčenj, ki stalno _iegu
lil'ajo - odnos v sestoju, ker ·.se morejo ~čenja - vsaj 1/ mnogih našit 
kr.ajd3.1 - vršiti redno. Tudi naravni' bukovi sestoji, kjer se ni v gojitvene-'m 
pogledu nikdar nič delalo, imajo različno strukturo v ,pogledu debelinskih 
in vjšinskih , razredov. -Seveda' -je tudi v gojenih gozdovih ,in:ožno ob~ržaij 
različno ,s:trukturo. Naravno je, 'q.a nastaja podrastel sestoj naknadno tekom 
dolge- obhodnje pod ' Vij)ltvom iedčenj, elemenrtarnih nezgod, sneg-ol om o'\! I 

vetrolam-ov, ledu, okužb~ požarov itd. 
V,idillmo, da m-ed op~an.im načinom redčerija:, ki je .sicer najbližji Hecko~ 

'vernu načmu Ipr08tih ' redčenj, in ni~ postopno sečnjo;, ki jo z.a-govar
jamn, vlada velika podobn'OSt in -da je- pravzaprav tak na'čin sečrije nada
ljeVanje omenjenega načina- redčerija. Taka postopna sečnja istoČa.-r:m6 opra 
vičuje puš'čanje ,po<irastlega in potlačenega maiteria1a pri redčenju, ke ' 
nam je znana tudi njegova važna končna vloga. S ~m je vzpostavlj~n.a 
zveza med red.čenji in končn1m. izkori~jem sestoja. Tam, kjer stni.ktura 
sestoja ni zadovoljiva, kjer n. pr. prevladujejo debela drevesa, se bo .izvršiJ a 

-'sečnja) kolikor je naJbolj mogoče, po spredaj opisanem načinu. Ra.z11J-n1jivD 
je, da bodo mora18J v taldh skupinah ostati posamezna debela drevesa {Lo 
zadnj,e se6nje, toda to ostajanje ima tudi svoje gojitveno ()pravičilo . V~elej 
je trebaJ-llačunati z' obstoječini stanjem in po njem usnierjati delo'. 

; Po' :apisam.em načinu poStopne sečnje je pom.lJadek najbolje zo,va:rov.a..u 
pred pr~peko, mra.zom in plevelom, posebno pa, še pred poškodba..r.-ni in 
un.Jčerijem pri izdelavi in izvozU. - Tak način :postopne :sečnje torej \1 

najvišji meri ustreza najvažnejšim potrebam oziroma glavnemu ci1ju pa;. 
stopile sečnje : g oje TI j u cl o b reg 'a n a 'r av n 'e g a pom 1 a d k a. 
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RAl( KOSTANJEVE SKORJE (ENDOTHI.t\ PAR~J\.ST

'fTCA) IN BODOČNOST· KOSTANJEVIH SESTOJFJV 
Tnj:!. Marjan Še ben i k (No-va Gorica) 

Po prvem pregledu terena na Goriškem smo ug'Oto;vili, da se suši pravi: 
kostanj (Castanea vesca) blizu Nove Gorice v državnem gozdu Panovec 
t-er sredi Vipavske doline pri vipavskih Brjah. Vendar nas sprva; to su
šenje kostanja ni preveč zaskrbelo, ker je bilo omejeno na manjše število 
dreves. . 

Še'le lani spomladi smo o.pazili, da 8e je bolezen že zelo razširila. 
Razen tega smo opazili, da vsi znaki bolezni ne kažejO' na Blepharosporo 
ca'mbivoro, t. j. na ' črnilovko, za katero smo prvotno mis-lili, da gre. 

Zanimali smo se pri ljudeh v okolici: ter povpraševaJi, od kdaj opažajo, 
da se kostanj suši. V bližini Panovca tožijo kmetje, da se jim kostanji 
~uše že 10-12 let. To bi se strinjalo 8 časoml ko 80 .prvič opazili rakA. 
kostanjeve' skorje (Endothia parasitica) v videmski pokrajini. Morda se 
je takrat istočasno pojavila bolezen na Goriškem, vendar to ni povzročilo 
'zaskrbljenosti bodisi zato, ker kostanj na Goriškem ni tako p01p.emben 
kot v Vidmu, bodisi tudi zato, ker takrat. ta _bolezen pri nas morebiti; ni 
l),o·kazaJa posebne virulen.ce. 

Lani v oktobru si je sušenje domačega kostanja v PanD-vcu ·ogledal 
,tov. ing. Krst;i:č Mihajlo. fitopatolog iz Gozdarskega instituta LR Srbije in 
ugotoviJ., -da povzroča sušenje pravega kostanja rak kostanjeve skD-rje 
(Endothia parasitica) . Sistematsko spada ta rak v družino Melogramma
rtja,ceae, poclre,d Sphaericiales, grupa Pyrenomycetes lzmed gliv zaprtotrosnic 
(Ascomycetes) . 

Domovina -raka kostanjeve skorje je Kitajska, od koder so jo prenesli 
v Ameriko. L. 1904. so to boilezen prvič opa.z:(li v Bota.nd:čnem vrtu v New 
Yorku. Danes že morajo ' :pOslOOice njenega delovanja resno zaskrbeti vsa
kega; gozdarja, S?-j je ta rak samo na gorovju Appalachiu uničil 16 miljo
'!lOV ha go,zda-v, kjer zavzema kostanj 25% gozdnega drevja. Iz New Yorka 
se je bolezen naglo , širila v države Connecticut, 'Massachusetts, Penns.yl
vanijo, Vff.Tginijo in' druge. Kot domača vrsta uspeva v Ameriki Castanea 
dentata, ki jo Endothia parasitica ze-lo uspešno napada. ' 

V ltaJiji se ' je pojavila Endothia ~tica 1. i938.V Genovi, udkode1." 
se je razširila v druge 'kraJe ltalld-e. Danes ogroža že 31 provinc v Italiji. 
"Lani so javili, da se je Endothia para.9iticaJ pojavila ~ v Švici. -

O P i s bol e zni: Rak kostanjeve skorje Lahko napade drevesa vseh 
6tal'osti in celo mlade poganjke. V Panovcu se je posušilo že ,CCa 1000 
dreves v starosU od 1~60 let. Simptomi bolezni so zelo različni in zavjs~ 
od mesta infekcije. ,Na še neolesenelih- poga:njkili ,opazimo kot krvi znak 
rumene aji rumeno-rjave pege pravilne. ali nepravilne oblike:- Lubje nOe raz
poka, temveč samo nabrekne. 'Če skorJo dvignemo,· ().p.azimo :rhic e lij- glive, 
ki izgleda kot rumen k asta gmoota. Okužen poganjek .. se posuši Na:;glaillri 
skolrji starejših. vej: ali ',debel Qpazimo najPr.ej spremembo :.olivnozeler\:e 
barve v cinoberrdeč0 ali malo vdolbljene .z dvignjen.im robom. ",Ta n.ega . ,-r--
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rana se širi !in veča, dokler ne zaokroži veje ali deb~a, nakar se posuši vse 
kar je nad okuženim mestom. Te rane povzročajo hi:pertrofije z značll.nimi 
vzdolžn:imi razpokami. ' 

Na starih vejap in. deblili sepoj;avlja bol~en v vzd{)lžnih razpokah. 
Mrtvo tkivo je v razpokah razcefrano. Razpokana skorja, ki je ob robu 
dvignje.t'"1..a, se rada loči od debla. Na notranji~ strani skorje se razvije mi
celij! .ki ima ka.rakteristično pahljač.asto obliko. Z' n8Jq.a.J.jnjim razvojem 
·paracitJa., 'ki s svojim micelij em preraste tkivo lubja ozk. skorje, pride do 
odmira.nja tkiva in tako nast&ne odprt rak. 

Na zunanjem delu infektiraire Morje se pojavijo oranžni piknidiji, v 
katerih so enoce1ične piknospore. Na istem mestu se razvijejo tudi peri ... 
teciji in v njili , dvoceličr:te a'Skospore. Pikno- in ask>o-spore so ra.zmnoževallli 

,organi. PreuB.Šajo jih insek~ pt&ce in veter. Pikno- :in asko-spore se prena
šajo tudi s plodovi pravega kostnja, kar je ugotovil J. F . Collins. 

Ne IDOTemo sicer vedno opaziti opisani'.h znakov, !posebno, če je in
fekci.ja visoko na deblu, toda bolezen lahkO' opazimo tudi po drugih zna.
kih: bolno drevo zaooe hitro hirati, posebno spomladi. Listje porumeni 
in !Odpade; celo so cvetja- se hitro posuše Ln ostanejo dalj časa na' vejab. 
Zelo značilni so tudi novi poganjki pod rakasto tvorbo. Po sečnji bolnega 
drevja pOŽ€nejo iz panja pOiganjki, ki kmalu .pri dnu kažejo znake oku
ženja. Na teh poganjkih iz -panja ali na deblu brez težav lah-iro ugotovimo, 
da je drevo bolno. 

Bolezen se hitr.o razvija. Opazoval sem kalclh 260 dreves. Glede na 
.stopnjo, do katere je bolezen razvita sem razvrstil drevesa v kategorije 
'.od 0-5. V stopnjo »0« sem uvrstil popolnoma zdravo drevje; v »1.<1: stop
njo bolno , drevje s suhimi vejam~; v vrhu, v stopnjo »2«. bolno drevje :3 

, :~mhi.rn. vrhom itd., tako da je v ))5.« stopnjo uvrščeno drevje, ki se je za
radi raka že popolnoma posušilo. Ugotovil sem, da j,e drevo, ki je bilo v 
juliju še popolnoma zdravo (O), v oktobru spadalo že v 3. skupino. 

Bolez.en neizbežno uničuje .cele kostanjeve gozdove. V miinulih 10 letih 
.so v Italiji napravili mnogo poskusov, da bi ozdravili.okuže"ne sestoj.e, toda 
brez uspeha. Verjetno celo .prepoved izvoza kostanjevega lesa in sadik iz 
okuženega področja ni dala zaželenih us:pehov, ker se je bolezen kljub tem 
Jlk.repom širila. Italijanski strokovnjaki iščejo rešitev v ugotavljanju tn 
širjenJU odpornih vrst ,pravega kostanja ter v hibridizaciji. 

. Amerlkoo.ci se vsi strinjajo v tem, da je obnova konsta:lljevih gozdov 
odvisna od poča.snega in vztrajnega dela, čigar cilij. je najti vrsto, ki bi 
bila odporna proti: ' tej bolezni in takšno v:r&to razširiti. Ta cilj s~uša.jo 
·doseči na tri načine: 

1. Z iskanjem Posameznih odPornih dreves, ki bi bila imuna proti 
-bolezni.. 

2 .. Z iskanjem takih vrst kostanja., ~ SO odpOTne proti '~ndothii 
parasitici. 

3. Z hibridizacijo . eksot~Čhih vrst k08tanj&,, ~ ~~ČiJ.ni vrstami. 
Pri, tem so prišli do zaključka, da problem praktično ne bodo rešili. z 

,]skan.ie:m. odpornih Q.reves doma.č~h vrst. rroda raziskov~.llj v:kljup t~m,u 

'nlsoopJ)Stili zlasti ne, ker je, iro.t dr. Gra-ves trdt možno, da bi posta.l.9. 
:,do~<vrsta>'sča~I,1la. Qdponta .. . zla$tL kq )L.$eP1e.nlli, po.gartjki).~ ..panJev 
obo.l~ih ~.: . . , . 



Drugi ~, hibridizacija obeta _več uspehov. AmeriJranci 50_ iska1i 
~dporne vrste predvsem na Kitajskem, in na ' Japonskem. ' 

Kitajski 'kostanj (Castanell' m'0llissima) je hitre ra.eti t vendar ima 
včasih nizko deblo z mogočno krošnjo, včasi;h pa stegnjeno deblo z manjšo 
krošnjo. Tudi plod je okusen in raZmeroma debel, akoravllo ne doseže ve-
]ikosti našega kostanja. -

Japonski kostanj (Castanea crenata) J od katerega se je spričo znane 
odpornosti proti Blepha:rosp;ori ca.mbivori pričakovala tudi odpornost -proti 
Endotbiji parasitlci, 'se ni izkaza.tl. Sicer pa se jSJponska. vrsta kostanja 
glede odpornooti obnaša zelo različno in 'je vprašanje njene odpornosti 
,pravzaprav še nerešeno. Ta vrsta ni primerna za vse lege kostanjevega 
področja, ter zahteva sveža in boljša tla ter ne prenaša hladnega. podnebja. 

Amerikanci izprva niso im-eli uspehov pri križanju razni,b vrst kosta
nja, vendar se jim je z vztrajnim delom končno le posrečilo v hilbridih 
utrditi odpornost proti raku kostanjeve skorje. 

Prof. Pavari .imenuje bo'lezen kostanjeve skorje ),grozna bolezen <r .. 
drugje navaja, da je bo~ba proti Endothiji parasiticii »'nadvse resen in nu
jen problem«. Resno je ogrožen obstanek gozdov pravega kostanja, kjer 
se bolezen pojavi. Bolezen pa se lahko pojavi tako~oč kjerkoli, tudi 
razmeroma zelo ,oddaljeno od prvotnega žarišča. Potrebni bodo odločn i 
ukrepi, da se bolezen omeji, ker rak ko-stanjeve skorje za naš koStanj po-
meni isto kot trtna uš za trto. ' 

Uporabljena literatura: 

Prof. Pavari : La lotta contro un nuovo fJagello dei noski castagneU, 
Pro.f. Biraghl : rt can('·ro dclln corteccia del cas ta:gno. 

~~ ,H()Oe deloMe fHetOde, 

m;'~ ,UflolouUUi ,o. ~! 
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KAKO J~ G. U. RUSE NA SVOJ NA.CIN REŠILA. 
PROBLEM.PODSETVE GOZDNEGA SEMENJA 

Lng. ]O'že- T Il nil ok (Ruše) 

članek ing-. Vladislava Beltram.a s skico ročnega sejalnika za. gozdno 
sem~nje, priobčen lani v Šumarske.m listu, štev. 3--4, nam je dal vzpod
budo, da ta sejalnik prilagodimQ terenom, s katerimi se v vsakdanjem 
življenju srečujemo. . 

Naš sejalnik svoJo funkcijo odliČIro aprn.vlja, kar je potrdila tudi po
skusna setev -mi. zelo slabem terenu v logwLji Pekre. Sejalnik so izdelali 

Sejalnik, izdelan po načrh_~ 
inž; J. Tanjška. 

(Postopek za z~\.ščlto 
[tutw-s.ke prav:ce -je v t~.k\l) 

požrtvovalni strokovnjaki »Elektro
kovine~ v Mariboru: tovariši Dit
tner, Platovšek in Roth. 

Sejalnik je izdelan jz aluminija 
ln tehta 5 kg. Visok je 1,04 m. Izde
~an je zelo preprosto obenew za zelo 
lično; okvare so praktično nemogoče. 
Sestoji se v glavnem iz treh delov: 
pluga,. nosilca ili regulatorja seme
nja. 

Priprava sejalnika 
za setev. 

P.oklo.p~ na sejalniku odvljema. 
vzamemo vzmet iz nosilca -(vzmet 
pritiska šibko z :e~~latorjem l1:a
vzdol zaradi brezhIbnega delovanja 
pri setvi) in na.sujemo v votlino n<)
silca očiščeno seme. Pariti je treba,. 
da je regulator pri p:olnenj-u zaprt, 
kar nam kaže posebna zareZa na pr
stanu. V votlino lahko nasujemo' 
18 dkg jelkinega semenja brez krilc_ 
Ko je votlina napolnjena, namesti'mo 
na šibko v-zmet, privijemo poklopec, 
pritrdim o prstan in sejalnik je pri
pravljen za setev. Delavec zapičf 
sejalnik "It zemljo, ga obrne za o·kolf 
900 

I popusti medtem .z eno roko ro
čico seja1nika., obrne prstan v smeri 
puščice in regulator izpusti 3-5 zrn 
semenj·ti , sk.o.zi. '_ cevčioo v votli del 
pluga; na,to delavec ~okrene sejal

nik nazaj za kQ1i 2,~~ rlug zakrije' .se:~~s ta.p~~.~.4~5 mm·.debelo plastjo: 
humusa, S tem, da sejahrik zasučemo nazaj, se seme v brazdi razmesti 
in obenem ·za:krije. -Globino"' brazde lahko- delavec regtLlira z nagioom sejal- 
nika. Delavec nato privzdigne sejalnil{ in ponovi operacijo" Plipogibanje 



je delavcu pri sejalniku absolutno nepotrebno. Sejalnik se lahko upo
:rablja na vsakem, tudi zelo Z3plevljenem terenu, &Zvzen1Ši poseke. Seje:· 
se lahko 8ePle vseh vrst iglavcev, ki uspeva.jo v Sloveniji, in razen tega, 
~e bukov žir4 -'i-: . " '. 1 I 

Rezult~ti polzkusn'e setve 

Logar{ja Pekre - Reiserjevo. Podsetev smo vršili v čistem bukovem., 
sestoju, starem okoli 8'0-90 let. Lega zemljišča je 'bila severo~hodri~. 
Zarast 0,6, III. bon. razr. NadIn. viš. 600-700. V sestoju smo'.. našli ne· 
kaj 2-3 letnega buko:vega podmladka s posameznimi goljavami. Tla so.. 
bila zelo zbita z nerazkrojenim bukovim listjem. Te.r~ zelo nagnjen. Za· 
podse~ev smo uporabili jelkovo seme, dobro očiščeno, lusk, brez krilc. Po.d
setev sta vršila izmeniqno logarja Jože Kajšler in Adolf Dolinšek. Sejali'. 
smo kyadratično z ra.zmakom 1,3 m. Podsetev je , dala naslednje rezultate. 
za 1 ha je potrebno 1,75 kg jelk.inega semenja brez krilc. Za podsetev 1 ha . 
,amo ' potrebovali 20 ur. Ta čas se da z večjo vajo še znižati:. 

Sejalnik bomo letos uporabljali pri podsetvi jelk.ineg-a semenja na te
renih, ki so za jelko primerni in kjer sestoji podsetev zahtevajo.. Pri Količ
k.8.j dobrem obrodu bukovega žira nameravamo' sejalnik uporabljati tudt 
pri podsetvi žira. S sejalnikom smo dosegli troje: 

L Prihranili smo semenje (univ. prof. dr. A. Petračic navaja v Uzga
janju šuma, n. dio, str. 62, da je potrebno za polno setev 1 ha 50- ·70 kg' 
jeUrinega semenja. brez kril). ' 

2. Dosegli smo boljšo kValiteto podsetve: sejalnik seme ' razme...<;ti in, 
z.akrije. 
, 3. Delno 8InO rešili problem delovne sile, ki je na terenu često zelo-
pereč. 

Sejalnik nam bo <1ober pripomoček, da bomo vsakokratni dober obrodi 
jelke d!Zkoristili za podsetev na prej opisan način. Prav tako bo sejalnik 
odigral važno vlogo pri podsetvi bukovega žira v smrehove čiste sestoje, ki. 
so bili umetno vzgojeni na neustrezenih r~tiščih. 

ir 



I ING. NOVAK VIKTOR "1 
"Dne 4:. dec. 7950 je ·ing. V'iktOl'jU No

vaku opešalo srce. V be8ede pra·vem 
Domenu se je to .z.godilo, ker se je njegova / 
nezlomljiva volja do dela že nekaj let 
borila z oslabelo·stjo srca. Še'le tedaj je tudi 
njegova marljiva in neutrudljiva roka iz
pustila pero. _. ln spremili smo ga nd 
zadnji poti tihega, ,skr,omnega fov8ržš8 , 

, kakor je bil vse življenje. Toda nezzmorno 
je delal, pisal, predaval, učil, ·risal, slikal. 
Hudiral. 'Vedno je bil zatopljen v probleme 
svoje stroke, a tudi v VSe druge svetovne 
probleme, katere re,~llje izobraženec, in
telektualec razgledan in v znanju . globok, 
kakor je bil pokojnik. 

Rad je kra,mljal v ožji družbi prija
teljev -ali tovarišev in tedaj je njegovH. 
skoraj šepefajoča toda stvarna beseda žz-

s h . dala globokega snovatelja in misleca. Iz r ed tirov znanosti je zajemal s težn.io, d8 bi dal čim več preprostemlI 
. JU S. Vu. Dolga je raida njegovih spisov razprav, črtic, polemik 35 let 
.naz8J N čl' ~. . d ' 'k t k ' k 1 . jvec Je seve a pisal iz svoje, gozdars e s ro e.za . meta, m.a-
-;ga .. gozdnega. p.osestnik8, za gozdnega čuvaja in gozdarja, za mladino. 
b ~ JI ljbu~j čut za n[lravo in gozd, za lovca, za m'eščana in vaščana, da 
b' sed~~UCiI8 ceniti gozd ter vso živo i.n mrtvo naravo. V preprosti živi 
.k:~:/ ~e znal približa'ti strokovna vprašanja razu:nev~mj~ ~jud.sfvB .. !odl1 
.svoje Je obd~lova! st~ok0v.ne proble-me in vodzi. all ?lSai dlSkuSlje Zil 
b Š Sovrstmke, Je bZla njegova beseda tehtna ln njegovo Dero ostro 

ru ~no - toda objektivno in tovariškD. ,- . 
.. h eč ko tri desetletja je sodeloval v vseh strokovnih domačih re

v?a ~ . v. vse~ domačih, 'zlasti gospoaarskih dnevnikih, pa tudi z lepo
.~~~n~~l S~lsi in ilusfr~cijami.. Pr~več bi bilo, če bi . ,n8šte~8li njegova 

. dJ 1 SO Izšla, pa tudI dovršena ln nedovrsena, katerzh natrsEl 'svtor žBI 
nt o čakal. 
i Pokojnikovo umetniško nastrojenje, ki se zrcali v njegovih' pisanih 

'~'k UpOdobljenih delih, nam bo ,;asno, če ve11'lO, da je ~il njegov oče 
. _0) 1 Br - samouk. . 

,detsf.a.r za ~!sanje. in občutek za preciznost sta ga ~prv~ zvabi~a na geo
bi š· 1 št~d~{ ter Je kot geodet sodeloval pri pro)ektz,ranju z:e1e2nic v 
o~~ Avstr~Ji. Zdi. se. pa,(da,.ga . .j.e kot Jju:b-fteijs':!narav,e :srce. I?6t~gi1ilo v 

~ arsko stroko Jn Je dovrši gozdarsko fBkuf.te·t0 na v~~okl soli 7.08 kul-
. uro tal n8 Dunaju. Sa} je bil tudi lovec. 
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V gozdarstvu si je za svojo panogo izbral urejanje gozdov (takS8-
-cijo), kjer je bil veščak in o tem mnogo I!l'sal (poseUna knjiga 1933) tel' 
izdelal številne .gosP9darske načrte za velika in mala gozdna posestvB. 
Nič manj pa ni bil biolog ter mnogo poučnega napisal o vzgoji (pogo
.zdovanju) in negi .. gozdov. Sploh je bil v stroki vsestransko razgledan in 
zato njegova predavanja (tudi po radiju) in spisi zajemajo do-milJa vso 
.gozdarsko snov. 

V mlajših letih je bil tudi sportnik in odličen telovadec. Saj je 
.svojo mladost preživljal v. Ljubljan'!' žn okolici (rojen 21. julija 1883 \.! 

Sp. Šiški, maturžral v LjubljanO, v srcu tedanjega naprednega sportnega 
in prosvetnega gibanja Slovencev . 

. N .apredni, progresivni duh se zrcali v nJegovih delih in njegovi dtJ
.1tWllOSti, ki je lahko vzor. Da je imel več p'osnema[cev, bi bila danes 
naša strokovna gozdarska literatura bolj bogata. -

Zato je bila zadnja pot tem boli turobna, ker smo se zavedali zgube 
pravega delavca in tovariša. 

Vzorna in enako skromna življe1ljska družica mu je lajšala trpljenie 
zadnjih let, da je mogel še delBti, kat mu je bila edina želja. 

»Čas je veter, ki pleve razpžhBva in le zrno pušča«. Domovina, tvoj 
sin je storil svojo dolžnost,: ze njim je ostalo mnogo klenega zrnja! 

/1 . Š. 

OBVESTILO 

Strokovni izpiti za uslUŽJbence gozdarske stroke bodo v spomladan-
skem roku pri Min~trstvu za gozdarstvQ--LRS v naslednjih dneh: 

1. za gozdarske inženirje-pripravnike v d,ne od 16. IV. 1951.. dalje, 
2. za gozdarske' tel:i.ruke-pripravnike v dne od 7. V. 1951. dalje. 
Vse prizadete opozarjamo na predpise »Pmvilnike o pripravniški službi; 

strokovnih ~itih in strokovnih. tečajih za uslužbence gozdarske str.oke« 
(Ur. 1. LRS št. 46/252 z dne 2 .. 11. 1948.) 

Ministrstvo za. gozdal-stvo LRS . 

. ' '1 

( . 



SODOBNA VPRAŠANJA 

.. GoZDARSKI SrrnOKOVNI IZPITI 

Od.· J8, do 22. decembra 1950 so pred izpitno komisij·o Ministr,,;~ Vil I.H go·· 
wa.rstvo polagali strokovne :izpite kandidati. za:. katcl'c je predpisan· izpit :1:11 !li%.k 
gozdarske tehnike-prip ravnike-. T,) so bili' po osvoboditvi prvi strokoY!1i iz-piti iz: 
gozdarske matične stroke, zaito· se ·nam zdi potrebno ~Iotakn~ti se na knlt!.;:o 
oopeha., ki je bil dosežen pri izpitih, in splošne ravni kandidatov. 

Izpit je poLagalo 9 kandidato,v, ki imajo vcč:noma položaje i.lpraviteJjc\
gozdnih up-rav ali pa. gozdarskih referentov pri ~raj-nih poverjtništvih ~a .l{O

zdarstvo. Generalna direkcija lesne industdje ru poslala k 171pitu nobcneg-a 
kandidata. 

Noben kandidat nima 'strokovne srednješo]s,ke lzobra.zbc, ampak le (~·11()-· 

Ietm.o nižjo goz.da.rsko šolo ati pa. samo tečaj. Za nižje gozdarske tehnike SD bil ~ 
preveden·i, ker so vršJi dolžnost upravitelja gozdne uprave. a.li pa okrajneUtt 
goz.da.rja, nekateri pa tudi glede na večletno prakso. 

Potek izpita je bil n'31S1cdnj.i: prvi dan splošni dcl, naslednja dva dnc\"tl· 
pismeni strokovni jn zud'nja dva dneva ustni ·strokovlli del izpita. 

Pri sp,}ošncm delu izpita s.t_a. pokaz.ala nezadostno znanje 2 klndidatn, ki stA 
!Jita z.avrnjena ;n je zato .strokovni de.l izpita p-olagalo le 7. kan,didatov, 

Povprečni uspeh splošnega deh izpita je bil razmeroma pr-av dober, z iz
jemo seveda omenjen.ih d\'eh kandidatov, ki sta 'pokll.r.n.la nezadostno z.n'Jnje. 
ZnačiLno je, da kandidati niso dov()lj razumcJi bistva in važnosti nekatnih 
socia.lističnih ukrepov v n.aši državi, kot .n. pr.: reorgan.izac.ijo in decentraIJzaci jo 
državne uprave, prehod podjotij v roke delavcev itd. To s{) "1>rašanja, ki h; jih 
moraLi g02da·rski tehniki vseka-kOT popQlnoma obvladati. Iz: tega skle.pnmo, d:} 
niti posamezniki, niti sindikalne organ:zacijc na terenu ne študrajo davolj iu 
ne spremljajo prav našega gospodarskega in političnc'ga razv,oja. Razl1mlJivo je. 
da podo taki uslužbenci za,os tal: , da jih bo nul razvoj prehitel ·i,n ~\:1. ?Jatn lH~ 
bodo mogli svoje službene dolžllosti vršiti tako, kakor to od njih 1:ahte;Ytl jn 
pri.čak\.lje. naša socia.1istična domov~na. 

Strokovni del izpita je, bil, poyprečno vzetI), slabši oo splošneg,\ delil . Pn
mllujkanje solidnega znanja se je čud{)· pri. vseh ·p.redmetih. Komisija je biltt 
ycčkra:t pod vtisom, da ima pred seboj logarje, ne pa tehnike. Odgovori ·so bili 
zelo p·r;mitivni, premalo strokovno pogloblj.eni, kar nam dokaZuje, da kadri 11<1 

terenu vse premalo študirajo. To pa jih y.odi do pro.kticistične>ga izv'ršcvc\nja 
odgovorn.ih 'nalog: . . .. . 

Kot primer pomanjkljivega strokovnega znanja naj navedemo nclsJeunje : 

Samo en ka.ndida.t je vedel, da se imenuje kalilpjJc, ki je pri nas splošno \' 
rahi, "StcallcroY«, Več kandidatov Ini vedelo ničesar povedati o znaciln0stih 
prebira1nega gozda. Kdo je Biolley, >ni·.nihčevedel. 'Neki kandidat je t.rdil, cin. 
macesen ne prenese vetra in snežnih metež ev. Mn.ogi niso vedeli, kako se upo
rablja sveder z.a. preučevanje prirastka. N cki .ka,ndida.t ni ve.del, zakaj se upo
rablja les črnega gabra. Drugi kan<lida.t ni vc.del. jz k.s.tercga le.sa izdelujemo 
lesno{) yolno, tl"etji zopet ne, kaj so tav.o\etc in testoni, niti tega ne, kateri stl'oji 
&o potrebni pri obdehwi lesa na. žagah. 



Tudi v gr'1.({be--nišvu so biH kandidati zelo šihki._ Tako n. 1Jr. niso vedeli, knko 
.Se iz nacrta ;prenese na teren ln zakoliči prof:iJ za gradnjo ceste, niso znali 
.i1.mel~ti .in vr~sati · pr.oEI ·jarka; itd. 

1 ll61im O, da. je Ž~ iz ,navedenega dovolj jasno, kako pomanjklj1vo- in 'po,Vl'Š\1lJ 
.s.tl"ul~ovno m anje so pokazali kandidati, in da dsJcč zaostaja! za znMljem, ki je 
potrebn.o gozdaI\Sk.einu tehn.ikll. 

Kpnčn.i. izid. izpitov je bil, seveda, primeren znanju kandidatov. Od sc,dro-ih 
'kandidatov, .ki' ~o ·pola.gaJj stroko'vni del izpita" so u$pešno _polohli jzpH It: 

trije. i.tl s1C(U': 

Jamniku Leon, OLO Poljčane, S prav dobrim uspehom, 
. Auser frall~, GG Novo mesto, :i: 'dobrim uspeho~ in . 

"; t i~kelJ Ar-fur, GG Lucija ob S~i; z dobrim uspehom. 
Uva kHndidata morAta ponavlja.ti izpitiz enega p'redmettl, 2. pa. stA. bila' P'I-

·p oJ.noIna ZJi\'J1ljenn in 'bosta ponavljala ves izpit.' " . 
Ta.ko so od de:vc.tlh kandidatov, ki &0 se priJA.v1h. izpit polOŽili z uspehom 

le trij e .. kal' je vsekaocGr zelo slab uspeh. 
Reiy-ultat p.ryega strokovnega izpita iz gozdarske matične stroke l1a.j bo 

opoml11 \-se.m k <lIl chdl't tom , da' i:opihl v ' socialisti'čni' Jugoslavi.ji ,illso le formalnost 
.tern\' ci:' da imajo name'r. dati nam č'im več dob'roh kadrov, ki. bodo s svojim 
/']:alljcm č.im ,,' eč pripomogli k izgra-cinji soc: ali zm a.. Vsakomur mora. ·bj·'[j tudi 
j,;sno , da brelZ . trdnega strokov'Jl.ega zna;nja, kakor' tudi' brez poznavanja nlHšcgn 
g.ospoda,r~kega in političnega razvoja. ni, mogoče U~pd11O i7;,Yršcvati odgovornih 
. .l).alog, ki 80 poYerjenc našim. gozda-dem-upraviteljem ene- ,1zmod najnlžnejših 
5!ospo·daxskih panog naše države. 

Gozdnim ~OiSpodar~~om in okraJnim .ljudskim odborom naj bo izid i22pitov 
.opumin, Ja .poovete dv:gu strokovnih kadrov več skrbj , ter jim omogočijo teme-
lj'Lcjši ~tud,j.j in resnejše priprave zn pollligD.nje &tl"C}kCt\~nih jzpitov, ke.r le nr. 
b. način ~odo izpolni'li dolžn.ost do svojih ka.drov in do celotne skupn,olOt:i. 

. Končno Ol:-lenjamo, dR ISe je za potek in uspeh izpitov zelo živo z.ani.mal. 
~te.r Z~ guzdarstvo tov. h .lGn· Avšič, ki' je, v b}J.ik-or mn je čas dopuščal. ooebDo 
pris06ltvoval jz,praševa,nju ter ob zaključ-ku bmdidatom spregovoril nekaj 'tehtn.;h 
-b-.rl o vaznosu strokovnega dvign ,ka-dro\' 2'l .. \. izgmdnjo soc.iabzma, 

1 ng. Bogdan 2;. :{ g a. r , 
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DRUŠTVENE' VESTI 

LETNI OBČNI ZBOR GOZDARSKO-LESNE SEKCIJE DIT-a IN. USTA
NOVITEV »DRUŠTVA INZENIRJEV IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN 

LESNE INDUSTRIJE LR$« 

Dne 14. januarja t. 1. se _ je , ;rš:il v sindikaln.i dvorani Ministrstva za go· 
zdarstvo LRS v Ljubljani redni občni zhor Gozda~D-'les.ne scl;cije Društva 
inžeru!l"jev in tehnikov s sledeč-im dne'vnim redom : 

1. Otvorit.ev; odohri1e-v chne:vne-ga reda te.r ·· .. cilitev delovnega· predsedstv!l_ 

2. Pomčilo uipra;vnega odbo,ra sekcije in sicer': predsednika, tajnika ter' 
blaga.jn:ka. . 

3. Poročilo nadzornega .odbora. 
4. Ra.zre,šnka upra!V11e-mu odboru .. 
5. U~anov~te.v samosto}negsl. »Društva inženirjev in tehnikov go·z.cial'stV'a in 

lesne in-dtts.trije.:. 
6. Pretrf6 in odobritev društvenih pravil 
7-. Izvolitev noveg·a upravnega in nadzornega odbor-a. društva. 
8. Odobritev PTavilf)ikaJ ·0 ~lo.vanju urerlni·ške,ga. odbora strokov-nih glasiL 
9. J:zv..o.litev urednikov in U!redniškeg'a odbora strok.ovn:ih glasil 

10. Določitev .c!an!1rine dru~a in ,naročnine na s~km"rul gl.a.silA. 
II. Pretres ·in .odob.ritev pre.dloga proračuna. 
12. Ra.z:no. 

Na občnem zboru je bilo na"'zočih 65 č.!an.ov. Med njimi so bili zastopniki. 
članst\·a mariborskega, blejgkega, J<.ranjSkcgu, kočevskega, rib~iškega, slovenj
graškega in celjskega področja. 

Iz poročila predse'dnika tov. jng. Tw-ka Zd,raivka je bilo 'razv.idno, da je
sekcija Ipre'd-vi.dene nal·oge, kater:e so bile določe.ne na posveto\ranju s-trokov~ 

njaJwv gozdarstva in lesne industrije na Bledu ted' smernice, ki so bile oorejene. 
na lanskem obč>nem zboru, zadovoljIVo reševala. 

Oel-o sckc:je pal bi bilo še veliko bolj UiSpCŠn.O, če bi čla.n~h· o pokaza.lo pri 
svojem udejstvovani-u v sekciji več Slproščcnosti in zanimanja ter več vneme
'pri delu v organizaciJi. Pre:dsednjk je razen tega om~l. da je mor<ltna in ma
terijalna podpora obeh resornih -min:strov zdo olajša!la delo sekcije in obilo· 
pripomogla, da so doseženi toliki uspehi v minulem lt!ltu. Pri delu za o'rgllniza
cjjsko učV!PSti.tvljo sekcije so .položeni p'rvi temelj,j \' zajemanju članstva rut 
terenu, vendar bo te začetke treba \' bodoče org;:mizacijsko še temeljito dopolniti_ 

Sekcija je pog1abljal'a zveze med sekcijami N . R. Hrvatske, Srb-ije ter Bosne 
in Hercegovine. Na področju stroko,vnega t~s>ka. je pomembna omeniti, da je 
&ekcija prevzc.lo. revijo ))Les«, -katero je -preje jzdaj.ala Gener,alna direkcija lesne 
industrije . Tako sedaj sekcija. izdaja dva s-tl'okovna lista: :> Gozd-arski vestnjk~ 

in »Les«. 

Iz poroč:-1a tajnika, to·v. Ogrina St.aneta je bilo raz.i.dno. da je sekcija v· 

preteklem letu priredila. tri študijske ekskurzije in W-gl!n·i.zir:a1-a "7 strokovnih. 
predavanj. Nadalje se je delegacija sekcije udelež.ila tudi posvetovanja DIT-a 
Hrvatske ter D~T-a Bosne in Hercegovine. Neka.j čla.nov se je udelC'J.ilo tudi 
večdnevne eJ<.s.kurzi)c n? področju Bosne. 
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Blagajniško p-oročilo je prik azaJ o , CLi so bm' .prejemki sekcije y prew.klem
l<:tu 147.296.50 din, izdatki pa 85.368 djlJl, iz česll!r je, razviden saldo din: 61.901.5{). 
V splošnem je bilo največ l.z.datlcov Za organizac1jo ekskurzij _ (57.532 din). 
MinlstJ"S'tv;o za gozdarstvo je prispevalo za dvig ~dra 17.000 d~nnrje.v. resor 
lesne industrije , pa 40.000 dinarjev. \T spl,OŠnem je skupna bilanca fina.nčneg.a 
p_oslo\'anja za leto, '1950, \' ka.teri je ,'\kl}učena. tudi bilanca' ,obeh strokovnih 
revij naslednj.a: p.rcjemki 1,807.694 din, izdatki 1,645.080.50 din, saldo je tore}. 
162.623.50 din. 

Poročilo na.dzomega o.dbora je izpo.polnilo shko dclo\'a:nja sekcije in pri
ka.zal·o delovnost upra:vnegll odbom ne s.a.rno kot zad.ov.olj.ivo, temveč kot 
h v a:le vredno. 

Na podlagi podmi.ih ' porOČil je prisotno članstvo spre/jelo sklep, da s.c 
upravni odbor .... c.e.loti raz.rešj in mu .le enoglasno izreklo 7-flnpnico ter posebno-
primanje za uspcšno delo. 

V zvezi z vprašanjem ustanovitve sa:mostO'jnega društva je poudarjeno, da 
potreba da.na.:Šnje stvarnosti in oblik-ovna .struktura dela na. po:dr-:o'č-ju gospodarstva 
O'm:rekujet a, , da se dosedanje sekcije DIT-a prilagode nQ~vim ·potrebam. Z ust&.
no .. i<tvij.o samostojnih društev po različnih strokah bomo zgracLili tAkšne organi
:laci~e obuke. ki bodo najprimernejše za lzvrševanj.e q.al·og~,Judi tistih, ki se 
postayljajo pred gozda'l"Ske ,iri ·le.&ne· st-r-okoivnjaike. Enoglasno je _Sip-rejet predlog, . 
da se. namesto dosedanje gomarsko-Iesne sekcije DIT-a osnuj{; \>Društvo 
inženirjev in te·hnikov gozdarstva in lesne industrije LRS", J 

Pri obravnavanju vprašanja novih društvenih pra.vil sta bil al razPI'Iavljao!\ 
dva /P'redložena osnutka praviL Odločeno je, da bo po novjh pravilih v drušn-u , 
m<Ylno redno, izrcdn-0, častno in gos-podarsko članstvo. Gospo d a'l"Soki člani lahko 
p-osta.nej.o us-taalO-ve ali podjetja. Med izredne člane bod·o lahko včla.njeni dijaki 
in študcn ti strukovn:h šol in p-osame,zniki, ki žele sode,Jovati v društvu, pa. 
P.imajo pogojev za redne člane. Za redne čla.ne morej·o biti s.prcjeti gozdarski 
inže.njrji in tehniki, lahko pa tudi tak logSJr ali manipulant, ki s svojo pose.bno· 
strokovno ravnjo in s strokovnim delotl~ dosega potrebno višino. Redni člani 

InM;.o I)!()stan~j-o ne glede na strokovno kva.lifika'Cijo tudi tisti, ki opravljaJo-' 
vodilne pos,lc v državnem aparatu gozdarstva in lesne industrije. 

V organizacijskem pogledu je skIc-njeno, da se na terenu organiziraj.o , 
pod1Točja. kot osno·yne orga·nizacijs.ke enote. Vodstvo društv-a bo· predstavljal 
izvTŠni odbor, ka,teri sestoji od pre:cisednika, podpredsed:nika, taj,nika, njego.vega. 
namestnika, blagaj,ruka. ter tolikšnega šte.vilaodbomikov, da skup-no število. 
izvršneg.llJ odbora n,('; pnsega devet člano ... ~. Poleg IZyr;'lega ordbora bo tudi plenum 
društva, ka,toregu sesta\'lja izY.ršnj odbor, nadzorni odbor, po en delegat iz vs-a-· 
kega .področja kot preds.tavnik 'o~novne organiza.cijske enote, 5 članov 'iz pod,
ročjo.. Ljubljane, ter zastopnik dijakov gozda.r.skega tehnikuma, lesnoindl.lstrijskega

i 

odseka na TSš in fakultete. Plenum se mora. sestajati najmanj 3 krat letno_ 
Pooblaščen je uprn.v.ni odbor r ki se bo izvolil, da izvrŠi razdelitev v področja 

in da določi tovari~ s te.rCJH1', ki bodo osno.vaH osnovne uTUštvene organizaCijske 
enote, t. j. za vsak·o področje posebno. Sestavljena je 4-čl~nska komisijo, katen 
bo dokončno formulirala tc,kst pravil 'po .načelno sprejetih smer.niea.h. 

Po prcd:prip.rava,h k&ndidacijske in verifikacijske komisIje so b ~·1e izvršene 
volitve novega upravnega in nadzornega odbora. Na temelju tajnih Vool!itey (in 
dor.oči~tve fUnlkcij ·na pnri odborovi seji) je izvršni odbor ,izYoljen v naslednjem 
sestavu: 
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predsednik - ing .. Zdravko. Turk, 
. pod.p·red.s.edni~ - Hace Matevž,. 
tajnik - ing. &iOV1niJc Miloš, 
blagajnik -=- ing. Kajfež Drago, 
namestnik. tajnika -:-- ing. Sg,erm Franjo, 
odborniki: ing. Budihna. Karmelo,. ing. Jug Oskar, ing. Ci vi din i Rudolf i.:.'t 

'-.ing. B~ltram Ladislav. . 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni nasloonj.i tovariši: ing. R.ain-cr Fra.n jo , 

.prof. ing. Sevn:'k FranJo lono .ing. Šušteršič. Mirko . 
. V pleml:r{l. &o za letos kot 'predstavniki ' osnovnih organizacijskih enot 

.določen.i oni tova'riši, kateri so odgova.mi za organixiranJe društva ,po p-osamczn~ 
področjih. 

.. S področja Ljubljane .. SO bili izvolkni '" plenum naslednji tovariši: Ul~cu' 
Franc, ing. Osterman Jože, .ing. Ztlvodnik Evgen, ing. Cvek Stan.islav in Rajko 
·Lukm~u. 

Pri pro'učevanju Pra'\iinika :0 poslovtU1ju uredniškega odbora.. strokovnih 
;~lasi1 je sklenjeno, da. se za o~a lista izvoli sk.upen uredniški odbor. Ta o-dbot' 
na,l se irn.terno .razdeli na dve se~ciji, za vsak list po ena', 

V naslednjem poteku občnega zbora. 'st.a lzv-oljenn urednika z.a. oba . lista. 
:Zn umdnik.a nGozdarskeg.a· vestnik.a« je izv-oljen tov ing . . M..iran Brina.r, ZlI 

,ure.d.nika. »Lesa<! tov. Pengov .Marjan. Ob tej l,lriHki je bil. izYo\jen tudi urcd ,· 
niški odbor za ))Les" v sestavu: ing. Rainer, ing. ZavodnjJ(, ing. Strojin ing . 
Tu.rk, ing. Možinll., ing. Ciyidin·i, ing. Jug. Za »Gozdarski vestnik« pa ing. So
tošek" ing. Sgenn, ing. Beltram, dr. W: rab er, dr. Pi.pan, ing. Funkcl in }ng. Kle · 

· 'menč : č . Sklenjeno je, da ho letna naročnina zn ~ Los !( din 160.-, za' »Gozda'rski 
' vestl~ib: pa din 14Q.-, Dijakom gO'7.dnrski.h šol je bun odObrena polovičnA;\ 
. J) a 'r o čn :n8. 

Končno je bil,o sklenjeno, dli. čia.nar1J1w, Za redne člane društva znaša letno 
120 din, zn gospodarske člane pa je predvidena Ictn'a članarina od 5.000 do 

.10.000 cl:n . 
Pri obra,VJlflva.nju pronlčuna društva za leto 1951. je bit s-prcjet pre-dložeuj 

,osnutek. Prejemki in izdatki SO izr-arVnR<!lj v višini 104.000 din. 
Ob zaključku občnega zbora se je J.lovoizvoljcnj predsed.nik zahva.lil za 

~~upanj'e ter poudfiril, da je potrebno združiti yse sile. zo d"ig ' strokovne 6pO

,isobnosti članstva. ter neposredno skrbeti za dvig rtacion a.lneg.a: gospodarstva, 
" katero je osn-ova materialnem ln ' kulturnem napredku niaših narodov. Po
udaJ"jcna. je važnost pravHnc vzgoje kadrov, prvenstveno :log,a'rjev ter ttija.kov 

,'in . absolventov strokovn;h šoL V novi organizacijski obliki ho tudi nujno najti 
poti , po k aterrih .naj bi dnlšh'o sodelovalo s strokovnim vodstvom na način, ki bo 

'Jwjuspe~nejši, da sc t.ako odstTnnjjo marsiknrtere elosedanje napa.ke , 

Jng. iVl S. 
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VLOGA DELA ,7SKTH SVETo,r ,7 GOZDARSTVIT 
Matevž Ha ce (Ljubljana) 

DeLaNs.ki sveti so' velikega pomena v našem gospodarstvu. Od pra
vilnega dela, razum.evanja Jin gospodarske. iniciativnosti deJ.avskih svetov 
je odvis.en nadaljnji dvig produkcije. Posebno pa so važni delavski sveti 
v gozdarstvu. Gozdovi socialistične skupnosti v Sloveniji imajo nekaj sto 
tisoč hekt8JI'Qv PD·vršin.e. Nekatere gozdne uprave imajo celo 5000 dC' 
'7000 ha gozdne poN'ršine 1n za vse gospodarjenje je bil dosedaj v glavnem 
odgovoren le upravitelj gozdne upmve: za pravočasno pogoMov~nje, či
"ščenje, za gozdni red, drevesnice, semenarstvo. in pravilen posek. Razum
ljivo je, da ima upr3!vitelj go_zdne uprave' š'e vedno takšno odg ov OTIIlO'st , 
-:-toda sedaj mu pomagajo pri tem člani .delavskega sveta, ki odg.ovarjaJjo 
.za pravilno upravljanje in g.ospodarstVio z našimd. g.ozdovi. 

Delavski. sveti po go.zdnih gospodarrstvih so različno močni. Tako šteje 
-de1a(vski svet v Mariboru 50 čla.zrov, od tega 29 delavcev, 16 logarjev, 
-Ostal'o pa so uslužbenci. Pooek.oa so izvolili za predsednika delavskega 
sveta upravitelja gozdne uprave (GG No,vo mesto). V Tolminu je pred
.sednik delaysk~ga sveta komercialist, v Mariboru logar, v Postojni gozdru'
ski tehniik. V bodoče bomo· morali stremeti za tem, dal bo ·predsednik de-
layskega sveta delavec. 

Na svojih sestankih so delavski sveti razpravljali o različnih pIanih. 
Posebno na prvih zase<iall1jili, ko s'O direktorji izročali pOdj-etja v upr1arv
ljanje de1avs1kim svetom, so jih ti seznanjali s celotnim gospodJarstvom: 
:s ,poiVTŠino gozdnv, povprečno lesno zalogo po hektara., triletnim. planom 
.oddaje lesa lesnaindustrijskim in drugim podjetjem, s planom pogozdo
vanja, čiščenj-a, na:pravo drevesnic, z -delom v drevesnicah, številom stalVb 
:na Oibmočj,u gozdnih gospodarstev, pla!nom' semenarstva, zalogami sadik, 
sečnjo hroeljevk in vinogradniškega kolja, finančnim 'planom, a.bretni:mi 
sredstvi, zasedbo str.ok.ovnega lmIdra uslužbencev, o(ikaa;ovanjem lesa itd. I 

.Nekateri dkektorji in upravitelji gozdnih uprav so v začetk:u podvomili, 

. češ, delavci se na zasedamjii.h delavskega sv-eta ne bodo zanimali za celotno 
I problematiko go,zdnega gospodarstva. Nekateri so tudi md.s1ili kako si bo 
mogoče zapom.n1tii vse te številke, ki so jih slišali na zased a,r{ju , drugi so 
'se ba.li velikih izdJajtk:ov, ki nastajajo oh s:klioonju delavskih svetov. Tako 
stane npr. vsako zasedanj.e delavskega sveta pri GG Postojna 12.500 di-
'narjev, pri GG Tolmin 8000 din.. Nekatere gozdne uprave so zelo daleč od 
podj.etja, 11jpr. Snežnik je 53 km oddaljen od sedežal Gozdnega gospodarstva 
v št. Petru. Črnomelj 38 km od sedeža GG v Novem mestu! Trnovo 50 km 
od Sv. L~ci:je. Nekateri SO tudi mnenja, naj bi imela vsaka gozdna· uprava 
svoj upravni iodbor. Rruzumljivo je, da se bodo del.:aNski sveti v b.odoče še 
organizacijsko razvijali i!n utrjevali, posebno v taJkih strokah, kakršno. je 
%ozdarstvo. 
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Dosedaj so delavski sveti ~ na svojih zasedanJih razpravljali' ne SB.m.O> 

o plallIil, temveč tudi o konkretnih dejavnostfu. Tako so npr. pri GG Sv. 
Lucija govorili in ukrepaH. da je potrebno' napraviti red voddelkili 78 in 
64 pri gOl.Zdni upravi Trnovo. V Mariboru SO razpravljali poleg g.ozdnega. 
reda turu o tem, da se iz: gozdne uprave Ruše, ki je imela čez 7000 ha p0-

vršine, osnuje nova uprava Maribor in da bO potem ()Ilajšano posloVlamje. 
Na zasedal1lju. delavskega sveta v P.ostoj:n.i so razpr-av1ja1i o ra.zp<.lreditvi 
logarskega klatdra, o smolarjih, češ da je bila njihova storilnost v letu 1950, 
premajhna in da se bo storilnost zvišrula; nadalje so govorili o prayočasni 
in pmiViliri oskrbi gozdarskih stavbin o tem, da ~e k~nuje upravitelj 
gozdne uprave PLa.ninaJ, ker ni pravoč3Sruo poikrbel, da se odstrruni nered~ 
v gozdovih. Pri zasedanju delavskega ~veta na Bledu so razpravljali o tem, 

- da bodo .na uprav;aJh, uredili gospodarske knjige- in da bodo pravočasno· 
pOSIPmrviJi iz gozdov vse drevje, ki ga je poškodoval veter ali sneg. De-· 

<'-- lav-ci, '- zaposleni pri Gozdni upravi P().kJ.~uka, so .. lil.apovedall tekmovanje 
os.tailim upravam na območju GG Bled. V Novem mestu so pa temeljito 
obna!vnavaJi goodarsko problematiko. Na' II. zasedatnju dne 4. II. 1951 so 
sprejeli sklepe, ki jih v celoti navajamo, ker so vredni, da se tudi ostali 
delaJvs.ki sveti seznanijo z njimi: 

1. Glede na uredb.o .o varčevanju in ured'bo .o ustalitvi del.ovne sile 
se obvezuje celoten delavski svet, -dia bo utrrlil delovn'O di.seiplin:o im. zmanj
šal :izostanke .od dela na minimum. 

2. ManJ"klaO.oča delovna sila naj se .nadomesti. zaradi uspešne in pra;.:. 
vOCa.sne izv;ršitve planskih nalog z močnejšo mošk.o delDvno sNo. 

3. Uvedli homo racio.ruailnejše izkoriščanje gozdov in varčev.anje z 
go~ fond!i. ' ·pri jzkorišč.anju v lastni režiji in maloprodaj. Izvajali bomo-
najstro(Žjo konw.olo izkoriščanja lesa po kupcih. . 

4. p.osvooa:li bomo v~ skrbi .ohranitvi .orodja, prevoznih sredstev in 
nepremi.čniI).. 

5. Vzgajali bo·mo kader na ideol:oškem in strokovnem polju, da se: 
dvigtne nivo ,našega deIavstv.a kot zagotoViiJo za izvršitev :postaJVIjenih plan~ 
skih nalog. 

6. Obvezujem. 'O se, da bomo do 31. marca izvršili plan izdelave hme
ljevk, vin.og~adnišk.ega kolja in palic v količini, ki nam j.o je ~redpisalo, 

J Ministrstvo za gospodarstvo LRS. 
7. Omejili bomo razvoj lubadaija v naših gozdovih in dQ 31. maJrCa 

izdelali vse sušice in die-v esa, napadena po tem. škodljivcu. 
8. Da bo del.o na t~renu na strokovni višini, potrjuje delavski svet 

sklep upravnega .odbora. -da: so logarji dolžni sodelcvati pri svojih slrupina.h. 
z roonim delom. 

9. Nudili bom.o vso pomoč pri zbiranju surovin za tovarne ete
ričnih olj. 

10. Izvršili oomo ' .... se priprave v zvezi s pogozdovanjem ter ureditvijo 
starih in novih g,o'Zdn1fh drevesnic. 

11. 'Nudili , bomo vso pomoč pri odkrlv8mju' ta.tvin leSa in zatiranju. 
špekulacije z les.om, ki gre skozi maloprodajo. 

12. DelaivsJti svet bo nudil vso pomoč stndika.1nim , in drugim po liti ooim. 
~rganizacijam v borbi za izgraditev socializma.. 
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13. Udeležili se bomo polnoštevilno volitev v Ljudsko skupščino LRS 
in s tem do1rn.lza.l:i, da. strnjeno stojimo ob strani naši Partiji s tov. Titom 
na čelu. 

Va.žm.o je, da se člani delavskih svetov pri zaJSedanjih seznanijo z naj
važnejšimi vprašanji iz .gozdarske dejavnosti, ki naj se urede ~o prihod-

I njega zasedanja. V prvi vrsti bodo marali vedeti, lmlk.šen je plan dela v 
pog.ozdo;vanju, čiščenju, odklalZOvanju na poročju gozdnega gospodarstva. 
Vsak član delavskega sveta bo moral sodelovatI po tem prog!13.Jffiu tudi na 
območju gozdne uprave. kjer je zruposlen in seznanjati z njim. tudi delavce. 
V teku letošnje pomladi bodo delavski sveti, strokovnjaki gozdnih uprav 
lin gozdnih gosp'Odarrstev Jposvečali posebno pozOrnost izvršitvi BeČnega 
pma, tako da ne bodo ostan tu tin tam kaki kupčki lesa, Iti. bi JPropadali 
Posebno pažnjo naj se posveča gozdnem.u r.edu !in realizaciji pogodb, ki so 
jih s14eni1a gozdna gospodarstva z lesnoindustrijskimi podjetji, d!alj.e pre
daji ln prevzemu sečišč itd. 

Druga najvažnejša stvar, ki jo bo treba pravočasno l..zv!.šiti,· je izde
laIVa lesa, !p,oškodovanega po snegu m vetru. Zaradi letošnje nenavadne 
zime je v naših gozd.o·vihnaredil sneg ogrOmJD.O škode, ki gre v desettisoče 
kubičnih metrov razno~ega lesa. Ponekod so po ra.:znih oddelk:ih uničeni 
mladi sestoji. Delavski sveti bOdo na: svojih zasedanjih sklenili, da se bod.o 
vse polomije pravočasno odstranile iz gozdov. Nevanlost lubadarja bo zelo 
velik.al, če delo ne bo opTavljeno· ;pravočasno. Nadalje bodo delavski sveti 
p<>sveča11 posebno pozornost spomladanskemu pogozdovanj.u in v zvezi s 
tem alktivizaciji ~tovcev za pogozdovanje, izbiri dobrih sadik, pravočas
nemu izkopu, skrbno organiziranemu prevozu. Skrbeli bodo za to, da se bo 
v čim večj~ meri uporabljal BUI'l1:ikov sadilnik, ki uspešno služi že 25 let. 
NadWj:e bodo delavski sveti skrbeli za dO!bro in skrbno organizacijo priprav 
na p<>vršinah, kjer se bo Pogozdiovalo. 

Zelo važno delo. ki ga bodo mQTal.i naši stro-kovnja.ki in delavci pravo
časno in vestno opraviti, je tu<M. to, da bodo pravočasno storili vse potrebno, 
da se prepreči štrjenje lubadarjev. Potrebno bi bilo, da delavski sveti 
obravnawJo to Vlprašanje na svojih zasedam.jih kot posebno točko. Pri tem 
naj upoštevajo statistiko za več let nazaj, tako da bodo člani delavskih 
svetov dohro vedeli, kaj pomeni lubadar. IstočaSno ·pa je potrebno, da 
ne bo imel brošure o zatiranju lubadarjev SBJIl10 gozdar-logar, temveč tudi 
vsak član delavskega sV'eta in upravnega odbora ter vsi tisti delavci, ki. 
hodo v letošnjem letu delali pri uničeVanju lubadarjev. Vsak član delav
~kega sveta :r:qjJ'm.j brOšuro dobro. preči tati in jo tolmačiti tudi ostalim 
d€.lavcem~ ' D~~'Orji gozdnih gospodarstev pa so dolini pn prvem zasedanju 
poročati, koliko škode so naredili lubadarji v letu 1950. za primer vzemimo 
gozdno gospodarstvo in okrajni 1judsJri odbor, kjer je bil napad lubadarjev 
posebno hud: 

GG Maribor: 
posekanih l-ovnih dreves 

srnreka 1332 kosov ali 509 ma 
bor 54 lwsov ali 36 m 3 

Izdelanih lubadark 2123 kosov ali 734 m 3 

izd.elll1Ilih 
728 kos'Ov al!i. 333 m3 

48 kosov ali 32 mS 
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Gozdni:h požarov je -bilo 6, od teh sta bila dva podtaknjenl31, štirje so nastali 
iz neznanega vzroka. PQžar je ·zajel površino 37 arON" in n3ipravil šk-ode za \, 
64.500 dinarjev. 

OLO SI ovenjgl' . : 
posekanih 

lovnih dreves izdelanih dreves lubadark-smrek 
550 kos. ali 244 m:j 328 kos. ali 131 m lI 2872 kos. aJi 1037 rn~ 

Požara sta bila 2, 1 h neznanega. vZ('9ka, na površini 25 arov. Škoda znaša 
3000 dinarjev. . 

Te' številke do:v6lj Ja.snfO povedo, kakšno škodo napravijo lubadarji in 
požari v naših gozdom. Zato bodo člani delavskih svetov pri gozdnih gospo
darstvih n3!pravili veliko korist, če bodo znaJj prf-.našati n8J vsa delovišča 
naloge in skrb za varstvo gozdov na slehernega delavca. Glede varstva 
gozdov naj bi delavski sveti skrbeh tudi za nedržavni sektor, in sicer na- ta 
način, da bodo logarji in delavci državnega sektorja opozarjali kmete::, 
gozdne pos-espllke, zadrugarje in različne ustanove, ki imajo gozdove, da 
skrb'e zal gozdni red .in da pravočasno poskrbe za varstvo·. V teku letošnjega 
leta se bo razpravljalo na delavskih svetih tudi o semenarski ln drevesni
čarski službi. Letal 1950 so dob-ila gozdna gospodarstva prvikrat v zgodo
villi našega go,zdarstva plan naibiranja semenja, ki je bil sestavljen na 
osnovi semenskega ,obroda ramličnih drevesnih vrst; kot osnova za plan so 
služMi podatki s terena,. Na ta način je dobilo plan vsako gozdno gO's;podar~ 
stvo, vs'a,ka gozdna uprava in vsak logar v državnem in nedržavnem 
sektorju. Vsi stroko:vnj:aki so· bili tudi pravoč-asno seznanjeni, da se moD'ra 
nabirali seme sam{) v do-Ioč'enih sestojih in s posebnih semenjakov, ki imajo 
najboljs.e pogoje za .pr.o1zvodnjo dobrega semena. Gozdarji so bili s tem 
seznanjeni po znanstvenih delavcih iz Gozdarskega instituta. O bioloških 
osnovah semenarstva govori podrobneje brošura dr. Wraberj~. »Gojenje 
gozdov v luči genetike«. člani delavskih . ,svetov bodlO prenašali tudi· med 
gozdne delavce in vse tiste, ki hodo nabirali goz<lno. seme z različnih dre·
vesnih vrSt, navo-dila o tem, kdaj se llabir.a seme, kje in od katerih dre.ves. 
-kako se nabira in zakaj ravno od takih dreves ipd. Posebna POrZOn1lOst naj 
se posveča tudi drevesnicam, okopavanju, pletvi, zalivalnju, p'alciranju in 
,odpremi sadik ter varstVu pred I'aJznimi škodljivci. Delavski svet se bo. tudi . 
pob rigal, da ho imel dobro urejene drevesniCe, skrbne in izvežbane dre
vesničarje in drevesničarke, ki bodo kos svoji nalogi. 

Delavski sveti bodo razpr131Vija1i in tudi predlagali gozdnim gospodar
stvom, kaj naj ukrenejo, da se bo spravilo lesa iz gozda izvršilJo pravočasnO . 
Vsi delavci in delavke bodo delali na tem, da ne bo les po gozdovih pro~ 
padal, temveč da se bo pravilno izkoriščal, pravilno sekal in obd.eloV1aiJ., tako 
da oo v gozdu čim manj škode. Gozd je velika naravna tovarna, kjer vse 
živi, ki;pi, se razvija in mrgoli. Go·zd zahteva človeka~ ki zna delati v njem, 
ki ~ ra.zum.e in ki ima s~el za razvoj in rast drevja. 1n celotnega gozda. 

Velike naloge čakajo člane upravnih odborov in delavskih svetov pri 
. upraiVljanju gozdov in pri prenašanju 'vseh pametnih sklepov, ki bodo v 
gospodarsko korist v naših gozdovih in dobrobit vsega našega narodnega 
gospodarstva.. 
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PRIMERI NAJBOLJSE IZVR~ITVE PLANA GOZDNOGOJITVENlli DEL 1949-1950 

Pogozdovanje G?zdn~, Porabljeno Gozdn,e 
melloracIJe nrevesOlcc 

(1) 

Redne 
psoeke 

---- --- =- ----T----

Stare ; sadik semena .~ i . Poraba 
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RAK KOSTANJEVE SKORJE V SLOVENIJI 
Ing. Mihailo K r s tri c (B~rad)* 

(Iz srbščine prevedel ing. S. Bleiweis) 

Gojitclji domačega kostanja v Evropi so v zadnjih letih resno za
skrbljeni zaradi. pa~-e (bolezenske) pojave na kostanju, ki.se imenuje 
~tak kostanjeve skorje«. Kata.~trofume posledice, ' ki jih je p:ovzročila ta 
bolezen v Zd.ruženih državah Amerike, opravičujejo razburjenj;e vse gozdar
!rlre javnosti v drugih delili sveta, saj- gTe za obstanek ene ll'adkoTistnejših 
drevesallh vrst. 

Preden se seznanimo s povzročiteljem te bolezni, naj na kratko ·opi
Š~ še zgodovinski razvoj bolezni. 

~e leta 1904. so amerikanski strokovnjaki v okolici New Yorka opazili 
na tamkajšnjem kostanju (Castanea tentata) nenavadno in tudi nepoznano 
bolezen. Lllbje ,na deblih je razpadalo, v'enelo je listje, rodnost dreves je 
pojea:na1a. Drevesa so se sušiIa z veliko naglice. Pov~ročiteljica tega zla 
je bila parazitna glivica; Endothia parasitica Anders, bolezen samo pa so 
imenovali »rak kostanjeve skb rje « aJi »bolezen kostanjeve skorj.e« (Chest
nut-bark disease). Takoj So. bili storjeni sanitetni ukrepi, ki pa niso bili 
uspešni. Samo v časovnem razdobju od leta 1904.-191.3. je po poročilih 
Shea-re in Stevensa utrpelo ameriško gooip{>darstvo zaradi te bolezni preko 
25 milijonov dolarj.ev škode. Namesto, da bi bolezen p'Opuščal;(l, se je širilo 
'I!ušenje domačega kostanja v sosednjih pasovih od ~rišč.a ob Atlantskem 
oceanu do Srednje Aimerike. Po mišljenju italijanskega strokovnjaka Pa
v'alriit je bolezen do leta 1948. zaJel~ že okoli 16 milij.onoiV hektarov gozdne 
površine, kjer j>e 25 % kostanja. 

Leta 1938. j:e italijanski profesor Pa:oli prvi ugotovil kostanjevega. 
raka tudi v Evropi, in sicer v okolici Genove. Vzrok 'obolenja je bil isti 
kakor- v ZDA, to je glivica Endothia para:sitica. Po tej prvi ugotovitvi pa 
do danes so se v vseh delih Italije vršila številna razis1rovanjal .ki S'o ugo
tovila, da s'O bili ,do leta 1949. okuženi kostanjeV'i sestoji v 31 provincah, 
od k81terih jih je bilo šest razglašenih za popolnoma okuženih. Na po'd1agi 
teh ugotovitev se sodi, da je v Italiji oku.ženih 8-10% skUJpne površine 
vseh kostanjem sestoj-ev. Okuženi kostanjevi ses.toQi so bili ugotovljeni 
na raznih kmjih: v okolici GenoiVe, Neaplja, v bližini švicarske meje in 
kar je za nas najpomembnejše, tudi v videmski provinci, ki meji z našo 
državo. 

Endot.hia para.sltica j'e bUa opažena tudi na vrsti Castanea creD.alta 
I 

var. Tamba v španiji 1m. je to: sedajl dr.uga evropska država, v ka.teri se je 
pojavila ta kostan.jeva bolezen. 

* Ing. M. šebenik, ki za Gozda.rski institut Slo.v.enije up,rruvlja z goooom 
Panovec Pr'.i. Novi-- Gorici. ,je lani mes.eca julija p.orC?'.čal, da Ise .... Panovcu suši 
domači kostanj in da ~Te verjetno za tzv, čmiloV1ko. Na to -'opozorilo. je Go-
2JdarskJ !iJnstiJtut Slovenije povabil fito.p.at.ologa i~. Moihaila K..rstiCll iz Instituta. za 
gozdaa.-Ska. raziskovanja LR Srbije v Beo~radu, da. si ogleda ro' sušenJe kostanja v 
Panovcu in llo~oto,vi, kakšna bolezen povzroča to sušenje. V zvezi s to n.g~o~o. ki 
jo je ing. Krstic Prevzel je nato n8Jp'lsal čl.anek za fi<aŠ lis.t. ki ~ v prevodu 
objavljamo. Ure cl niš t vo 
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V jeseni leta 1950. pal smo ugotovili, da se je Endothla .paa"3Sitica raz
širila tudi v našo državo. Gozdarski institut Sl{)ventj,e je ,pregledal kosta
njeve sestoje v Slov. Primorju iln je poslal Institutu za gozdarska 
raziskovanja Lft Srbije v Beograd s:umJjivi material v preučevanje. Na 
prvem vzorcu d()ll1ačega kostanja (Castanea S\3Jtiva). ki je b:Ll poslan, 
ni bil{f možno ugotoviti 2ll1ači1.nili trosoo.osnih organmr in drugih ~naJwv 
raka razen 1e slabo lzražeruh vertikaJ.nih razpok. Dve rumenkasti 
pegi na preostalem lubu pa sta bili vseeno s.umljivi; zaradi teh smo na-

Slika. 1. 
Podj;(obje raka kosta!llje
'Ve skorje zn~čnne pah

ljačaste obl~~ 

pravili pojzkllil, Vzeli S1llP ,nekaj celic razkrojenega tJtiva teh f}eg in jib, 
g<>jili na umetni podlaJgi. Po nekaj dflevih se je iz celic r3JZVil{) najprej belo, 
potem bl edo rumen o podoo-obje, na katerem. so se istočasno pojavljali trdni 
troson{)sni OO'g'aru (pustule) oranžne barve, polni hlalin.silri.h ,in. enJOstacičnih 
trosov v velikosti 1,5---3,5 mikrona. Nedvoonn.o je bilo, da gre za glivioo 
iz roda Endothla in ne Blepharospom:" kakor se je mi:SliJ.-o na tererm. Prvi 
vzorčni :pošiljki je sledila druga z vzorci okuženega kostanja, na katerih 
je bilo mnogo ma.čilnih znakov pravega rakastega raa;padanja , ~je, v 
razpokah in na gladki 'pov.rš:ini luba pa oranW1 trosonosni organi.. Na 
umetno podlago preneseno ;p:od:gobje se je rnzvilo v prav takšno kakcrr v 
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.prvem primeru s tros:onosrurni 'Organi oraJllŽne -barve .in bacilarnimi pikino
sporami. Nedvomno je b-ilo, da je vzrok olruženju kostanja e<lin.o End'othia. 
Toda katera? Vrsti Endothla para.sitioo' i'l1 Endothia fluens sta morfološko
zelo podobni in ju je brez ,primerj.anja mskospor težko razlačevati. Medtem 
ko je prva vrsta zelo nevarna zajed.a.llm (parazit), je nasprotno druga v' 
gIa-vnem gniloživka (s:a:profit), ki se hrani le z že odmrlimi deli skorje. 
Ugotovitev pra'Ve vrste rodu Endothia je postal.(). jedro problema. Dvoum
oosrt in vprašanje, ali gre z~ eno ali drugo vrsto, je .rešilo jzra.zito pod
gobje, ki se je· pojavilo v skorji v -obliki pahljače . Pod pove.čevalrtim 
steklom! je bilo možno razločiti posamezne ta:nke niti podgobj·a, ki .3-0 kot 
~1ti izhajale iz središčue to:čke :im se :od nje' divergentJl'Q: širili. Podgobje· 
je bilo svetlorumene 'ali rumerukastosd.ve barve brez točno izralŽenih meja. 
širjenja. Vsi ti znaki sb bili za.nesljiv dokaz, da gre za vrsto Endothia 
parasitica, ker druge. vrste rodu Endothia nimajo takšne morfologije 
podgobja. 

V naslednjem! naj. ~jasnimo še sjstemllltsk.i p'Oložaj glive Endothia 
pa:rasitica. To je parazit iz razreda zaprtotrosnic (Ascomycet-es), reda 
Pyrenomycetes, pri katerih so mešič ki' (asci) zaprti. v trosnjaku (;perite
ciju). Zaradi trdnosti peritecija in še nekaterih drugih elementov pripada 
rod Endotrua podredu Sphaer-iacea1es, toda zaradi oblike askospor njihove' 
hialinske vSebine in zmožnos.ti, da tvorijo konid-ije v notranjosti strome, 
pripadajo družini Melogr,ammatac€.'aoe. Zaradi boljše preglednosti naj ome
nimo še to, da pripadajo podr edu Sphaeriaceales n. pr. tudi še sledeče pa
m:zi.tne in saprofitne glivice gozdnega drevja: Xy1aria hypoxylon, pogost 
sap-rofit buk-o:vine, Melanconis modonia, parazit domačega kostanja in 
povzročitel:t gnHobe na koreninah mladih hrastovih mladic, Ros~llinia 

quercina, itd. 
~;:1ko-r že omenjeno tvori Endothia parasitica p.iJknosp'Ore v posebnih 

organih - p~dijih, ki so navadno okrogli aU malo pod:olgovati, velikosti 
bucikine glavice. Pik nos.pore merijo (po Sorauerju) 3,7 /(1,5 rnHrrona. 
Periteciji so nekoliko večji in SO' v njih z3Jprti m-€Šički dolžine ok. 50 :mi
kronov in širine 9 mikronov. Askospore so dvostaniooe, hia1inske, velikosti. 
8,8 X 4,4 mikrona. 

Endothia parasitica je parazit ram.... Kot vhodna V1JaJta za vdor para
zito:v lahko služijo vsa od;prta in neza.varoVlall1a mesta v lubu domačega. 

kostanja. Okuženje iZVTŠe trosi, ki jih prenaš'31j;o veter, dež, žuželke, ptice. 
Zelo nevarno in' možno je pa tudi okuženje z neposrednim. d:otilwm' zdra
vega kostanj!a z okuženim. P'O mišljenju ' Collinsa se bolezen lahko prenaša 
tudi s plodo'Vi in se zato pri pojavlj'anju parati·ta. Endothla! pamsi.tica upo
rabljajo najstrožji karantenEki ukrepi, s katerimi se prepoveduje izvoz. 
kostanjevega lesa in p1odov iz .okuženega področJa. 

Prve ZOOJke bolezni je m'Ožno ;o:paziti predvsem na' starejših kostanjih 
(primer v Panovcti) zaradi suŠ€:nja v'rhov, blediča'Ste barve listov v sred
njem delu krošnje in razpokanega 1uba na deblu in vejah. Po-kanje lUJha. 
se hitro širi in- povzroča odstopanje skorj:e' od~) debla. Ta-ko dobi okuž,eno
mesto hlpertrofičen izgled. V naslednjem rti.zvojnem stamju 'Obolenja se na. 
površirri ali' v razpokah skorje tvorijo ·že prej omenjeni troson.osni orgam,. 
ki se zaradi svoje žive oranžne barVe jasno. razlikujejo od temne pocUage 
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1uha. Če odstranimo skorjo okuženega dela, viilimo t1..!:ffi.enkasto pa,.hljačasto~ 

.P9d~obje, ki prepleta skorjo v celoti ali pa samo njene zunanje dele. Debi!> 
se suši" ln se končno tudi posuši, ker je tok SOkOiV prekinjeri" POudariti pa 
je treba, da je les sam le malo prizadet in dBJ na njem manjkajo značilni 
znaJti, kakršni se po,javljajo' pri glivici Nectria. 

Pri mladih deblih ali pri še zelenfu poganjkih iz panj'ev se bolezen 
še jtas·neje kaže. Okuženi del je rdeČIkaste do rdečkastovijoličaste baTVe in 

$hk~l 2. Slika 3. 
Odebel:tcv (h:ipe'rtrofija) bo\ane~Ll ko- Pahljač~\s to I)Od~Dbje na kostanj-ev! 

sta,njevega poganjka skorja 
(Foto: laboratorij H;stološ:keJ:!a zav,oda Medidnske vj~okc šole v Beo~radu) 

se jasno loči od zdrave zelene skorj'e.\ Poleg tega pa tudi. navpične razpoke 
iI) vdrtine Jla skorji nudijo sliko tipičnegi raka, le .od strani opaziirno oiku
ženje kot blago hip erlrofijo. Pogosto se tvorijo tudi oranž-ni trosonosni 

- o orgaa:ri, nl3.ijzanesljivejši znak z_a gli:vico Endothia parasitica pa je pahlja
často podgobje. 

Po izkustvih v Ameriki in Italiji, pa tudi po lastnih opažanjih y P~
noveu je bilo ugow:V'ljeno, da napada bolezen vse drevesne dele, in to v 
vsaki sta.r{)stru. dobi. Zato velja Endothia parasitica kot posebno- nevarna 
za kostanjeve kulture. 
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V PanoViOU je okuženi.h približno 1000 dreves poVprečne starosti 40 do 
':00 let, poleg tega pa še ogromno štev.iJo poganjkov .od 5 do 7 let. Ko se 
jmrazitamo podgobje dovolj" razširi in če nastopijo .za kostanj neugodne 
vremellSlke razmere, sušenje še hitreje n31preduje. Lanska suša je na rast 
kOstanja neugodno v'Plivala~ nasprotno- pa je nudila ugodne pogoje za 
razvoj parazitne glivice, kar je povzročilo hitro sušenje kostanja. Zaradi 
-kontrole sušenjm je bilo po pobudi ing. šebenika, šefa sekcije za pogozdo-
vanje Krasa v Ajševici, koncem julija 1950 zaznamovanih 116 kostanjevih 
dreves po s.topnjah okuženja. Z »)0« so bila -označena drevesa, ki niso kazala 
znakov okuženja; z »1« drevesa s suhim vršičkom; z »2« drevesa, ki so 

.kazala maJo močnejše znake sušemja; s »3« že popolnoma suha dxevesa. 
Označena drevesa so pripadala različnim debelinskim razredom dlo 60 cm 
-in so rasla v ~lavl1Jem v južni legi. Po drugem pregledu označenih dreves 
v začetku meseca septembra, torej poldrugi mesec po i2vršeni klasifikaciji, 
je mnogo dreves v lestvici napredovalo za 1 ali 2 stopnji, kar je dokaz 
hitrega razvoja bolezni in hitrega s.ušenja. dreves. 

Endothia parasitic.a ne ,omejuje svoje parazitno delovanje samo na 
-domači kostanj. Po Biragbiu je .bila ta glivica v Liguriji ugotovljena tudi 
na gradnu (Quercus sessiliflora) in puhavcu (Qu . .pubescen.a); v prOVtin.ci 
Ave.llini pa na črniki (Qu. lilex). Vse kaže, da se na\. hrastu razvija posebna 
vrsta rodu Endothia, kar pomeni nevarnost tudi za hrasrove sestoje. Že 
Soxauer je opozoril, da napada Endothia. parasitica tudi hraste Qu. ru.bra, 
Qu. alba in Qu. velutina, po ameriš'ltih podatkih pa prihajata v poštev tudi 
še Qu. stellat3J in Qu. prinus. V Panovcu dos-lej nismo mogli ugotoviti raka 
na dobu (Qu. peduncUlaba) in rdečem hrastu (Qu. ruhra), ki tvorita me
šane sestoje s kostanjem. Neknadno bomo pregledali tudi hraste, pri ka
terih s.mo ugotovili sušenje. 

Ko .smo spoznali znake raka kostanjeve skorje in tudi morfologijo 
pararrita, moramo odgovoriti še na v.pr8Šanje, kaj moramo ukreniti glede 
na ta prvi pojav nove b:ole:m:ci pri nas. Če pogledamo uspehe, ki so jih do
.segLi v ZDA in vItaJiji, vidimo, da. talro imeno·vani kurativni ukrepi (upo
raba fungicidav, kleščenje o:~uženih vej, čiščenje OIkuženih delov skorje, 
UJmetno gnojenje rastišča in pod.-obno) praktično niso izvedljivi in tudi ne 
učinkoviti. Večja pozornost se posveča preventivnim - zaščitnim in kul
turnlln ukrep-om, kaikor n. pr. izbiri odpornih zvrst, ras in ind.ividuov, 
uvajaro.j'll tujih odporpih vrst (east. m.ollisslima) ali različkov (Cast. cre
nata var. Taroba ali Sroba), ki so odpornejše od domačega kostanja. Tudi 
križanje se priporoča kot ukrep proti širjenju raka kostanjeve skorje in v 
tem 5ll1Jislu se me v ltalij[ tudi že poizkusi s križancem med vrstama Cast. 
sativa tn Cast. crenata, vendar do danes še niso poznani doseženi rezultati. 

Pojav bolezenSJke gItvice Endothia parasitica. v naši državi je vsekaJko.r 
res'en opOOlllin, kateremu je posvetiti vso pozornost, ker rak k.ostanjeve 
skorje ne .pomeD.Ji nevarnosti samo za Slovenijo, temveč tudi za druge .naše 
krn6e: (Hrvaška, Kosmet, MaJred.oo,ija), kjer.. je nmogo'--Jrostanja V nevar
nQSti. je nad:aljoji .obstoj domačega kostanja .oziToma možnost pogozdovanja. 
z njim. Kakšne posledice se morejo poja.viJt:L je vsaJkoJrlillr jasno. 
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Na podlagi opazovanja v- Panovcu in tujih izkušenj priporočamo tele 
nujne ukrepe: 

1. Ugotovijo naj se vsi okuženi .predeli kostanjem sestojev v n.a$i 
državi in razglase naj se kot okuženi po raku. Posebno pozornost naj se 
pooveča predelom v b1iŽiJii Pano'Vca: Renče, Dorniberg, Rihe:nberk itd., kj.er 
:se že poja.v-lja sušenje kostanja. 

2. Predpiše naj se posek okuženih dreves in razglasi naj se .k.arantena, 
tj. prepoved izvoza kostanjevega lesa in plodov preko mej okuženega pre
dela. Izvoz lesa se mora najodločneje zatirati. Lubje je treba na mestu 
sežiga~ les pa kuhati voglje ali v kakšen drug primeren kemijski izdelek, 
in tD na mestu, tako da bo t.a izdelek steriliziran in da nE; be mogel pre
'našoo okuženja. 

3. Okuženi kostanj naj se p.oseka čim niže pri zemlji, ker je ugotov
ljeno, da so poganjki iz ruizkih panjev odpornejši od pogan]KOV iz' panjev 
normalne višine. 

4. Pregledajo naj se hrastorva drevesa v okužerrih predelih in ugoto.vi 
njihovo zdravstveno stanje. V primeru okuženja naj se predpišejo podobni 
:karanteI1.5ki ukrepi tudi za hrast. Pravzapr3Jv se tudi zdrava hrastovina ne 
bi smela izvažati ]z okuženih predelov, ker se z njo prenašajo tudi asko
spore in piknospore. To velja tudi za ves ostali les v bliži·n;i okuženih 
dreves oziroIDla na okuženem področju. 

5. Preizkusi naj se odpornost domačega kostanja lJZ Hrvaške, Kosmcia, 
Makedonije in drugih krajev, tako da se kostanj iz t-eh predelov prenese 
v Panovec in okuži na umeten nač;in. To bi biJo potrebno za p run er, da rak 
kostamjeve skorje še' ni I'azširjen tudi v teh republikah ali krajih. 

6. Odbirajo na.j se odporne vrste kostanja; in posamezna kostanje va 
drevesa v okuženih predelih zaradi proizvodnje plodov za pogoiZd.ovanj.e; 
-ta d:rev~a naj se nadzirajo· po- n'avocli·Jili za izločanje ~estojev in dreves za 
:pro[z'vod.njo kakovostnega semenja:. 

7. Osnuje naj se republiška in morebiti tudi zvezna. koinisija, če se 
ugotovi, da je okuženje zavzelo resnejši obseg. Ko1YliIDja bi r'eševala pro
blematiko bodočega pogozdov'anja s kos.~an5em. 

8. 'Nadaljuje naj se znanstveno raziSkovalno delo, da se čimbolj osvetll 
.problem. in spozna biologija te parazitne glivice. 

To bi bil začetek naše borbe z' rak.clill kostanj.eve skor je. V to borbo 
mcLraIrl!O vložiti vse svoje sile in vso strokovno. vestnost. 
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IZVADAK 

R ·a k k est eno Ye k o reli SI O'iV en]· ji 

/\uto,r izveštava o tome, da se je u Slo:ven.jji, pojav.jo rak kestenove kOO'e 
t . j. glj,iva Endothia parasitica Anders. Okužem.o' područje, zvano ~Pa,nl}vec«, je 
II nepos,r'ednom susetstvu tnlija.nske provincije Videm, ti kojoj je ta b-oles>t do 
sada pTouzrokovala \rec dcbl-o poznate posledice. Unastavku aut-or pre-p-oručuje
mjere, koje bi trebal-o p,re-duzimati u borbi protiv te bo-lesti. 

RtSUMt 

Le champigncn Endothia parasltica en Slovcllie 

L'auteur signa,le l'appa'rition du chancre de l'6col'ce ·du chataignier en S\o-
vcnie, dO fi l'Endothirt p-aras;ti.ca Anders. La regino infectee, ({ite "Panovec«, est 
au YOls::nage immediat de la' province i-talien.n-e Udine, dans l.aquclle la ID-ll!lame a 
occasimme des cffe-ts dčja bien cmmus. Dans la 5-11ite, L1l1tcur snggere les meSUl'es· 
il. prendre pOUl' comha.ttre le mal. 

GOZDO,,"'I LRS PO DREVESNIH ,TRS'rAH 
In~. V~lktor N o v cl k" 

Do sedaj ni, bilo točneje zrmno, v kakem razmerju sestavljajo posa-
mezne drevesne vrste naše gozdove. Predvojne statistike so navajale
podatke, 1ci so sloneli na bolj aJi manj približnih in delnih cenitvah. Te 
statistike so navaja1e drevesne vrste večinoma po ' ploskvi v hektarjih. 
Ker pa naši gozdovi pretežno niso čisti, temveč mešani, je razumlj.ivo, da
SO ti številčni podatki. majo uporabni ID nezanesljivi. . 

Ko je bila leta. 1946. oziroma 1947. izvedena inventarizacija ~~eh go
zd-ooV Lh.S, so cenili taksa torji lesno, zalogo ne samo po d e bel ini 
dre v ji a, a.mJ)'~rk tudi po dre ves nih v r sta h. Pri tem so šli za
pored od ene kaitastrske občine do druge, tako da so večje vrzeli in lpomote 
skoro izključene. Drevesne vrste so cenili po mn:ož:in.i le&;!. v m 3• Zategadelj 
so delež,i posameznih vrst ostreje vidni in ločljivi, kakor. če bi bili navedeni 
po površini. Po končani inventarizaciji so bili seStavljeni sumariji, ~ na
vaj.sjo naše glavne' drevesne'vrste posebej, i:nanj' r~i1rjene vrste pa skupno . 

,.. Članek je napisal ·in~. V. Novak Z·:J. naš list tik pred smrtj,o. To je nje~ov 
poslednji ·prispe~eik g'O'Zdarrskernu strokovnemu ·slovstvu, ,katero je obo.~atil S · 

svojim plodnim delom kot pise-c šte,,".ilnih člankov. ra~rav in strokovnih knjili_ 

Urcdn ; štvo 
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pod označ~o »drugi iglavci«, »drugi listavci«. Ako upoštevamo. poleg iz
ra.čun.a.m.ih sumarijev še podrobne~ popise gozdov v posameznih katastr
skih . občinah, popise, ki so jih cenilci sestavili med inventariziranjem, 
dobimo precej zanesljiv pregled nad deležem ID. r.azšLrjenostjo posameznih, 
tudi ·primeš'8.nih drevesnili vrst, ki sestavljajo n.aše gozdove .. 

Za. praiVllno presojo tega pregleda pa je treba opozoriti na nekatera 
dejstva, ki izv.ir.aj'O iz samega načina in poteka ' inv"e ntari:zi.r an ja . gozdov,: 

Lnventlarizadija je zajela samo drevje na gozdnih tleh v gospodarskih 
gozd.o.vih. Upoštev,ano ni gozdno: drevje, ki raste posamezno ali v vrstah, 
v večjih ali manjših skupinah na nezgodnih tleh, tO' je na zemljiščih drugih 
kulturnih vrst, kakor pašnBtih, poljih, vrtovih, . travnikih, neproduktivnih 
tleh. Prav tako niso v številčnih podatkih upoštevana drevesa, ki r.astej'o 
v parkih, v dr evoredih , ob jarkih in ab cestah. Enako: niso, všteti prostram:i 
kompleksi ruševja ob gornji meji gozdne vegetacije, kjer je rastišče v 
katastru vpisano kot neproduktivno zemljišče. Množ:ina teh neupošteva"nih 
gozdnih dreves ni majhna. Po travnikih, po parkih, v .alejah, ob vodah 
r~.te veliko število lepega drevja, pripadajočega navadno d.rev;esnim vrstam, 
ki so v gos.podarskih gozdovih bolj pičlo primešane. Na močvirnatih trav
nikih viclin1-o številne vrbe, jelše, to-opole, breze in hraste, Posamezno stoje 
po travnikih, pa-Šnikih, v vrtovih, drevoredih in med naselji .lipa, javor, 
jesen, brest, rabi.nij.a, d1.vj~ :.kostanj, .oreh, jerebika, murva, razni tujerodni 
listavci in iglavci. Od iglavcev opažamo na nego.zdnih tleh raznih vrst 
bor, macesen, smrek-o, tiso in razne eks.ote. To številno drevje izven gozd-
nih .površin v sledečih navedbah ni upoštevano. . 

Ker je bilo inventirizirano' le drevJe nad 7 cm debeline, tudi vsa gozdna 
drevesa. izpod tega premera niso zapopadena v na51ednjili podatkih. Iz tega 
razloga in pa zato., ker lesrra zaloga ni podana po ploskvi, je delež drob
nejšega drevja (robinije, vrhe in pod, vrst) na videz manjši, kak<>r bi bil, 
če bi presojali drevesrle vrste po številu dreves ali po- ploskV1i. Pri tem 
moramo upo.števati, da velika množLna mladega naraščaja i.n mladih 'd.re-' 
vesc da loomaj lesne mase za nekaj starih dreves. 

Drevje posameznih vrst pri cenitvi ni bilo prešteto, njih število je 
bilo s.a .. mo ocenjeno .. Pri takem načinu cenitve . dr~vesne vrste, ki ne do.
~egajo ene desetine gozdnega sestoja) po količini niso bile v,edno točno 
označene. Inventarizacija je dala zato zanesljivejše .podatke samo za bolJ, 
razširjene . drevesne vrste: smreko, jelko, bor) bukev, hrast, ponekod tudi 
za mecesen,. g21ber, kostanj, vrbo, brezo in dro. ge. Manj raZširjene prime
šane vl'ste- drevja je mogo'če oceniti na pDdlagi .op~o·v gozdo:v v posameznih 
katastrskih občinah. V pojasnilo t3!1e prim.er : 

Cenilec je navedel v suma.rijlu 0.4 smreke, 0.5 bukve in 0.1 drugih 
listavcev. Iz ·podrobnejšega opisa pa je razvidno, da je s.mreka 0.39, ma
cesna O.Olt '0.50 bukve, 0.02 g,a;bra, 0.03 hrasta, 0.02 kostanja in po 0:01 
javora, vrbe, to.pola. 

Mnogokrat je cenilec tudi spregledal posame.mo primešana drevesa, 
n. pr. tiso med jelovjem, gaber v bukovju itd. Zaradi ",tega so cenjene 
glavne drevesne vrste v posameznih primerih morebi.ti nekoliko previsok-o, 
redkejše drevesne vrste pa nekoliko prenizko. Te razlike pa niso večjega 
pomena, ker verjetno ne bodo dosegal.e niti cel~ga odstotka drevesne za
log.e v posameznih sestojih. Za cenitev posamezn·o primešanih vrst nam 
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1 
I smre·l J Ik 

1 
Drugi 

Zap. Bor I Mace· 'Bukev Gaberl 
št. O k ra j 

ka e a sen iglav. 

_l _ ___ 
- .-.:- -_._,----- " 

1 I 2 I 3 
--

4 I 5 ' 6 7 

1 Celje, mesto in okol. 29.56 10,73 . 10.40 0.20 0.31 131.90 5.28 

2 6rnomelj 7.45 0.65 1.31 0.03 0.04 4.06.09 2.35 

3 D. Lendav~ . 0.03 - 2351 0.08 -
1 

5.59 11.02 

.4 G. Rad.~onlt 12.23 l - 45.82 0.45 0.17
1
18'83 1.30 

5 Gr.osuplje 18.35 16.64 1.97 0.06 0.06 '43.69 3.68 

6 Jesen·'.ce m Ra.do:vUica '. ' 54.67 11.00 1.56 2.90 0.03 128.08 0.28 

7 Kamnik 2'6.79 6.73 20.48 0.25 0.12 36.51 2.86 

8 Kočevje 4.92 46.10 0.76 0.13 0.05 43.95 0.53 

9 Kranj, mesto ~n okal. . 37.62 15.02 10.09 1.01 0.04 26.39 0.77 

10 Kd~o 5.88 0.03 0.71 0.02 0.02 46.97 5.57 

11 Ljubljana, roCO'OO ln oko!. 21.25 14.18 18.60 0.15 0.03 27 .. 12 3.15 

12 Ljutomer 0.19 - 65.69 - - 9;30 0.58 

13 M~.r.ibo·r. mesto in okol. . 31.34 37.12 4.23 0.03 0.02 21.46 1.62 

14 Sošta.nj 36.42 21.59 6.02 7.46 0.02 24.10 0.57 

15 M'. S~bota 5.67 - 57.75 - - 13.64 0.99 

16 Novo m~to 7.50 15.99 0.98 0.01 0.01 ·54.70 5.55 

17 Sl.ovenj~ra.dec . '. 73.82 5.23 12.25 3.76 0.03 3.91 -
18 Ptuj 7.74 2.26 21.02 0.10 0.04 41.78 3.95 

19 Postojna 7.55 ' 66.63 1.31 0.01 0.03 22.20 0.07 

20 Poljčane 32:94 12.51 6'.57 0.08 0.05 33.74: 3.93 

21 Trebnje 13.14 1.- 1.18 - - 60.17
1 

8.74 
-

22 Trbovlje. 22.88 2.33 9.03 0.43 0.05 46.33 2.16 

23 Gorica 7.12 , 29.11 1.17 0.02 0.01 49.45 1.33 

24: 'IclrUa< . 23.53 16.66 0.04' 0.23 0.06 58.61 0.38 

25 Il. BistJrica : 1 5.30 49.94· 1.56 0.18 1 
- 36.28 0.45 

26 Sežana 0.10 - 3370 
0.

07
1 

0.04 10.- 4.49 

27 ToLmLn : 1 16.57 2.30. 0.13 2.13 0.03 72.25 4.25 

dajejo' n~kaj. o:pore oni gozdni predeli, v katerih je bilo SVtOj čas premer
jeno in prešteto vse drevje po dreves-nih vrstah, kakor n. pr. Smlednik, 
Velika gO[l'a, Soteska. itd. 

I 

Od gozdarjev zahtevajo praktične potrebe ponovno, da ugotove tudi 
za redkejše drevesne vrste :množino lesa in delež v sestavi gozdov. Včasih 
je treba ved-eti, lroliko speciallnega: lesa :hm,amo zaradi trenutnega povpra
ševanja za izvoz.- Drugič zopet je potrebn:o, da. vemo Z8J množino drevja za
radi kake posebne domače industrije. V zadn~ili č8.sib. n. pr. so bili potrebni 
podatki ·0 zalogi črnega gabra za iroelovanje' tkalskih čo1m.ičkov, o zalogi 
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Hra~t Cer K
t 

0-. Jesen Javor Brest Jels··a Brera Robi- V DrJgi s anj ' nlja rba.- Topol listav. i 

1-8-' -9-101---U--i2113:~U-- '-15I16017,18 19--, 
, 6.30 0.11 1.45 I 0.33 0.50 0.43 I 052 0.52 0.41 0.34: 0.341 0.37 o 

35.96 1.04 0.60 0.13 0.46 0.13 0.19 2.61 0.33 0.26 0.26 0.11 
! 

21.56 0.16 - 8.14 0.32 L44 21.09 1.77 1.44 1.12 1.2811.45 \ 

,16.95 0.26 0.26 0.36 0;07 0.26 0.45 0.17 0.64 0.26 1.22 0.30 

10.19 2.52 0.48 0.13 0.16 0.03 0,32 0.45 0.20 0.48 0.49 0.08 

0.48 --- 0.19 0.14 0.14 0.12 0.08 0.07 0.03 0.06 004 0.13 1 

1.27 0.03 0.79' 0.48 0.32 0.16 0.63 0.63 - 0.48 048 0.99 

0.53 0.01 - 0.19 -1.17 0.43 0.23 0.19 - 0.23 0.04 0.54 

3.64 0.01 4.38 0.17 0.10 0.05 0.23. 0.1.0 0.05 0.08 0.07 0.18 

'32.99 2.73 4.40 0.07 0.04: 0.02 0.11 011 O.el 0.07 0.11 o 014 

11.70 0,48 2.18 0.14 0.17 0.11 0.14 0.14 0.01 0.14 0.14 0.17 

15.,7.0 - - - - 1.44 0.12 0.23 0.58 - 6.05 0.12 

1.71 - 0.76 0.17 0.21 0.14 0.26 0.26 0.03 0.21 0.23 0.20 

0.86 - 0.17 0.19 0.29 0.20 0.50 0.38 - 0.36 0.29 0.58 

9.00 0.15 0.05 0.99 0.40 0.35 4.00 074 3.51 0.69 1-.52 0.55 

8.75 5.26 0.60 O.OZ 0.08 0.03 0.01 0.06 0.05 0.06 003 0.31 

0.03 - - 0.08 0.05 - 0.23 0.45 - 0.'65 0.05 0.06 

9.49 1.68 4.48 - - - 4.64 0.64 0.23. 0.74 1.04 0.17 

0.71 0,80 - 0.04 0.10 0.08 0.04 0.07 - 0.04 0.03 0.29 

6.30 1,49 0.15 1.04 0.11 0406 0.41 0.17 0.06 0.02 - Ot37 

13.31 0.34 1.33 

11.64 0.65 1.28 

7.74 0.10 0.07 

0-.15 - -

1.21 3.43 I -

13~:~~ 621 13.48 

0.56 

0.39 

0.10 

0.08 

0.10 

0.86 

1.12 

0.33 

2.07 

0.21 

0.03 

0.13 

0.03 

0.22 

- j 0.30 

0.131 0~64 

0.10 0.03 

0.25 0.09 

- 2.01 

0.12 

0.15 1 0.15 

O~l 1 = 

0.07 

0.17 

0.10 

0.03 

0.13 

0.13 

0.03 

0.40 

0.81 

0.23 

0.22 

0.49 

4.14 

0.64 

kost.anjevme za pridobivanje tanina, o zalogi breze zara9[ ustanavljanja 
tovarne za lesene klince, o zalogi topolovine, bresta, divjega kostanja-in 
drugih. Zato bodo koristne navedbe o množinah postra.nskih redkejših 

Oo drevesnih vrst, akoravno so manj zanesljive in le toliko točne, kolikor je
I to mogoče 1>0 ugotoV1itvah inventaIDizacije in drugih pripomočkov. 

Točnost podatkov o drevesnih vrstah tudi v celoti ne more biti po
polna. kljub vsemu prizadevam.ju inventarti..zatorjev. Težave primer-janja 
so nastale zlasti v tem, ker so nekateri cenilci opisaJ.i drevesne vrste do 
potankosti, drugi .pa so navedli postranske drevesne vrste bolj ali ma.nj 
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:na- splošno in približno. Šel'e tedaj, ko bomo vse naše gozdove dokončno 
',uredili - in to delo je predvideno. v tcltoči in prihodnji petletki - bo do
,5eŽenO zad.o:v'oljivo znamje .o razširjenoo~ drevesnih vrst v naših gozdoV1ih, 
tak.o domačih kakor tUjil1 vrst, ki so bne k nam presajene in so se pri nas 
oolj ali manj udomačile. 

UpDšt-evajoč -gornje pripombe, je dala inventarizacija leta 19~6/47 

"ugotovitve. navedel].e v taibeli, ki kaže odstotek dreves.nih vrst za posa-
.m.ei'm.e okraje. ' 1, , , 

RAZM,ERJE MED IGLA Vel IN LISTAvel 

Iz tabele' je razvidno, da je v gozdovih LRS delež iglavcev 53.2%, 
'delež listavcev pa, 46.8%. Množina iglavcev presega le m..a:lenkostn-o (za 
,:oko 6%) množino listavcev. S tem je oVrŽ,ello zakoreninjeno, staro mnenje, 
,da je Sloveruja dom,Ema iglastih gozdo·v in da so listavci za naše gozdno 
gOSipod.ars1;.vo postranskega pomena. Nekoliko so vplivali na to razm e rje
.gozdovi na novo priključenega 1> rllnorsk ega" ozemlja, kateri so sestavljeni 
iz 52,6% listavcev in 47.4% iglavc-ev, ta.ko da tam prevladuje listnato 
:drevje s 5%. 

V ,posameznih okoli-ših razmerje med listnatim in :i:glastim drevjem 
.mOOno w.riira. ,V 21 okrajih zavzemajo iglavci nad polovico gozdne zaloge, 
v 13 ()Ikraj:ih pa manj kakor polovico. Z i.glavci bogati ,okraji, ki imajo 
_nad dve tretjini iglastega drevja, so: Slovenjgra:dec· (95%. iglavcev), po
stojna (75.7%) 1 Marihor in Kranj (73%). šoštanj (71%) 1 Jesenice
_Radovljica (70%). Manj od en-e tretjine iglavcev im.a.jo ,okraji: Ptuj (31% 
.iglavcev), Novo mesto in Lendava (24%), Tolmin (21%), Trebnje (H5%), 
Črnomelj (9%), Krško (7%). Ostali okraji im.a:jo 33.3 do 66.6% iglavcev 
in so bolj ali manj- v ravnovesju z zalogo listnatega.. drevja. 

Kakor je bilo omenjeno, so cenili taksatorji lesno! zalogo tudi ločeno 
'po debelini drevj1a. Razdelili so vse gozdno drevje na tri debelinske raz
rede. V 1. razred so uvrstili drevje pod 20 cm premera, v II. razred drevje 
od 21 do 40 cm debeline in v III. razred drevje nad 40 cm debeline. Po tej 
razdelbi zavzema v gozdom LRS drevje l. razreda 35%, drevje II. raz
reda 51 % in ill. razreda 14%. To· razmerje debelinskih ra.zrec1o.v velja 

_ za povprečnino. Drugačno j.e pri i-gla,vcih in listavcih, drugačno' pri posa'
meznih drevesnih vrstah, kakor bo poznej'e povedano. 

S klasifikacijo po debelinskih razredih so določili cenilci tudi približno 
starost goodlo:v .in njili. zrelost za sekanje. Iz gornjega razmerja debelinskih 
razredov 35 : 51 : 14 vidimo, da je v primeri z !llorm.a.1nim stanjem, ki bi 
se mor.alo gibati okoli 12 : 38' : 50, delež starega debelega drevja mnog.o 
prenizek, delež mladega drevja pa mnogo previsok. 

IGLAVCI 

Vrste iglavcev so v tabeli vnešene v petih, razpredel.kih ~d napisom: 
smre~, jelka, bor, ma.e-esen in drugi tglavci. V razpredelek bor SO všteta 
vsa drevesa rodu bor (Pinus) razen ruševjft, ki kot n'egospoda.rski. gozd 
ni' bil inventarizira.n. Ravno, tako ni všteto iglasto drevje, ki raste na ne
gx>z<1nih tleh in v parkih in katero ne dosega debeline 7 cm. Pod drugimi 
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iglavci so všteti ~, duglazija, brinje, kolikor ga j.e nad 7 cm de~lega, 
in drugi sporadično rastoči liglavci. 

Ke premotrivamo posamezne vrste iglavcev, nas posebne zanima, kako 
velik delež imajo. posamezne vrste in katere vrste prevladujejo v posa~ 

meznih področjih. Kajti po vrsti iglav~ev moramo usmeriti na.čin gojenia:, 
izkoriščanja in varovaJIlja gozdov. Razlika med temi načini je pri. našilh 
glarvil1ah iglavclh zelo. važna in velika. Med tem ko. je na ,primer ,prebiralno 
sek.ail1je pri jelki razmeroma lah~o in lepo izvedljivo, se pri smreki, boru 
in :macesnu le m.al.okdaj in le pri največj~ pamljivosti posreči. 

Od ~glavcev, ki zavzemajo 'od we lesne množine v gozdo.yih LR · Slo~ 
veruje 53.2%, je najbolj razširjena smreka, ;ki je udeležena pri sestavI 
črn·ega gozda skoraj s polovico (46.1 %). Druga glavna vrsta iglavcev je 
je1ka, katere delež med igLavcl je večji od ene tretjine (36.4%). Tretja 
glavna vrsta naših iglavcev so bori s slabo šestino (15.6%). 

Če primerjamo samo igličevje v gJo.zdovih posameznih okrajp,v ne glede 
na delež listavcev, vi<llino, da pI'evladuje sm.reka z več kakor dVep1a tretji~ 

nama v okrajih Slevenj'gradec, Jesenice, T{)Ilnrin, Trebnje, Krško, Črno
melj. Več od polovice iglavC)ev zavzema smreka v okrajih: Trbovlje, Kranj, 
Celje, ld.rija in Mozirje. 

Jelka za;vzema med d:gličevjem nad dve tretjini v okrajih Postojna, 
Kočevje, ' llirs:ka Bistrica, Gorica, več od poJovice pa· v novomeškem in 
mariborskem okraju. 

Bor zavzema med igličevjem nad dvetretjin.sko večinO' v p.kraj'ih Len
dava, Ljutomer, Murska SOQota, Ptuj, Radgona in Sežana. 

V IjiUbJja..nskem .okraju (okobca:iin mest-o) je od iglavcev 39% smreke. 
34% bora. !in 21% jelke; v karlmišk€.m okraju 49% smreke, S7% bora, 
12 % jelke; v grooThpeljskem 49 % . sm:rek-e, 45 % jeJ:ke, 5 % bora, . 

Iz gornjega je na.2Widno, -da dominira smrekovj:e v severnih a1pskih 
predelih SlovendJe >od tolminskega do mar~borskega . okraja. Jelka za.vzema 
kraška tlJa na jugu LR _Slovenije od goriškega do črnomeljskega okraja. 
M~horski o,k;raj tV.ori nekak otok jelovj~ v vrsti smrekovja na . zapadu in 
ok.oil.iša bora na vzhodu. Borovj'e se ra'zp:rosma v severno:vzhodnem predelu 
LR Slo,venij,e, kj:e.r prehaja gričevje vogrsko in hrvatska -nižavje. Drugo 
manjše obmocj.e borovja leži v 'skrajnem jfu.gooahoduem delu LR Slovenij.e, 
na kraških tleh v bližini. morja. 

Razmerje debelinskih razredov igličevjlaJ je nekoliko boljše od .pov
prečja za vse gozdo,ve. De 20 om debelega iglastega. lesa je 30%, od 21 do 
40 cm debelega 53 %, nad 4() cm debelega pa 17 %. pri normalnem stanju 
bi mnrala hiti zaloga lesa v debelinskih rmredih približno 10 : 10 : 50. 
Tudi pri iglavcih je torej primanjkljaj debelejšega drevja. velik. 

LISTAVCI 

v ta.beli so navedeni li.sta.vci v štirinajstih koronah .. :. bukev, gaber, 
hras~ cer, kostanj, jesen, . jav.or, brest, jelša, 'breza, .io:bin{ja, vrha, topol 
in drugi llst.avci. Med »drugim.i listavci~ so všteti Upa, jerebika, češnji, 
negnoj1 mokovnica, breza, divja jab18.Il1a! in hrUAka, ereh, divji kostanj, 
leska in drugo redkejše drevje nad' 7 cm debeline. 
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Med 1istavci, ki tvorijo 46.8% lesne gmote yseh naših gozdov, po. 
množini in razširjenosti daleč nadkriljuje vse drevesne vrste bukev-, ka-· 
tere delež pri sestavi vseh gozdov je večji od tretjine (33.78 % ), delež. 
med listavci pa skoro tričetrtinski (72%). 'Bukev je razširjena po -vseh 
okrajih LR Slovenije. Razen v okrajih Murska Sobota, Ljutomer, Lendava
in Sežana,' v izrazitih 'Okoliših bora., ima bukev absolutno večino med
listavcl. Rast~ v čistih bukovih gozdovih ali primešana jelki in smrekL 
V manjši množini j-o najdemo tudi med borovjem in. drugim drevj-em. 

Bukev, ki j'O lahko imenujemo glavno d.revesno vrsto Slovenije, je 
za naše' gozdno gosp'Odarstv.o izredne važnosti. Ne samo, da nam. z adpa
daj:očim listj.em ohranjuje gozdna tla, PO sVDji naravi kot senčna drevo, 
nam tudi" močno lajša gospadarjenje na prebiralen nračin. Poleg tega pa 
nas preskrbuje z dobrim kuri-vam v tak-o obilni meri, da ga trošimo vse 
premalo varČlio. 

Za bukvijo je v Sla~eniji najbolj razširjeno listnato drevo hrast (<k>b. 
graden, cer, i. dr.). Hrast·s cerom zavz.ema v gozdni zalogi listavcev i,n 
iglav;oev 7.38%, njegov deleŽ med listavci samimi pa je 15.70/ 0. Večino 
med lietavci ima hrast v 'Okraju Seža.na" velik delež pa ima tudi v 'Okrajih 
Črnomelj, Lendava, Radgona, Krško, Ljutomer in Murska Sobota. Zelo 
malo je hrasta v alpskih predelih (Tolmin, Je;senice, šoštanj, Slovenj gra
dec), kjer dominira bodisi smreka, bodisi jelka. V splošnem. nastopa hra
stovje vedno redkeje 'Od jugovzhoda proti severozahodu in od ni2ke do 
visoke nadmorske višine. 

Po mmožini lesne <gmote zavzema tretje mesta :med listavci gaber (beli 
in črni), ki je večinoma primešan buko·vim in drugim sestojem. Po 1nven
taritzaciji zavzema 2.35% vsega drevja ali 5% listavcev. 

Kostanj stoji po množini Jesa med listavci na četrtem nlestu. Skle:
njene gozdove tvori le. še maJ,okje in je mnogo svojih rastišč v zadnjem. / 
stoletju mOLl'al odstopiti boravju in smreki. Po prisojnem gričevju rastejo 
še manjše skupine in posamezna drevesa -kostanja ro,ed drugim drevjem 
kot s.pomennki nekdanjih časov. Delež kostanjevine na lesni množini. v 
LR Sloveniji je 0.97%, od listnatega lesa pa zavzema še nad 2%. 

Sklenj-ene sestaje tvori tme(j, listavci pri nas tudi jelša. Največ je. 
vidimo v okrajih Daillja Lendaval Mu:rnka Sobota in. Ptuj. V manjših 
mnažinah raste večinoma ab potokih, rekah, staječih vodah in na močvir
nat.ih tleh, sestavljajoč skupine ali vrste. Od vsega drevja zavzema jelša 
Q.53 %, lOd listovja pa nad 1 odstatek. 

Razmeroma visok delež med listavci zavzema bre~a. Njeno semenje
raznaša veter na velike razdalje in jo naseli posebno· rad na posekah in 
o<Lprtih mestih. Kjer goljav ne -pogazde, se ,pojavi brez.ovje v redki -zarasti 
navadno kot prva in predho.dm.a oblika goz.da. od vsega" gozdnega drevja 
~ breze 0.26%, od listavcev pa nad pol :odstotka. 

Ne dosti manj kat breze je v naših gozdavih topo,le, ki je udeležena 
na sestavi gozdov z 0.23%, na sestavi 'listavcev pa z 0.49%. Kakar brez.a 
je tudi številnejši topola navadno· ZMk v nemar puščenega gozda, kjer
so op~tili ali zamudili pogozd'Ovanje; čiščenJe in redčenje. 

Vrbovje -se ra~rostira v večjih združbah ob vodovJ~ ID na mokrih,. 
močvirn.atih tl.eh. V kolikor j-e nad- 7 cm debelo, zavzema 0.18% vseh go-
zdov ali 0.38 odstotka listavcev. -
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. Isti odsoo:tek k.aže ,tudi robinija, ki si ,je : edina. od .tujiq drevesni1p. w-st 
osvojila veČji delež .med domaČim go,zdnim drevjem. . . 

Javo.r, jesen, brest iil ostali listavci ·s.a 'večinoma posamezno ali v 
manjših skup!i.n.ah primešam našim gozdovom. Le v p:osaJl}eznih prim-etih 
'Se družijo v manjše sesto3€ med sabo,. Javor z~vzema od lesne množine 
v naših 'go'zdovih 0.'27% (0,58 % listavcev), jesen :0.20% (0.43% listaJVcev) , 
brest 0.13% (0.28.% listavcev). 

Drevesne vrste, navedene v razpredelku »drugi listavci«, obsegajo P9 
inventarizaciji 0.34% zaloge naših gOZd'OiV ali 0.73% zMoge listavcev. 

Po debelinskih razredih razvrščeni list.avci kažejo več drobnega drevja 
kakor iglavci in ro,anj srednjega ter dehelega. Do 20 cm premera je 40 %, 
oo 21-4'0 cm debelega 1istovja je 48%, nad 40 cm debelega pa 12 %. Nor
malno razmerje bi moralo biti okoli 15 : 35 : 50. 

JZVADAI\. 

Š U 111 e N. R. S. pre 111 3. V rs t a In ~l, dr y eCa 

'Šume N~ R. Sloyenije su invem.tarisali službenici M4ni,stal'stvu ~umarstva 

N .. R. Slovenije godine 1946 i 1947. Lnvent.a,r:izacija je pr:ovedena prema kata
stra!nim opcj[l')I!lma. P'ri tome su procjenjivane 'p'ojecline vrste drveC.a i to samo 
ono d'fvece, koje se nalaz~ na šumskom :z;emlj~štu t. j. samo d,rvecc. u guspo
darskim šumama do 7 cm dt;bline. Redje vrste drveca. su procjenjivane na osnovu 
opisa sastojina i pomocu drug:h kriterija. U hbeli Sll iskaza.ni procenti onih 
vrsta šumskog drveca, koje ')ti n~jjače rasprostmnjene. 

Članak dalje rasprav1ja o učešcu po.jedinih v,rsta četinjaoa j listača po sre
z,o.\-ima i o omje'rll deblillskih razre.da u šumskom f.ondu Sloveni.je. 

SUMARY 

w o o dsp .e cie s i Il the .S loven i a 

Experts of iilie M~tni&try of Woods am'd For~t-s in 1947 put dawn in ~n 
inventO'J'y the stock ,of wood in Slovenia. The H1Vent.Ory is ba.sed on the re:gi~ter 
of lan-ded p·rop-erty. Every species of tree IS eMimn.ted -sepalrately but incJuding 
'onJy trees, s.Li·rpaslSilJ1g tbe diameter oJ 7 cm, en f.orest g:r,o.und, v:z on gt'o-und 
cconomicaly beJonging to fOfl"ests. 

The estjrnatr.,on of s·parse trees ano species is .based on minute, description 
of the fo[",est referred to, arid other eriteri~ .. The pDrcentage o.f the common 
'SIpec~es is indexed in tabula.r: f·orm .. Fun details are ' given lUh-out the .appolJ:"tion 
of sin.gle species of trees with 'broadleaf and conifer trees in the &ingl~ cotmtr:y 
districts and the ,aJ'l nt m en t·; Recording to the th~ekncss or bulk, ln. the stock :01 
.timber •. 



ANALIZA DONOSNIH TABI~IC ZA. PREBIR.ALNI GOZD 
Dr. ing. RudoH Pip an (Ljubljana) 

V članku »Prispevek k analizi donosnih tabJic« objavljenE->.ID v »Go
zdarskem vestndku« V1II/6-7, sem obljubilJ da bom posebej razpravljal 
o donosnih tablicah ing. M. Šušteršiča za prebiralni gozd. Medtem je izšla 
druga; izpopolnjena izdaja teh tablic, ki jo bomo. vzeli kot podlago za naše 
obraViIlavanje. 

L SPLOŠNE PRIPOMBE 

šušteršičeva knjižica »Prebiralni gozd« je razdeljena v dva dela -
tekstni in tabelami. 

V tekstnem delu je podal avtor najprej splošen bio1ošlti uvod ln pre
gLed strokovne literature o, p.rebiralnem gozdu. Pri tem je upošteval zlasti 
švicarske avt-orje, nemške in naše domače jugoslovanske (Miletica., Jova·· 
novca in druge) . Od nemških avtorjev je najbolj temeljito ohravnava.l 
izsledke Hufnagla, ki je :osnovne podatke Za svoje za·ključke ~hral v naših. 
kočevskih gozdovih. 

Ugotoviti je treba, da tng. šušteršič pri tem ni bil neprizadet komen
tato:r, temveč je v p0&2meznih s.p.o.rnih vprašanjih :itzjavil tudi svoje osebno 
mi.šJ.jenje in stališče. Na ta način je razprav.o poživil i[l dal možnost za 
kritično obravnavanje kon.kretnih vprašam.j. 

V S1o;veniji ima ,okrog % vseh .gozdov prebiralen zn-ačad·. Zato j.e prav 
za n~ medno važno, da .se poglobimo v problemMiko prebiJralnega gozda, 
da ga preučuj-ehw in pišemo- :q njem in tako ustvlar5~o pogoje za pravilno 
ravnanje s prebira.lnimi gozdovi, da bi nam dali čim večji donos. V Slove
niji imamo tudi večj'e število vzornih prebira1nih gozdov.; v ~elcaterih od 
njili se že več desetletij gospodari po kOOltrolni metodi (Pogačnikov goro 
v Lehnu na Pohorju, Gozdno gospodarstvo Postojna). Razen tega im-amo 
še nekaJ vzornih zasebnih gro~diQ;Y, kjer se sicer ne uporablja kontrolna 
metoda, ali so gozdovi v tako dobrem stanju, da. se na temelju podatkov 
iz t3Jkih .priInernih objektov lahko napravi ,slika, kakšni. bi morali biti 
ideaLni prebi;ralni gozdovi ·v naših krajih. Pri urejevalnih delih v zadnjjh 
!etih je bilo zbranih toliko drag.o:cenih podlatkov, ki na·ravnost kriče .po po
drobnejši strOOt:oWli obdelavi. 

Spričo tJakih številnih podatkov o preb:itralnih gOMovih na slovenskih 
tleh so dani pogoji, da kritično ocerrimo zaključke, ki jih navada avtor 
tab:Iic. N a.čelqo bi ugoto:viJ, da nismo v to1iki men navezani na poda~e 
tuje literature kaJko,r ·dru.gi: narodi, ki :prebiralni·ega gospodarstva. iz lastne 
skušnje ne po-ZDaJjo. Imam. vtis, da je avtor to- okolnost premalo upošteval 
in se je bolj naslanjal na tUJQ strokioVno literaturo, pri čemer pa je zane
maril bogato izvirno francosko slovstvo o prebiral nem gozdu. 

Glede Mileticeve teorije o bbwmski strukturi prebiralnih gozdov sem 
obširn.-eje ra.zpi'avljal v »Izvestjih~ Gozdarskega ·instituta Sl'OVeIDJe št. 1 
(1950) v r3.2pJ'av:i o frekvenčnih kriVu.1j8lh; zato svojih izvajanj tukaj ne 
bom ponavljal. 
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Značhlno je, da se v slo.venskih g6z.d!arskih krogih PI'lp1Suj'e izredna 
važnost i!z,sledkom in teorijam Hufna.gla, ki je sicer osnovne .podaUte za 
sV'Oj~ nazir.anje o prebira1n.ih g-ozdovih zbral 'na naših tleh, vendar je po 
svqj1 miselnosti predstavnik nemške gozdarske šole. Pri večini nemškili 
avtorjev opažamo, da skušajo deum·eti prebiralni gozd na ·podlagi dognanj 
o »norma1nem gozdu«. Pojem norma1nega·-<gozda je .nastal iz i,zkl,lstev pri 
gospodarjenju z enodobnimi gozdovi. BioJoški pogoji 'enodobnega in pre
b:ira:lnega gozda pa so zelQ različni. Ako želimo. nepristransko preučevati 
prebiralni gozd, se lnm'amo otresti predsodkov, ki izvirajo iz teorij'e nor
malnega enodobnega gozda. 

Preučevanja .prehiralnega gozda se moramo lotiti brez pred.S'odkov. 
To je po modem mnenju eden glavnih pogojev za uspešno delo. 

Tudi sama težn~ da se določi pojem »no.nrna1nega. prebi'ralnega go:Zd.a«, 
je posledica posebnega načina strokovnega mišljenja, kd. slom na teoriji 
y, 'Donnalnega gozda«. Kako;r sem že v navedeni razpr.avi o frekvenčni kri
vulji poud'aril, bi bilo bolje, da se pojem >>llor-maJnosti« V prebiralnem 
gozdu zamenja s pojmom ravnovesja. 

Ing. Š·ušteršič si je zadal nalogo, da postavi ~n ,po~azori z~dbo in 
podobo idealnega .prebira1nega gozda. Na stra.ni 27 in dalje (II. izdaja) 
nam avtor z besedami opisuje, kako si zamišlja slikO' idealnega .prebiral
nega go.zda, rekoč: 

Če naj, recimo, 100 ha v.elik. enomeren gozd daje v stoletni o:bhodnji 
staLne in enaike donose v lesu, je treba vsako leto izkoristiti stoti del, to' je 
1 ha sestaja. Zato mDra biti vsak hektar sestaja · za leto mlajši ozjroma 
starejši. To bi biJ. ideal enoroernega gozda. 

Takoj pripominjam, da je podal avtor v zgornji sliJk.i podem »normaJ.
nega ,gozda«, tkako~ ga je ustvarila nemška go.zd.aJl'S'ka šola, .ki je osnovna 
izkustva ·pridobila v gtospodarjenju z enodobIDmi sestoji (gleichaJtr1ge Be
sta.nde). Avtor uporablja izraz »enomeren« nam-este »enodoben«, kar po 
mojem mišljenju ni. pravilne, ker je prav starost tisti osnovni kriterij, po 
kart:erem se presoja ta n~čin gospodarjenja z go-zdlovi. Avtor nadaljuj.e: 
»)A.ko bi sedaj skrhno· sortiraiJ.e prebivalce vseh sto,tih predalčkov tako 
idealno med seboj premešati, da bi bili vsi Ln povsod' na vsej: povrslDl 
enaikomerno raztreseni, bi nastal ide ale n - pre bir a 1 n:'i g o z d « 
(podčrtal pisec). 

Poudariti je treba, da nastane po tej zamisli prebkalni gozd s pre
prostim mehaničnim mešanjem sestavnih delov enodobne,ga gozda - nor
malnega golZda. 

A vto'rju se sicer ne more ,o:čitati, da svoj.e zamisli ru povedal jasno in 
razw:r:ill.jivo~ mislim pa vendarle, da bo. za globlje razwnevanje njegovih 
tab1i'e koristno, če opišemo način, kako so biJe sestavljene. . 

II. SESTAVA DONOSNIH TABLIC ZA PREBIRALNI GOZD 

Računsko izhodišče za· ta;bliee prebira:lnega gozda so tablice za eno
dobne sestoje, ki sem jih obrazložil v Gozdarskem vestniku VIII/6-7. 

Tamkaj je avtor starostne razrede, kakor jih uperabljajo nemške do
nosne tablice, s pomočjo prehodnih dob pretvoril v debelinske razrede in 
postavil llipotezo, da je število dreves v posameznih debelinskih razredih 
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praktično stalno neglede na 'spremembe oonitete rastišča, števi10 dreves 
po debelinskih razredih iz prvih dveh tablic navaja tudi v knjižici za pre
biraJlni -gozd na str, 27. Te številke so račun.ska OSnova tablicam za prebic
rajni 'gozd. 

Da bl prišli do tablic za idealIii prebira1ni gozd, je treba, najprej stvo
riti idealne gospodarske enote oziroma idealne normalne gozdove Z-a . razne 
.obhbdnje. Ker je že izvršena pretvorba starostnih razredov v debelinske 
razrede, se o obhodnji mc'er ne govori, vendar pa je ta zadeta in skrita 
v debelina·kih razredih. 

Za najnižjo obhodnjo, pri kateri se proizvaja drevje do 40 cm prsnega 
premera, imamo le 4 debeltnske razrede, k! istočasno zavzemajo 4 TI1,ed
sebojno enake povr:šine. Če hočemo po avtorjevi zamisli sestaviti idealno 
zmes na enoti površine, recim:o na,. 1 ha, tedaj smemo vzeti le % števila 
dreves po posameznih debelins'kih razredih in jih potem idealno premešati. 
Če je število razredov 5, tedaj moramo hektarsko število deliti s 5 itd. 

Ko primerjamo število dreves v tablicah za prebiralni gozd na str. 60 
do 80 in 81 dl() 102 s številkami na strani 27, vidimo, da je .avtor natJančno 
tako ravnal pri ~estavi svoJifu t3Jb1ic. 

za primer vzemimo .številke na str. 60 za j.el,ov prebiral.ni g07.d na 
rast.išču ,lo bonitete', kjer so zasto-parua drevesa do vkljuČIlO 40 cm premera. 
V .1. vrsti navaja število dreves po ha: 

l. deb. razred . . . i 425, to je 5700 
n. ",,' 525, " " 2100 
fi "" 255, " " 1020 
IV. "" 146, "'! 580 

4 
4 
4 
4 (računska ·pomota) 

Skupaj . . . 2351, to Je 9400 4 

Vzemimo še en primE'r za bukov prebi:ralni gozd, kjer so zastopana 
drevesa do 80 cm premera na rastišču n. bonitete. Na str. 91 navaja avtor 
sledeče, število dreves na ha po debelinskih razredih: 

L deh. razred . '. . 5Q6, to je 4450 : 8 
II. ,, ' .,; 18.8, " " 150.0: 8 
m."" 83, " " 660: 8 (napaka na str, ,27) 
IV. " 45, "" 360: 8 
V." ,'", 29, 235 : 8 

VI. J, 20, " " , 160: 8 
VII. " 15, " " 116: 8 

Vill. " 12, "" 93 : 8 

Skupaj. 948, to j:e 7574 : 8 (Natančno:. 946~ 7), 

Iz gornjih primerov se vidi, da so števila dreves po debelinskih razredih 
prebirallnega. go.zda račun.ski izvlečki iz, avtorjevih t.abli~ za ~.I.1OPobni gozd .. 
Ker je šteVtJ.o dreves' v prebiralnem' gozdu OSTIoVru · in najvažnejši element, 
je z določanjem. števila v bistvu že' dana celotna sestava tablic; 

Bežna an~~:~vilčnih podatkov nam, ·pokaže, da 'so .tudi skoraj vsi 
ostali elementi -prevz.eti iz tablic' za enodobne gozdove. 

Razredna Zj3.loga lesa je n. pr. produkt iz števila dreves (vrsta 1) in 
kubature :razrefuiega drevesa (vrsta 5). 
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Ker sem podrobnejšo analizo teh -elementov podal v že omenjenem 
;Clanku GOzdarskega vestnika. VIII/6-7, mi tukaj ni potreba ponavljati 
teh stvari. 

Opazim.o pa neko razliko glede na tablice za enodobne gozdove, in sicer 
v pogledu prehodnih dob. Prehodne dobe, Il81Vedene v tablicah za prebiralne 
.:gozdove, niso identične s tistimi, ki so navedene v tablicah za enodobne 
gozdove. sama po sebi je .taka r8JZlika sicer popolnoma opravičena, toda 
mnenja sem, da način izvajanja teh ra.Zuk ni posrečen. Avtor je namreč v 
tablicah za prebiralni go-zd skrajš,al. p~hod.ne dohe za r. debelinski razred, 
2lato pa je na mnogih mestih · povečal prehodno dobo za viŠje debelinske 
razrede, zlasti za II. dehelinski razred. 

zdi se mi, da je takšno ravnanje popolnoma neupravičeno, kajti v 
:prebiralnem gozdu je drobIm drevje' vedno podvrženo relativno močnejšemu 
..zasenčenju kakor mlade enodobne .kulture. Nasprotno pa' ima močnejše 
.drevje v prebiraJ.nem gozdu svobodnejši prostor, zaradi česar -ima večji 
<debelinski prirastek in krajšo prehodno dobo kakor enako debelo drevje v 
.enodobnih sestojih. 

Potrebno je še, da z nekaj besedami omenimo ostale dele tabelarnega 
.dcia knjižice . 

. Na straneh 60-80 so navedene donosne tablice v pravem pomenu te 
besede za jelko, posebej za V3'ak bonitetiti razred in posebej za vsak tako 
imenovanJ. zrelostni razred. V konkretnem primeru je poje-m »zrelostn.ega 
.razreda« pravzaprav izveden iz poj.m.a obhodnje, kakor ga uporablJamo pri 
gosp~jenju z enooobnimi gozdovi. Skupno dolgost obhodnje je avtor 
.ra:.zčlehl:l na prehodne dobe ' 2J8. ;posaanezne debeltnSke razrede-, kakor je bilo 
že omenjeno v mojem prvem članku o donosnih tablicah. Vkljub temu se 
D1..ore pojem zrelostnega ra.:zred~ koristno uporabljati tudi v prebira1nerri 
g 'ozdnem gospodarstvu, kajti pri urejanju takih gozdov mora biti jasna 
.odločitev, do katere n'ajvečje debeline se namerava gojiti. drevje v prebi
ralnem gozdu. To D.aJjvečj6 debelino moremo .označiti tudi z zrelostnirrt 
·debelinskim d.zredom. 

Enako so na straneh 81--102 navedene donosne taJblice za: buk.ove pre-
-:biralne g.o:Zdove. . 

Tablice na straneh 1.03 in dalje im-ajo resnično vlogo »hitrega raču
narj.a«. Izvlečki iz donosnih tablic so prera.čunani za potrebe praktične 
uporabe. Tako je i.zzračunan. »letni pridelek«, pod katerim razumeva avtor 
letni prirastek. Te tabele bi se mogle uporabljati za izračunavanje letnega 
.etata, . če bi bili dani ostali pogoji za praktično uporabo teh tab1ic v ta 
.namen. 

Končno je avtor dodal še tablice za mešan·e sestoje jelke in bukve v 
.raznih razmerjih z.mesi, ki pa so tudi računski :izylečki iz donosnih tablic 
-v prvotnem p.omenu te besede. . 

.m KOMENTAR 

KQ je leta 1947 izšla prva i:lda'ja tablic za prebiralne gozdove. jih je 
-velika ·večina g.ozdarskih strokovnjakov' sprejela z velikim nerazumevai1j~m 
:ln ~rvo. Mnogi elclneD.ti teh t~:blic SO bilf v očitnem nasprotju z izkustve:
.nimi dognanji glede prebira1n~o-a gozda., toda zaradi prevelike' strokovne 
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zaposlenosti nismo imeli časa in zbranosti, -da se poglobimo in O'dkrijemo 
r:azloge neskladnosti praktičnilh izkustev in teoretskih zahtev, ki- jih vse
bujejo tablice za prebira1ne gozdove. 

OmemJbe vredna je tudi okO'1nost, da- razen tablic ing. sušteršiča ne 
poznamo nobenih drugih donosnih tablic za. prebiraIne gozdove in da so te 
tabliee prvi poskus, da se obvlada ta materija. Ni nobenega dvoma, da 
praktične naloge urejanja preb:iraJonih gozdov tako rekoč zahtevajo, da se 
sestavijo ta~o tablice tudi za p.rebiraftne gozdove, kakor jih i.ma.mil za eno
dobne. Toda tudi _pri narodih, kj'er -je prebiralno gDspO'ciarjenje v praksi 
in- teoriji najbolj napredovalo - pri Francem tn Švicarjih, ne najde1llP 
v s~ok{)vni literaturi nobenih znakov, da bi .pripravljatl.i sestavo donosniJh 
tablic za pr'ebiralne gozdove. ZatO'· tudi ni bilo mogeče primerjati šušter-
šičevili taJbU~ s taJblicami katerega druga!ge -avtorja. . 

Zlasti sledeči elementi So vzbujati sum. in odpor proti uporaJbi šušter~ 
šičev'ih tablic: 

.a) previsoko šte'Viio dreves na enoti površine; 
b) pre~k.a lesna zaloga; 
c) o.bHik.a:' 'dfagra.m~a~ ako, se' hekta.rska lesna 'zaloga ramrrsti po debe

linskili razredih. Praktična izkustva, pridob~jena v neštetih dejaJT1.SJcih iz
merah na terenu, so k.azaJa, da ima diagram lesne zaloge obliko binomskt< 
krivulje, medtem ko, imra ta diagram po tablicah Dbliko pravokomega tri
kota, kjer je hipotenuza izkrivljena črta,_ ena ka.teta pa leži na abseisni :osi; 

d) položaj frekvenčne krivulje. 
Nameravam se omejiti samo. na komentiranje teh štirih pojav.ov, če

prav bi se takili. posebnosti našlo še več.. 
a,) KDmentar glede števila dreves po hektaru. 
Iz prednje analize S!m('} videli, da je številO' dreves v talblicah raču.nihl 

izvleček iz tabliC! za -enodohne sestoje. Avtor tO:rej domneval da najde v 
prebiralni strukturi gozda prostor ravno toJikšnO' število dreves k'akor v 
gostem! enodah-nem sestoju. Pri tem pa v uvodnem deLu pnznava in računa 
s tem, da. je drevje v -prebiralnem gozdu bolj vejnato kak-olr venodobnem, 
ne upošteva ,pa, da je ta poj-av mogel nastati le zaradi manjše gostote, 
manjšega števila · dr ev e..c:; ua površinski ell!9ti. 

V svojem teo'retskem, računsko-tehničnem iz;vajan.ju je avt-nr prišel -v 
očimo nasp-rotje z biološko stvarnostjo. Biološka nemožnost iaJko velikega 
števila dreves je posehno očitna, če se o.zremo na prehi.ralne gozdove z
maj:hnimi debelinami. Ako poskušamo biološko anaJiziratti ta-blice n . . pr. na 
str. 60, pri<i,e:n.io d'O spoznanja, da labsolutno ni pogoj-ev,_ da bi moglo v t~o 
gostem sesooju uspevati toltkšno število dreves l. -in II. debelinskega raz
reda. Pri tako močno zasto~em ID. in IV. debelinskem razredu se mora. 
zadušiti drevje nižjih debe1irwkih razredov. 

b) Komentar glede višine hektarske lesne zaloge. 
Visoka lesna za.loga, ki je navedena v tablicah, je neposredna mate

matična posledica visokega števila dreves. 
Medtem kio nešteta pra;ktična izkustva dokazujejo, d~ more imeti gozd 

prebira,lne strukture z n~j:miCJčnejšimi drevesi do, 40 cm pr-eme~a lesno ~alogo. 
med 200-300 mS po ha, pa avtor navaja znatno večjo lesno zalogo. 
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Avtor se je očitno zavedal teŽ:av glede utemeljitve tako visoke llekt
arske zaloge. Zato omenja" večkrat, da pomenijo števiJ.ke v tahli,cah idealno 
stanje, ki ga v ,praksi ni možno doseči. Sklicuje se tudi na izkustvo pri 
uporabi donosnih taBlic za enodohne gozdove, kjer je v praksi zelo r~de1t. 
primer, dal ,imajo živeči gozdovi večjo zarast od 0,8 ali 0,9. Vendar pa je 
treba pripomniti, da višina lesnih zalog za zarast 1 ~akor jih navajajoo 
n.em,ške donosne tablice, n.iso teoretsko, :Lzl1ačunane, marveč po vz ete iz na
rave. Iskali so sestoje z naj;večjo zaliastjo, jim denrometrijsko obdelali in 
vreM. kot vzorec za zarast 1. Takšni sestoji so to!rej v naravi resnično ob
stojati, čeprav jih je bilo izredno težko najti. Če bi nam avtor mogel poka
zati vsaj en sestoj s takšnimi lesnimi za1og·am~ in s takšno stl'Ulkturo, bi 
mu moral,i verjeti in bi morali ;priznati, d;;L je ta1r,šna l;}truktura dejansko. 
:qro~a, čeprav predučuje idealno ugodno stanje. 

c) Kom:enw o obliki diagrama lesm.iP. zalog. 
Di.8Jgram lesnih z3Jl;o.g, kakor je- naveden v tablicah, je tipičen, čeprav 

poma.njšani mlodel lesne zaloge »normalnega gozda«, torej. ne diagram 
eneg81 sestaja,' temveč diagram gospodarske enote. Gos·pod~rska. enota je 
~a tvorba:, ki jo je 'napravil čl.ovek, da bi -si zagotovil trajno uživanje 
gozdn:lih pro.ilzvo dav. 

Pmktična izkustv.a v neštetih primerih . dokazuj-ejo, da ima diagram. 
lesni'h zalog količkaj, pr.avilni:h prebirallnih gozdov binomsko obliko. 

Tablice vsebujejo dia-gram n.ormalnega gozda 2Jato, ker je bila teore
tična domneva pri njihovem sestavljaoI).ju ta, da je prebiralni go'zd identičen 
z nonm.alnim gozdom, kjer so debelinski, oziro~ dobni razredi 'prostorno: 
pomešani. 

d) Komentar o obliki frekvenčne knLvU!.lj,e. 

Če PD tabel<arnlh podatkih izdelamo , frekvenčne krivulje, opazimo, da 
vise v zraku. Frekvenčne krl,vulje, ki jih dobivamo i!z resničnih gozdOVI pa 
»sede« na abscisni osi. Redki ~ dejarudti primeri, ko, frcltvenČUla krivulJa 
visi v zrak:u, in še v teh primerih gre navadno le za majhnt(): število dreves. 
V tabelah na str. 60 pa krivulja končuje s številom 146 dreves, torej visi 
zelo viso;ko 1/ zraku. 

V razpravi o frekvenčnih krivuljah v »Izvestjih« GIS-a sem že opozoril 
na podobnost frekvenčne k.ri.vulje prebir.alnega goZda s krivulj<) šte1r i!a 
dreves »normalnega gozdiaJ«. Razlika med :obema krivulj,ama je v tem, da 
leži slednja lO.l1Jogo više nad abscisDlo osjo. 

Komentar o donosnih tabH~ah za pre!bira1ni gozd bi zaključil s nasled._
njo ugotovitvijo: 

Te tablice so te'oretska hipot~'za, računs!ro-tehnični izvleček "iz tablic 
za enodobne sestoJe. Idejna OSnOVal teh tablic je predočba n'Onnalne gospo
d'arske enote enbdohnih sestojev, to je idealnega '»normalnega ' gozda~. 

Teoretska osnova je torej hipoteza, da je ideal~il prebiralni gozd v 
bistvu identičen z »no,rma·lnim. gozdom« s to' raaliko, da so debelinski ozi-
roma dob ni rn.z:recli prostorno drugače razvrščeni. . 

V konkretnem primeru nam ta hipq.teza ni ,pojasnila slike prebiralnega 
gozda, t~več nam je nazorno prikaza1a razlike m.ed prebiratnim .in ernodo!b-:. 
nim go~dom'. V tej okolnosti je treba videti njeno znanstveno važnost, za 
g.o.zda.rsko prakso prebiralnega gospodarjenja pa ta hipoteza ni uporabna. 
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IZVADAK 

Ana 1 i z ata bli cap ri h o cl ra i pri ras t a z aJ pre b o rn e Š li m e 

Avto.r nastavlja &a a.na1iwm tabhca ptihodb, i prirasta ing. ŠušteTŠiča (vidi 
'G. V. br. 6-7 ,1950) time što ras.pr.a:v1j.a o tablicama za prehomu ŠUIDU. Ing. Šu
·· šteršič je u. t.:l.tblicama za jednodabne sasto,j.ine transformimo dohne raz·rede u 
·deblinske. razrede .po:rnoeu fakt-ora vrernen·a prela.za i na osnovu nctačne p,ret-
postavke o strukturi jedn.odobruh sgstoj;ala. . 

Ta.bHce za prehorn.u šumu sastav~o je na pretp.osta.vci, da je id~adna preboM1a 
šuma isto. što i idealna. noronaJna gospodarska jedimtica jednodobnih sastojina, 
jednoom reču >Normalwald« u smi&l:u' kl~$ičnc nje-mačke škale uredjiv.anj.,l. šuma. 
Ra.zHka noomalne jednodobne_. šume i p-rehorne šume je po mišljenju ing. Šušter-

~ ~ica jedino L1·tome, što su dohni razredi pa i njima odg.ovaraju6i de.b1iruki razredi 
tako jako. izmešrllni, ela 'su na svako-j malo veco.j- površini zastupani 5vi rleblinski ' 
i dobni ra.zrecli. . q 

Ove tablice poka~uju-~lUvišc vcl:oci bY;oj stahal..9. :na jedinici površine :i su više 
-veliku drvnu z.a:ldhu; diagram d,rvne zalihe, ra.sčia.njene na debliJ1ske razrede, imA 
po Šušteršiču formu tro.kuta, -dQk prebome šume ian-aju diagram b.Lnom.'~ke kri
vulje; f.rekvemčn.a lGriv-u!ja je ostala da Vis1 u vazduhu, uok se LI stv,arnlolll pre
bOt1hlID šu'mama osJlanj!a,ju na apscisnu os. 

Tako avtor mbtica nije predo(~io idea:lnu preb-omu šumu, vec je prikaZ-ao 
faz-like normalne jednodobne šume i prebome šume. Za gos-poaarenje u pre-

· bornim šumama te t1l.blice su neupotrebive. 

RESUME 

_A n al y s ede sta li f s dec u b ,8,. gea p pIi c abi e.s ,p a iJ rle s f li tai e ~ 
jardinees 

L'auteur doonc une crit:ique du recc.n·touvrtage dc ring. Šušteršič comporta.:nt 
les t-airlfs de cubag~ pour les futaies ja.rdiJlees. (Sui,te de l'art1cl,e publie dans le 

-No 7--6 de ce-tte revue du meme au-tour). . 

Da.ns cct ouv:rage l'ing. Šušteršič, eme-tltant le principe que le nornbre d'arb,es 
~a l'ha ne depeJ1.d pas de la qualite de la sta.tio;n (de la ))boniteo:), a ch-o'i-si cO-mme 
· base poor ces tarifš ele cub3.ge, le principe de~ tarifs ,sHemand app-Hqtte aux 
futa,j~ equtennes, seu-Iement il transforma. les classes d'ag.e en classes de diametr~· 
au moyen des temps de pa."Sage. 

L'a.uteur tl"ouve que d'apres cette methode la futaie j-arrdinee hypothe-tique 
presen,teraH en som.me une fo.ret cla.ssiqLie equienne claus le sens ,allemand »Nar-

· maJhvald«, Oli sur une surface re.lati-vement res-treinte sera.ient m6langccs d'une fa~on 
rc-gu.!l.ierc tOllte.s, les classes d'age tl'amsformees en classe de dia.rnetic. 

'Le dri.agramme du cub,ag~ aUiUh la f~M1?-e d'un tria.ngle et non :pas d'une 
· eoU'rhe en cl-oche de m0me ,pour 1131 t~ourbe de fr~qtlence qui reste suspendue et 
ruan pas aprpliquee a l'-axe des abc:isS0S. comrne c'est Je cas pour les futaies' jardi.ne-es. 

-. L'a,uteur trO-uve que l'ing. Šnšteršič n'a pas plI"esente une f.utaie jard~.ne-e ideale 
,oo eq~b~e. En sommc ce n'est qU'WlC comparanson entre une futaie normale 
equienne- et une futaire jal"dinee c·onstruite theornquement d'aprcs les principes 
d'une futa.ie ~ql,ienne n();r.male. 
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VZGOJA POMOŽNEGA GOZDARSKEGA- KADRA* 

V jaSlllem decembrskem jutru 1950 se beli od slame tiha dolina od 
šempasa čez Ajševico skozi. Rožno dolino skoro tja do Gorice. Kromberg 
leži 'ma.1(). više in _ga sonce prijetno ogreva. V kromiberškem gradu je name
ščena Iiižja. gozdarska' šola, ki deluje že nad dve leti ID Vzgaja Pomožni 
gozdarski kader - bodoče logarsko· osebje. 

Nad 500 logarjev je v službi pri republiških gozdnih upravah ter pri 
mestnih in okrajnih ljudskih odborih. Med njjtmi je IlliI1IOgO starejšhll naJne
-ščencev, ki so 'že zaslužili . pravi co do pokojnine. Treba je vzgajati nove 
Kadre. '--. 

V .šoli sta sedaj 7. in 8. skupina gojencev. Razmak med obema skup~
nama je 3-:-4 mesece, Vsake tri do štiri mesece konča šolanje po ena sku
pina in. gre v prakso, da napravi prostor naslednji -skupini, ki šteje 25----30 
ruovih gojencev. Pouk v šoli traja 7 mesecev, praksa na terenu pa 5 mesecev, 
nato sledi zaključni izpit. 

Te dni ima šola poleg rednih gojencev še 26 gostov iz 5. skupine, ki 
SO po opravljeni . terenski praksi prišli k 2laključnemu ~itu. Splošni del 
izpita so napravili že ob koncu šole, strokovni" del pa po1algajo te dni, in 
sicer iz zakol).!Oci.aje, izm,ere lesa, ~koriščanja, gojenja :in varstva goZdov. 
Odličnih ni bilo, prav dobri 4-, dobrih 14, zadpstni ~, padli so 4. , 

Izpiti. so sicer VIa.žn.a zadeva, ki pa še daleč ne pomeni vse - meni 
ravnatelj šole inž. Mazi. - Vzgoja pomožnega gozdarskega kadra ni lahka. 
Iz dosedanje pr'a.kse :ilmamo i2lkušnje, na podlagi katerih lahko opredelimo 
goj.e;Q.ce v tri kategorije. NekJaterl goje.nci so »teča.jniki« po poklicu. Končal·i 

so že razne tečaje in se bodo tucll po tem izpitu skušali odtegniti gozdar
skemu poklicu. Ti so odpadn:hlti. N avaemo pri ,izpitih :niso -sl~bi, saj imajo v 
učepju dobro ru tino. Druga kategorija so mladi dečki, ki jih je gozdarstvo 
za.mfka.l'O, toda se. z' njim niso se.zITa.n.ili od blizu. Ko p0'2ID.eje spoznajo, da se 
njihoyo življenje nujno odvija skoro samo v gozdu, daleč preč od mesta,
se kmalu sk).J.šajo rešiti iz te strq.ke, ker niso dovolj; navezani na prirod.o. 
Podobno tudi prva ka.teg'lOrija učencev nima smis~ za prirod.o. Končno pri
dejo oni, ki imajo veselje za go:zdM'ski poklic. 

lV ajvečkrBt so to tisti, ki so že odslužili voja·ški rok, ali so prišli 
v š,olo \ naravnost od gozdnega dela, ali pa SO sinOVi naših š-e' delu
jočih logarjev in gozdarjev. Predavanjem sledijo z največjim zani
manjem, ker najdejo v nph potrditev marsičesa, kar že vedo ali vsaj 
slu.tijo, Navadno jim gre učenje nekaj. težje kakor ostalim, »šolanim«:. 
Z železno voljo premagujejo težave pd učenju, ki pa ga tem.eljito 
predelUjejo in se jim znanje solidno usede. To -so ljubitelji narave. 
Gledajo jo z odpr"h'mi očm'i in pazljivo motrijo vsa njena' dogajanja. 
Na eksku·rzjah postavljajo vprašanja tako, da je za · ()(;lgo~or. treba 

.. Pr-ede:n sem članek oddal ure dni štt vu , s.cm napl'os:.l ravnBltelja nižje ~ozdat
ske šole v Krombentu inž, M.azUa. na iga m-egleda. Vse njej:;!()ve pripombe. $ 
katerimi lie strinjam.- so uV'rščCll1e y č~alIlek v ,p-OŠeV1l0ffi tisku. 
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premisleka. V se, kar vidijo in slišijo, primer JBJO s sv,oJlml opazo
vanji in skušnjami. UiJftek je poslušati strokovne razlage, ki' jih dL1-
jejo svojim bolj učenim, toda ' naravi odtujenim 90šolcem. Taki ab
solventi šole so tudž !IB terenu zelo do·bri in z uspehom opravljajo 
svojo odgovorno terensko službo. 

Kolikor je potrebno znanje, na]m.a.nj v to-.JiIti meri je ,potrebno tudi 
veselje do gozdarstva, ki:pa ,ga na žal-ost ni mogtQČe pridobiti samo v šoli. 

Gozdarska služha je biol·oške na-rave. Gozdar mora naravo spoznavati,. 
č1tati jo kakor knjigo. Žal pa ima. ta .knjiga svo~vrstno .ab ec edo, ki ji 
v šoli ni mogoče spoznati vseh čr-k. Pravi dar ()lpazo~anjaJ, kritično gledanje, 
presoja na podlJagi pridoblj,ene.ga znanja itn pravilen S'kJ.ep za razne pojave
so pogoji za prav'ega gozdarja'. 

Na šoli je vedno lahko dobiti prostovoljce, kadar gr·e ;·z.a kakšna 
pos~bna dela. Ni jih bilo težko dobiti" ko smo hod.ili ob 11. uri zve
če,r in ob 3. uri zjutraj opazovat živlienje borovega spreV!odnega 
prelca. KUub nep.rijetnemu srbežu, . kIl ga povzročajo kocine p·re}čev,ih 
gosenic, ,~o pr'idno, iskaN in ' izkop~vali njihove bube_ N ab.iranje ro
ka-včkov s prelčevimi jajČecl jim je bilo lahko, ker so hitro zaparzili, 
da jih samica odlaga predvsem od južne strani, na' dre v ju Qb robu 
gozda in na spodnj:ih: 'lejah. Ni jim bilo težko prenašati na veliko 
daljavo gnoj, kO' so. sli'ša1i o ekspresnrih gozdovih. Radi opravljajo'pri 
pogozdovanju gnojenje z apnom, pepelom in ogljenim prahom. Ko 
so zvedeli o naravnih rasfiščih in zahfevkih posamezne drevesne 
vrste do tar in p'(Jldnebja, postavljajo pri .praktičnem pogozdovanju' 
nešteto fozadevnih vprašanj. Prenekatero tujo drevesno vrsto, ki 
jih je v okoUd šO'le dosti, so »skrivaj« odnesli na svo1e domcwe na 
štajersko, Koroško, v Prekmu·rje,da prei'zkušajo, ali bo tudi pri njih 
uspevala, češ »da vedo za lege, ki jim bodo verjetno usirezale(c 
Glede na tako zanimanje bi bilo priporočljivo, da absolvente, tudi 
ko so' že na terenu v službi, pritegriemo kot pom,očnike k znanstve
nemu delu. Potrebno je le, dati točna navodila in zahtevati, da n}i
hovi starešine tako delo tudi upošf.evaj'o-

Enoletni in dvoletni gozdni nasadi na Krasu so ob izredno močni po_o 
letni suši 1950 utIlpeli težke izgube. V _ nekaterih predeiih pa nasadi niso 
propadJi od. suše, temveč od dežja »strupene rose"«, kakor g1a. imenuje· 
ljudstvo. Dež sicer ni vsePo:val strupa, delo,vatl pa je res strupeno, ker je 
padel rahel dež na razgreto zemJjo in je nato zopet pripeklo sonce. Skoro 
nihče ni opazil iri zabeležill tega pojava, Vse osebje' na Krn.su je osušitev 
sadik kr.atko in malo prisodilo suši. Vse neuspehe .pri pogozdovanju Krasa 
moram{) ~ripisati v prvi vrsti pomanjkanju opazovanj'a pri našem stro-o 
kovnem in l1d,mo'žnem osebju na samem terenu. 

Nikakršna še tako točna nav:o<liJ.a ne zadustujejo 'za dosego popolnega 
uspeha pri pogozdov;anjru, zati'ranju goZdnega škodljivega mrčesat odkazo.
vanju drevja, če človek, ki jih izvršuje, ~a daru kritičnega opazovan~ 
in presojanja; Te lastnosti .pa nima, -kogar gozd ne priv'1ači. Tudi ;najboljši 
gozdarski strokovnjak n~ ":potrebuje Je dobrih in pqslušnih izv;rševalcev~ 
marveč prnN tako k riti č'n1hin samoiniCiativ:nih sooelavcev, sicer je kot telo. 
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brez ,oči in brez rok. Ravno v tem se kaže us-peh kolekti~ega dela med 
'upravnimi in izvršnimi organi. P,osebno dragocena je iniciativa slednjih. 

V svojem šesUetnem. službovanju :kot okrajni: gozdar na otoku Braču 
v" Daln:Iaciji sem imel na terenu samo občin~ke logarje, katerih nihče ni 
imel niti šole niti kakršnega koli lzpita. Služba jim je bila iesta.lna. in 

' plača slaba, toda imeli so za.ninianje za ,poklic, bili pa ~ tudi lmt lJudje iz 
narave njeni ostri opazovalci ter moji odlični sodelavci! kar sem jim več
krat tudi ~.avno priznal v svojih člankih v strokovnih časopisih. 

Krombc.rški "gri\d, v katerem je nižja gozdarska šol.a 

čut in veselje do opazovanja. .narave skuša šola v~bud.i4 v svojih go
jencih na praktičnih primerih. Ravno to osebje! ki p:otem službuje stalno 
v naravi, lahko ogr:o.ffill{) prispeva k znanosti in praksi. Za taka opazovanja 
v" lt3ravi daj"e šola svojim gojencem praktično pobudo. 

Šola vzbuja tako zanimanje z bot811ičnim'{ in enFom,ološkimi spr,e
hodi \7 naravo, s predavanji na terenu s.redi p,raktičnega dela pri 
čiščenju, redčenju, n~biranju semena, pogozda-vanju itd . 

..Tako je .upr. Jože Barič! .ki ima samo trimes'ečen tečaj, pri 'Opazo~anjll 
"borovega sprevodnega prelca na Kr$u našel važne zajedal ce sprevodni
:koviJh gosenic in bub, lti v :nap]. dostopni literaIturi sploh :niso zaJb~eženi. 
·Tako sem našel nekega J'OgaI'ja pri gozdni upravi BiStra, ki je ;fredno 
dobro opazil, kako priroda zahteva izmenjalVo drevesnih vrst, čeprav tega 
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-ni nWkjer čitrul. (Jelkov gozd se tam prirodno - &prerninja v bukovega in je: 
posredovanje človeka brez učinka). ~ . 

Razen teoretičnega pouka je važna tudi praksa, preden učenec 
opravi končni iZ]J'it . . jVa praksi naj b'l našel potrdilo za vse, kar je' 
slišal v šoli~ in si s tem znanje poglobil in utrdil. V tem pogiedu' 
se je doslej pogostokrat grešilo. Ob pov,dno zastavljeni nalogi in ob
stalni borbi z vprašanjem prehrane ,in stanovanja, često brez luči 
ter ob slabi preskrbi z obutvijo je praktikant pri delu pokazal slab· 
rezultat. Seveda je ob prem·ajhnem ,zanimanju poklicanfh in pogosto·
[;.rez vsake podpore v strokovnem oziru fudi rezultat dela pičel, če 
ne celo negativen. Da je pri takem načinu izvrševanja prakse in tudi 
pozneje že kot nastavljen logar, marsikdo, ki je imel vse pogoje za' 
dobrega loga'rja, izgubil veselje do poklica, je delno razumljivo. Do 
zdaj so učenci kromberške šole v praksi še najvee pridobili pZ'i tak
sacijskih delih - seveda pri tem ne pozabljamo častnih i7.jem tudi 
prj gozdnih upravah -, kjer so .pri premeru lesnih gmot v gozdovih 
naše Koroške, štajerske in DolenJske ne le obogatili svoje znanje,. 
temveč tudi mnogo pripomogli pri izvajanju teh terenskih del. Kof 
svojevrstno posebnost pa naj omenimo prakso učenca, ki so ga po
stavili za kurirja in je ob sobotah moral gozdarju pra-fi pisarno. 
Verjetno je bilo to lažje, kakor da b'i. ga bil vzel gozdar s seboj v 
gozd in ga uvajal v njegovo bodoče. delo , Na sr(!čo to ryi dolgo
trajalo q'n je primer ostal osamljen. 

SO določena načela, po katerih se mo·namo raWlati, če hočemo priti do 
res dobrega kadra. Nižji gozdarski kader mora biti posebno mora-lup na 
višini. To nioo: delavci v tovarni, kjer je nadzorstvo nad njimi zmeraj mo
goče. Razumljivo je, da je treba predvsem izključiti ljudil podvržene alko-
holu, ne.poštenjake, neresne in lahkomiselne ter g05podo;valne. 'Zavedati se: 
moramo 1 da enoletna pa -tudi .dv.eletna šola sama ne more popolnoma obli
]mvatJ" značaj~v ljudi, ki SO pote1ll bolj laJi manj' prepušČeni samim sebi.. 
Tudi }le .gre jemati v šolo - dečkov, ki so gozd komaj videli ne pa spoznali .. 

* Gledc ~ prirodne~a« spreminjaJ1j 'aJ jel ·ovc_!:!a _~ozda v bu
k o veg a, pri čemer naj bi bilo 'J}osredovap.je človcJca hrez učinka, joe. z<l_dev<\ 
neja..sna -Ln nedokaza.na, Resda, je neko spreminj:lJnje v s-m:slu menjavanja med 
bukvijo in j-elk.o, ko "prete·gne zdaj ta zdaj ona dreyesna vrSlta v nekem stalnem 
kolobarjemju (alteu-naciji), toda zdi se, da je takšno menjavanje v mejah p'o~ojev._ 
ki j.ih pble~ rprirode ustvarja člo·ve,k s svojim ,!:!os;p,odarstvom. Izhodišče za taBna 
o;pazO'vanj:a ni zanes.ljivo znano. Ali Je- dO,!:!nano in dokazan'o, da jc bij jelov
gozd na dOil,očenem rastišču pri-tlodnega izvo.ra? Bolj verjetmo se nJam zdi. da je 
naSlt aJ lIZ č,iste,!:!a buko.vega ~.ozda pod človeškim vplivom OZIiroma vsaj iz meša-
nega buko,vega-jelo.ve.j::!a ~o.zda. kjer j'e jelka piI"evla.dovala po.d .!:!os!f)odarskim vpli
vom. ~ se tukaj pri r.o d n -o . obnavHa _ buk·oy ~o.zd, ni nič čudn~a, saj je to 
).povratck -k naravi« - k prv,otrnemu, na,ravrum pogojem ustreznemu stanju. -
V okvi,ru naravn~·a ·mešanega -J:!oizda bukve -in jeLke (Fa~etum .ab:etetoswn) se 
res ()pazuje določeno količinsko in Pl'ostOTnO nihanje med bukvijo in jelko, tod-al 
1e v okviru is t ega v~etaoijskega tipa. pri -čemer p<3: se količinsko razmerje 
obeh v·rst -v mej~ d.Qloočen-e~a kompleksa b IStYeno '0 e spreminja. 

Zanesljivo sodbo oo tem pl'oblemu bo -m~el: dati le znanstven poskus. Tudi 
preučevanje pragozdne vegetacije hi d,al.o zanimive rezultate za presojanje tega. 
vp-raš'anja, 
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Skl'Bjna spodnja starostna meja bi mo,rala biti po do.~.ed8Jljih" 
izku,~njah, dopolnjeno 18. leto. 

Večletne izkušnje inž. Jurja Koso-vita na ·nižji gozdarski šoli v Gospiču, 
ki je de'lovaila po osvoboditvi pa do srede 1. 1950., so zelo za.nimive, k;:er se 
sk-oro popolnoma ujemajo s pogledi inž. Ma.zija. TiUdi 'v GOS'pi~u SO spre Je- . 
mali gojence v starosti 16--40 Jet, brez predhodne prakse. PokaZ'd.l(l- se je, 
da se gojen ci, ki so ,p:o končanem šolanju :odšli na odslužitev vojaškega. 
roka, po večini ne vračajo več v stroko. Pri večini, ki je ostala v gozdarski 
službi, pa ni veselja do stroke. Zato je odslej pogoj za, sprejem v nižje 
gozdarske š-ole v LR H.r:vatski -odslužen v-O,jaški rok. Prednost imajo ont, . 
ki so že nekaj let v gozdarsld službi, nimajo pa teoretske izobrazbe . . Enake 
pogoje imaj o tudi v LR Bosni in Herceg;ovini. 

Pred vojno se je taJro pri državnih gozdnih upravah kakor tudi p'ri 
upravah imo,vnih občin na Hrvatskem in v SlJavoniji vzgajal logars~d :kadel" 
na svojevrsten način. Pri izkušenem in spos-obnem logarju je nastopil 
prakso po en kandidat, star 17-25 Jet, domači'-l, ki je in1eJ. VO'ljo do logar-· 
skegl3J poklica. Skoci dv'e leti je imel kot logarski vajenec (vj:ežbenik ali 
praktikant) in tudi kot .logarjev pomočnik priliko spoznati in po. potrebi 
tudi voditi vsa dela gojitve, varstva, odkazQiva.nja, sečnje ter tudi režij-ske 
izdelave, ki v slavonskem gozdu nikakor ni preprosta. Vajenec je navadno 
stano;vail doma, vršil pa je v dTugem letu po potrebi po(mOŽTIO logarsko,' 
službo, . tudi pop:o)no·ma 5al11lostojno. V'odil je ves čas službeni dnevnik. Plačo 
je prej'eroa:l v obliki dnine, kadar koli je sodeloval pri gozdnih delih ali pa. 
kot logarjev pomočnik Obenem se je učil iz p-rim€lrne strokovne literature 
~er imel pravico pO' dovršeni dveletni praksi pO'lagati pred komisijo pri 
upravni oblasti druge stopnj'e izpit. T.aJko so dobivali kader s so1idnim prak
tičnim .znanjem, Id je bH vnet za svoj pO'klic:x, 

Ne š:ko·di, če pogledamo malo· tudi v preteklost. Še nekdanja enoletna . 
nižja gozdarska šola v Idriji je dala lepo število dobrega kadra. Šola pa, 
je zahtevala predhodno enoletno. prakso in odslužen vojaški rok ter eno
letno praktično delo po končane,m šolanju. Tak sistem se je po~ad dober 

.. Iz objavljenega poročil 'a n:ižje!1vstnij'Sike~a. gozc-brskeg.a inspektora1a za 1945 
d·o 1949 vidimo, da ~o v AvstTiji ubnili svojo znano sta.roO srednjo gozdarsko · 
šalo v Brueku ob Muri. Razen ~ozda,rgke fakultete ima.jO' le dV()iletnc njžje 'j:!ozda'r
ske šole. Od kandidat,ov za to šolo zahtevajo oSllovno šolo in dvoletno pred
h.o·dno gozdarsko 'Prakso. Po konča.nem ,dvoletnem šahnju jn dv,oletnem p'rak:
t'ičnem delu pOi\agajo praktični državni jzp~t. Za potrebe ,p.omožne~!l ~ozdarske~lll 
kadra nižjea \'striJs'ke dežele s.p:rejema dv,o-iDtna zvezna šola v \Vi:ilidhofenu B. d. 
Ybbs le-tnD 20-23 gojencev. Zvezno m.imstrstvo jc odredilo L 1949. izpit za. 
k'8!Ildidate za to šolo, h kateo.remu se je pr:j;11asjd,o 176 rp-raktitkaJltov. Pri izpitu je 
ba~o od 176 kandid:l.to-v 96 izhranih za sp-rejem v šolo v teku na.slednjih 4 Jet 
t. j . 1949, 1950, 1951 in 1952. Ostalih 80 ka:n,dida.t()iv pa -ima upanje priti v šalo· 
leta 1953, in po1Jneje. Ob toLi!kšuem številu kandidatov -in tolikšni jzbiri je bil 
';nsipek.torat mnenja, da bi bilo umest:'l1O .p.od·adjšati učno doho. Razl,ImJ jiYO je, da 
tukaj navz.lic muedno močni izbiri -ne mOTe 'biti llikakih iz~ub v po-klicu. Kdor-' 
je dovršil šolo, ne a:rupm.ti več stroke. 

P i l sec 
Ministrstvo za gozdarstvo LRS ravno sedaj .obra.vnllv.a vp.rašanje reor~a.ni

zacije nižjej:!a strokovne~a šolstva in ho podaJjšana učna! doba y nižji ~ozdarski 
šo-li. . 

Uredn'ištvo 
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pri nas, pa tudi drugod, v Švici in Nemčiji, 'kjer pomožni gozdarski. kader 
dQteka itz vrst najboljših goodnih delavcev. Ti &) šli skoz ogenj preizkušnje. 
Med njimi ni več beguncev. To naj bodo najbo,ljši g.ozdni delavci z odslu
ženim vojaškim. rokom ter s: posehno, vsest.r:ansko d'81ovno prakso pri 
določenih gozd~ih U!prnvah. Pri tej enoletni p!'lalksi naj imajo nekako ve
Če!""lID šo~o, kot pripravo za v:stop v enoletno nižjo gozdarsko šol'o, da po-

- stanejo res prekaljen in sposoben kader. Poka.zal:o se je namreč v današnji 
enoletni nižji gozda~ šoli, kam::or prihajajo g.ojenoi, Iti so že davno m
pustili šolske klopi, da 'PotrebujejO po. 2-3 mesece, preden se jim po5Teči 
priti v pravi tek z učenjem in slediti predavanjmu. Večerna š.ola naj bi 
:obsegala le sp~·ošne predmete in bi oBa uvod v pravo šolanje. 

Na& šolanj!3i, kakor je bil doslej p,ri nas v navadi, z mLadino 16 let, 
ki ni nav.ezana na na svoj ,bodoči težki poklic, pa mora kmalu po ·končani 

šoli še na odsiuž1tev dvoletnega vlojaške~a: roka, je bolj loterija, kjer zadene 
komaj vsaJka tretija srečka. 

Značilnost pomožne gozdarske službe se tako močno razlikuje od vseh 
ost.alih dejavnosti, da moramo skrbno iskati in tudi najti ·najpr:a'Viln-ejšo 
pot za vzgojo tega kadra, ki se mora nujno razlikoWJti od načina v~oje 
osta:Jih kadrov. 

IZVADAK 

Uzgoj- pomoen ·og šumar~ko!1 kadra 

Na osnOYU dosadanjih iskustava. .pisac predbže, da se za. učenike niHA. 
šum-arskih ško~a uzim~ju ka'l1d~,dnti s.~ odsl·uže.nim vojn:čk.im rolkom ·l ba.r sve· 
st-ranom jednogodišnjom šuma.rskom praksom_ Kandich,t.i neka budu po moguc: 
nosti j,z redova najboUih šl1ffiskiihradnika. Tako ce se doMti p.roveren sv,ame 
pozivu odan kadar. 

R"f:SUMt 

Formation du cadre forcstier ~ec ·ondairc 

D'arplrl!S les expcricnces acqudse.s, l'autcur propose que .l,es elev.es des ecoies 
f()restie.res seconda,ires soivent recrutes parnhls .les candidats qui oot deja. fa~t 
.Jeru· se'rv:ce milUtui.re. et qui ont aussi travai11c ati moin~ un an en toret. Aussi 
ser-a<it ii p-rCferable que ces candida;ts soivent choisis' parmis les meilLeurs ·o:uvricrs 
f.orestiers. De cette maniere on nr,rivera o. f()rm~r un ca.cire bien expcri<mcnte et 
~ouc li. sa ,""Dca,ti-on. 
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STELJARJENJE KOT GOZDARSKO .. K'JETIJSKI 
. PItOBLEl\r1 

Ing. Martin Č o k 1 (LjulJ,ljana) 

Vse dO' nedavnega, še preden je silen dvig gosPO'darstva in posebej 
lindustrij.€) napravil iz gezda vir · ene · njenih najbolj važ.nih ·surovin, lesa, 
ie bila zgodovina gezdarstva trake rekoč zgO'dovina o' dno sov med gozd ar
~t~om in kmetijstvO'm, ki- je O'dločilne v.plivalO' na razvoj go·zdov v pre
teklosti in na njihO'vO' sedanje stanje. Omenjamo samo krčenj~ gozdov in 
njihove s'preminjanje v 'poljedelska zemljišča v vseh dobah in krajih, vednO' 
večje s'ečnje lesa · za drV1a v vedno številnejših kmetijskih domačijah, gozdno 
l;aše v planinah ter steJjarje~je v vseh pretežno km.etijskih predelih. Ti od
nesi so bili skozi stoletja predmet spera med g·ozdarjem, ki je v pretiranem 
in brezna·črtnem izkorišč3Jnju gezdo.v gledal njihO'vo uničevanje, ter med kmJ
ti.jcem, .ki se v tem iZkO'riščanju ni d:a:I I motiti. Če pa je: gozdarju uspelo 
vsaj delOma uvelj'a(Viti sv·O'je poglede na temeljna vprašanja krčenj.a go·zdov · 
in gozdne paše, pa tega ni moči rem za steljarjenje. Steljarjenje je še 
dandanes huda rana naših kmečkih gozdov, neŠtetokrat načetO' pa nitkoH 
rešenO' vipraš.anje. Klnvdo za to ni moči pripisati g-ozdaFjem, ki so vselej 
ir:. ob vsaki priložnqs.ti opozarjali· na škodljive posledice čezmernega ste
ljarjenja, stavili vrsto predlogO'iV za njegovo omejitev tn i0po.slovali ustr'ežne 
zaJronske predrpise za ohr.anitev gO'zdov. Predpisi o. omejitvi 'steljarjenja 
pa so slej ko pIlej estali mrtva črka na papirju, kajrti v kmetijstvu ni bilO' 
praktično storjeneg.a nič, kar bi O'mogočilo njihovo izvajanje; verjetne v 
veri, da je gozd neizčrpen vir lesa in stelje, da je gozdna stelja nepogreš
ljiv,a ter da: kO'rist ed gozdne stelje v .kmetijstvu daleč presega škodo, ki se 
s steljarjenjem napmvlja v gozdu. Poglejmo sedaj, na kakšnih osnovah 
sloni to prepričanje, kam vodi :in kakšni naj bi bili ukrepi za rešitev tega 
pemembnega vprašanja. j'O/ 

1. Gozdna stelja kot gozdno gnojilo 

Med števiIrumi čWtelji, ki vplivajo na življenje in rast gozda ter na 
,kalmvost lesa, zavZemajo prvp mesto gozdna tla kot nO'silec in hranitelJ 
gazeLa: ~lodnO'st goMnih tal je skupek mnogih njihovih lastnosti, zlasti pa. 
množine rudninskih snovi, humusa tel' vlažl\.osti in strukture gozdnih tal. 

. V neizkoriščaln~ .gezdu O'staja rnnožina drevj.u dO'stopnih hranil v tleh 
pr~ične v~dno ista; še več, z razpadanjem . in razkrajanjem kamenja se 
še veča. Rudninske snovi, ki sodelujejO' pri usvaja!llftl (asimilaci}i) in dr:u
gih. .življenjskih prO'cesih drevesa in ki jih zar~di t~18i drevo ne mO're po
grešati (K, Na, Ca, Mg, Fe, P, S, Si), se vsako l'eto zO'pet vračajo v tla, ko' Se 
odpadlo listje oziro:ma igličevje razkroji in ke voda izPere iz njega rud
ninske sno;vi, noseč jih nazaj' v tla pod steljno O'dejo. Po sm.rti drevesa se 
v nci.zkoručanem gO'zdu vračajO' tlom tudi rudn:inSJke snovi, ki so. se nak()-
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pičile v lesu, ko j~h voda prav tako izluži iz strohnelega lesa in odplavi 
~azaj v tla. S postopnim preperevanjem in s spremembo mrtve stelje ozi
roma lesa v sprstenino (humus) se vrača gozdnim tlom tudi dušik ter je 
gozdna stelja po mnenju nekaterih' znanstvenikov m go~d nenadomestljivo 
dušično gnojilo. Ta večni krogotok rudninskih snovi v neizkoriščanem 
gozdu ~ohranja todo;vitnost gozdnih. tal; delovanje korenin, mikrofavne in 
drugih činiteljev, ki pospešujejo razpa;danje kamenin v tleh in njihovo. 
spTeminjanje v prst, pa jo še celo z.boljšujejo, 

S sečnjami lesa v izkoriščal11 em , gospodarskem gozdu spravlj.amo iz 
gozda. ne le organske snovi, ld so potrebne za tvorbo sp rs ten ine in ki 'so vir 
dušika važnega za življenje gozda, temveč tudi-rudninske snQvi, ki so n~
ko.pičene v lesu in · ki po itzgoTenju lesa ostanejo kot pepel.· No izguba 
rudninskih snoiVi zaradi sečenj je razmeroma majhn.iaJ, če je izkoriščanje 
omejeno le na deblovino, ki vsebuje le manjši ·odstotek rudninskih snovi. 
Občutnejša pa postaja, brž ko poleg deblo vine izkoriščamo tudi vejevino~ 
kjer· so rud.n.inske snovi nakopičene v mnogo večji meri. Po Ru b ner j u (4) 
vsebuje 1 m:) lesa naslednje mno·žine (v gr~) najvažnejših rudninskih 
snovi: 

deblo~ 

vejevina (pod 7 cm) 

kalij 

166 
793 

apno 

. 683 
2150 

fosforna kislina. 

69 
626 

Iz teh podatkov· izhaj:a. pi"vič, da je v vejevmi nakopičenih relativno štiri 
do desetkrat več rudninskil1 snovi kakor v deblovini, drugič pa, da zavzema 
med najvažnejšimi hranUi prvo mesto 2\prro. t Že zgolj z intenzivnim izko~ 
:r:iličaJl1jem lesa v gozdu, ki ne pušča v njem niti vejevja, se odnašajo· iz 
gozda. že pomembI:1ejše množine rudninskih fill·ovi t~r se tako gozdna tla 
osiromašujejo· na teh hranilib. IzJWrlščanje vejevja je poleg tega udomaf
čeno v go:zd.no pasivnih poljedelskih področjih in se izvaja skupaj s ste-

. ljarjenjem ter je zaradi tega toliko o:bčutJlejše za ga-zd. S sečnjo lesa se 
gozdna tla ne osiromašujejo le neposredn,o, z ~anjem rudninskih snovi 
iz gozda, temveč često tudi posredno s kvarjenjem gozdnih tal. Rudnin~ 
ske snovi v tleh .postaj.ajo za bodoče drevje zlasti težko dosegljive na suhih, 
golih p'osek.aJl, kjer je nC)jstopil papoln razkroj sprstenine, z .njim pa izpira
nje rudn1nskih snovi v n.:ižje, drevju težko dostOIpne plasti zemlje, 

Naravnost težke posled\ce za gozdna tla in s tem za življenje in ra:z
voj gozda pa ima steljarjenje, Po. R u b ner j u (4) porabi gozd za tvorbo 
listja letno šestkrat večjo množino rudninskih snovi kakor za tvO'l'OO lesa,. 
in to ne samo zaradi večje produkcije listja (pri bukvi do 4,5 ton letno), 
temveč zlasti' še zanad.i močnejšega kopičenja rudninskih snovi v· listju: 
Medtean ko gre pri lesu. le 0,2-4% pri skorji pa 1,5-41)/0 suhe tvarine v . 
pepel, je gre pri listju do 10oJ(}. Vendar je za tvorbo listja potreben razme
roma majhen dotok novih rudninskih snovi, če se ·ne stelja,ri, ker morejo 
iste rudninske snovi stalno k·rožiti v krogototku: tla ~ listje - stelja -
tla, To je tudi razlog, da more gozd uspevati nUl zelo siromašnih tleh, kjer 
o 1.15pesni poljdelski kulturi ne bi mogli govoriti. Z rednim steljarjenjem. 
se ta krogotok prekine in je drevje prisiljeno mobilizirati vedno nove 
rezerve rudninskih snovi v tleh) da nadomesti S'. stelje izgubljene. Tla se 
na ta načirn postopno, tu hitreje, tam počasneje, vselej pa neizbežno osiro-
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mašujejo na teh sn,o;veh, lahko pa se na njih tudi docela izčrpajo. Ta proces 
izčrpavanja 'gozdnih tal zlasti pospešuje vsakoletno grablje:g-5e stelje, ko 
ta še ni preperela in ko voda iz nje še rui. izlužila rudninskih' snovi. Tudi 
pri stelja.rjenju se gozdna"" tla .na rudninskih snoveh ne osiromašujejo Je 
direktno, z odnašanjem rudn:inskih snovi, nakopičenih v stelji. V stel jar": 
jenih gozdovih na po-Lo~ejših terenih, kjer zastaja voda in' brez ovire pro
dira v tla, raztaplja rudninske snovi v gornjih taJ.njh plasteh ln jili odnaša 

S.teljnik; o nekdanjem hT<1stov0m in ,!:!:lJb.rovem ,!:!o,zdu ni 'več sledu. Naselila se je 
skr,orona brezn, ki pa' s krivenčaS:to rastjo kaže na težke p.osledice odn.aiŠanja 

stelje. Okolica Črnomlja. (Foto: inž. V. Beltram) 

V mZJe, drevju teže dostopne ali nedostopne plasti. Ta proces je za gozd 
toliko pogubnejši, ker drevje v stelj.acjenem gozdu zaradi suhih spodnjih 
taInih plasti r:arzvije korenine zelo plitvo in so te navezane na rudninske 
snom v gornjih talnih plast-eh. Voda ocl.n3Ša iz teh plasti zlasti tO:pJ.jivo 
apno. Posledica tega njenega delovanj~ so, vedno bolj kislaJ tla v steljar
jenih gozdovih in njihovo pospešeno nazadovanje. Pomanjkanje apna vodi 
tudi dO' vedno slabše tvorbe listja in s tem do vedno slabšega priraščanja 
dre~j~ . ' 

Na apnu pa se gozdna tla pri stelj.ar:jenju tudj. direktno osiroIDaŠujejD. 
Po Ru b ner ju (4) je za proizvodnjo listja na 1 h~ potrebno letno apna: 
pri bukvi 82 kg, pri smreki 61 kg, pri bo[U pa 19 kg. Steljarjenje 1e zaradi 
tega še posebno kva:rno na izprarrih, na aJpnu že itak revnih gozdnih tleh, 
kjer povzroča ali pospešuj,e proces 'zakisavanja tal z vsemi njegovimi kvar
nimi posledicruni. 

Gozdna tla 11ioo na rudninskih snoveh neizčrpno bogata. Po, Ru b
ner j u (4) je Hausrath' izračilllal, da bodo zgolj' 's s~čnjo lesa gozdna tla 
bre'z kalija po 4160 do 7140 letih, brez apna: .po 1300 do 5720 letih, brez o 
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fosferne kisline pa po 7560 do 9800 letih. ge se izkori~ča~j.u lesa pridruži 
še izkoriščanje stelje s šestkrat večjo uporabo teh rudninskih snovi se 
more ta doba skrajšati na 1/6, Kjer se je steljarilo že stoletja, meremo ' po
polne izčrpanost gozdnih tal pričakovati ž~ v dogledni bodočnosti, saj so 
prvi znaki že na vidiku. Res je, da se z razpadanjem in r.azkraj.anjem ka
r:nenin tvocr:-i nova prSt in neve rezerve drevju dosto'pnih rudninskih snovi. 
Pe drugi strani pa se z iz.piranjem tal kot pesledice izkoriščanja gozdov že 
ra.2p91ožljive zaloge rudrrrinskih snovi krc;ijo, tako da o bogatenju gozdnih 
tai z dotokom novih hranil v tleh ne moremo geveriti. ' 

Gozdna steija je torej nara·vuo gozdne gnojilo, ki ohranja gozdna tla 
rod~vitn&. Z odnašanjem ·te stelje se izčrpavajo g02dna tla najvE?Žnejših 
hranil, potrebnih za: življenje, in rast gozda, Pri tem najbo'!j t.rpe gozdovi 
na 'slabili, siromašnih, zakisanih gc.zdnih tleh, ki merejo .biti s steljarjenjem 
tudi docela opustošena in degradir.ana. 

2. Gozdna stelja kot regul~tor talne' vlage 

"Gozdna stelja je. na.ravno gnojilo, ki vraČa gozdnim tlom porabljene 
rudninske snovi V , življenju gozda pa igra 'še drugo, eBako ali še bolj 
pomembno vlogo regulatorja talne vlage. 

Gozd m'očneje kakor katera koli druga kultura zadržuje' l);aglo 'edte- ' 
kanje vode. Na ta način evira nastamek in divjanje hudournikov, .unanjšuje 
nevarnost poplav, zagotaVlja stalnost vrelcev in redni pretok vode po 
vodotokih;1. to pa' je ,kredn~ga pomena tako za kmetijsko kaikor za vodno, 
zlasti pa za elektrogospodarstvo. To spo50bnol>t zadržev.anja naglega od
tekanja vode pa ne ' daj6 gezdu toliko drevesne krošnje, ki pri majhnem 
dežju ne' puščajo v.ode v goZd, pri velikem pa zadriij'O le "majhno, množino 
vode, temveč jo daje predvsem ·gozdna stelja. Gozdna ~telja more zadržati 
toliko vode, da njena teža do šestkra t prekaša težo stelje. Tako zadržano 
vodo le polagoma oddaja tlom in slrozi tla izvirkom, p:BJ je zaradi tega 
izredno važen regulator n~ samo 'talne .vlage v gozdu, temveč tudi vodneg'a 
režima y gozdrnih pr~elih sploh. Gozdna tla ohranj~ vlažna tudi s tem; da 
kot debe~a odeja ovira izhlapevanje vode iz tal. Pod njo so gozdna tla 
-rahla, :iniaje veliko vodno ka1pacitet.o in zaradi širokih por vodo le po.časi 
oddajajo. Z vlago v gozc"tmh tleh vzdržuje. go~d.n.9. stelja pogoje za čim 
boljšo rast gozda. Talnal voda je bistvena komponenta usvajanja (asimi
lacije), razen tega pa tudi raztaplja in prenaša rudn!inske snovi v drevo in 
jih tam Odlaga; zato j.e voct'a glavni pogoj in pospeševateljica življ.enjSike 
dejavnosti drevesa.. ' 

' Steljarjeni g.ozd izgubi pretežni del sposobnosti zadrževanJa vode na 
nagnjenih terenih, s katerih voda brez ovir naglo odteka, ne da bi megla 
pri tem;, vsaj ne v zn~tni m.eri, prodreti v tla. V kolikor pa se tlru napijejo 
vod~, jo kmalu tudi izgubijo, ker iz n~pokrjtih, po nav.adi tudi zbitih ste
lj.arjenili tal naglo i.zhlap ev&. Gozdna tla se na t.a način ne morejo zadostno 
()skrbo.vati z vod.e, maJo vede pa pride tudi v vrelce, ki oskrbujejo vod.atoke 
z vodo. Po KI i et s'c hu (J.) je v pokrajini Spessart na Bavarskem .s<te
ljarjenje privedle do pravega pomanjkanja vode, ki pred steljarjenjem 
5ploh ni bilo poznano. Nasprotno pa se , gozdna tla v ravnini ob dežju za-
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mOCV1TI]o, ker ni sredstva, ki bi zadržewhlo vodo pri njenem prodiranju 
v tla, Steljarjenje torej bist\reno moti pravilne in zadostno ~skrbo'vanje 
gozda z vedo ter pov~oča tu s~šo, tam .zamočvirjenje, 

3. Gozdna stelja kot taIna odeja in tvoriteljica sprstenine 

Stelja ima v gezdu_ v.a:žno vlogo tudi kot taJ~a edeja, ki varuje t.la in 
dreves:ne korenine pred . sušo, pre:t'mdo vročino in mrazom. Na' tla, poJaita 
s steljo, tudi: ne udarjajo deŽlle kaJ?ljiCe, tla pa ostanejo · rahla. Kakor 

GradlI10v gozd v Me-djimurju; zaradi moč.ne~a s;teJjllJrj.ooja o;pcšana tla, pod ~rad
nom se ' pojavlja po·miRdek rdeče~a b.ora. (Foto: inž. V. Beltr.a.m) 

nava,ja': Ru b ner (4)) je po Tschermaku volLL'TIen por v steljarjenih tleh 
le .610/ 0 nasproti 770/0 v nesteljarjenih. V gozdni stelji živi tudi mikrefavna 
in nl±kroflora, ki ima v življenju gozda veliko· in pomembno ' vlogo. 

Gozdna stelja j~ v glaiVnem tudi edini vir .za tvorbo sprstenine. Ta ima 
iste naloge kakor mrtva stelja, to je zadržuje in ohranja talna. vodo, varuje 
gozdna tla in drevesne korenine kot odeja: ter 6hranja gozdna ila rahla. 
Poleg tega je vir dušične' hrane. Pri njeni tvorbi se iz stelje izločata voda, 
in ogljična kislina, ki skup~j z deževnico razkrajata mineralna tla in 
sproščata iz njih no've mineralne snovi, potrebne za rast drevja. 

V steljarjenem gozdu, kjer se 'drevesne korenine zaradi suše v globljih 
talnih plasteh ramrijej"o plitvo,- je pomanjkanje go'zelne stelje ID sprstenine 
kot talne :odeje še -posebno občutno . . S .pomanjkanjem st~lje in sprstenine 
manjka gozdu tudi vj,r ogljične kisline za sproščenje novih mineralnih 
hranil v že itak revnjh steljarjenih tleh. 
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4. Gozdni plevel kot stelja 

Doslej smo obravnavali le mrtvo steljo, kaJkO'r je zlasti listje jn igli
čevje. Poleg te mrtve stelje pa se kot stelja v kmetijskem obratu uporablja 
tudi živo rastje: mah, pI\alprot, trava, resje, borovničevje iri drug gozdni 
plevel. Pomen tega rastja v življenju gozda po eni str-ani ter vpliv stelj.ar
jenja na rast gozda po drugi strani sta pri raznih vrstah te stelje kaj 
ffilZlična. . 

Največ škodi gozdu grabljenje mahu, ki prav kakor mrtva stelja za
dr.žuje obilo vode in uravnav'a vlag'o v gozdnih tleh" kot .odeja varuje gozdna' 
tla ter jih o,branja rod'Ovitna in rahla in je bogat vir za tvorbo sprste
nine. Res je, .da; nekateI"i mahovi (n. pr .. Sphagnum, Leucobryum i. dr.) 
ustvarjajo pod seboj kisli humus; ti mahovi pa ne prihajajo, v poštev kot 
stelja. ,Grabljenje mahu je zaradi teg.a; gOw.u prav tako škodljivo kakor 
grahljenje mrtve stelje. . 

Raznovrsten gozdni plevel, kakor praprot, trava, resje, bo,ro.vničevje 

itd., igra v žLvljenju gozda .... negativno vlOlgo s tem, da otežk.oča razv·oj gozd
neg,a: mlaja, ker mu jemlje prostor in svetlobo ter hrano .in vlago v tleh. 
V ost~lem pa gozdu tudi koristi s tem, da s s,vojimi koreninami veže gozdna 
tla, jih kort odeja varuj,e pred mrazom, vTO:čmo iD. sušo, zadržuje naglo 
odtekanje vode, zlasti snežnice, ki jo s tem ohranja tlom. Nekatere vrste 
plevela (kaJk-or n. pr. praprot) vsebujejo tudi mnogo rudninskih snovi, ki 
se z nj-egovim nabjranjem odnašajo iz gozda. S košnjo gozdnega plevela za 
steljo . se uničuje tudi gozdni mlaj. lzJko:hščanje gozdnega plevela za 
steljo je zar.adi tega moči šteti prej za škodljivo kakor za koltistrro dejav
nost. Izjema je seveda! od.strmjeva.:nje plevela v času pomla:janja gozda s 
enjem, da se mlaj reši plevela. . . 

5. Vpliv steljal'jenja na rast gozda 

Po vsem, kar je bilo rečeno .o pomenu stelje kot gozdnega gnojila, kot 
regulatorja talne vlage, kot talne odeje in tvorca sp rstel1rl.ne, ne moOre biti 
dvom·a o tem, da stelj.arjenje negativno vpliva na ra.st gozda v večji aU 
manjši meri, pač po tem, kakšno je rastišče ter s kakšno intenzivnostjo in 
na kakšen način se izvaja. 

Razumljivo ' je, da bqdo posledice steljacrjenja manjše na dobrih tleh, 
kjer je zaloga rudninskih snovi obilna in teže izčrpljiv.a, nadalje v višjih 
legah,. kjer .pade obilo snega in dežja, ter končno na vlažnih osojnih' stra
neh; večje pa bod'o na slabših, na hranilih že itak revnih tleh, nadalje v 
nižjih legah s pičlimi padavinami ter na suhih prisojnih strtlJneh. Usodno 
pa je, da se najmočneje steljari ravno tam, kjer steljarj-enje gozdu naj.bolj. 
škodi. N.ajveč stelje se porabi v slruborodnih področjih, kjer je treba njive 

. najbolj gnojiti in kjer prav zaradi. tega prevladuje živinoreja nad polje
delstvom. Večja je portlJba stelje v sušnih nižinah s hlevs:l-drTI. gospodar
stvom kakor v deževnih planmah s pašnim gosPQdarstvom, močneje se 
steljari nadalje v suhih južnih legah, kjer je stelja prej suha, kakor v 
vlažnih severnih leg-ah. 

Razumljivo je nadalje, da bo st~ljarjenje za gozd tem škodljivejše, 
čim intenzivneje se izv.aj.a, to je, čim pogosteje in čim temeljiteje 'se grabi 
stelja. Najbolj pogubno za gozd je vsakoJetno grabljenje stelje, ko· zadnje 
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listje še ni preperelD in k.()t vDda iz njega še ni i:zlužila rudninskih snovi. 
Težje SD nadalje pDsledice za gDzd, če poleg zadnjega l.istja grabimD še 
sp~stenino dD gole prsti, kakDr pa če se vselej grabi le zaidne listJe in pušča 
sprstenina. 

Kakor SD NlZlična r.astišča, na katerih Se steljari, in mere steljarjenja, 
takD različni SD tudi številčni podatki o ~~bi na prirastku lesa! zaradi 
stelj.arjenj.a. TakD na.vaja S c h we r d t fe ger (6) 'naslednjD ErlbeckD:Vo 
primerjavo dveh enako starih borovih gozdov na enakih tleh, od katerih 
je bil eden steljarjen, drugi pa ne: 

lesna srednji srednja bonitetni 
gromada temeljnica premer višina razred 

ro·s mZ cm ID 

stelja'Tjeni gozd 96,5 0,0113 13,0 9,5 V-3 
nesteljarjeni gozd 194,7 0,'0212 16,4 14,4 111--8 

K 1 i et s c P (1) omenja, da je prir~stek lesa v državnih gozdovih na 
Bavarskem, kjer se še najholj zme r no stelj.ari1 padel za 3'00/ 0 , kar pG
meni glede na veliko površino ·gozdov- ogromno izgubo. V steljarjenih za
družnih gozdovih prirašča le 3 ma namesto i možnih 51US ter je 'torej izgubo 
na prirastku računati IS 400/0. Stanje km,ečkih stelj,arj-enih gozdov pa je na
ravnost POTazl1.0, saj dajejD letno le 1/ 4 - % ma krivenčastega, malDvr.ed
nega lesa. S steljarjenjem so bili nekdanji hrastD.vi gDzdovi štDrovci po
nE'j{'Dd . spremenjeni v navadna grmišča. Na Bavarskem naj bi bilo po 
.s eh ro id t u (5) 180.000 ha pretežno bOTDVih gDzdov, v k-ruterih prirašča 
na leto le 1 do 2 m 3 na ha namesto 3-5 m:!, letna. izguba na prirastku pa 
naj' bi bila pDJ milijona m S les3.J. Ti gozdovi:- (Schmidt jih imenuje »Krup
pelwald«) vednD bolj izgubljajo značaj pravih gozdov. TOo stanj.e, naj bi 
bilD posledi~a sečenj na golo, monokultur iglavcev · ter steljarjenja, p'O
praviti pa bi se dalD marsikje le še s temeljito obdelav.D in .apnjenjem tal 
ter z vnašanjem grmovja in drevja, ki popravlja tla . . Po drugih avtorjih 
se je prirastek lesa v gozdovih z vs.alwletni.m grabljenjem stelje do danes 
.znižal za 500 / 0, v gozdo~h s šestletrum turnusom v gr.~bljenju stelje pa za 
100/ 0 • Ru b ner (4) navaja tudi primer, ko se je bukev na poskusm 
ploskvi PD 20 letih vsakoletnega steljarjenj,a začela sušiti. Po U gre J1 0' -

vic li (7) naj bi se stelja-rjenje dopušča:1o le na PDVlI'ŠiJJHlJh, ki niso name
njene proizvodnji lesa. V splošnem se računa, da .zdrknejo steljarjena 
gozdna zemljišča za 1--2 bonitetna razreda navzdol. 

Čeprav smo navedli le nekaj primerov, kako vp,liva steljarjenje na 
prirastek l~, ni mDči zanikati ogromne ilzgub~ naj prirastku kot posJed1c'e 
-stelj,arjenjru. Proces padanja prirastka pa se na tej meji še zdaleč ni ustavil. 
Zivinoreja stalno narašča, z njo naraščajo potrebe PD gozdni stelji, s po
spešenim steljarjenjem pa nadalje pada: prira!:3tek lesa.. T,ooa ne samQ pri
r.astek lesa, z njim. pada tudi dDnos gDzda na! stelji, ' to pa sili leme-ta k 
vedno mtenzivnejšem grab-ljenju stelje. . 

Izguha na prirastku ni le količinska, temveč tudi kakovostna. Steljar
jen.je, ki vodi dD osiromašenja gDzdnih tal na rudnin.skih snov·eh, do nji
hovega izsušenja in splošnega poslabšanja, vodi hkrati tudi do sprememb 
v dre.vesnih vrstah Dd zahtevnejših i,n vrednejših do vedno ekromn.ejših in 
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~na:nj:vrednih. Na izčrpanjh bukovih tleh začne prevladovati. bor, marsika
teri steljarjeni borov sestoj pa se je že spremnil v res::wo. Stegnjeno vzr as t · 
in do~ga, raiVna, gladka debla v ne.steljarjenih gozdovih zamenjajo v steljar
j enih nizka, korenasta vzrast ter kr.iven,ča;sta, grčava, z lišaji porasla debla~ 
Oslablj.eni steljarjeni go:zdovi so končno v ve1iki. ID·eri izpostavljeni 'nevar
nosti mrčesa in gJivnib . bolezni, ka.r n:aJClalje znižuje prirastek lesa tako po. 
njeg.ovi koliČini kakor vrednoSti. 

V .mešanem hrt!ls~o'vem in gabroivem 
~'();zdu je bil ·p6seka.n gaber. Na ste
lj.arjerhl,h tleh se · Je -po-ja.wl p.umladek. 

rdečega bona. Vlfažj.i ka.meal pri 
ČrnomJju. 

(Foto: inž, V. Bel;.r.am) 

s tem pa še ni rečeno, .da steljarjenemu gozdu ni pomo:Cl m da ga 
zaradi tega nima pomeI+a reševab z omejitvijo steljarjenja. Življenjska.. 
moč gozda in njegov v-p-liv na tla sta silna. Po Ru b ner j li (4) se ste
lj.arjeni gozd. že v nek.aj desetletjih docela popravi, če se v njem .opusti 
steljarjenje. Za to potr:ebn.a doba pa je seveda v veliki meri .odvisna od 
iz~I',PClJl1{)sti irr1 stanja tal, dc katerega jih je privedlo steljall'jenje.1< 

1< Kako steljJalrje.l.lje zein izčr-pa rodovitnost tal, naj pr)"ve n"s.lednji primer: 
V medjimurska va.sti, Vukano-vec Je še precej go~do'v na gJ,ob'okih tleh, ki Jih pa 
kmetovalci že desetletja zelo močno steljaa:ijo. Na krčevini tl1.ke~a stc1jarjenega 
gozda je :oemJja i·zpočetka zelo· nerociovitlJ1a in jo morajo slmzi 20 Let intenzivno 
gnojiti, da se taka krčevina. popravi in da daje Za one kro.je z3:d.ovoljive don.ose, 
kakor jih daje ostala kmetijska ohdelan,a p'ov,ršina. N asp·rotno pa Je spJ,ošno 
znano, da so krčevine na takih treh , kjer ~()tZd nj bil steljarjen, dolga leta že takoj 
PD krčitvi rodovitne tudi brez gnojenja. ' . 

Uredništvo 
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6. Gozd~ stelja .v .kmetijskem obra.t·u 

Gozdna stelja je v kmetijskem obratu najbolj ,primitiven nadomestek 
slame kot najboljše stelje. Z gozdno steljo gre predvsem že v hlevu mnogo 
gnojilnih snom v izgubO. Iz Članka ing. Ur bas a (8) posnemamo, da je 
100 k;g slamne stelje v pogledu vezanja živalskih odpadkov enakovredno 
200 kg buko;ve, 285 kg smrekoIve, 33() kg borove, 125 kg mahove, 62 kg prn
prome, 400 kg resne oziroma borovničeve in 34 kg šotne stelje. Od gozdne 
stelje dosega oziroma presega steljno vrednost slame le praprot, ki je lloleg , 
tega na rudninskih snoveh nad-bolj bogata gozdna stelja in v vseh ozirih ena 
najboljših vrst stelje. Ostala gozdna stelja, zlasti pa iglasta, v veliki meri 
zaostaja za slamno steljO'. T'udi v vezanju gnojnice zaostaj:a. gozdna stelja Za 
slamo in šoto, saj veže 100 kg gozdne stelje povprečno le 220 kg gnojnic'et 

~edtem k,o je veže 100 kg slame 240 kg, 100 kg šote pa kar 900 kg . 
. Ker se gozdna stelja neenakomerno pomeša z živalskimi odpadki, se prl, 

r3lZpadanju gnoja lia! njivi tvorijo kisline, kar vodi k zakisanju njiv! zlasti 
tistih, ki so že itak revne na apnu. To' pa zlasti znižuje pridelek žita, repe in 
detelje. . 

Z gozdno- steljo se nadalje prenaša na njive, raznovrsten plev'el in mrčes. 

Vrednost gozdne stelje je še zlasti nizka, če se nabiDa. in spravlja mokra, 
kar se le prečesto .dogaja.' Takšna stelja se kaj' hitro vname ter mnogo 
izgwbi na svoji vrednosti, tako kot stelja kakQr tudi kot bodoči gnoj. 

Spričo tako velike škode, ki jo povzroča steljarjenje gozdu, in spričo 
l'a..z.me.roma majhne vrednosti gozdne stelje v kmetijstvu se smemo upra
vičeno V'praš.ati, ali je gozdna stelj~ v kmetijskem obratu res nenadomest
ljiv:a~ ali pa bi bilo mogoče njeno uporabo omejitl] če· se ji že ni mogoče 
docela odreči. ' 

Pri nas prevladuje prepričanje, da to ni mogoče. Tega prepričanja. ~ 
bili tudi drugod.. , Vendar pa so nasprotni dokazi dandanes .že močno oma
jali to vero. Tako se -po K 1 i e t s '-c h li (,1) v ,N em,čiji steljari v večjem oJJ
segu le še na' BavBJrSke,m, zlasti v pokrajini 'Spessart, ill pri najm.anjših 
kmetijskih obratih, kjer prevladuje živinoreja nad poljedelstvom, gozdov 
pa je malo. s. tem pa še ni rečeno, da je pridelek na teh kmetijah, ki se še 
danes poslužujejo g{)'2idl1e stelje, kaj večji kakor pri kmetijah, ki so se teJ 
stelji odp6,vedale. Re ck e (3) ugotavlja, da je v Vzhodni Nemčiji zelo 
često naletel na polja, kjer je rž na, veliki km,etiji dala dvakrat tolik donos 
v zrnju in slami, kakor na sosednji enaki zemlji malega kmeta. Primer 
Nemčije z večjim odstotkom in manjšo .rodovitrnostjo poJ,jedelsk:ih zemljišč 
na,m do'Volj zgovorno priča o pogrešlJivosti gozdne stelje v kmetijstvu. 

7. Steljarjenje v Sloveniji 

Cepitev in drobitev kmetijskih posestev v mala in najmanjŠa posestva 
ter pretežno travniški in pašniški značaj kmetijskih iemljiš,č (od kmetij-· 
skih površin je skoraj 700/ 0 travnj'~ov ID pašnikov) sta tudi v Sloveniji 
pogojevala in pospeševala r.azvoj živinoreje. Ni je skocr-.aj kočarije, ki ne bi 
redila kakšnega ŽivIDčeta, pa četudi ga pase ali mu kosi ob .poteh in gozdu 
in četudi nima kosa gozda za nabiranje stelje. Po Mas t n:a k li "(2) živin~ , 
tudi ni pravilno razporejena ter je je tu preveč, tam premalo. živilroreja Se 
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tudi dandanes' skuša razširiti preko . razpoložljive krmske baze na; račun 
g6tzdorv, ki naj bi se slačili in spremenili v pašnike. Na račun gozdov naj 
bi se s tem razširila tudi steljna baza. ,Z drUgimi besedami, obstOjal per
spektiva! za še :mtenzivnejše s.teljarjenje in s tem za nadaljnje pos,labšanje 
naših gozdov. '" 

V Sloveniji se .intenzivno steljari že dolga stoietja, saj je že gozdni' 
red za VojV{)dino Kr:aJlljsko z dne 23. XI. 1771. prineseliposebne predpise 
glede nabiranj.a stelje ID pod kaznijo enega zlatniika prepo;vedal k,asiti steljo 
ter jo grabiti z železnimi grabljami. V celotni površini oko 500.000 ha. . 

Donos s.lame je n:a peskooem delu njive za 30°/0 večji k,ot na nopeskanem. 
(Foto: K. Vrenk) 

kmečkih gozdov se račun~ 150.0DO do 200.000 ta.k.šnih, kjer se stelja bolj 
ali manj vsako leto grabi ID ki gredo po vsej verjetnosti pot kmečkih 
gozdov v Sp-essartu. Že danes se razmišlja, ali je te goczdove sploh še moči 
šteti med lesno proizvodno poiV!'Šino, ali :pa jih je obravn3Jvati le še kot 
steljnike 1n kot površino, ki je praktičruo Že iz10eena iz proizvodnje lesa. 
Če po naših domnevah - z.am.eslj~vih podatkov .Dimamo --:- naši go'zciovi ne 
daj.ejo niti .pol toliko, lesa kolikor bi ga mogli, če je kakc)Vost našega lesa, 
zlasti bukovega in bor{)vega, taloo nizka ID če je sposobnost naših gozdov 
zadrževati naglo odtekanje vode z bregov v. doline in vaTovati polja pred 
poplaNami slaba) je to pripisati poJ.eg če..zmernim sečnjam zlasti čezmernemu 
steljarjenju na velikih površinah kmečkih gozdov. Nedogledna gospodarska: 
škoda, ki jo s tem u tnpeva naše sp.lošno gospodarstvo, ni v noibenem raz
merju z dvomljiv.o .koristjo gozdne stelje v kmeč.ken:;t gospodarstvu. 

Samo po sebi se nam . vsiljuje vprašanje, "3li niso tudi pri nas dane 
možnosti omejiti steljarjenje na mosno mero', če ga že ne moremo odpraviti, 
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bodisi z vet jo štednjo s steljo in gnojem v kmetijstvu, bodisi z, nadomestki 
za gOlzdno steljo. 

V Slo'veniji je še mnogO' kmetij" kjer se pO'rabi mno~O' več stelje, kakor 
bi to bilo' pri urejenem kmetijskem gospooa,,:rstvu potrebno. Stari, neurejeni 
h1evi 'brez poda iil1 z dolgimi ležišči zahtevajO' do 300/ 0 več 'Stelje, da ostane 
žiyina čista, kak-orr- popodeni hlevi s kratltimi ležišči. Prav tako bi potrebo
vili mnogo manj gnoja, če bi uredili zanemarjena gnojišča ,in z gnojem 
pravilno raNnali, če bi si omislili gnojnične jame in greznice ter ' če bi gnoj 
tudi pravilno uporabljali. Marsikje S2 trosi po njivi gnoj na debelo, čeprav 
daje drobno in' enakomerno raztresen gnoj isti učinek. Travnike večkrat 
gnoje z gnojem namesto z gnejnico, komporStom in mineralnimi gnojili itd. 
Izgradnja in ureditev hlevov, gnojišč in gnojničnih jam zaili.teva seveda; 
določene materialne žrtve, Jd jih kmet Nečkrat ne premore. Če pa ho.čemo 
obvarovati gozdove nadaljnjega propadanja po eni strani, po drlLgi strani 
pa pO'večati kmetijsko. pl'Oizvod:rije, bo potrebne vzeti nase tudi te žrtve tel" 
najti način~ in sredstva, kako te težkoč~rebroditi. Le tako je upati, da bo 
gozd nehal plačevati zaestaJ.ost v kmetijstvu. ' 

Drugi ukrep za omejitev st elj arjenja, ki se nam llaka.zuje, je povečana 
uporaba jn proizvodnja slame za steljo. Spričo visokega staleža živine, ki 
se se stalno dviga, in pomanjkanj'a krme se sIto-raj vsa" slama poknni živini, 
čeprav JE: njena krm.ilna vrednost nizka. Najbrž ne · bi bilo' pretirano reči, 
ela bi bilo moči vzdrže\Tati isti stalež živine brez krmljeiija s slamo, če bl 
se travniki v redu gnojiE - po Mas t n:aJ ku (2) sO' travniki -in pašniki 
glede gnodenja na zadnjem m,estu - če bi se uvedla ensilaža trave in če 
bi se prideloiValo v,eč živinske krme na_ njivah (detelja, pesa itd.). Precej 
slame, ki bi prišla v poštev za steljo se še dandames uporablja tudi za 
druge namene, zlasti za ~ritje streh. Proizvodnjo slame pa bi bilp mo,goče 

tudi dvigniti z gnojenjem bolj sla.mnatih žit ter z meli:oracijo njiv, zlasti 
z njihorvo kalcifikacijo. ' 

V 'zvezi z emejitvijo, steljarjenja bi bHo omeniti tudi nadomestke za 
gozdno steljo, ka.ikor so šota, kremenčast pesek, žagovina itd., ki so' sicer 
krajevno omej enil vendar morej'o v pomembni meri razbremeniti gozdove 
vsaj v teh podrečjih. šota je sploh najboljša stelja, saj veže največ gnoj
nke in odpadkov, vpije v hlevu 4 dO' 5 krat več amO'nij-alka kakor druga 
stelja, preprečuje izpruhtevanje dušika ter \ohranja v hlevu čist zrak.. Sotni 
gnoj ne .plesni, rahlja zemljo ter pospešuje tvorbe sprstenjne in tako pe 
svoji sestavi kakor po svojem delovanju prekaša vsak drugi gnoj. Racio
naJ-Jw pa jo je meči upora!blj.at.i le v ta namen prirejenili hlevih. Kremenčast 
pesek prihaja v poštev zlasti za kraje eb Dravi in njenih petokih. T~ pesek 
ima vse hranilne snovi, potrebl1e za polje. Gnojnica ga zelo dobro razkraja, 
tako da njego1ve sno·vi tudi dejanske pridejo polju v kO'rist. Peska ne na
stiljamo samega, temveč pomešanega z drugo steljo ali pod nj<o. Uporruba 
žagovine za steljo je omejena na bližnjo in daljne okolicO' žag te.r prihaja 
v poštev kot m,ešanioa z druge stelje. Zahteva pa poseben posto:pek, ker se 
sicer na njivi težko razkraja. 

Turu, z ureditvij\Q hlevO'v in gnojišč, s štednjo z gnejem, z meliora
cijo travnikov in njiv zaradi večje proizvodnje in uiporabe slame kot .stelje 
ter z nad'Omestki za gozdno steljo· se ne bo mogoče docela izogniti izkori
ščanju gQ.zdne stelje. Dejstv.o pa, da so tudi drugod, kjer so ~ozdno steljo 
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imeli prav tako za nenadomestljivo, že skoraj o:pustili steljarjenje, hlq"ati 
pa dvignili kmetijsko :proizV'odnjo, do~uje, da bi bilo tudi pri nas mo
goče steljarjenje vsaj omejiti na znosno mero, ne da bi trpela kmetijska 
proizvodnja, in s tem ne le preprečiij. nadaljnje propadanje kmečkih gopiov, 
temveč jih zo~et 05p-osobiii za njihovo osnovno nalogo, proizvodnjo lesa. 
Za to pa je potrebnO' več razumecvanja, več dobre volje in podpore pri t~m 
delu tudi z druge strani, ,5 strani k:rnetijstv.a. 

UPORABLJENO -SLOVSTVO 

1. Kli0tsch W,j.Jhelm: Bedeutun~ und Schaden der Walds.trew1Utzun.~ unter 
bes:onderer Bet-onnung' der Verhatnlsse in Sp,essa.rt. AJ.1:;(emeine FOll"Sltz.citschrift 
19~O/48. , .\ 

2. Ma&tnak ing. Tone: -Naše neLzk,oi-iš-čen:c kapacitete v kmetijs,tvu. Nova 
pyolzVlodnjil 1950/2-4. 

3. Reoke: Zur Fra,ge deT W-a.Jdstre.u.nutzun~. Allgel?eine Forstzeitschr:ift 
1950148. 

4. Rubner. dr. Konrad: Die Pflanz.engeog.raphischen Grundla~e)l des \Vald
baus. Neudamm 1943. 

5. Schmidt dr. Helmut: Zum Problem dor Gcrin~ell WaJdboden. Allgemeine 
F<:wstze1btschrift 1950/5. . 

6. Schwe,rdtfeger dr. Fcitz: Die Waldkramkheiten. Bel1Hn 1944. 
1. Ugrenovic dr. Aleksander: Uporaba drveta. i sporednJh produkata šume. 

Zagreb 1948. 
8. O-rbas ing. Janko: PridobnYll!nje in uporaba stelje. Gozdarski vestn.ioc. 

1946/3. 

IZVADAK 

1 s k ori št t ~ van ješ 'tJ Š nja tk a ° Š ·u mar s k ,o - p, olj o p r ci. vre dni 
problem 

U U-V09U autor podvlači u.sku vezu p;oljoprivrecle i šurl1.arSltva u .prošlosti, ko ja 
je najJače rizra-že.na u krčenju šuma u svrhli poljopl'ivrcdnog iskorišta.vanja; u šum-.. 
skolj paši i u \isko,rištavanju §ušnja . .Me'djut.im, dok se' kod krčenja šuma i š'Ull1ske 
paše uzimaj-u u -obzir :interesi šnmarstvilI, dotle prestavlja sakupljanje šušnja lJaj.;
slabjje re~eno pitanje u seljačkom šurnskom gO-Sp'odalI"enju Slovenije. 

Dalje ras-p>ravlja antor u ulo·Zi šušnja (listnica, na')l~lge ig.Jica) ka:o gn.oj~v:a u 
šumi. kac reguJa.tolr"J. vlage u tlu, pokrivaca tla i kao proizvadja6a zdra:vice
i .' gOyor!i o P9sledi,cama ·izkori~t::I.vaiOja šušnj-H na. šumska tla, na prirast 
šume j na v{)~i režim. Isko·rištavanje drvert;a vec ~:mo po sebi oduz.ima šumskonl 
tlu mineralne hranjive tv<atl"i. Teške posledice p"I"'oUZTokujc isko'rišt,avanje šušnja> 
buduči da se sa. šušnjem ,oduzilm;a;ju Šumi. .zna.čajne količine mil11eralnih tvari ka-o 
i time što Ho u šumi, u kojoj se šušanj iskorištava ne zadržava vodu, p-ostaj-e suh·o, 
zbiven9,,' kioolo i nezašticett1iO.. Iskorištava11je šumskog k()II"ova za prostLrku izyan 
peno.da pomla.djiVoamja za šumu tak-oder je više štetLno nego korisno. Na obrast 
šume uliče. sa.kuplj~nje šl1šnja raz1ičito, prema tome ·kakvo je stan~šte i ohzirolll 

, na inte.nziv[l'ost inačin lsko.:rišta.vanja. Odlučujuca je oinjendca, da Se šUŠ"dnj
iskorištava baš tama, gdje se time p.rouzrokuje najjaoo šteta (u suhim Jlizinama:~ 
na suhim južnim e:kspozicija, ~ zel1)ljištu koje je vecli;nače slabo), kao i činjenica 
da u šUll1!il!l11a, u kojima se isko-rišta,y.a šušanj, opada osim prirasta i kvalitete 
drveta i prinos na šušnju, Šoto dovodi posednika jaš do intenzivnijeg. iskorišta
vanja šušnjn 1 tmištavan ja šume. 
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Aut{)r da.lje d.odiruje i pitanje vrednosti prosthke u polj<>privredi, kOjal je 
manJa. no šoo se misH i koje bi se mogH o'dre6i, ka.ko je to u drugim zemljama 
(n. pr. u Njemačkoj). Zatim obradjuje pDoblem sakupljan.jfl: šušnja u Sl,o,verujl, 
gdje se 150-200 hi1jada heOOtaoTa seljačkih šuma g·o'tavo više ne može ubraJ3ti 
u šUlme za pro~zvodnju drveta, pa p.reporučuje neke mere za, ograničenje iskori

'štavanja ~ušnja. Por ed osta1og predl<aže u,re-denje staja .i dubrišta, melio,meiju 
liv,ada i oran,i~a u cilju št-o veče pr:oizvodnje i trpo1:rebe slame za pDostirku, koja 
treba da zameni dosada·nje iskorištlllvanje šušnja u šumama. 

RtSUME 
L' en levem e'il t del ali tie re c o fi m e pro b [ eme. S y I v o -

agronomique 

Daru; l'intr.oductilon, l'au.teur fait ressolrtiJr les rapp';orts ctDoits exista'nt dans 
le passe entre l'agricuJ!.t.ure et la scly;icullture, QU1 se mronifest!l~ent smto<Jt dam; 
les debQ~s.s.ements au P'f"oiit des tenes čL!!ricoles, la patu,rage da.ns la f.oret et l'enle
vemellt de la wltiere. Mais tandis que les defrichements et le patura.ge sylva-Nque 
se sant regles d'une faBOIIl gui ten.ait comp-te ,auss,i des bes;o,j.ns ju servjce f.o'restier, 
la recol,te de la litii~re r~te Jusqu'au}o.urd'hui. un probleme tres u~gent de l'6co-
r..omie f.o:reSltiere en SlOoveruie. ' 

Dans les chapi.tres s.uivants,·l'aute.ur expHque le role imp.orta;nt de la 1itiCre, 
qui e&t une >S'Ubstance 1ertiliwnte de la fo~e,t, un regulatelL;I' de l'hum:idiLt6 du s{)l, 
une couveM:ure du sol fo,resticr et un createur d l'hu.mus. Ensuite, il dj,scutc les 
cOlTlsequences de l'enlevemerut de la llitiere sur le sal f.o'res.tier, SUT la c!'oissanec 
des arbres et· sur le rčgime des eaux. Seuile l'exp}.oitatioon du bois diminue up. peu 
les substmces mi'nerale5 du sol foOrestier, mans c'est l'enlevement tegulier de la. 
H'tiere gui a. des cO'llsequences' eneOll'e bea:uooup plus .graves po-ur la foret: des 
quantites cOIO.S'iderables des substances minerales SOl1t cmportees. le sol l?erd la 
capaoite de retenir l'e.au et d6vient sec, dur, ,acide, dcnude. Meme la r6colte des 
mauv1aJi.ses herbes hors\ de ).a periode du renouveUement de la fOlret peut devenir' 
nuisible. L'influence ee l'enleveme.nt de la Htiere sur le developpement de la 
foret va;ire seJ,OlJ. Ja qua'hte de la srt:ation, du so1, de la maniere de l'enlevement 
et de san. inten.site. Il est fa.tal que l'erileverfwn de la liti~re est le plus inte.nse 
h't, ou il cause les plus glrands degMs" c'est-a-,dli!I'e dans les plaJne.s seches', dans 
les 'Pentes meridrionales a.rides, s~ les wls' d6ja 9.Jprpauvris, etc. Puis, dans tell~ 
forets la q'uantite e la qu.aI1te du hois dinllnuent, La, litiere devient de plus en 
plus pauvre, ce qui p-rovoque l'enlevemc>r~i encore plus iTI<te.nse dc l.a liti ere et la 
des:truction irresti.,s.tible de la fo.ret. 

L'aute.ur touche aoosi l'al quesotion de la valeur de Ja libcre de la f.oret pour 
l'9.g-~culture. CeHe vruleu! a ete vaiuee trop haut, ear les nou velI es exsperiences 
il l'et,~anger, p. ex., en AIlemagne, ont demontre qu'on en pouvait se passer de 
t01J!t. !ol passe ens.uite nux p'robl€!J.nes de l'enlevement de la hltie.re en SJo.v~nie. Il 
y a 150 il 200 milie hect~ll'es de fOIr-ets des pays8'OS, qu' on ne peut plus considibrer 
comme base de Ja production du hois, car eJles sant tr<op degenerees par suite 
des enlevcments :LTlcessants et trop intenses de la litiere. L'autcur ii11dique enfin 
quelques ro~ures en vue de restreindre la pratique 'abusive de l'exploitation ( 
exager6e de la li.tiere. Il propose, entre aut·res mesures, l'IB.il"J'rulgement des etables, 
la cOnstruCtiOll des bassins d'engra4s, les meli;orrartions des prairioo et des champs 
en vue d'augm'enter le:ur pr0ductiotIl, 
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TIT JE DRE,TES:NE 'VRSTE v NAŠIH GOZDOVIH 
Dr. Maks W rab er (Ljubljana) 

)Gozdarski ve9tnjk« bo posvet.il g.ojenju tujih drevesnih . 
vrst več pažnje. Prinašal bo opise važnejših tujerodnih dreves 
s podatki o njihovi gozdnogoji.tveni, biološ.ki i{l gospoda<rskj 
vrednosti v obliki monograf.ij. Čla.nek ing. lanka Urbasa ,>0 
nasadih sitke (Picea sitchons.is) v Slo'Veniji.(. v 1. številki })Go~ 
zdar,skega vestnika« 1951 je primer takšne monografije. 

Ta članek po,!: je uvod v vrsto monografij o gozdnih ekso
tah, ker prinaša splošne podatke o gojenju tujeroclnih dreves · 
i.n . pregled vrst, ki bi prišle v poštev za uvajanje y naše 
gozdove. 

Uredništvo 

Ko go;v,orimo o tujih drevesnih ,,{rstah ali eks-Mah v naših go,zdovih, 
imamo v mislih tiste drevesne vrste, ki po naravi ne rastejo v naših krajih, 
jih pa uvajamo v naše gozdove zara,di njihove lepote, gospodarske koristi, 
hitre rasti ali kakršnega koli drugega vzroka. Nekatere tuje drevesne 
vrste so se pri nas že tako udomači le, . da .so si tallw rekoč že pridobile 
domovinsko pravico 1n jih štejemo skoraj že me-d domače (avtohtono) 
drev.je. ' " 

Po petletnem planu jma go·zdarstvo dolžnost gojenja in pospeševanja 
hitro rastočih drevesnih vrst in pretvorbo čistih sestojev v mešane. Pri 
izpolnjevanju teh nalog prihajajo ' v poštev predvsem tiste tuje drevesne 
vrste, ki so .si že pridobile zaupanje gozdarskih krogov. 

Uvajanje tujih drevesnih vrst 100, kakor pravimo) :iiitrodukcija ekso.t 
v naših krajih ima p-ri raznih drevesih večji ali 'ma:njši uspeh, ki je odvisen 
od raznih čimiteljev. Vsaka rastlina in t,orej tudi vsako drevo ima svoje pri
rodno rastišč'e z določenimi ekološkimi pogoji, v :katerih najbolje uspeva. Ti 
ekološki pog.oji obsegajo talne (geološko-pedološke) in podnebne (klima
tične~ razmere rastišča, njegove površinske (reli-efne) pogoje ter medsebojne 
življ~jske odnose .rapflin:..<;kih V!1S\' ki uspevaj-o- na istem rasbšču, tvoreč 
rastlinsko združbo doJočene zgradbe. Po dolgotrajhem, tisočletja trajajočem 
prirodnem izboru, ki ga; vodi neizpro.sna borba za obstanek, se je določena 
drevesna vrsta vsestransko prilagodila danemu življenjskemu okolju in 
ima v njem najholjše življenjske pogoje. če prenesemo drevo iz njegovega 
prvotnega (izvirnega) rastišča v novo (namenilno) rastišče, smo ga po
stavili v nove življenjske pogoje, . kr se .od prvotnih holj ali manj razliku
jejo. Sprememba življenjskega ' okolja, včasih ugodno vp.1iva na rast dre
vesa, v~a.sih pa je neugodna ali celo kritična za njeg·ovo uspevanje. 

V tem pogledu ratZlikujemo dvoje: .ald:imatizacijo in naturalizacijo. O 
akI i ro ati z a c i j i govorimo, kadar se dr~'vesne vrste, izvirajoče iz 
tujih oddaljenih klimatičnih področij, v no:vem,. ostrejšem podnebju vkljub 
ro.anj ugodnim življenjskim pogojem llstalij.o in ohranijo. Po ug,otovitvah 
ruskega biologa Mičuri.nn neposredni . aklimatizacijksi poskusi po večini 
niso uspešni aJi vsaj ne rentabilni. ~ Kadar presajam:o tuje drevesne vrste 
na nova rastišča, ki so po ekoloških- pogojih podobna izvirnim r.astiščem 
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teh drevesnih vrst, g.ovorimo ona t li r- ali z a c i j i. N aturalizacija je 
mnogo uspešnejša od aklimatizacije. 

Izredno bogas~o drevesnih vrst v Severni Ameriki in V zhodni Azij~ _ 

že doJgo časa' vzbuja po~()rnost eVTopsk'ih gozdarskih strokovnjakov, den
drologov in ljubiteljev lepega drevja. Zato traja prehašanje tujih drevesnih 
vrst v EvT.O'PO in evropskih iz kraja v kraj že več stoletij. Toda tuj.e dre
vesne vrste so uvajali .in posp.eševali v glavnem le po parkih, vrtovi,h, dre
voredih, arboretumih in raznih drugih n:atsaJdih, torej predvsem iz lepotnih 
in znanstvenlh namenov. U:vajanje drevesnih eksot v gozdne &€Stoje se je 
začelo razmerama pozno in še tukaj so odločali v začetku bolj est-etični 
kakor ekonomski razlogi; slednji 'pa stOlpajo odločno· v ospredje' v času 

svetovne krize go·zdnega in lesneg.ru g-os,podalrstva. Glavni namen pri tem 
je, 'da se z uvajanjem in pospeševanj,em hitro rastočih drevesnih vrst po 
eni strani čimprej obno'Vijo oziroma pogo-zdijoi velike o.pustoš-ene gozp,ne 
površine oziroma lonetijs-ki proizvo-dnji neustrezna zemljišča, po drugi 
strani pa da se v čim. krajšem času doseže čim večja produkcija lesne mase. 

Po obeh gl,avnih vidikih, bio-loškem in ek'onomskem, Id zas-lužita polno 
upoštevanje pri gojEmju gozdov, hočemo na kratko opisati važnejše tuje 
drevesne vrste, ki so se v našem gozdarstvu 'ž~ uveljavile, ali ki zaslužijo, 
da jim posvetimo v. bodočnosti več pažnje. Prednost imajo v tem pogledu 

_ iglavci pred lls tav ci, kajti z Hstavci je slovenska zemlja precej bo'gata i po 
številu vrst (blizu 40 drevesnih vrst).i po površinski razširjenosti (dobra 
polovica vse gozdne površine), medtem ko je število iglavcev zelo pičlo 
(6 drevesnih vrst, od ka,t-erjh tisa za praktično gozdarstvo- komaj prihaja 
v poštev), njihova tehi1ičua uporabnost pa zelo široka. 

Prvi so začeli v Evropi uvajati ,go·zdne ek.sote in se znanstveno baviti 
z njihovim g.oj-enjem Frallco'zi in Angleži pred skoraj 200 leti. V Srednji 
Evro'pi SO jih začeli .načrtno uvajati v državne goiZdoQ.ve Nemci. in Avstrijci 
v letih 1880-1890. Iz te dobe izvirajo ttldi prvi nasadi tujerodnih gozdnih 
dreves na slo·venskih tle-h. Naše najstaTejše gozdne eksote so stare 60-70 

. let. Skoraj vse so zrasle v gomomh . zasebnih lastnikov, zlasti gozdnih vele
posestnikov. Po nepopolni statistiki ing. Urbasa iz 1. 1926. je bilo v tedanji 
LjubljaJllSolci in Mariborski oblasti 87 objektov s kulturami gozdnih eksot 
s skupno površino oko 113 ha. Od tega odpade no3J igl~vce 73 objektov s 
površino oko 96 ha, na listavce pa 14 obj~kt6v s površino oko 17 ha. Med 
eksotičnimi iglavci daleč prevladujeta po številu ·oibj-ektov in po površini 
zeleni bor (19 objektov s površino nad 46 ha) in zcien8J dugla.zija (17 ob
jektov s poVršin9 nad 16 ha), med listaJvci pa kanadski topol (4 objekti 
s površfuo 11 ha) in rdeči hrast (4 objekti s površ1no 3,30 ha). Imenovane 
e}{sote so se dejansko najbolj obnesle na naših tleh ter zaslužijo največjo 

" pozornost in SKrb n.aših gozdrurjev, saj bi mogli uspešnost njihovega uspe
vamja in njihovo gospodarsko' uporabnost im-eti za kolikor toliko pr.eizku
še-JlO in dokazano. 

Za zadnje četrtst(1,let.je (1926-1950) na žalost i1imamo nobenega ob
javljenega statističnega izkaza o gozdnih eksot.ah, da bi mogli ugot.o;vjti 
njihovo n.apredo'Vanj-e. V splošnem lahko trdimo, da je prvotna vnema 
za gojenje eksot precej popustila zaradi mnogih neuspeJili poskusov, da 
pa se je 'zanimanje za nekatere g·ozdne eksote precej razširilo ne samo 
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med poklicnimi gozdar:1i, -marveč da je zajelo tudi kmečke posestnike., To 
velja posebno glede ciuglazije, ki jo' srečuješ danes širom slovensltih go
.zdo·v . kot posamezna drevesa ah v manjših skupinah. Znano je, da kmetje 
po 'gozdovih pulijo naravni pomladek dugI azije, in ga skrivaj. presajaj'o 
na 'svojo zemljo. Nič dosti manj se ne širi zeleni bor, to pa predvsem 

. .zaradi zgodnje in .obime semenske rodnosti ,tE~r zaradi biološke sposob
nosti, da clOlbro kaH in da zavzema go.le, opust.ošene .,ali zapuščene površine 
daleč naokrog. 

, 1. Zel ena d u gia zi j a (Pseudotsuga: taxifolia Britt. var. viriclis 
Asch. et Gr.) je naša najbolj znan·a, ,najbolj razširjena in najvrednejša 
gQzdm.a eksota. Njena domovina so raa:sežni predeli Severne: Amerike od 
pacifične obale do. višine 2000 m v Skal'nem pog'orju, kjer se .poj.avlja v 
mnogih zvrsteh (varietetah)., Pri nas ji ustrezaj·o sredogorske lege od 
500-10'00 m, torej pas bukovega in mešanega bukovega - jelo.vega gozda. 
Gleq.~ tail.ne p0dlage ni izbirčna, zahteva pa zlasti v mladosti dovolj talne 
in .zračne . vlage;. dobro 1 raste . v sveži, r.a.hli, peščeno-ilovnati zemlji, slabo 
pa prenaša pusta, suha, glinasta i.n p()'dvodna tla. -;;- Ljubi svetlobo zlasti 
v mladosti, vendar dobro :Brenaša 'stransko zasenčenje. ' Za' ~az je malo 
cbčutlji'va; v kolikor pa jer v mladosti po-škoduje mraz v odprtih legah, 
si od poškodb kmalu opomore. Zaradi hitre rasti v mladosti jo raO. po·valja 
aji ,polo.mi sneg, zlasti. v strmih legah in n·aJ rahlih tleh; upognjena , in 
:pDtlače:n.a drevesea je treba , vzravnati in privezati h kolQ,m. Rane se ji 
hitro zaraščajo, :poškodovane poganjke in vrhov-e krnaiD: nadomesti z no-
vjmi. 

Zelena duglacija raste izredno hitro. Njen letni prirastek v višino 
dosega v dobrih rastnili pogojih 1 m in več. Na Pohorju (Rdeči breg) 
so ~erili povprečni višinsJ.d prrrastek za 1. 1949 pri sedemle.tni čisti kul
turi zelene dUg"Jarije nad 1 m, naj,večji pa je bil 1,68 ro!. Njena slaba last
nost je v silni vejnatosti in sl3.!bero čiščenju vej. Na p·rostem 'se bohotno 
razkošati in njena višinska rast zaostaja. Zruto jo je treba gojiti v gostem 
sklopu. Zgodaj rodi seme, ki pa' je rado gluho, , povprečna kalivOst je komaj 
·30 %. N ar.av,no se' rada pomlajuje. Priporoča se mešanje duglazije z jelko, . 
bukvijo., .smreko .v približno enakem razrnerju. V čistem sestoj-u daj.e letno 
oko 30 ro 3 prirastka na hektaX . . V starosti oko 40 let dqseže višino 25-30 JU 

in prsni premer 45--50 cm, medtem koO ima. SIIU'eka... iste starosti v enakih 
rastiščnih pogojih le 18-25 m višine in 25-30 cm prsnega premera. 

Zaradi gos~te sen.ce dobro ščiti tla, z Qbilnimi iglicami, ki hitro pre
perev.3Jjo, dela mnogo. sprste;nine. Njen ekološki vpliv na tla še ni ra,ziskan. 
Prav tako nam ni znana njena SOciol6ška narava, to se pravi njen vpliv 
na prirodno g02dno združbo, kjer jo gojimo.' Žuželčjih škodljivcev nima, 
od glivic pa jo včasih n~padata RhC1Jbdocline PseudQtsugae in AdelQ!pu.s 
Gaumanni, obe prinesem iz Sev. Amerike z duglazijo vred. Mlade dugla
z:ije rada obgrizava in še r.ajši z rogovjem obdrgava srnjad. Njen les je 
v mladosti slabši zaradi prehttre rasti, v starosti pa odličen in. po s.vojih 
lastnostih podoben 'FceSnoyemu. Mimo svoje gos:podar.ske vrednosti za
služi drevo pozornost zaradi krasnega estetičnega vtisa, ki ga napravi s 
svojo visoko, pokončno r~tjo in svojo mogočno 8'injezel~o krošnjo. 
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V Sloveniji so večji nasadi zelene duglazije na Rdečem bregu na 
"Pohorju (nad Podvelk:o v Dravski doHni), v revi:rju Kamelišče nad Rušami 
(predel Uršanko-Plazeriik), v revirju Viltuš na Kozjaku (pri Selnici ob 
Dravi), v revirju Planina pri Postojni, v Pe'čovni.ku pri Celju, ·v. Vurbergu 
:pri Ptuju, v Rudnici pri Podčetrtku, v grajskem parku ,pri Mokricah, v 
revirju Š-aoc-clinje pri Vel. Nedelji in drugod. NaJboljše uspevanje kaže 
duglazija v Rdečem bregu, kraški svet ji mranj ugaja. 

2. Zel eni ali gIa d k ibo r (Pinus strobus' L.) Je druga igli
c.asta eikso.ta, ki se Je pri nas že zelo ·udop1ačila in · ki zv.služi vs'O našo 
pozornost. DOl1):a je iz Sev. Amerjke .ul je sve.tlobno drevo, vendar v mla
dosti prenaša precej sence. štejemo ga med najskromnejše drevesne vrste, 
saj us.peva 1}a kakršnih koli tleh, e'elo na najslabših, kfer druge drevesne 
,:rste ·odpovedujejo. Zato· je zelio hvaležna drevesna vrsta za pogozdovanje 
f;krajno pustih, degra,diranih, suhih, sk,ailnatih, peščenih, zamočviyJ.enih, 
barskih, podvodnih zemljišč; naj,bolj mu ugaj.ajo globoka, vlažna tla na 
siiikatni podlagi. Po ekoloških pogojih mu torej najbolj" ustreza rastišče 
mešanega gozda: gabra in gradna (Querceto-Ca,rpinetum) na holj kislih 
t1eh, mešanega gQzrua.i gradna in pravega kostanja (Querceto-Castanetum) 

"in buko.,i.ega gOiZda (Fa.getum montanum). Za vročino in mrru; je ne-ob-
čutlji,v, 21aJradi hitr~ rasti pa mu šlsoduj:eta sneg in veter, vendar si po 
poškodbah hitro opomore. Ker ima goste ID dolge iglice (po 5 v šorpku) , ki 

·se. hitro razkrajajo, dobro popravlja tla. Zato je zeleni boOC" najprtklad~ 

l1eJši za pogozdovanje skrajno pustih, sterilnih zemljišč; da jih popravi in 
'pripravi za pravo gozdno kulturo; ~ara-di izredne odpornosti proti klimat~ 
sk.im ekstremo'm se priporoča tudI za uvajanje v mraziščih in na skrajno 
suhih,' sončni pripeki izpostav.ljenih zemljiščih, če niso preveč apnenčasta:. 
:Seme rodi zgodaj in .obilno, s svojim na:r;avnim pomladkom osvaja, pra~nine 
in goliČ-ave. daleč naokrog ter jih veselo zar'ašča. Meša naj se skupinsko z 
drugim drevjem. Po hitri rasti prekaša vse domače ini večino tujih dre
vesnih vrs:t; pri tridesetih letih stauosti doseže višino ?-O---;-28 fi in debe
Jino 35-40 cm v' prsni višini. Po ravnem; gladkolubnem deblu, vretenasto
razvrščenih vejah in krasni Smji krošnji sodi zelen~ hor med najlepša 
,drevesa. LeS je redek in lahek ter ima mnog.o~tr.ansko. uporabo v lesni 
predelo~lni industriji. . . 

Zeleni bD,r je pri nas najbolj razširjena eksota. V večjih čistih ali 
mešanih sk.upinarh -'" ali kompleksih raste v Pirničah pri Medvoda\h na Go
renjskem, v Ruperč , vrhu · 'pri No:vem mestu, pri Gradcu in na KrvfLvčjem 
vThu v Beli krajini, v šardinju pii Velikl ~ edelji, pri Stqlišču na Drav
-skem polju, na Sm<olniku na Pohorju, v Palm·veu pri Goric~, v Mahovniku 
pri Kočevju, v' grajskem parku Mokrice in še marsikje drugod. 

3. J{.aJ V- ka š kaj elk a (Abies Nordm,anniana Spach.) je ponosna, 
vjso!k.or-as.1a tujka med našim go.zdnim drevjem. Doma je Jla Kavkazu in v 
severnem, delu Male Azije, kjer tv-oTi čiste in mešane sestoje v g-orskih 
predelih. Po svoji ID'Olfologiji in ekologiji .je podobna naši jellti, raste pa 
hitreje, doseže večje i!zinere, je odpornejša proti mra,zu .iJn Sttši, pre.uaša 
.še večjo zasenčenost in gostejši sklOop. Kroš;nja ji je izredno gosta, zate Lrpi 
od mokrega snega. Les ima. pnbližno enake lastnosti kakor pri domači 
jelki. štejejo jo. v skupino mediteranskih jelk . . 
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Kel' bo1je prenaša suh zrak in suho ~emljišče od domače jelke, bi jo 
.alog~~ u.va~t1 v nižjih, bolj suhih. gorskih in nižins'kih prede:lih v čistem , 
bukovem gozdu ter mešanem gozdu gradna in gabra. Pri nas je poznana 
i~ iz palI"kov in nasa~:v (M'okrice, Rimske Toplice idr.). , 

~. V"e 1 i k -a , ali v ~ n k u ver s ~ aje 1 k a (A bies grandi,s Lind
ley) je po hitrosti--ras-ti in po višini prva med jelkami Donia je vJ zahod
nem 9-efu Sev. Amerike v širokem gorskem arealu. Glede tali. je skromnejša 
od naš~ jelke, zato bi prišla v poštev za pogozdovanje slabih terenov v 
pasu, bukovega gozda ter m'ešanega gozda bukv~J in jelke. Njena prednost 
je tudi v" tem., da je odporna proti mrazu ter boleznim in živalskim škou
ljivce.m... Les je mehek in lahek, Gd1ičen za celulozno in ken'liČJ1o industrijo, 
ker ima dolga vlakna. Eclin'O nahajališče te jelke na 'Slovenskem ~ menda 
manjŠi nasad raznih jelovih vrst (ok. 10) v Lavtrovem nad Josipdolom 
(~ibnlca illiB: Pohorju), ki pa je žal :močno ~škodov.aJl1. . 

5. K o 1 o rad s k a ali, d 0-1 goi g 1 iča sta jel kal (Abies con
color Lindl. et Gord.) je severnoameriŠka jelka, značilna po hitri rasti --- iu 
deko~tivni zunanjosti; bolje od .domače · jelke, prenaša ,suho zemljišče in 
mzke temperature, ne' trpi pa: zaseučenja in gostega sklepa. Poznamo jo ' le 
iz parkoVJl,ih nasadov (Mo'kr).ce, Rimsk~ Toplice, Rdeči" breg idr;), Za go .. 
jenje pa bi prišla v poštev v srednje visokih legah. 

6. Sit k a (Picea sitchensis Carr.)' je doma v zahOdnem delu Sev. 
Amerike, kjer zavzem:a. ~irok area1 v območju oeean.ske k)im~. Zato mhteva 
mnogo , zračne vlage in vlažna. tla; _ uspeva tudi na zelo vlaž.nem terenu, 
kjer domača smreka hira. Je svetlobno drevo in raste v m1adosti . hitreJe 
od navadne smreke; njen les je boljše kakovosti kakor smrekov:ina. Moce 
~e uporabljati za pogozdovanje gorosečnili površin, zlasti v vlažnih" neko
liko za.mbčvirjenih gorskih dolinah in kotlinah (Piceetum spha:gnetosuin). 
Skoraj čist ~ad sitke (ok. !4 hal), star ~k. 40 let, je na Rd~čeni bregu 
na Pohorju (v v~Šini 860 m). Drugi nasadi večje. površine (ok. 3 ha) in, 
starejši (ok. 5.0 let), nekoliko pomešan s smreko, je v Ravniku pri Planini, 
kjer po hitri začetni rasti. s1aJbo uspeva; verjetno mu ne ustreza suho 
kraško rastišče. Večji in starejši nasad sitke je še v Ravnah pri Preva
ljah in v Cigoncah 'pri' Slov. ~istPci. (Primerjaj članek mg. J. 1Jrbasa 
~O nasadirh sitke (Picea- sitchensis) v Sloyeniji« - v 1. štev. »Gozd. vest
nika« 1951). ' 

7. B o rl e č:a; S ro rek a (Picea pungens Engelm.). je višinska vrsta 
Rmreke iz srednjega delaJ ;Sev.· Amerike (1800-3000.rp.). Zaradi velike de
korativnosti je drevo zelo priljubljeno po parkih in vrtovih. Zelo ooporna 
je proti mrazu. V š'vici so jo z uspehom 'uporabljali za snovan1e zaščitnih. 
P~O:V ob gornji gozdni .treji. V rasti' in kakovosti lesa močno zaostaja za 
sm.rekQ. 

8. L.a w s o n o v '& pa cip res a (Cham.aecyparis Law;soniana ParI.) 
je po izvo,ru iz pacifičtiega dela Sev. Amerike. Glede tal ni izbkčna; &vež~, 
peščeno-ilov,uataJ hUmozna, . tla ji. posebno ugajajo. Po vzrasti-, ozki pirami
dasti :obliki krošnje, gostih, viseči1l vejah in 'sploščenih iglicah močno' sp-o-

.m.inja na clpr,eso. Ima. ugodno go-zdD.ogojitveno lastnost, da je zelo odporna 
prOoti. mrazu, snegu, boleznim' in žuželkam. Zahteva ,vlažno, podnebje in 
vlažna tla; uspeva tudi na močvirJ"ih in barjih. Raste tlako 11itro kakor 
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smreka, prenaša pa veliko, zasenčenje. Rodi mnogo semena, ki pa ima 
majhno kaliv.ost:' Rada se naravno pomlajruje, :rruzrnnoževati pa se- da tudi 
vegetativno '(s potaJmjenci). Les je -trd, lah'ek, žilav in trpežen. PospeŠuje 
se lahko v pasu bukve, jelke 'in smreke kot primes v skupinah, ki 50' zelo 
dekorati~;e. - V Sloveniji sta dva starejša nasada Lawsonove palCi-prese, 
ki dobro uspevata: na Rdečem bregu na Pohorju (750 m) in na Krasu 
(revir Planina?), oQa pomešana z domačim drevjem; v Pano:vcU: pri Gorici 
pa je mamjša čis~ kultura tega eksotiČI1ega, drevesa kot r8.ziskovalna 
ploskev. 

9. Kan ad s kač uga. (Tsuga can ad ens is' Carr.) je severnoameri
ška tujka, ki zahteva sveža, hladna, in vlažna tla. Dobro prenaša mraz. 
V domovini uspev.a kot podstojno drevo v' mešanih sestoj ili , ker raste 
počasneje in ;potrebuje mnogo sence. Drevo dobro" semeni in se naravno 
pomlajuje. Les ima podobne lastnosti kakor jelovina. Uporahna bi bila za 
podsetev omoma pomlajevanje v zoni bukovja ter mešaneg.a; gozda bukve 
iu jelke, zlasti še pri počasni prem em (konverziji) čistih bulrovih, sm.r~
kovih in borovih gozdov' v mešane, ter pri ,spreminjanju' nizk.ih 'bukovih. 
gozdov (štoro.vcev) v visoke (semenovce). 

10. Za hod n o. aID eri š kač uga '(Tsug8J heterophylla Sarg.) je 
istega ~6rek1a ter ima e~ake elrološke, bioJošk'e in gozdnogojitvene lastnosti 
kalror -kanadska čuga. Obe sta le male znani, r3.:zširjeni samo po parkih, 
le slednja ima starejši nasad (ok. 60 let) IOOJ P.ohO'rju v višini 889m (gozdni 
predel »Uršanko-« nad Rušami). 

11. M o 'IČ vir s kap, ci. cip res a (Taxooium distichum Rich.) je do
ma na jugu Sev. Amerike in.V Mehiki. Zanimiva je po tem, da ji' na zimo 
O'dpadejo leUri poganjJki z iglicami in da poganja(jo kO:t:enine iz zemlje 
štrleče, stebraste zračne pog.anjke za vdihavanje' .zraka, ki ga je tpTemalo v' 
podvodni zemljj. Dobro uspeva na aluvia1nih nalPlavinan ob 'tekočili v,O<lah 
ali na porl';'odnih zemljiščih .g tekočo talno vOdo'; zrunočvrrjerJh zemljiŠČ s 
stagnirajočo vodo ne ljubi. To za:ninriVlO drevo sk9'raj ni poznano, nekaj 
primerov' raste v Panovcu pri, GO'rici~ 

"" 12. Pan čic eva o m o. r ika (Picea. O'morica Pamčic) je ~amenit 
reliikt (preostanek) terciarn.e flore in, ju~oslovanski endemit (le pri nas 
domača vrSta:) z zelO' omejenim arealom v 'dolbli sredpje Drine~ kjer uspeva 
v čistih sestojih na strmih, skalnatih pobočjih in me.]iščih v severno;vzhodni 
legi, in sicer v pasu med bukovim in smreko vim g.ozdO'm. ZnačiJ.n.a je po 

. svoji visoJki, stebrasti ras.ti z ezko, skor.aj. valjast() kr,ošnjo; v. ,primeri z 
višinske je debelinska rast ,zelo počasna. -

Pri nas' bi prišla v pDštev p:ri pogo:zdovanj,u visoko.gorskih zaščitnih 
zemljišč na strmih pobO'čjih in meliščlh v sev;erni legi, toda njeno seme 
je zelo t~ko dobiti in je izredn<?, drago. -

13. C ,e m pri n (Pin-us cembra L.) je visokoplaninsko drevo Osred
njih Alp in Kflrpatov (1800-2500 ro), kjer tvori go!Zdno in drevesno mejo 
nad smrekO' in macesnom. Uspeva samO' naJ silikatni podlagi ter na svežih, 
globokih, rahlih, staln() vlažnih ilovnatih tleh" PO'mešanih s kremenovim 
peskO'm. :Mraz, veter in- sneg mu ne pridejo dO' živega. V reqJri, zarasti 
,zraste v dr,evo, višine 10-15 m, na samem pa doibi gnpičasto ohli)ro. Rasti 
je počasne, v~je so goste in segajo skoraj do tal. \'- nižjih, ugodnejših 
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legah raste hitreje in dosega boJ.jše dimenzije. - Pred opoil.stoletjem so 'ga 
začeli gojiti vrh Pohorja ·v ostrih viš1nskih legah (1300-1400 m), kj.el· 
smreka ne uspeva. Kompaiktna granitna pOlharska podlaga mu ne prija 
preveč. S smrek·o pomešani in čisti nasadi cemprina. so bili napravljeni pod 
Črnim vrhom,' na KraguIjišču, na . Klopnem vrhu in morda še kje. Debel-o, 
.okuSno sem'e, podobno s.emenu piil.ije (pignoli), :LzJ.uščijo' veverice in ptiči iz 
štoržev, še preden prav. dozori . . - Drevo, bi se dalo porabiti v zmesi z 
macesnom in smreko za pogozdovanje goličav vrh Pohorja in drugih sili
k<itnili gQTskih masivov. 

14. Jap o n s kim a c ese n (Larix leptolepis Murray) je doma na 
Japonskem in je v nasprotju z eyropskim mace~nom drevo srednjegorskega 
pasu (500-1000 ro), kjer zahteva dovolj vlažna in močna tla.' Poletne 
suše ne prenaša, tudi jUžni sneg ga poškod~lje > proti mrazu pa je odporen. 
V mladosti raste zelo hitro ter prerašča celo zeleno duglazijo in gladki 
bor, po 30-40 letih pa začne rast močno pešam ter ga domači macesen 
dohiti in prehiti. Je izrazito· svetlobno drevo z dolgo vegetacijsko pe-riodo. 
Odporen J.e proti macesnovemu raku (Peziza Will ko mmii) , tudi macesna-v 

"molj (Co:leophor,a laricella) ga manj napada. - S~dili so ga na s~verni 
strani Pohorja (v višini 400~800 ro)) kjer razmeroma dobro us.pev~. 

Najdemo .ga tudi v m'ešanem nasadu z rde-čim 'in zelenim barom v Kolovcu 
pri Kamniku, kjer močno prerašča ostale drevesne vrste. ~rihaja v poštev 
za' vlafu1ejša področja bukovega, roešane.g?- bukovega-jelovega- in smreko
vega-jelovega gozda. 

Med iglavci naj navedemo še nekaj eksot, ki prihajajo' v poštev pri 
pogozdov.anju našega Krasa. kot pionirji gozdne vegetacije. To so· atlant
ska in .libanonska cedra ter razne sredozemske jelke. N ~katere teh iglav
cev že uporrublj3JIDo v ta namen. Pri te.m ne gre toliko za njiho.ye gospo~ 
d-arske (velika proimodnja lesne mase, kako:vost lesa» in gozdnogojitven~ 
lastnosti, kolikor bolj za njihovo fiZiološko (biološko) sposobnost, da Se 

ohranijo na neugodnem kraškem svetu, da dobro rasto ter zaščitijo in 'J?o
pravljajo tla. Izbira tujih dreves·nih vrst se torej vrši tukad po drugačnih 
·v idikih , kakor smo jih navaj.ali · pri prej opisanih I?.ksotah. Dobro-daš-la je 
vsaka drevesna vrsta, ki daj'e upanje v uspeh pogozdovanja. Če daje pri 
tem še neposredno gospodarsko ko.rist; tem bo.lje. 

'15. Ati an t s ka · ce dra (Cedrus atlan"tica . Man.) izvira iz gor-. 
skega področja severozahodne" Afrike (Atlas), kjer gradi "OgTomne g.ozdove. 
Silno dekorativno drevo) ki dosega znat.ne dimenzije in daje odličen les. 
Drevo pogosto in obilno rodi. Seme je treba skrbno zbirati za pra-i!z.vodnjo 
sadik za pogozdovanje Krasa, v čemer so dosegli Franco.zi krasp·e uspehe. _. 
Zn nižje kraške predele je idealna dreves na vrsta, · boljša od čI'D:-ega bO,.ra. 

16. L iba no n -s kac e dra (Cednls libanotica Link, C. lib~ Laws.) 
je doma' v P.alestini (Libanon). Tavrusu in Antifaynlsu, razširjena pa 
je po vseh sredoq;emskih deželah. Poleg izredne lep.ote dreves~ jo priporoča 
t~di njen iJdličen les, ki se že iZ; davnine visoko ceni kot gradbeni material. 
nobro prenaša suš-o in ~az. Razširjena je po parkih in vrto.vih na Pri
miO-rs k em , večkrat "skupaj s hi ro ala j s k oce dro (Cedrus deodara 

100 



Laws.) , ki je doma v g·everozahodnem delu Himalaje. Slednja za p'ogoroo
vanje' Krasa v siplošnem ne prihaja v poštev, ker zahteva za svoje uspe .. 
vanje mnogo zračne in talne vlage. Izjemno bi se mogla uporabiti za 
v]~ne . ko·tline jn mrazišča visokeg~ Krasa. 

17. 'Med med ite ran s ke jel k e štejemo skupino jelk bližje. 
sorodnosti, ki so razši1;jene po pogorj,ih okoli Sredozemskega morja v m1ed
~€;bojno ločenih, često geografsko o,zko omej-enih predelih. Verjetno izvi
rajo v&e :uz neke enotne terci'arne vrste, ki je bila razširjena v· Mediteranu . 

. Vkljub· j'asnim biološkim jn monološkim razlikam se rade križajo med 
seboj in z našo navadno jelko. Odpornejse so proti talni in zračni suši od 
nnvad:rie jelke, Vse se dobro naravno pomJajujejo. 

Za pog.ozdo,vanje . Krasa J prihaj.ado v poštev tele sredozemske je1ke: 
špa.nska (kbies p.i,ns~po Boiss.), maroš-ka (A. ma:rocana .Trab.), alžirska 
( A. n umidica De Lannoy) , sicilska (A. nebrodensi:s Matti.) I cilicijska (A. 
cild.cica C3irT.); Borlliova CA. Boristi regis Matti,), grška (A. cephalonica 
Loud.» nedavnO. odkrita taza,otska jelk;:L (A. ta:zaotana S. C.), doma v po
gorju Taz8Jot (španski Marok); in' morda ~e katera . 

. Med sredozemskimi jelkami je pri nas najbolj pozn.ama gr š k a 
.i elk a. Na sež·anskem Krasu je precej razširjena v mnogih pogozdovalnih 
objeJctih, starih nad 10 let,' kjer dobro uspeva. Onstran državne meje, protl 
Trstu, rasto' do 40 cm debela drevesa. Starejši sestoj (40 let) grške jelke 

. Je v Rovinjskem zaJivu -'1 Istri na po:vršini več hekta.r;ov', tik ob morski . 
obali; krasno usrpeva in se naravno pomla!juje. Za grško jelko iD. za- večino 
ostalih sredozems·kih jelk je značilno, da ne prenašajo močnega za
senčenja. 

SredoiZenlske jelke so pripo~očljive tudi za podsajevanje o,m. pod5eje~ 
va.nje naših kra.škj.h kultur črnega bora, ki jih je tre'pa spremeniti v . 
stalne sestoje. 

Med listavci so eksote v naših gozqovi,h mnogo redkejše 'ka,kor med 
iglavci. 

18. R Id eči ali a'm eri š kih ras t (QuercHs rubra ·Dur., Quer
Cilll borcalis var. maxima Sarg.) je med gozdnimi listave." gospodarsko in 
:g;ozd.l'lQigojitveno zelo 'pomembna eksot~:, ki se je pri nas že močno razširila 
in uveljavila. Njegova domovina je Severna Amerika. Glede tal in pi?d-
1.ebja je mam.j izbirčen kakor naši d~.)mači hrasti, toda bolj niu prija kisla. 
podlaga. Tudi je bolj odl)oren proti mrazu· in prenese več sen~e. V mladosti 
zelo hitro raste. V sklenjenem sestoju se lepo' čisti in ima rayno, vitko, 
gladko deblo, na prostem pa se silno razkošati in deblo izgubi .ria vrednoSti 
in lepoti. Z bogatim, velikim listj~ . močno nastilja tla. Posebno lep je 
jeseni, ko se mu listna iQdeja. temnordeče prebarva. ZaTa~ lepe vzra:sti 
in krasnegailistja je rdeči hrast zelo priljubljen.a eksota po parkih in dre- . 
voredili. Semeni zgodaj in bogato. - Bi1 bi zelo prjmeren za 'premen<1 
degeneriranth nižinskih smrekovih i~ borovih ~on,okultur, ~nako tudi" za 
zb<?Ušanje degradira.p.ih in zakisanih zemljiSč , zanemarjenih grmiŠč, . resav 
ter · malovrednih in izčrpanih nižinskih in nižjih gorskih gozdov. 
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Veeji nasadi rdečega hrasta v Sloveniji 50: Krakovski gozd pri Ko
stanje~ci ob Krki, drevored v Rocnem pod .šmarno goro, goro pri Do
brovniku v Prekmurju, v manjših količinah pa je raztresen še ' marsikje. 

19. in 20. Močvir4ni hrast (Quercus palustris L.).in. debelo
plo dni h ras t (Quercus macrocal'pa Mehx.) : MoČvirni ,hrast je doma 
v Sev. Ameriki, uspeva zelo dobro na rastiščih . hrasta daba (Quercus pe-. \ 

dunculata Ehrh.), torej na -močvirnatem,. p.odvo d.n em, periodično poplav-
ljenem svet:u vzdolž rek. V sklenjenem sestoju hitrO' raste v višino in 
napravi visok~, ravno, polnolesno deblo, ki se tudi Ilj3I prostem ner~eji . 
. preveč . 

. -&imi nasad mo'čvirnega hrasta na.' Slovenskem je .pri K08~jevici ob 
Krl9-, kjer je nasajen tudi .debelo,plodni hrast, ki raste še hitreje in ima še 
.lepše deblo,. je pa -ekološko nekoliko . z8.htevnejši. Njegov.2I posebnost je, 
da začne 2-3 tedne pozneje poganjati kakor dob. ' 

21. 'č r ni o r ~ h (Jug1ans nigra L.) je severnoamer.iŠk<> drev.o alu
vi.alnih rečnih dolin. Enaka rastišča mu illitrezaj'o tudi 'pri nas. Dobro 
uSpeva tudi na bolj suhih tleh, posebno v globoki, rahli, sveži zemlji. Uga
jajo mu t{)ple zavet:lle lege do 600 m ~or domačemu orehu, vendar je 
odpmmejši. pr{)ti mrazu. V sklenjenem sestoju, zlasti v mešanem, . ima 
ravno, polnolesno deblo, na prostem pa se deblo močne razkreči in :razko... 
šati. Raste zelo hitre, Zasenčenja ;ne pren.:aIŠa, .odPoren je proti škodljiv
cem. Les je 'Odlične kakovosti, podoben lesu doma,čeg~ oreha in se' uporaJb- . 
lja predvsem v mizarstvu. Debeli plodovi niso lIŽttni. 

Večji, nasadi črnega. oreha so v Prekmurju (Murski gozd), prt Veliki 
Nedelji, pri Kostanjevici ob Krki idr. 

22. A m. eri š K i jo ese n (FrannU5. am eri c an8J. L.) raste v domovini 
skupaj s črnim. orehom t prenaša pa laže .mokroto in zača5ne po:v:odnji .ka~ 
'ker ta. Ugajaj~ 'mu r~tiš:ča' meš8JIlega gozda dabat in veli!kega jesena. Proti 
mra:zu je 'Odpornejši od domačega jesena, ki ga v začetku v rasti prehiteva, 
toda deblo. se mu kmalu močno razveji; sl'eqnjič g.al domači jesen dohiti. jn' 

prehiti. R~treSen je po malem marsikje, večj~ n8.sadi pa so v Prekmurju 
(Murski, gozd, Črni log). 'Spričo ' odličnih kakovosti domačega jesena ne 
.zasluži pospeševanja. 

23. Kan a d s kit 'O' pol (Poipulus canadensis Mnch.) je slednjič 
drevo, ki uživa -'med vSemi ekso.tami največji sleves in najboljše prilzpanje 
širom sveta. V vseh državah, zlasti v tistih, kjer močno primanjkuje lesa, 
ga ' pospešujejo z vsemi sredstvi. Mimo kanadskega topqla so te po~rnosti' 
deležne tudi ~nekatere druge odlične vrste topola', .kakOr Populus Eug.enei, 
P.-robusta, P. tri.chocarpa, P. se:rotina., P. reg-enerau, ·P.' gerlica, P. Simoni 
idr., ki se vse ,odlikujejo po izredno hitri rasti in veliki P!l,o[zv.odnji lesa. 

I Posamezni znans,tveniiki in cele učene družbe 'se bavijo s_ problemi gojenja 
in .pospeševanja topolov, vzgoje no;vih ras s selekcijo in križanjem itd. Vse 
kaže, da se je razvile na tem polju pravo znanstveno tekmoiVanje, kdo bo 

' doseg"el prej iiI boljše rezultate. O rej vnemi Z8J topol priČ3Jj<Y dovolj zgo
vorne ro edn -a ro d.ni top o lov i k o n g r es i (19~ 7 FranCija, 1948 
lt81ija,. 1949 BeLgija 'in Nizozemska) in med n aro dna k 'o ro i sij a z a 
t {) pol, ustanovljena v okviru medp:arodne Org~acije 2'Ja p.resKtbo in 
poljedelstJvo ,(FAO), ki je ustanova o,ZN; v Italiji imajo poseben. institut 
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za preučevanj.etopolov, v Ne:tnčiji pa posebno društvo za topole. Znane so 
še druge narodne in mednarodne ust~o~e, ocganizacij~ in poo.jetja, ki jim 
je namen raziskovanje in gojenje kanadskega topola. 

Kanadski to.pol je doma v severnovzhodni Ameriki in je -prirodni kri
žanec med ameriškim črnim topolom (P. deltoides Marsch.) in našim črnim 
topolom · (P. nigra L.). Kanadski topol se uporablja posebno uspešno za 
snrov.ari.je vetrnih pasov za zaščito " kmetijskih ku! tur pred vetrom in sušo 
ter v.odnih "pasov za obrambo breg<>v pred izpodjedanjem "in odnašanjem 

'zemlje po tekoči vodi. Mimo izredno hitre rasti, po kateri · prekaša vse 
do.rnače in tuje drevesne vrste, ga Š~ Posebno priporoča sposobnost 1ahke:ga 
vegetativnega razmnoževanja (s potaknje~ci ali .za.tiči) . Pri starosti 12 let 
doseže kanadski topol 15-18 m višine :in 30-35 cm prsne debeline. Nje
gova s"ečna zrelost je izredno zgodnja (15"--20 let in! še "manj). V sedanjem 

. času, ko je vprašanje .zvišanja gozdne pr:o,tzvod.nje v QSpredju vsega gozdar
skega p.rizadevanja, pridobiva gojenje kanadskega in drugih hitrorastnih 
topolovili vrst-oziroma ras vedno bolj na veljalvi. pri nas se havi z načrtnim 
preučevanjem tOlpolo;v- institut za goe;darsk~ raziskovanj~ v Zagrebu (ing. 
Ivo POdhorski)., j. . 

Kanadski in večina sorodnih topOlov uspevajo na svežih, globokih, 
v~nih aluvialnih " tleh, torej v .nižinskih predelih vzdolž rečnih tokov, na 
poplavnem in zamočvirje.nem svetu. Prenašajo tudi sla:qša in bolj suha 
tla, toda tukaj izgubljajo svojo veliko vitaJnost. V Slo:veniji imamo mnogo 
poiVrŠin, ki so zaradi v5.s0ke talne vode in zamočvirj.enosti gospodar~o 
slabo izkoriščene ali sploh "neproduktivne, kjer pa" bi se z uspehom mogli 
gojiti razrii topoli, ponekod morda v kombinaciji s ~etijskimi kultUTa.m.i, 
kakor to prakticirajo v Ita~ji. Takšnih Zemljišč je mnogo ob Muri, Len
davi, Dravi, Savi, Krki, ŠčaV'l1ici, Pesnici, Voglajni, _ Dravinji, Tem~nici, 

Ljuhlja.Ium, Lahinji, Sotli, Rinži in drugod. Pre1zkusiti bi bi~o treba razne 
to.polove vrste in r~, da se ~gotDvi, kat.,era bi bila biološko in gospodarsko 
najboljša. - V Sloveniji so večji nasadi kanadskega t(}pola v Prekmurju 
(Murski gozd) in v Lijaku v Vipavski doltni (čist, 'strnjen kompleks' 
22 ha). V LijaJk.u uspeva topoL.zelo d~bro; v nQtranjosti sestoj31 se lahko 
kosi -seno ali, pase živina, V p:oplav;nem območju Ml.LI'e je l..LSpeval . kanad
ski topol spočetka prav d,obro, s"edaj pa peša in hira; napadli so ga "šte
vilni nevarni škodljiv.ci (razni k0lZlički idr.), ki ga uničujejo. Zaradi su
šenja so moNili p~ti večje ~vršine čistih topolovh nasadov. Prv,otni ./ 
vzrok hlranja je verjetno ' znwanje talne vode zaradi regulacije M'\.l.l'e. 

Topolovln3i je iskana surovina zal industrijo celuloze, papirja, vžigalic, " 
umetne svile, luščenega lesa, funtirja, zaobale (embalaže) ttd. Njena po
raba: narašča iz dneva v dan. ' -

* 
~ , 

Za praktično gozdarstvo prihaj~o v poštev le tiste drevesne vrste, 
ki .pO kakšni zeLo v.ažni lastnosti ali po več lastnostih pr~ašajo naše do
mače drevesne vrste. Te lastnosti so predvsem hitra rast. večja proizvodnja 
lesne gmote, boljša tehničn~ uporabnosfIesa, boljše ekološko-melioracijske 
s~osobnosti.večja odpornost ~I1oti neugodnim' biotičnim (bolezni, škod
lJivci) in ~b~ptičnim vplivom .okolja. (veter~ sneg, mraz, .suša). 
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STERILIZACIJA PRSTI V GOZDNIH . DREVESNICAH. 
Ing. Vladislav Bel t Tam (Ljubljana)." 

y številki 9/1950 časopisa Schweizer:ische Zeitschrift fUr Forstwesen je· 
izšla pod nas'10vo~ »BodeI1BterHisatiort im Forstgartenbetrieb« zanimiva 
ra,zprava dr. H. Leihundguta, profesorja Telutiške visoke šole v ZUrichu: 

V starih g.ozdnih drevesnicah se na komaj vzklilih sadikah zelo rade 
pojlavljajo razne gliviČne oo::tezni, posebno na 'bukvicah in na boričih. Očitno · . 
gre tukaj za infekcijo zemlj-e. Vrtnarji upor.aihljajo v borbi proti tem bo
lezll±m razna kemijska s.redstva. Prof. Leibundgut pa je poleg 'Znanih . 
kem~jsJtih s.redS'tev uporabhl za sterilizacijo prsti tudi vodno par,o-. Para. 
je pokazaLa n,e:primerno' boljši uspeh kako·r ostaja sredstva (formalin, ba- . 
krov acetat in .baJkr.ov sulfat). Vzklile sadike sptOlh niso obolele, ostale so' 
žive, zrastle pa s'o mnogo bolj in po, temnozeleni barvi listja je billa jasno . 
.videti, da so bile boUe preskrbljene ,z . dušikom kakor ,druge, ki so zrastle 
na nesterilizirani zemlji. Raziskovanje je dog,nalo, -da se j.e bakteriološka 
sestava tal po izvrš.en~ sterilizaCiji ' temeljito! spremenila in da s,e je' število. 
bakterij že 75 dni po izvršeni s.terilizaciji potr'ojiIo, Pri igla vcih ,( smreka, 
bor) se je· sice.r pOKazalo, da se milwriza na koreninicah ni pojavila, vendar 
pa so bile v Iprim.eIi s sadikami na nestLrllizir.ariih tleh tudi te sadike lepše 
in močnej!e razvite. Zanimivo je tudi to, da so dale vse tri vrste jelše na 
steri1izimcih tleh m;rlQ1go več živih in zdravih sadik ka1w'r sicer. Iz tega. 
sledi, da ima de;zinfekcija ali sterilizacija izredno močan ilJl važen biološki 
vpUv na tla. Zaradi tega v· švici že leta izvajajo sterilizacijo, vselej· n~po
sredno pr"ed setvijo ' v dreves.nici. Prst ·sterill..zinajo v posebnem aparatu 
10-15 minrit, n.ato je razpro3trejo v 5-8 cm . debeli piasti po- gredjcah~ 
Posejano seme p.rav tako pokrijejo s steril:izlrano prstjo. S kotlarn, ki. 
vsebuje 60 liwov, se, lahko, dnevno sterll'm.i,ra 1,5-2 m·J prsti, kar zado
stuje za 25-40 mZ površine gredi'c. Steri1i.zacija Se v sel eji z pla čao
ker se s tem zm~illjša por.aha semena, plevela je manj, sadike pa so mnogo· 
b.oljš~ 'rasti 

Pred.nji1m izvajanjem ni nič 9-odati. Raziskavanja s'O tako vsestranska 
in temelj.ita, da jih lahko sprejmemo brez pridržka., 

Toliko bolj zanimivo pa j:e .z,a· našo pmkso naslednje: 

V junij!U 1948 sem, O!pazll. v vasi Gra>bovac, nedaleč 'od Petrinje na. 
Hrvatsk,em, ina nekaterih mestih (krpah) kOTlLZl1e njive dobrD vidne velike· 
razlike v rasti koruze. Pon~od, kjer je. bila zemlja tem:nejše barve, je 
biffiJ koruza dvaikrat višja od sosednje. Pokazalo se je, da je izhajala temna. 

. barva od ogljenega prahu. Nekikmet iz bližine mi je potem razkazal u~pelle 
uporabe ogljenega p~aill.u ,mt ko,ruzi, pšenici, 'Q.v-su, rži in ječmenu. P:oseVtki 
so bili tudi za 100% boljši kakor na delu njwe, kjer ni bHo ogljenega 
prahu. Ne S3lThO v rasti, tudd v plodu je bila ena!ka razlika. Ugotovi! sem 
enruke uspehe na Jpslih :in na. nevtralnih zemljiščih. Delovanje pa je traj:alo, . 
ob enkratni uporabi oglja, nenehno že polnih 12 let. Tam so bila nekdaj 
skozi. dolgo vrsto let velika k!opiš0a~ kjer so kuhali oglje. iz drv, ki jih je' 
spr',a,vijala iz oddalj.enega gozda žičnica. Ljudje so' razgrabili vse ostanke-
oglja, ki jih je bilo nad 1.060 voz. ;:. 
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Tedaj mi je prišla v Do-ke razprava profesorja zagrebške univerze dr. 
V. Vauka »Di·e Rahle und Pflanzenwachtum«, Wien 1931. (OglJe in premog 
ter rast rastllin). V razpravi, ki je opremijena z mnoginri izvirnimi slikami 
je tudi fotografija iste vrste rastlin y dveh posodah. Prst veni posodi -je 
biJa sterilizirana s paro, menda pri oko 1700 C, drugi. posodi pa Je do~an 
o.g1jeni prah. RastUni sta v obeh pos'0dah izredno in enako lepo razviti, 
WJ1()g;o boJ.j kakor v nesterilizirani pos'0di brez oglja. Iz. tega se vidi, da 
je delo·vanje ste.plizacije s par.o enako delovanju oglja. Učinek je v b,ujlJli 
rasiti in temnozeleni barvi . list ja. . . 

Pourtet priporoča v svojem delu »Veštačka pošum1javanja«, (Beograd 
1948) napravo začasnih drevesnic za ' občutljive ' drevesne vrs.te na starih 
kOJpiščih v go,z.du. 'Dam fitJofto;ra (Phytophthora)in fuzarij (Fusarium) 
ne bosta napadla mladih sadik. Tudi naši gQzdarji po.znajo buj;en r'azvoj: 
flore ob robu kopiŠč. 

Lesno loglje je že davno· znano po svojem razkUžiLnem deliOJVanju . pri 
pJinskih maskah in pri fiItrih za vodo. Veterinarji in tudi gozdni delavci 
ID2Jrsikje upoI'la.bljajo ogljem prah pro·ti gnojenju ·ran. Za dezinfekcijo 'Čre
vesj.a uporabljamo živalsko oglje (carbo a.nimalis). . 
• V nek~terih naših drevesnicah so napravili sp.omladi 1950 malenJkostne 
poskuse ~ ogljenim pr:q.hOiIll, po.nek"Jd tudi brez primerjave. Gozdno ' go
spod·arst\TO Slovenjgradec je v 4 primen.h im·elo 'zeLo lepe uspehe in je o 
tem poročalo 'Mh).istrstvu za ,g.oiZdarstv.Q. Razumljivo je, da je tudi braška 
S starih kop1šč upor1a)bna. Pri.poročljivo j~, da je zdr1obimo v prah z va
ljarj'em na be.tonski podlagi. .ali na kak dI'ug ' način. 

V starih drevesnicah, kjer sadike kljub gno.jenj.u. ne l,lspevaj.o, pa »)ne' 
vemo, kaj- jim je« ali p'a so »preutrujene«, se je treba predvsem prepričati, 
ali so tla zaradi pomanjkanja apna kisLa. Dobro, je, če upo.rabimo tudi 
o:glj.eni ;porah novili ali starih kopiŠč. Okrog 2 kg 'prahu na kvadratni meter, 
ob poljubnem času, zmešamo ~ prstjo do 5 cm globine. Vselej pa pustimo· 
sosedno gredico z enakimi satiikami za primerjavo. 

IZVADAK 

Ste ril i z a c i j' a z e ro 1 j j š t a u Š u ro s kim . r a. s la dni c fi, m a 

Uvezi sa vel,~kim uspesjma, k()ij~ su u Švajcarsk,oj pO'S ti gnu ti.. up:ottrebo.zn 
vodene pa'.re za ' MeriM.zaciju zemljjšta il rasadnicima, avtor ,preporučIl pna~!:nu 
drve.nog. ugUe~ koja je mnogo jeftin.ija, npo1:Ir.ebom jeldri{)l.stavn·ija a sa dug,ogo
dišn.j:.m učinkom, kako se ~.o' gokralZal,o kot laboratoriskih pokusil i usamoj praksi. , . . 

RE SUME 

Sterilisat~on 'du sol daus les pepinieres forestueres 

La sterilisation du 50,1 dans les pcplUlleres lorestieres en Sl1isse au mo,Ycn 
de Ja v.apeur d'eau s'est mon-tree tres effica'ce et utile. 

. L' a.uteur d~montre qu' on peut arrive a.u meme but .par Un autre moyen 
qu~ es,t bien moins couteux, p'lus sirnp;le et p1us durahle, c'est l'emp,loie de ' la 
poudre de. charbon.· /' . 

Les recherches experimenta:les et au Jaboratoire ont confirme r efficacite 
de ce1te m6thode. 
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. SOOOBNA ,rpRAŠANJA. 

POJA V SMREKOV]} GRIZLICE V SLOVE'NIJI 

Lubadarjem,. tem našim najn~at'nejšim g,6zonim škodljivcem, se je lani 
pr-družila še smrekova .grizlica (Lygaeonematus A.bietum Htg.). 
. "'VI Slov"en:iji se je smrerkova grizlica pojavila, v v~ji množ'ini .že leta 1922 
in ·t0. na šmreOC·o,vih sestojih v okolici Brežic. Iz' tega podr.očja, -se je potem širila 
in so danes pa .gri.zhCi o~llženi veČ ali manj že sko:ro vsi nižinski smrclcovi 
sestoji ,Dolenjske., Prekmurja" predvsem pa Štajerske, kjer je .tudi na BQču okužila 
g~dove ·cel.o do 800 m nadmorske višine. Ker se je v lanski zgodnji pomladi 
pojavila grizlica v veliki ri1nožini, so napadena drevesa zara.di brs1:a in ,sušenja 
igl·ic ·dobila rdečkastorjave ob~e, kar nudi kaj žalostno sJi.ko, ;gozdnrjem pa 
povzroča. veliko ~krbi. . ' . 

. Skodo 'P0'vzročaj-o le grizličine ličinke, katere t~koj ko s.e izvale 1:1 .j.rujčec 
začno s svojim un~čevalnim delom, to je z obgriza.njem mladih smre:kovrh igHc. 
Iglice se zaradi. tega. posuše i~ dobe rd.ečk.astorjavo . barvo, Obgr1za'nje iglic 
traJa ·nekako mesec dni, nato pa se odrrusle Učinke d,o sredi junija spuste na tla;.. 
jn skrijejo v zemljo, kjer y čvrstem kokonu .. prezimij.o in se . š~le na.sletlnjo · 
pomlad z.abl,lbijo. KOt:lcem ,aprila ali začetk.offi maja .prihodnjega leta "pa iz bub 
izleti nov g·rizlični rod. r ·o oploditVi polagajo samice na ·i,glice jajčka j.jl tako se 

~. razvoj ponavlja leto za letom. Na številnOst tega škodljivca vplivajo predvse'm 
vremenski in tudi ,drugi po·goji. Grizlica zm·anjšuje na napadenem drevju pri~ 

rl:lstek in za\toO ' p:ovzroča smrek.ovim sest,ojem veliJco škodo. Pri večletnih ' zapo
rednih močnih napadih pa okužena drevesa tako ' oslabe, da .po.5tan.ejo .nato s,labo 
odpor~n plen lubad-arjev, ki jih do kraja Ullilčijo. . 

Zatiranje smrekove grizlice je glede na kratko ra.zvojno doho njene ličinke 
zeJo težavno. Za. zati.;anje griz!ice bi ·P:riš}.o v p.oštev edino zaprašitev .z letali. 
Ker so pri nas mešani smrekovi s.estoji zelo razširjeni, na ta nači.n ne bi dosegli 
popolqih us-peho'V, ker bi' se iz manjših ~t0"jev ali posal:neznih dreves, ki bi , 
ostala nezruprašemaJ"ooolgrizlica v nasl.ednjih letih zopet ;ra.zširila po vsej povišini: 
Zaradi tega, ker za temeljito uničevanje smre.kove grizlice zaenkrat Še , i1,i na 
ralZpolago učin.k,pvitih sredstev, se moramo odločiti za stališče; katerega doslej 
gozd1\.r&<a praksa· J:j.l dovolj upoštevala: smrekc_ in tudi vseh ostalih dre:vesnih 
vrst .ne smerno sadfti in vzgajati izven njihovih. naravnih nahajališč ke'!" bo 
drugače drevje neodpor:no ,in zarad.i tega tudi močno ogroženo 'po ,raznih ŽIval
skih i,n ras.tJiinskih za,jedalcih, najbolj pa po grizI,ici. 

Prav ta. primer mo'čne pojave smreko-ve .gri~lice in drugih ·.gozdnih škod~ 
ljivcev v lanskem, za. škcdljiv'ce ugodnem letu, naj bo vsem -gozdarjem resen in 

.. zadnji oporni,n, da morsmo smreko, to za, pogozdovanje po~to tako priljub
ljeno drevesno vrsto, č.imprej zamenjati z lista.vci ali drugimi odportnejšimi 
iglavci, saj ima ravno s.mreka, ki raste izven 'svojega optiIDU(Illa, .najšt.evilnejše 
sovražnike, pralv .posebno pa .v nižinskih predelih Slovenije. 

Ing. Saša B'1 e i wei s 

,-, 
. ,11 
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lNVENTARIZACIJA LESNE GMOTE' ALI TAKSAClJA VEGETACIJSKE 

PI~OSTORNINE? 

Od m·Ot'ske obale do višinske in ar'ktiGne oziroma antarktičue vegetacij3ke 
meje se bori gozd za svoj obstanek z elementi na'rave, s človekom in z neštetimi 
škodljivei.. Raste, -p:rejema uda·rce ,in rane, ji.h- Z'a.1'8ŠČa, odbija n~pade, hrani 

pozicije, omaguje, pada in si IS p-omladkom spet utrjuje nove po.zicije. 

V zemlji zakoreninjena vegetacijska gnlota mahovja, tariv, grmo,vj.a. ID drevja 
si l15Jtvarja r-a vlI1otežje na dobljenIih pozidjah, rijeTI ,potencial se razvHa od stopnje 
do stopil1j~ v geome.trični p(>stopici. Z lesno gmoto se zvišuje vegetacijskoaJ p'ro~ 
stomQrlna ter se rijuno . medsehorjno razmerje v etažah od tal do vrha menJa v 
'obratnem. sm1sJU: V 0.1 umen deblo.vine se povečuje ob tleh, ' vegeJtacijSlka p-ov;rši.na 
v krošnjah, ~.rhovih. . 

Oba dela zajema ~~iI1.&tverui~ samo spodnji del zanima ekSpJ0atato,rja, 
gornji pa 'v glavnem gojite1ja, kateremu so jasni pojn).i, kolriko koristi" prinaša 
človeku g,ozd ne glede na lesno gmoto. Z ekološkega, fiziol.Qškega in fitosooi,o
loškega vidika g1eda na s~oj.e delo ZIJlanstvenik, aJ..::sp;l,oatator gre , v g,o~-d z l"OČThlm 
orodjem inmehaniziraniIIl..i S!l"edsrtvi, gOljitelj mora nDlogo razmišljati, in to ne 
brez vzroka:' Icentralna Azija, sevel"1'Ul Afrika, centralna Avstralija' 'in ~alonc: 
tudi del Amerike mu nudi}o doQvolj gradiva za raz.JTIti;Šljanje, zakaj ' in kdaj so 
.rvatstale tu pušč'ave, kako jih 1;>-0 mogoče vs~.j zmanjšati, če že ne O:dpravl\ti. Račun 
vsak,e vojne plača gozd.,. 

Ker temelji medsebojn~ delovni odnos tyraJctiEnega taksatorja in zn11!n&tve
nika na širokem stičnem koompleksu morfologije, ·dendrometr;i.je ,jn ekologije, 
mora, tak$ator .]corakati p,red eksplo:a,ta!U)rjeD;l 'ln gojiteljem in sicer tak tak.saf:oo.r, 
ki ne hi samo inventarja lesne mase ugotavljal, temv,e;č bi si postavil pI'Ve..i1.stvencl 
nalogo, da ugotovi vegetacijski pmencial ter njegov specifičn.i lok,rulni in širši 
pomem, .p<> vsem t~ p~ šele inventar I-esne gmote. 

Gozdar bodi po .goz.d'U, včasih je hodil s puško. Danes ob sončnem dnevu 
ugotavlja, da se. krošnje drevja ne · stikajo v,eč tam, kjer je pripeka največj,a, 
k.eT 'sa je ekspl'oatator pr.hvoščil prevel&i 0dst01ek spodnjega dela gozpnega 
sestoja in je z njim pobral tudi potencial .njegove.ga ~a:v~otežja in regulatolfja 
zraOne vlage; v dežju ne p'roo1ca;j,o več padavine .skom rešeto krošenj in kapi
lamo sil:.o v zakladnico ' studenčruic, pot<;>kov in hA<:l'ro-e.nergetsklh ahmentatorjev, 
temveč plj-uskaj'O po str;mih golih ' tle\ <in derej:o po vedno ve.čj,i'h gl,ob-ačlllh v . 
DOlinO, kjecr." si uirajo pot izven rečnih breg9'v, če je ' treba. 

KoordinAcijska m'reža, ki l?i jo po}.ožili na. podJ.'ločje p08ameznih okrajev 
in ki bi po njej ug~avljaLi prioriteto taksacije vege,tacijske Pl'ostorlline ·pred 
inventa.rizacsijo les.n'e malSe, bi nam pokazala hrezdv-omno .in absoJuno potreb-o; 
da pustimo ·pra.vi mode,t1.1Ii taksaciji prveng.tvo p1"'ed ekSlplo~.tacijoQ, takoj za zna
nostJo. 

log, Franjo Mu 'n i h 
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KNJIŽEVNOS~ 

STROKOVNA IN ZKAJ\T.6TVENA DELA GOZDARSKEGA INSTI'J,'UTA 
SLOVENIJE, ŠTEV. 2 

Dr. Maks Wraber: Gojellje gozdov v luči genetike, Ljubljana 1950 
Delo obrovnav;a biolo$ko prohlematiko gozdnega semenarstva in jc raz

deljeno na pog.\avja: I. -Biblogija - teorerti .čna :itn praktična pocl1aga gozdarstva, 
Il. Kako zviša.m.o goz:dno proizvodnjo, III. Se.menal-stvD - prva ,skrb napred.nega 
gozdarstva, [V. Problc·ini' dednosti in i1Jih pomen za gozdarstvo, V. Kla isični nauk 
genetike ~n Mičurinova šola, VI. Uporaba genet:.-i:e v sem~narstvu, VIl Kri-tenji 
za -izločanje semerl:a.J"Skih sestojev. Razpravi de pril,ožena karta. gozdnih seme-
naTskih okolišev Slovenije v merilu 1:600.000. -' 

Obilo suovj je zajeto v tem delu tn nemogoče -j~ p.ri}s:azati jo na kratko. 
Ra~rava je dostop.na, z·ahtevllt pa plJ."ecej študija za.r1'idi hO.~dte :>ilCl:\'i, kj bo 
JDll1.oRim p'recej nova. 

Za umetno ob,n·ovo gozdov, tako s' setvijo ka.k:or s saditvijo potrebujemo 
vElike ·količine gozdnega semena, pri č(11)e-r je izredno važna njego,va kakovost, 
s kate-TO se p·rena.šajo dedne las.tnosti go.zdnega drevja na mla'di rod. Pri t~m 
sta odločilnega p--qmena rastišče in kakovost samega sestoja . 

. Da bi v bodoče preprečil bre,zglavo uporabo. gozdnega. semenja, je Gozdar
ski instHut Slo·venije sporazumno z m-inis·trstvom za gozdarstvo razdelil po
dročje S,lo-venije na sedem semenarskih okol:šev: 1. Triglavski,' 2. K amniško
Sf!.,vinjski, 3. Pohorsko-Kozjaški, 4. Podr,a.vsko-P.omurski, 5. Posavsko-polenjsk.i, 
6. p.ostojnsko-Koč:e-vski i,n 7. Kraški seJffiena.r:ski okoliŠ. S tem je že dano po-reklo. 
semena in obenem možno-st ko-ntr;ole, da se seme istih drevesnih vrst, toda 
nrzl-j.čnih po-dror.iJ, ne bi zamenjavnl0. N. pr. smreko. Pokljuke, "Pohod·a in ' Ko
(~e,y;&kegil. Krasa .predstavlja trt pov;sem r,),zlične pr·oven.i cm ce, kot proizvod 
dolgega razvoja. 'J)a ra.z]ičnih tleh in v razl:čnih podnebnih rl;lzmerah. Enako je 
tudi z bukvijo in ostahmi drevesni mi vrstami. Ta ra?-del~.tev na semenarske 
oko}iše p·a je le splošna. saj ti' okoliši ne morejo biti p'ilpO.\~.o·mu eno;1Ini, p'o-seb.no 
Posavsk-o~Dolenj'Ski, ki je se.stavljen iz precej ra~i-čnih pod.ročij. Poleg tega je 
potrebno še p'Osebn:o izločanje semenarskih ses,t-ojev, pri če-mer je treba poleg 
kakJovosti samega se&toj.!l upoš.teva.ti tudi tahi tip, nadmorsko viši'no, nebesno 
leg;o itd. 

Najbolj sta zagotovljena pOIreklo ID izbor semena·, če vsak logur po mo·žnosti 
nabere na svojem jYOIdročju seme izbranjh sememjakov. Edi,no pravilno je,- -da 
se seme iglavcev trosi doma, čeprav na pl'iJn~,hven načLn, čez zimo v top-li sohi 
s pomocjo enoot-avnega bobna, kakor so to nek~teri log,arj; in gozdarji tudi 
doslej že de\aJi. Nrupačno je ,pošilJati sto~že v semen am O in od tam zahtevati 
izt[loseno seme za. Lastno 'porabo, ker .ie zelo vebka verjetnost, da. se seme v 
semenami -p-omeša, .posebno ko gre za male količine. 

Ko homo .razpravo Dr. M. Wrabra preeitali, bomo uvideli, kako })rB1V 

imajo ·oni go.zdarji, ki gojljo SNoje l·okalne dreves:nice, in kako napak ravI1Jsljo. I 

.oni, .ki sadike naročajo kdo \'·e .odk,a:d iz d~evesnic iz popolnoma drugih višLnskih 
leg in ,ka,terih poreklo ·semena ni ugoto.vlje-no. 

Z-gr,ozili. g~ bomo ob pomisli, ka.~o lahkomiselno smo včasih ilskali seme 
in' kako smo v pomanJkanju sadik sadili vsevprek, s·amo da nekaj pQ.sadimo. č~ , 
ni bilo sadik črnega bora na Krasti, smo ga naročili iz lj'ubljanske k-odine! Če 

. . ~ 
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je primanjkovalo rdečega ·bora za Prekmurje ali Dra.vslw polje, smo ' nudili 
črni bO'r od koder koli! VodJa drevesnice je poslal delavke nabira.t hrastov 
želod in nato za 100.000 hrastovih sadi.k ni vedel, ah so to dobtove ali pa gr.adll1:ove 
sadike! Pa ,so mcd dobom in gradnom v vsa-kern oziru ogromne razlike, posebno 
·v pogledu zahtev na rastišče, saj ima že ~m dob nekaj raz1ičkov. 

Upati je. da ho vVrabcrjeva razprava veJ,iko p'r1po.mogla, da či'l~p'reje 
na:p.ravimo tem1}- konec. -V tem smis-l·u je tudi njena veJ.ika pr;a:ktična vred11<ost. 
Razp-rava clr. vVrabra ni le znanstven prispev-ek k pravilnemu i-,?vajanju ~e

menarske sluŽ'be temveč tudi praktičel1 pr.ipomoč.ek in ohye:z.no naV'odilo za 
·oper,ativno gozd·arstvo. 

'VI. Bel t Tam. 

VPRAšANJE IZBIRE DREVESNIH VRST 
'" 

~vicarS'ka gozdarska revcija SchweiZerische Zeitschrift fiir Forstwe,<;en prinaša' 
v številki 9/1950 zan~mive razprave treh piscev, ki obravnavajo vp.rašanje izbire. 
drevesni.h vrs<t s tr~h različn:ih s·t-aJiŠč. Zudevn,i članki 'SO: L 1. Keller. ») \Virtschaft
liche Gesichtspunkte z~r HoJzartenwahl4:, 2. F. Richa.rd, ~ Boden,kundliche Be
memkunge!ll zur Holzartenwahl«, 3. H. Lamprccht, »vValdbauliche Gesichtsrpunkt~ 
zur Holza.rtenwahk ' 

Glede IlliiltO'. da je vprašanje zelo važno ne s.amo Zdi Švico in ostale ddave 
srednje Evrope, temveč tudi za SIQvenijo, t. j, I?ovs~d, kjerr so s pro-tipnj'Tod,l1;im 
goje-nj-em p,okva.rUi gozdna tla jn sestoje, objavljamo vsebino članko-v brez po
sebnega komentarja. Clanki se ll~'\,našajo 'na .svico, veljajo pa v marsičem tudi 
za naše razmere. 

1. G03poda.rski vidiki 

Avtor vprasuJe, kako bo potreba po iglavdh oziroma list~vcih, ·vzeto Z:l 

Švico kot celoto, v bo'dočnosti vplivala na izbirr.o teh dveh skupj.n. drev,esnih VI'S,t. 

V razdobju 1925-1948 je bilo razmerje me,d ig1a.vci in li8tavci v celokup-ni po
trošnji lesa ln dlV -72% proti 28%. P,ri teh.ničnem' lesu je znaša1·0 razmerje 87% 

" pro·ti ,13% prli kurivu pa 54% prooti 46%. Četrtino celokupne pOItrošnje tehnične'ga 

lesa· Sv.ica UVi1tla, -bn ·Slicer v ,razmerju iglavoi : J.istavci 2: 1-. Ta.k9 g-Iedccent 
kakor tudi.' upora:bnost.i ,za. .gradnje, oplate, celuloz.o, lahke in jzolaci iske plošče, 
je po iglaxcih večj.e povpraše:,vanje kak·or po \i.stavcih, ki jih upoNlibljajo v ·ob-ni, 
za iQ;.delavo pohišt;va. vezane plošče, vžigalice ~1Jl prage. Avto'r misli, da se tI) 

razmerje v pntr,ošnji med igIavei in hsta,vci tudi v bO'doče ne bo znatno s:pr.e
menilo. V reku 24 let je ,delež listavcev v celokupni potros·nJi tehničnega lesa 
padeil od ,prejšnjih 15% na 13 %. Sice,r p-;l' bi mogla ŠYica 120.000 .m~ . laJJ.lskega 
uvoza tehničnega lesa Hstavcev (hras.t, bukov, b.reza, lipa, jav'or, jesen. brest, 
gaber) dohiti :iJz !astne proizvodnje. če bi gojiJa več listavcev na us,treznih rasti
šči-h. To pil. ne bi me'n)alo . razmerja V p:O.tlTlOŠllji lesa med iglavoi in listavci. 
Avtor tudi vhodoče prip.lsuje vodilno vl.ogo iglavcem (s.mrcki, jelk, mecesllt\ 
in boru). l\'led listavci ima dohre .izg\ede les za lušeel1 je (llr~st, bukev), ra~en 
tega pa jesen, jU\;Q.r, breza" li'pa, ·topoL Lipa. in top,oJ bosta lahko prva, zamenja-la 
smreko in jelko pori izdelavi celuloze, s-1e.pih·Jum.irjev itd. Avtolr misli, da b(; 
v p.rimeru pomanjkanja mehki les prej "'zamenjala kaka dr~a surov~na kak~r 
trdi les. Vsekako·r 'pa je treba gledati, da ho· kako.vost lesa vseh dreve&nih vrst 
čim boljša, ne glede na to, al,i gre le.s v tehnično ali v ,kemični predelavo. 
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2. Ped oIa·š.k l o z i ol" i 

Avti)r ohravl1ava. m0ds~bojni odnos med tIwni in veget-acijo v šY'icarskem 
·sredogo['ju. P.od Vlplivom zmerno vlažnega podnebja' so to taJw imenovana rjava' 
tLa~ , na plodJ.agi ledeniških . moren, ra:zndh peščenj akov L'l grušča. N onnalno raz
vita rj·ava. tla tega podr.očja 50' n.ajhogatejša faSltIi.šča pri:rodnih gozdnih sk~nosti 
gl"la:dnta., gabTa, češnje, bu:k.ve, gorskega Javarja, gorskega,. bresta, dcloma tudi črne , 
jdše. Tla vsebujejo dovolj gline in s.prst,eni:ne, .imaj-o nevtralno r~kcij.o in so · 
bl01oško' zeLo aktiVlna. Oig,ti g!l"acino'Vi in čisti bUlk.o:vi ses1:ojl degra:cii.rajo (poslab
šajlo) t1ai za.ra,di počasnega ra.z:kl'ajanj·a listja, Na tleh, kjer StO prej rasli 1i5ta.VCi, 
smreka odLično uspeva, toda degradi.ra .tla. Zaroo smejo birtli. smreke ' v yečjj sta
root1 le posa'inezno p'rime$ane listavcem. Kjer' taka tla vsebujejo več gline, tam 
smreka t.r'pi naJ rdeči gnilobi. Zakisana ~i.zpr-aJ\a) .tla pa so izpostavljena še mo~-

. Eejšemu u"ZipirMlju, če pri,de do pojave }\.:islega humusa, leti je posledica čistih 

sestojev gradna', bukve aH bOlra.~.li pa tudi posledica Isečenj na goJo. Pr·i Z8Jkisanih 
rjaIVih tleh se pojavlja.. \Spodnja ne,preplIS'tna plast. Zato so taka tla bolj- pil,tka. 
To so rastišča g.r'a.dn.a in breze. Taka tla niso za smre,ko. Kj.e-r je neptrepustna 
plast v večji globini, 60--:-70 cm globoko, uspevata v zmesi z listalVci tUldi bOT in 
mecesen. Najbolj zakisana rj,a:va tla močno in nenehno kolehajo med veliko 
iZ-SuŠ1Ltvijo in veliko'· vlago-, ker je ,nepr.epus..tllla. · plast blizu pOVl"šine. Hrast ter 
siva in črna jeJša lahkOo dajo takJm tlem ·s svojimi globokimi kore1]iruL~i biološko' 
globiJno. Go·zdar mora pre?rečiti naKialjnj,o degradac:ijto (p-os1abšanj~ tal ter zato 
skrbeti, da se liStje hitro razkraja .in da ne ·deia kisleg'a humusa. V ta namen 
je dobro apnenje in "n:.ašanj.e gospodarsko manjvrednih vrst, ki P..<II imajo glo
boke korenitn.e in katerih listje se hitro razkraja (gaber; kranjska krhlika) , Ved.elti 
pa je treba, da slab.a' rast ,dre'ves 'lliv~dn.o posledica slabe ne-ge sestoja, temveč 
je la.hko tudi posleqic..1.. prirodno slabega rastišča za dotično domačo vrsto. Tudi 
tukaj ra:stlilIlSkc , ·združbe kažejo ·vsalw značilnejšo spremembo v tleh, 

3. G .o. z cl.n o g·o j i tv eni raz log i 

Gospodarske raz,loge glede izbire dre.vesn'ih Vl\St je tI'~ba le v to1iJ<.o up-o:
števat.j, v k<?'likor ne na:sprotuj~'Jo ra,stiščIllitffi pogojem in bi,o-loškemu ravnotežju 
g,ozdta .. Če bi p·ostavili gojenje go.zdo-v na strog-o biol,oško podl-ago, tedaj bi in,ten
zivnoo gojeni švicarski gozdoVi v hodoče lahko da1j, 5 milijonov mS lesa p-ririlst.ht" 
od tega 2 milijoofifl: m 3 ' iglavcev. Talvo bi .tudi v bodoče pwizvo'dnja iglavc~v 
ost.a.la is-ta kakor druncLanes, medtem pa bi z.natno na'rasla proizvodnja listavcev. 
Glede na večje p,ovpraševrunje po iglavcih lahko o<htopimo od načela &trogo 
priT·odnega go,zda, ~oda le v tolljko, da se pri tem nt pokv.a:ri bi,ološko r.a.V'Jlotežje 
gozda. Zaradi tega mo,rajo do·mače vrst·e, ki ustreaaj,o rastišču. postati. ,tep1elj 
gojenja gozdolv. V območju 1!istnatih go.zdov lahko goj,imo iglavee . kot primes,' 
brez škode za trajnost p.ri ras tka , na ustreznih, ra,stiščih pa tudi hitro ·rastoče 

listavee (lipo, tre.pethko, topol). ki lahko za do\oče~e na'mene zamenjajo ·jg1atVce. 
Vselej je holje upoštevati bioJoška načela ,in doseči trajno' največji ' ·jn najbolj 
kakovostni prirastek, kakoT p-a pri1a,goditi se izključno :.p'0!vpu-a~evanju (konjunk
turi) te'! tako zIPanjšati možnost · p.ro-izvodnje. 

VI. Bel tra ID 
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' DRUŠ1'VE~NE VESTI 

o ORGANIZACIJI DRUšTVA INžENIRJEV IN TEHNIKCV 
GOZDARSTVA IN LESNE INDUSTRIJE 

Vse področje Sloven,ije je razde1jeno na deset sekcij, -ki obsegajo določeno 
podiročje in v:ključujej:o vse strokovnjake gowar&tva in lesne industI.'1'i.je. Za , 
~ako področje so določeni poverjen:iki društva, dokler· si s~Kcije same ne iz~ 
"VoLiJo s-Voojih pre ds.t avni:kov. Bodl1očj.a so sledeča: 

1. Go ,r i 'š k o pod ro .č je vklJučuje strokorvnjake GG· Tolmin, LIP-a Aj
dovščina, T ,o.viHne pohištv.a. Nova Gorica, OLO- ToIl'TIin, Idrija, GOlrica, Sežana 
in Gozd~rsko ~o10 v Kl"'ombergu. Za poverjenika je imenovan ing. Mazi. Stanko, 

' direktor šole v Krombergu. . 
2. P o st G j'n s k o po ,dr o č je, v kwterega ~o vključeni LIP Cerknica, 

LIP. ' IHl"SIka Bistrica, LIP P<osto jna, GG p.osrtojna, T ,ovarna lesovi,ns19ih plošč v 
Ili!I'ski'Bistrici ter OLO Posto,j 'l)'a in JUrska Bistrica. Za pove'rjen.ika je imeri·ova.n 
Kolar Maks, p<>močn.i~ direkt.orja LIP-a. Postojna. 

3. G 'o ren j s k o po d,1I' O. Č je, kjer so V1kJjUČe:ni LIP Bled, LIP Kranj , 
\ . ' 

GG Bled, GG Kranj, Tova;ooa leSJne emhalaže v Vintgarju, Tovam·a pohištva v 
Tržiču ter OLO RacLoiVljica, Jesem.i.ce in Kranj. Za poverjerW.ka je- im~:1'D'van 

Ke)jh Miloš, d.i'l"ektor GG Kranj. 
4." S avi n rs k o p OQ cl r o čj e vključuje LIP' Celje, LIP Nazarje, LIP Ko- . 

nj-icc, GG Cedje, To~-arno galanterije v 'Rimskih Toplicah, Tovarno podp~nikov 
Radeče in T>ovamo finega papirja Radeče-t~ OLO .Celje, Šoštanj l(Il. Poljčan('. 

Za poverjOOika je imenovan Malavašič Franc, dilrektor GG Celje. 
5. Mar ibo r s k o pod roč j e obsega čhunstvo iz n8&~njih podjetij: 

LIP Mariborr, GG' Ma.ribo[", GG .Murska Sobota, Tovarna· Pohištva v Mariboru, 
Tova.rrul. ta.n.IDa v Maj~perku ter OLO M.aribor, Mw-ska Sobot-aJ, Gornja Radgona, 
Ljutomer ,jn Dol-nja Lendava. Poverjenik iimeri.,ova:ne.ga področja je Lalcožič 
Sreč:k!o, direktor GQ Maribor. . 

6. S 1 ,o ven j gra j s 'k o P 9 d r oč je vključuje LIP Dr.avogI"-'!-d, LIP Slovooj
gradec, 'GG Slo:venjgradec, OL'O 'Slovoojgradec ter To~~o meril v Slove.nj
grnLdcu. Poverjenik.- za omt?I1je.no podrOČje je P{)itočnik Martin, direktor GG Slo-
venjgradec. "-

7. Br e ž i š k or op o cl 'r oč je vključuje LIP Brežice, .G~ Brežice, Tovarne 
tarUlIl.a v Sevnici,' Ko:pirtarno v Sevnici, rova;l'lno celuloze . v Krškem te'!' OLO 
Krško., Poverj"enik za ~menova.no pod-~očje je -ing. Senič-aa::. nameščenec LIP-a 
Brež~.ce. 

8. N ,o v ·o fi e š k o 1> od roč je · vključuje LIP Novlo mesto, GG Nuvo 
mesto, To,Yarno ig,ra.č NoVoo mest-o ter OLO Člmome1j. Treh-nje in Novo mc&to . .
PoveTjeru.k za ome,njoll,o področje . je Čllrman ValCJf;tin, nameščenec GG Novo 
mest-o. 

9. K oče v s k o - r·i b n .i š k o p o cl r:o č je vklju"čuje LIP Koče~je, LIP 
Rib'lli.ca,~GG Kočevje ter OLO Kočevje. Po.vetjeruk za ime-nova.no 'področje j~ 
iug. Franjo Vi mik, direktor GG Kočevje. 

10. Lj u b ,1 jan li k o pod roč ' j e vključuje poleg članstva' iz republiški. h 
• us>ta.n.ov, . podjetij jn di,a"ekcij v Ljubljan.i še člaJ1rstvo naslednjjh podjetij: 'To
varna upognjenega pQ.h~štva D upoli ca , Tova·ma glashH Mengeš, Državile 'seme
D3Tne Mengeš, Tovarme( celuloze in- pr.l!pi.rja v Vev~ah, Goričanah in Medv-odah 
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tel' strokovnjake iz OLO Ljubljana-okolica, Grosuplje, Kamn'ik in Trbovlje. 
Članstvo naznačenega p'Odročja je neposredno vezano na društveni odbor. 

'Dosedanji p ,overjenik je le -začasen, dokler si sekcij'J ' po izvršerli orgam
z!1ciji ne izvoJi svojega pl'edsrl:8.vnika izmed rednega članstva sokcije. Predsednik 
$ek~ije ie O'dgovo(['en za uspeh dela skupno s člunstvom ter za izvrŠ:i-tev .na,log, 
ki so p.oločoo,e z namenom , dnzštva. Poleg precistu,v,i1iku. se v s:ekciji ime:nujc 
t~di blagajnik, k1 skrb,i za plačevanje člana:rine .. Da ho organi:ll:lcija dela, na te.
renu še popolnejša, je predvtideno, da se pu podjetj,ih imenujejo odnosn:o izvolijo 
vodje grt.Lp v oSI1Joynih enotah sek~ije Cv p'osameznen~ ,Podjetju) . Vodja '::'lanske 
gmpe v podjetju je odg.oV{).TC.lY za svoje delo p'redseoniku sekcije ter skrbi za 
po.vezavo s sekcijo jn za pravo'časno plačevanje člana.rine, kah)lr tudi na~očnine 
naših str,okovnih glasd. / -

Ker je nujno, da čimprej za.č.nemo na terenu z org'a/l1.i?;,~cijo sek0ij, v kolikor 
še ne obstojajo, daj.emo poverje1l!ikom in člans.tvu naslednja navodila : 

1. Na ,0sil1JOyi že - prejetih spiskov člfLnstvC\. je po;trebllO č'i~prej- ugoto-v~ti 
dejansko stanje članstva. . 

2. V posameznih podjetjih pod:r,o-čja naj se post:'l.Yijo zuč8..:,mi voditelji , ki so 
dol.ina vključeva.ti v člans~y.(') čim večje' število t'ovarišev. Pr: j;lvnice za sprej-em 
,. d1'ušh'o so po.verjeniki že prejeli. 

3. Za načrtno deJo v seciji naj se sestavi letni program sekcije, ki naj v~c
bl!.je poleg predavanja tudi pre,dl-oge za. ekskurzije ter pr.o·gram udejstv,Qvanja, 
ter p:ovezave z o!f'ga."li državne uprave in 'podjetij. V p.rogramu naj -bi bilc 
točno označene teme ter predtog,i glede predaya,te1jev. V kolikor p,reciavate\jc'l 
ne ' boste utegn1i1i p:redvideti za vse teme, jih bo oskrb~1 društveni ,odbor, 

4. Ko ho program sestavljen in ho vse pri.prav\jen:o za organiz,acjj-o sekcije ' 
na terenu, -naj se skliče ses,tanek sekcije. pri kjJterem J1·a.j se ·opr3Jvij.o volitve 
pre;dsecJr\·ika sekc:j~ kakor tudi ' predstavnikov v posameznih p0djetj.ih. Na se
~tanku naj se preuči delovni program' in po mož-n08ti prired<i knljšc predavan jc , 

Datum sestanka je treba pravočasno ' ja.viti društvenen1U odhOTU,· da pošlje svo
jega zast,opn-ika in' če je potrebn,o tu,di preday&tclja. V primeru. da, s~kciJa 
zahteva predavatelj~, je na~-esti temo, O ka,te'1"i nad se na sesta1lku predava. 

5, Do sestanka naj se p,o možnosti zbere tudi članarina za društvo" ki znaša. 
letno 120 din. Ostale podrohnosti bo 'ra,zlož,il pred~tavn :'k odbora, ki bo na zboru 
sekcije pris-oten. . 

Izvedimo čim- b-oljšo, organizacijo članstva, da bomo tako r dvognili 'ugled 
naše stwke' in d'ostojno uvetljavili interese strokovnjakov v razvoiu go'Zd!'I'Cg,l in 

lesnega gosop,odarstv~. 

Tajnik društva: 

1 n g. Miloš S 1 o -v nik 
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o ZEL}l~NI DUGL.A,ZIJJ 
Inž. Jože Mik lav žič (Ljuhljana) 

Gozdarski iUSltitut SlQovCJ1~.je je bil leta 1949. zadolžen, da preuči 
vpr:aIŠanje: »Gojenje domačih in tujih hitro rastočih drevesnih vrstI!:. 
Ugotoviti je treba, ka,tere drevesne vrste, ki uspevajo pri na~, da.jo 
največji gromadni prirastek in v kakšnj}1 pogojih . 

Spo,ra.zumno z gozdarskim institutom Hrvatske je bih uMoga 
takole razdeljeJHli: Gozdarski institu.t Slovenije se ·omeji na i'azisko
vanje tujih ig1avcev, gozda.rski institut Hrvatske pa preučuje tuje 
list.a.vee. Pozneje je bilo sklenjen-o, da se naš illstHut posveti pre
učevanju sledečih tujih .drevesnih vrst (ekSat) igbvcev:' duglazije, 
gladlk:ega bora, japonskeg,i\, macesna (L.a,rix: leptolepis), cipresov~3 

(ChamaecYparis La,vsonia.na) in s~:tke (Pice~ sitkaensis). 
Najprej je začel i'nstitut preučeyati zeleno dug\azij.o,' na k.aitero 

celo zakon o petletnem planu postavlja pouda.rek v 15. členu, ki se 
glasi: l)Me,d iglavci je v večji meri gojiti macesen in v me§runih 
sestojih . d,uglazij-o<i:. 

V zvezi s to na·logo je potreb'llo odgo-v.ori ti n,-a sledeča vpPaša..Ilja: 
KakŠine skušnje i,m-ajo v raznih dIia.vah srednje Evrope, kjer se že 
nad pol stoletja na veliko pečajo z gojenjem duglazije; do kakšnih 
sklepo·v so p,rlšli na podlagi teh sk~šenj; ' kakšne so naše, skušnj'e z 
n.1s.adi zelene dnglnzije, nsu'ovanimi dosedaj v Sloveni'ji ter do kakšnih 
sklepov smo ,prišli in kakšna naj bi bila navodila glede :nadalj'njega 
gojenja zelene dugValZ1iJe p'ri nas, 

Ta članek je sk.rajšan odgovo,r 'na prvi dve vprašanj.i. Po za
k,ljučku sv;ojih' ' preučevanj naših lIlasadov zelene dugla.,zije, ki so v 
teku, bo Gozdarski institut Slovenije odgovoril tudi na zadnji dve,: 
vprošanji v zvezi, s to nalogo. 

Uredništvo 

A. DUGLAZIJA V SVOJI DOMOVINI 

1. Raz š i rje n o s t 
,\ 

Dugla!zija' (Pseud:ots.uga Douglasu Carr., Pseudotsu.ga taxifolia Britt.) 
je razŠirjena v zaJhodnem delu Sev. Amerike med 34. in 52. stopinjo severne 
,širim.e. Obsega -ogromno področje od Aljaske do južnega dela Kalifornije 
in od obale Pacifika preko, ObalnegA. gorovja do vzllodnih pohočij Skal
natega pogorja (od l]l .. orske obale do 2000 m nad morjem), Tvori čiste ·in 
meš;a!Ile sestoje ter doseže ogromne dimenzije (75-90 mvišine, 1.80-3.60 ro 
prs-nega premera). 
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· 2. K 1 i ni ain ras e 

J.3$l1o" je, da so se mO!Z'ale n.a. tem ogromnem prostoru razviti razne 
klimatske rase dJu.glazije. Te rase se razlikujejo med seboj po toku in tra
~ju pmaščan.j;a. (v debeli:no in višino.), po svoji vzrasti, po debelini sJrorje. 
po vej:natosti, t po trajanju vegetacijske dobe, po občutljivosti za sušo, mraz. 
fitopato,loške vplive itd. 

Že H. Mayr je na kraju samem po morfološldh znakih opisal dv~ k1i
'matski rasi duglazije kot vrsti, in sicer: zeleno (Pseudotsuga D. var. viridis) 
in modrro (Pseudotsuga D. var. glauca). V njenem najbolj severnem pod- ' 
ročju raste še siva duglazija kot vari.eteta (-var. caesia). . 

Dandanes imamo vse tri oblike duglazij-el zeleno, modro tn.,sivo·, za 
rastiščne oziroma klimatske rase vrste PSeUdotsuga Douglasu. Razen teh 
treh klimatičnih. ras poznamo· še večje število mikroklimatsk.ih form (obtik) ~ 
od katerih pisci opisujejo 21 kot pogoj-enih po precej različnih klimaiti,čnih 

razmerah rastišča. 
Zel ena d u gIa z i j a je razširjena ob Pacifiški obali in v Obamem 

gorovju do preko 2000 ro nad morjem. V svojem .optimalnem območju :b:na 
tople zime, hJadna poletja' z dolgo dobo vegetacije :in pozne mrazove samo 
do a;prila. Padam je dosti, in sicer najVleČ jeSeni :i!l1 pozuni; .·dni s pada
vinami je obilo, toda ja~ost padavm je s1-aJba . . Dni s snežnimi pardavinami 
je mru-o in snema o"deja traja le malo časa, toda v goro:vju je Zll3Jtna.. 

Mod rad u g laz ij a je razširjema iJO Skalnat em gorovjU Colorada. 
do 2800 ro v;isoko v ~uhi kOll1tinentalni klimi z ve1ikimi ekstremi tempe
rature :in sega na jugu do ,Nove Mehike. J~ bolj kontin.entalnega značaja. 
Od zelene duglazije se Ii~likuje po manjši višini (ne .preko 45 ro), ožji), 
koničasrti krošnji) smolnatih pop kih , sin.jem poprhu iglic in po nazaj za.su-
kanih luskah na storm. - \ 

S iva d u\g 1 a z i j a je dom.a v gornji dolini reke Fraser (Britanska 
Kolumbija), je po vzrasti;.~':precej podobna zeleni dugls:zi"ji, roda mnogo bolj. 
poČ34i raste od· nj:e. V :p.jeni domovini je podnebje hladno. 

3. 11 por a ,b TI o s t d lJ, gIa z-i j i n.e gal ega 

Po J eanu Pourtetu daje duglazija % lesa igiavcev, ki jih poraJili letno 
Sev. Amerika.; njen les amajo za oo;j.boljšega vseh ameriških iglaveev sploh. ' 
Treba je pa poudariti, da gre tu ZQ. les zelo starih sestojev (okoli 300 let), 
ki je rastel v zelo' gostem sklepu prago'zdov in .Ici ga v gIOSpodarske.m gozdu 
ne bo mogoče več ob-noviti. 

Les 'je trd in suhega težko obdelujejo. Uporabljajo ga za prage, v 
grn.diteljstvu, za , telegrafske in telefonske drogove, opaže, parkete, v mi
zarstvu, za celulo.zo., papir itd. Beljava je skoraj bela ali r:umenkasto bela 
~n ne širša od 5 cm. Ornja.1.('a' je rdeča, rdečkasto-rjava aji rumern.kastJa. 

V primerjavi z jelko, smreko ali macesnom .ima duglazija jz oba1nega 
področja boljši les. 

Po svojem najtežjem lesu je najbližja macesnu, po SJvojem naj1ažjem 
pa najtežjem lesu slll1I'eke, je1:k.e in bora.. Po trajnosti Je njen les enako
vreden macesnovemu, glede nosilnosti ne zaostaja za smreko, jelko in 
borom. 
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40 Pri ras tek les nero ase .' 

Zaradi oriem.ta.cij!e prinašamo gromadrne krivulJe zelene duglazije iz 
Oregona PO petih bwtetnih ra:zredih: 
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B. DUGLAZIJA V EVROPI , 

1. Pomen ra.znih provenienc (ras) duglazije IV' evrop

skem gozdnem gospodar~tvu 

Posamezne makr9klimatske iD. mikroklim:atske dugla.zijine rase Se raz
likujejo med seboj ravno po onih lastnostih, ki so pIi. uvajanju tujk v 
naše domače_ gozdove osnovne važnosti. Te lastnosti slone torej na poreklu 
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semena, ki 'poleg ek'o.loških razmer namenilnega rastišča' o.dlo.ča o. uspehu 
ozir. neuspehu uvajanja duglazije v Evropo. 

Zato. se je od nekdaj posvečala velika skrb prav V"p!'l8lŠanju porekla 
(provenience) sem,ena, ki so. ga v Evro.'pi pri snov'a:nju duglazijinih nasadov 
uporabljali, in so o. tem izšla razna dela. 

V Nemčiji so. razisko.vali nasade duglazije 19 razliČillih porekel in ugo.w 
tovilli, da zel-ena duglazija z obalnega področja (za~o.dno. po,bočje Kaskl3rl
nega pogo:rja, Oregon) s svojim prirastkom, z odp.ornostj:o. proti parazi.to.m 
:in IQsta1~m poškodbam dalleč prekaša vse druge vrste dug1aJzije. 

Na Danskem je Oppennan napravll posku~ z 22, raznirn:i provenien-' 
cami dugJazije glede nj·fuove odpornosti. proti mrazu, boleznlm in glede 
priraščanja ter .p:nšel do. skl~pa, da je najboljše seme i,z Angl. KolUmbije. 

V Angliji so. na 'Podlagi priroerj:ailnega raziskovamja gozp.ov duglazije 
v Sev. Ameriki in škotS!ltih nasado.v ugotovili, da je seme zelene du,glazije 
iz Angl. Kolumbije jugo'vzhodno. od Van Co.uvera 7)3, Anglijo. najprimernejše. 

V baltiških držav·ah menilijo, da je za nj.ihove dežele najprimernejša 
zelena dug,lazij'a, iz hladnih področij zahodne Sev. Amerike. 

Seme zelene duglazije, izvirajoče iz nižjega o.balnega Po.dročja, ki je 
pod vplivo.m mo.rskih zračnih tokoN, najbo.'1j ustreza razmeram rastišč v 
Franciji. 

Zelena duglal:Zija provenienc WaShiing.to.n in Oregon peru tudi Sev. Kali
fornija' v Italiji najbolj ustreza rastišču domačega kostanja in bukve. to. 
je v področjih, ki v Italiji prihajajD v poštev za gojenje dugla.zije. 

Iz gornjega je r:azumljiva važnost po<rekla s'ernena ..za uspešno gojitev 
te tujke tudi v našiP gozdovih. ' 

Razni pisci trdijo.', da poleg pro.venience tudi tla vplivajo na k.a .. kovost 
debla, predvsem na vej.natost. U go.tovili so namreč, da ~ HovnaUh tleh, 
če.p,rav rodovitnih, dJUglazilj-a sicer hitreje raste, toda se slabše trebI. vej. 
Na siliJka.tno-ilo.vnatih, glo.hokih "in rahlih, bolj suhih tleh, pa ne pro.izvaja 
samo. velike lesne ma..c;e nego daje tudi ravna, pol,nolesna debla. 

Dalje so ugotovili, da' prihaja za Evropo v poštev samo varietet'.a 
viridis, medtem ko varieteti glauca in c:aesia nimata nobe~ega goZ(lno~ 
goopo.darSlkega pomena tako. glede rasti kako.r odpornosti proti paxazitom. 

\ . 

2. Ras ti š čne z a h teve z e lene du g Ila\ z i ~ e 

V klimatskem pogledu bi zahtevam zelene duglazij.e v Evropi najbolj 
ustrezalo sledeče 'področje' : južni del VeL Britanije, severna Francija, 
severO-zaho.dna N emči1a, Holandija il1 DaJl1ska. 

Podo.hni klim!8Jtski Ipogoji so tudi v Sr edn ji Ev.r op i (v območju 
naravne razširjenosti j. elk e). V sevet'ni kOiI1tinentalni klim:i ne uspeva. 

Po dosedanjih skušnjah, ki jih imamc z duglazijo v Evro.pi, bi mogli 
trditi, da je kUma llkllJ:-avne razišrjenosti bukve in jelke najbolj primerna 
za njeno. gojenJe. Zlasti v podm:čjih, kjer prihaja: do izr.aza obmo.rska 
k.LiJ:na, je rast duglazi.je in produkcija lesne mase zelo bujna. Toda, zaniw 
mivo j'e, da v mnogih področjih Evrope z izrazito. ko.ntineI))tailino klimo 
zelena duglazija ne uspeva slabše kakor v zahodnem· .in severozahodnem 
področju z izrazito ohrno·rsko ldUno. To. potrjuje priffierjava raziskovalnih 
poskusov v Ang:Uji in v švici. 
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Zelena duglazija je v svoji domovini le prav malo zahtevna glede tal. 
Prenaš~ enako suha, apnenčasta tla Skalnatega gorovja kakor globoka:, 
rahla, sveia tla rečmih dolin. To svojo skromnost (plastičnost) je .onran.ila 
tudi v Evropi in se tu prilagodi skoraj vsem vrstam tal razen pustim, 
peščenin.l, k-om!paktnim (zbitim, goStim, težkim) ilovnatim in pretirano 
vlažnim ali močvirnim tlom. Na ko,mpaiktnih ilo:vnatih tleh! ki vodo' zelo 
zadzržujejo, se pri močnih pripekah . ali ob suši pogosto začne sušiti vrh 
ali pa vse drevo. 

Razširjenost zelene du
gl~ije v ~cv. Ameriki 

V Srednji in ·Zahodni Evr9Pi raste zel~a duglazija bujno 'in proizvaja 
veliko leSlIlO maso c~io na sITomašnih -kislih, z vresjem poraslih tleh, kjer 
niti jelka niti smroka ne uspevata in raste le še . rdeči bo!!'. To'- nam 'izpri
čuj.ejo u~eli nasadi zelene ·duglazije na· silikatnih, lcislih tleh bo·rovega 
tipa v Belgiji, Holandiji, Franciji in Angliji. . 

Najbolje uspeva lI1a rahlih, svežih, globokih tleh. Težka, neprepustna 
ilovnata tla ji ne ustrezajo. čep-rav so globoka. Na takih tleh, čeprav bo
gatih hranilI, zelena duglazija ne m()-re raz~iti svoje srčne korenine, marveč 
se ji korenine razvijajo le v površinskem sloju; zato- hira in zaradi slabe 
zako·reninjenosti ni od-poma proti vetru. 
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Še vedno pa ni ~ognamo aili se duglazija la~o prilagodi apnenča.stim 
tlqm. Večina avtorjev trdi, da ne pren.a.ša apnenca. Uspešno 'so jo sadili 
v Normandiji na apn<mčasto-ilovnatih tleh. Zato nekateri pisci trdijo, da 
uspeva tudi rUaJ apnencu. Toda ker manjkajp še podatki o tatkih tleh (saj 
so često tla na apnenčasti podlagi brez apnenca) , te trditv~ še niso do-
kazane. " 

;Po zahtevnosti glede svetlobe je ·,dugla.zija neikalko v sredini m.~ s.vet
lohnirt:rIi in senčnimi 'vrstami. Dengler jo postavlja v isto vrsto s smreko. 
Važn.o je dejstvo, da prenese tem In;L\nj sence, čim bolj strmo pada noo.jo, 
t. j. prenaJŠa oibsenčenje s strani, ne pa z vrha. Tej lastnosti je treba pri
laglOditi gojenje zelene duglazije. Prijajo ji najbolj severna Ln severno
zahodrui. pobočja zaradi večje talne in zračne vlage. 

I .. 

3. Zna čil nel ast n o s ti zel ene d u gIa z ijo e 

Dugla:zija razvija svoj koreninski sistem v globokih tleh talko, da: s 
srčlro korenino prodixa v globino Ln se krepko zakoreDini, v plitvili ali pa 
fiziološko plitvih tleh pa ne ra.zvtid.a glavn-e korenine, ampak svoje korenine 
preloži v površinski sloj kakor smreka, kar una seveda· za posledico slabo 
zasidram.je v zemlji. 

Ena slabih lastnosti zelene dugI azije je, to poudarjajo ,(si 3.vtorji, 
da se zeJ.o sJaho in. počasi prirodno trebi tudi odmrlih,. suhih veJ, kar 
sev.~ slabo vpliva na gladkost in čistost debla ter na kakovost lesa (za
radi 5ulti,h, nevra.sli,h, pozn·eje izpadajoč.ih ·grč). Čeprav. se da na prirodno 
trebljenje vej do neke m~je vplivati z načinom osnovanja sestaja, kakor 
tudi p02Il1eje s primerrumi gojtveno-tehničnimi ukrepi, se zdi, da je 00-
lo.čujo·če :po,leg rastišča tudi pOdedovano (torej rasno) nagnj.enje k večji 
aji manjši vejnatoS!ti. 

Sploh je treba čistost debl:al pri vsaJki, posebno pa hitro rastoči tujki, 
presod·ati zelo relativno. Pregosto vejevje ovira normalno rast, .raZvoj in 
priraščanje n.asada, zlasti v njegovi rani mladosti in v dobi letvenilk:ai. 
Pavari pravi, da imajo nekatere fonne obalne zelene duglazije debelejše 
veje, da so bolj vejnate in se. tudi v gostem sklop.u teže trebijo kakor njene 
fo~e z bo1j S8Vern:ega področja. Med temi .formami najdemo nekatere, 
ki enako hitro mstejo kakor one bolj južne provenience. Barbey treti, da 
se dugiazi.ja, pr.imeša!na smrelti, mnogo laže trebi k3.kor v čistem sestoju. 

Če prerahlja.mo sklep, zelena duglazija zelo naglo reagira. na večjo 
količino svetlobe s krapkiro prira.ščanjem. Ta: ugotoiVitev naj usmerja teh- ' 
niko gojenj-a (močna redčenja') . Potrebno je mlade in cxJraščajoče nasade 
zelene dug1azije trebiti vej, ka;r naj bo važna :naloga 'pri go.jenju te tujke, 

Zelena dugla2ija v visoko starost mo.čno prirašča v višino. 

4. O' d por.n o s t zel ene d u g 1·3J zi j e pro tir 81 s t -1 i n s kim i n 
. Ž i'v a.1 s k i In š k odI j ive emi n ~ ima m 

Do 'nedavnega je veljala duglazi:ja v Evropi za. OdJPOO'110 proti pa.rnr 
ziItom, ki napadajo domače iglavce. Toda istočasno s semenj.em zelene 
p,ug1azije so .iQ; njene dO!lli.ovirne prenesli v Evropo tudi njene ·posebne šikOd
ljivce. Dan~ jo ogroža ta v mnogih evropskih deželah glivici Rhabdocline 



Pseudotsugae - r'javiduglazij1n osiJp in Adelopus balsamicola (ali 
Ade1o:p:us Gaumailli) - črni duglazijin osip ter uš Chermes Cooley. 

RhaJbdoclina Pseudotsugae se lje pojavila 1. 1922. IlJal škotskem, leta 
1930. je bila že razširjena v južni Angliji, kjer je povzročala hude poškodbe 
na tamkajšnjih mladih nasadih duglazije. 

V Evropi se je pojaV!iiliru 1924. leta. V Severni N em.čiji je bila že 1. 1934. 
raa:širj'ena v velikem obsegU in se· je od tam širila proti jugu do švice. 
Napada. v prvj.. vrsti modro in sivo dug1azijo, medtem ko zelena.. tej bolezni 
ni podvržena. Glivica napada najrajši mlada drevesa, po,vzroča zastoj -v 
rasti, toda odpadtalIlje iglic je za drevo red1koikdaj smrtno. 

Toda 1. 1925. so opazili v Švici na duglaiiji napad nek~ druge glivice, 
ki pov·z;roča p.odob.ne poškodbe kakor Rhabdo cl in e, to je Adel~us balsa
miwla. Ta oo'lezen povzroča hiranje in odIniramje 'nasadov zelene ,duglazije 
na vsej švioa:rski visoki planoti. Bolezen, ki jo povzroča glivica Adelopus, 
imenujemo zato ker _se je poj-avila najprej v Švici, tudi švica!'Slkri duglazijin 
osip. Iz švice se je razširila ta bolezen v južno Nemčijo in je zlasti v WUrt
temberš'ki in Bava~ki povzročala veliko razdejanje v 10-30 let starih se
stojili med vsemi tremi varietetami. Na srečo je ostala bolezen v glavnem 
om~jen:a na južno Nem<Sijo. Jak-ost "napada se je v zadnjih letih polegla. 
Sestoji, ki so od leta 1938.-19«. hirali tako, da je kaJzaJ.o, da bodo docela 
odlmrli, so se v Zadnjih petih letih opomogli in obrasli .. Bolezen pojema .in 
so le še področja., ki imajo več kakor 600 mm letnih padavin, ·ogrožena. 
Vlažna pomlad tudi tu povečava možnost ep~dernije, a suha jo zm.anjšuje. 

Kot najbolj nevarnega škod.ljivca francoskih n~ov zelene duglazije 
imajo glivico Adelopus, zaradi kaJtere so bili tamkajšnji gozdarji zelo za
slrnbJ.jeni. Toda resno ne ogroža na/sadov, saj ne onih, ki So najbolje raz.. 
viti. Zai1a.di suše, ki je vladala v Franciji 3 leta zapored, bolezen pojema 
in je aktivna le še na hladnejših in bolj vlažnih ras.tiščih. 

Du·glazijina uš (Chermes Cooleyi, GilletteeLla Cooley,i), ki se je pojavila 
v Angliji in Holandiji, iii nevarna. .. . -

Lubadar dugla.ziji ne more do _ živega, menda zaradi debele s:korje m 
njene močne smolnatosti ali pa vsaj. mnogo manj kot f:t.mreki ali jelkL 

V mladosti duglazij o zelo rada guli srnjad, pozneje pa lupi skorjo 
jelenjad. Zaradi izredne regenenativne .sposobnosti pa prernščajo 'poškodbe 
tako dobro, da ostanejo po desetletjti. le še brazgotine, seveda če poškodbe 
niso bile prevelike. Poškodov~ne končne poganjke duglaz:ij.a hitro· nadomesti 
s stranskimi. 

Rdeča gn:illoba -(AgaricllS melleus) duglazije ne napada bolj ~or 
smreko. Zoper belo gm.dlobo (Polyporus annosus) je zelo odporna celo sredi 
okJuženih borom in smrekovih področij. 

V svoji mladosti je duglazija precej občutljiva za rane mrazove, ke:r;
njeni kasni pog,amjld. ne dozore· (olE~sene) pra.vočasn(). NiZke temperature 
:razmeroma dobro !prenaša in je celo temperature od -320 do --45° C po
zimi 1928/29 vzdržala brez škode. Za sušo ni občutljiya, a'ko ne r.aste .n~ 

' težk:i..h, zbiJt::i.h il()Vl13Jtih tleh_ . 
za dug1azijo je 2.mačilno, da ni pr~več čvrsto 'mkoreninjenlSJ in da cel'O 

v svoji domovini zaradi vetrov zelo Wpi. Zlasti se slabo zakor~: če je 
pregosto zarasla razvijajoč korenine le površinsko. Za večjo ali manjšo 
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:odpornost proti vetru je važna oblik3. korenin; ki zavisi od talIlih razmer. 
Za razliko od smreke, ki tvori vedno površinsko koreninje, ga duglazija 
razvija le v kompaktnih, ,plitvih in, neprepustnih tleh. 

V globokih, gTObo zrnatih tleh se koreru~le moČIlo in glob9-ko razra
. stejo in zelo dobro vsidrajo. Veter povzroča največ škode nasadom, ki so 
pregosti in rastejo rua težkih ilov:ootili tleh. 

s.neg škoduje duglaziji manj kakor ostalim iglavcem, ker ima zelo 
prožne in ž:ilave veje.-:+ 

5. Don ,o s se sJ:. oje v zel ene d trg 1 a zi j e 

V .Prusiji so ugotovili sledeči letni p-rirastek zelene duglazije po 1 ha 
na 1. bonitetrlem razredu v starosti 50 let in so ga primerjali s podatki 
Z3, smreko !tal ,en alk em ilu in pri isti., starosti: 

I Srednji Lesna Celotna Tekoči Število 
Drevesna vrsta Višina prsni zaloga 

lesna letni dreves 
premer masa , prirastek 

ln cm 013 
" kosov 

t 2 -3 4 ! 5 I 6 7 

Zelena duglazIja . 28.0 31.8 501 I 813 21.8 520 

Smreka 22.1 20 .. 7 376 

I 
518 17.0 -

V stolpcm 3, 4 in 5 je upoštevana lesna masa nad 7 cm.. V 5. stolpcu 
je prištet "ves stranski koristek. 

V Wiirttembergu je proizvodnj;a lesne mase zelene dugi azije pri 37 
letih starosti za 11() m 3 ali 300/'J višja kakor najvišja pl'oizvodnja v Prusiji, 
lm.tr Ka!rl.Z'oW pnpisu~ 'vplivu toplejšega wlirttemberškega podnebja. 

V Harzu je dos~gel 55 leten n'asad zelene dug'la.zije pri srednji višini 
32 ro. lesn:o maso 672 m-\ t. j. dvojno maso srn'reke iste starosti in. na ena
kem rastišču. 

Na Badenskem (Fjgcher 1931) 'sq našl pri 37 letnem nasadu zelene 
duglazi.je pOViprečni.prirastek 24 mt., a p-ri smre-ki iste smrosti ID.I1I3: eilakem 
rastišču' samo 12 m:l. 

Schw.ap-pach navaja za 40 -letno zeleno duglazijo lesno' rn.aso 674 m 3 , 

a za smreko enake sta.r.osU in z 1ste~r.astišča 305 m 3 ; zelena dugla.zija 
torej" prekaša smreko za 1200/0. 

Na Holandskel1)' zeleno duglazijo ,poleg japonskega maces1.1~ np.jbolj 
uporabljajo ,za p~gozdov:ar:lja. . , 

* Po!oiJTuje v naših goq;dovih. ki jrih je letošnjo zimo 'Pri nas v zelo veliki 
meri povz-r~il ,sne~. očitno p.otrjujejo to p,rcdnost dugiazije. Iz primerjav~ na 
T1a,ziskova.lna.h ploskvah Gozdarsk~a ins1it'l1ta Slovenije v revirju Plan.iina pri 
Ra;keku (-predel Počivalnik) je vidotj. da so du glazij ia:ri sestoji neprimfm1'o bolje 
kljubovaJ~ s~c~itin ledu, kak,o'r smrekovj sest.oji na podobnih sosednjih ra.st,išč~h. 

Uredništvo 
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Zanimiva je primerjava prirastkov zelene duglazije, rdečega bora in 
smreke iste staJ.".osti iIi enakega rastišča . v Meklenburgu s 4 raznih raz
iskovalnth ploskev (po Doringu 1927-30) : 

Zelena 

I 

i 
duglazija Rdeči bor 

i 
Smreka 

Starost --- . "',----

Lesna masa nad 7 cm v m 3 

I 

I -43 355 I 172 208 

'1 

i 

45 602 184 I 234 
( I 

50 656 I 228 
I 295 

53 624 I 188 j 340 
I 

Zelena duglazi.ja v Franciji bujno priz;~čaJ v višino, od 4-35 leta sta
rosti (let.no povprečno po 1 m). S 35 letom začne njen višinski prirastek 
pojemati, t 'oda. ne preneha do.. visoke starosti (7Q.-80 let) . 

v: zadnjih 30 letih so zeleno duglazijo v'~elgiji nasadili na obširnih 
pl<>skvah ravnine v Flandriji in v Ardenih. Pri 30 letih starosti je dosegla 
do 600 m 3 skupne lesne mase. 

V Franciji zavz~ma dug1atzija velike .površine (-okoli 4000 ha) ter ji 
-po priras&u in bujni rasti pripada prvo mesto. 

Na Danskem se je zel,ena 'duglazija med vsemi vpeljanimi iglavci naj
bolj obnesla. Pri 50 letni starosti doseže srednjo višino 25 m, srednji prsni 
premer 30-40 cm pri 400-450 drevesih. V starosti ' med 25 in 45 leti 
zmaŠIa. njen pov.prečnt letni prirastek 20-30m3 in celo več. 

Izredne uspehe je pokazala zelena duglazija v Švici. Prinašamo nekaj 
poda-tiroiV iz nasadov, ki rastejo v zmer.nih višinah 500-600 m aac;l morjem, 
na s,vežih; rahlih in globQkih tleh naJjboljše katkovosti,: . 

Srednji Srednja Lesna Tekoči 
Ploskev Starost Temeljnica prsni višina zaloga letni 

premer prirastek 
-'---'~ ----"----

št. let m 2 cm m m 3 - m3 
--._--

1 2 3 4 5 6 7 

22 39.5 15 15 364 -
4 

26 46.8 18 18 473 37 _._ .... _--- -- --

3~ 52.3 30 27 774 -
6 

41 54.4 32 . 28 833 40 
._--- ----- ~-----

42 41.3 28 25 556 -
7 

45 46.2 30 27 642 29 
--- - --- -

I 
41 61.6 

I 
32 27 856 -

3 
'69.7 36 31 1039 31 49 
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Če prištej-emo k ~esni ma.si n. pr. pri ploskvi št. 3 še lesno ,maso, dob
ljeno zredčenjem (stransiki koristek) dobimQ 1039 + 125 = 1164 m\ ki 
jih je nasad ,proizvedel do 49. leta svoje starosti! Debla imajo lepo obliko, 
drevesa so po!pOmqma zdrava, prirastek v višino je še vedno zelo živahen, 
naOOKi dela vtis bUjne :rasti m življenjske sile. To je nasad, ki še ni dosegel 
pol stoletja starosti, a ima lesno maso preko 1000 mS .. Povprečni letni pri
rastek maša 23.7 ·m 3 , tekQči letni prirastek v obdobju 1924--1932 (8 let) 

pa 3N1.4m~ . ' . ki .1 k v kaj 1;·" . • 
avaJam.o prImer, nazorno PO' aze, co vpliJvaJo name stopnJe 

red 'č enj;aJ ila proizvodnjo lesne mase. Poskus in raziskovanja je izvršil 
Schmied (1924) na/raziskovalni ploskvi v Alpah, 640 m nadm:orske višine. 
Ploskev je bil.a 2lru5aj"ena z zele.n<> duglazijo leta 1890, na površini 1 ha. 
Leta 1905. je bila razdeljena na 3 dele, na kalterih se je redčilo na. trl 
razne načine. Na' delu n. (k6ntro:1rrl del) zmerno redčenj.e, na delu 1. visoko 
zmerno redčenje. in na delu m. nizko, ze!lo močno redčenje. 

št~10 dreves' je razvidno v sledem r3iZJPredelnic:i: 

1. del Il. del m. del 

Starost Glavni ' \ Stranski 
I 

Stranski Glavni ·Glavni iStranski 
s~s~oj 

I sestoj sestoj sestoj sestoj I sestoj 

1 

. 
I 18 3313 3080 2676 591 2163 2897 

23 2560 

\ 

753 2301 375 1629 I 507 
28 2200 360 1721 I 580 1269 

I 
361 

I 34 2013' ; 187 1534 I 18? 1180 88 
I ! 

Temeljnica -obeh sestojev zn8.Ša: 

I 
I 

I 

Starost Del rl. I Del,1. 
! 

Del III. 
1\ 
j 

18 26.60 22.13 21.56 
23 38.42 32.91 32.83 
28 49.58 43.93 42.92 

34. 60.66 I 55.00 1 53.65 
"[ 

V starosti 34 let sta glavni in stral11ski sestoj imela lesne mase v m j : ' 

n. deJ. 533} r. del 513 in Iq. del 454. . 
Glede na višno, srednji prsni premer in na o.blikodebel je bilo visoko 

redčenje naJibolj u.spešmot ker je ,sestoj 1. pI;'()1zvedel skoraj isto lesno maso 
kot IL, toda boljše 1ca1roVosti. Še nekoliko močnejše viSoko redčenje bi 
utegnilI() imeti še boljši uspeh. Nizko redčenje (III.) je bilo neuspešno. 

Zelena duglatZija. v Italiji po proizvodnji lesne mase nekoliko zaostaja 
za Nemčij{) \aJi Anglijo, doseže pa tudi 500 plm in še več·",,:ra, tUJ11i drev~~ 
vrsta.- posebno dobro uspeva v Apeninih. S . starost jo njen prirastek ne 
preneha, kajti na številnih primerih je bil še pri 60-70 letih starosti u~o-
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tovljen živahen prirastek v V1S1110 in v debelino-. V ugodnih pogojih v 
starosti 50-60 let' doseže do 1000' m 3 skupne lesne mase (nad 7 cm), kar 
jelka na najboljših tleh doseže -komaj v dvojn€nl času, t. j. v 100-120 Jetruh. 

6. Las t n o s til esa zel ene d u g laz ije 

Z raziskovanjem tehnoloških lastnosti lesa zelene dugla.zije, vzgojene 
v EV'l.'"OIpi, so se pečali mnogi strokovnjaki,- primerjali te lastnosti z ustrez
nimi domačih iglavcev in zelene duglazije iz' Amerike ter pljšli do nasled
njih zanimivih zaključkov: 

Les evropske dugklzije je po volumni teži in trdnosti enak ameriškemu 
s širokimi bram.ikami; ne more,Ip.o ga pa primerjati z lesom, ki !ma ozke 

"in enakomerne branike in je .zrasel počasi v stoletnih ameriških pIi3Jg1OZdih. 
Če :ilna les zelene duglazije s štajerSlkega široke branike, po kakovosti 
ni slabši .ad dobre. smrekovine in srednje dobre maeesnovine, pri enako 
š:irolkih ~kah pa je boljši -~r obe wsti. Tudd. naš ro jaIk , profesor 
Roš, je v Švici na podlagi 306 poskusov glede odpornosti lesa duglazije 
na upogib in glede prožnosti ugotovil, da pr.ekaša jelko in snurekOl in da 
je le malo slabši 'ka,k&r rn::;cesnovina. Pq vol1lIDlll teži in po trdnosti je les 
zelene duglazij,e za macesnov1no in pr,ed rdečo horovino, _ smrek()lVd..no in 
jelov.iJn-o. 'Po trdoti in pr&nosti prekaša vse evro.pske iglavce. V, zemlji 
je zelo trpežen, ker dobro prenaša spremembo vlage. Z boljših rastišč ali 
zras'el v polni svetlOlbi je les zelene duglazije pri enaki širini b,ranilc boljši 
kakOT les s slabih rastišč. D u g laz i j aje i gIa vec t Č iga r trd
n () IS tir lal s t .e J C! s š i ro ino' bra \Il i k. 

Po Fabriciusu je les evropske zelene duglazije slabši od macesnoWle 
in b'orovine, toda boljši kakor jelovina in smreko vina. ' 

N elq1terl nemški avtorji imajo les zelene duglazi.j.e za neprimeren za 
celulooo, češ da je preveč smolnat in da daje pretenulO pulpo. V Grenoblu 
so v institutu za pa:pir dokaiZali nasprotno: Za bisu1fitni postopek ni pri
meren, toda pri natronskem postopku da optimalni izkoristek surove pu1pe 
(520/ 0), ki' jo lahko pobelimo s 6.5 % a:ktivn.:im kloromI računajoč težo sup.e 
pllipe. vkljub barvi ga zelo cenijo za ta namen zar.adi dolgih in krepkih 
vlaken. Zilavost teh vre'ken moramo pripisovati s.pira1nim odebelitvam ce
ličnih' sten. in gosti snovi teh- sten v· pomladanskem lesu. Toda, predvsem 
je važna dolžina, vlaken, ki daje lesu duglazije nesporno prvenstvo. 

7. G o je nje zel ene du g'l a zi j e 

Oh-{:lpbje 50-60 let, kolikor znaša porvprečna zgornja meja starosti 
na.sadoiV' zelene duglatzije v Evropi, je vsekakor prekratka, da bi' dovolj 
globoko. zajeli go~dnogojirtvena vprašanja" ki se pojavljaJj.o pri. uvajanju 
zelene duglazije v evr6pskem gOzdnem gospodarstvu. Izkušnje, ki so bile 
dosedaj zbrane v Evropi v tem pogledu so' še zelo pom.&1j.lcljive zlasj;i glede 
vnašanja (uvajanja) zelene dugJazije kot primes med d~če gozdne dre
vesne vrste" glede njihovega ,medsebojnega odnosa in vzvratnega delovanja, 
glede najprikladnejše oblike ~esi,.glede prnmernosti zelene duglazi.je za 
kombinirano premeno' (konverzi.j.o) čisi;ih sestojev v mešam.e, glede njene 
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sposobnosti za vnašanje v pr-esvetljene sestoje, glede najprimernejšega 
načina in oblike gos;Pddarjenja v zvezi z njenim naravnim pomlajevanjem itd. 

Treba je namreč poudariti, da je biJ.a do nedavnega . dejavnost gojite
ljev usm,erjena v glavnem na snovanje &tih nasadov duglazije . na golih, 
večjih ali manjših površinah, na gojenje sad1k duglazije v dr-evesnio8.Jh, 
manj pa na iskanje in razvijanje posebnfu načinov čiščenja debel vej, 
redčooj, prirodnega pomlajevaaJja dugllaZijiin.:hl1 nasadov, mešanja z doma
čimi (avtohtonimi vrstami g()zdnega drev.ja itd., ki bi ustrezaJIi njenim 
posebnim biološkim la.stnostim in zahtevam, ki jih je razvila v novem okolju. 

Da je bila zlasti zgrešena težnja ustvarjati čiste nasade zelen.e dugla
z.ij.e na velikih ploskvah, je pokazala prepričljivo katastrofa, ki je zajela 
te nasade ob napadu gliv::ice Adel.oPus. 

Ven.dar nam dosedaj prid.obljene i:zJkušnje že nakazujejo g1atvne smer
nice, ker nam odkrivajo storjene napake :Ln težišče gojenja prenašajo na 
zdrave biološke temelj.e selekcije. 

Zelena duglazija .začne mno roditi seane; ·že · v sta:ro'sti okoU 20 let. 
Storže obiramo v začetku meseca septembral; 1 hI st..oržev daje 9koli .pol kg 
semena brez krilc (v 1 kg je okoli 90.000 Semenk). Seme je težko konzer
virati. Ka1jlna. SlPosobll1:ost redko presega 30%. Kali zel.o neenak.omerno in 
'počasi, zato priporočajo že jesensko setev v drevesnice, sicer pa;. nakalitev. 

V glavnem jo vzgajamo v drevesnicah ]takor druge iglavce. Zaradi 
velike ohču;tljivosti varujemo posevek s primernim zast'01'om pred sončno 
pripek.o in pred mrawvi. 

Za pogozdovanjE' so sadike zelene duglaZije zrele v svojem tretjem ali 
četrtem letu st~iI'osti, kar seveda zavisi :.od nJihove bolj ali manj krepke 
rasti. Tak.o v drevesnici kakor tudi na teren.u sad],k zelene duglazije ne 
presajamo pr er ano , ker . v prehladni zemlji težko odženejo korenin~, ki začn.o 
hirati in .odmirati. 

Najbolj primerna vezava sadik v 'nasadu je: Medsebojna razdalji3.J vrst 
2-2,5 m, razdalja med sadikami v vrsti 2 m. Nekateri avtorji pripor.očajo 
cel.o 4 m. RazdaJlja zavisi od rastišča;. Treba je upoštevati, da zaradi hitre 
rasti in naglega razvoja nastopa pri tesni vezavi prerano konkurenca med 
drevesci (s}a;bše zakoreninjenJe) in da s teS!l1ejš.o vezavo do neke meje pod
piramo te7Jk.o prirodn.o čiščenje debla vej, toda zaviramo na drugi strani 
p-rill"aSte:W v debelino: . , 

Dengler pripor.oča med vrste duglazij saditi vrsto smreke, ki tako 
do-igo, dokler je ne prea-aste duglaz.ija, sodeluje pri sklepu krošenj. Pozneje, 
v starosti 15--20 let, smrek.o izsekam.o in uporabimo za drobnejši sar.timent. 

Nasade zelene duglaaije rhoramo spOipolnjevati prav.oča&no, in: le s 
1crepkimi saidikami, ki se bodo mogle uveljaviti. Zato je dobr.o pridržati 
si v drevesnici za te namene zal.ogo večjih sadik. 

Duglazija se prirodno zelo počasi in težko čisti vej; celo že suhih, kar 
je ,ena njenih izrazito slabih l.astn.osti. To Čiščenje niti v .gostem sklepu 
ne ~preduje za.dovolji:v.o. ' Velika vejnatost zaram grčav.osti kv~ les·, ome':' 
juje nj,egovo uporabnost ter z:manjšuje njeg.ove tehn.ološke lastnosti. Zato 

. ,odstran.juj.ejo spodnje veje, da tak.o vzgojijo čim lepša, gladka debla. Ker 
dug.la.zija preraste hitreje in boij temeljit.o še žl:vi štrcelj kakor štrcelj 
.suhe veje, nekateri avtorji prip.oročaj.o, da se odstr~ nekaj vr-etenc spod-
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njih, še zelenih vej, ki rastejo še v senci. Zeleni štrcelj se dobro vrase v 
deblo in ne izpade po~nej.e iz deske, kakor je to pri preraščanju štrcljev 
suhih \Tej. . 

pAporočajo, da pri 10.-12. letu starosti nasad začnemo čistiti sp~d
njih suhih vej in d-aJ to postopno po nayljamo , dokler ne dobimo debei, ki 
so/8 m v višino brez vej. 

Mešan sestoj zelene dugla
z,ije iri smreke na Peč-ovniku 
pri Celju. Sestoj je st1a,r 6(1 
le.t jn. majo posamez-ne du
glazije že 72 cm v prsnem 

premeru. (Foto: GJS) 

Novejša l'azisk'ovanja so pokazala, da je treba odstraniti turn zelene 
veje, toda naenkrat le nekoliko spodnjih vretenc, ki rastejo že v senci. 
P~oročajo . naenkrat odžagati niajveč eno -do šti·ri spodnja vretooca še 
"'zelenih, toda že '.oslabljenih vej, ki ' rastejD v senci. če hočemo', da drevj·e 
ostane zdravo in da se prirastek ne zmanjša.·j} Veje moramo z žago gladko 
ob deblu odžagm.lti, ne pa s seki-ro klestiti. 

* Kaiko y.a,žno je, da. pri čiščenju debla vej ostan'emo v pravih mcj-ah, pona
z.o.ruie Weck (1938) . Po nj.eg;ovih p·odatkih je nastopH() pri zCilenl du.gLazi.j;i p'ri 
krajšanju krošnje s.ledeče ZlTh'illlljšlla!je prirastka: Pri sk.>ra.jšanju krošnje Z4 1.5--40% 
je nastala 9% iZJ:!uba na. ,prirastku, pri 50-{'iO% sle'rajšanju k~(}šnje 30010 izguba, 
pd 60-80% skrajš3;nju 40% jz~uba - zaradi 'zmanjš'3Jnja prosto.rnilne krošnje in 
S tem celotne as:omilacijske površine . 
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Težišče proizvodnje lesne mase moramo pri zeleni dugI aziji prenesti 
od velikega števi[a, dreves na razmeroma maj.hno število dominantmih dTe
ves, če hočemo doseči ' največjd. učinek. Pri tem upoštevamo 'naslednje last-
nooti zelwe duglazije : \' 

a) sestoj se razmeroma mino biološko diferencira ~ dominantni in. su.b
dominantni razred; 

·b) krepko reagira n.'3J rahljanje Sklepa s povečanim p:rj~~tk()m; 
c) v gostem slkIepu ' ne producira visokih, stegnjenih m brezvejnatih 

debel; 
č) pri pai.mernem sklepu -bošenj p-roduciTa veliko lesno maso in 
d) senco [prrenaša le s strani, ne pa ad zgoraj. 
Zat{) moramo pri redčenju slediti tem prirQdnim težnjam zelene du

g1azije. Glede na posebne laptnosti zelene duglo3iZije, na njeno -d.inruni:ko -pri
rBšča:nja, se je treba pos1už'evaJti v gJavnem visokega redčenja, kalkor smo 
to že spredaj s primerom podprli. 

PrOudariti pa mor.am;o-, da še niso ra~iskani mešani sestoji zelene du
glazije in da se v'si podatki nanašaj~ na čiste sestoje. 

Pri -dobro prilagojeni tehniki .redčeDj~ je mogoče navadno- že pd 
obhodnji 50-60 let vzgojiti debel tehnični 100, uporaben za žago, za ·dro
gove,tram·e itd. Poleg tega je moči zredčenjem p.ridobiti tudi znatne mno
ž:im.e lesa kot s:tr.anski koristek za celuloze, jamski les itd. 

Kar ,zadeva najprimernejši Ila'čin gospodarjenja s sestoji zelene du
-,g.ba1rije, nam še manjka potrebnih skušenj. Ker je zelena duglazija svet
lobno drevo, se zdi, da ' bo manj primerna za prebirahu način gospodar
jenja a;]j za . .gospOdarjenje ,s postopno sečnj-o s· pomlajevanjem pod m
storom. Prav taJro se nam zeli, da je mo·žnost" upur,ahe zelene dug1arzije 
pri premem sestojevali pri -uvajamju pod zastor nadstojnega sestoja- bolj 
omejena. V ItaJji so pokazale skuš'nje, da je težko izvrš.iti pr:emem0 bu
kovu sestojev z .dugl>acijo, razen ' ~e bukovje do gQlleg1a p.osekamo iim du
gla.rijo p<>sadimo na go·loseki.h.. V Franciji pa uspešno izrabljajo 'njeno .pri-· 
rodmo pomlajevamje pod močn:o pr.esv,etljen1mi sestoji. 

Glede na; slabe skušnje s čistimi sestoji zelene duglazije y N em:člji, 
priporočajo, da se dugl.a:.zjja goji le pomešano s .smreko la11 z bUlkvijo ali 
kot podrastje v barovili presvetljenih sestOIjih. -

. 8. S Jr 1 e.p ni pre uda rek 

Če pomislimo .na uspehe, ki so jih dosegli v proizvodnji lesne ma.se · 
zelene duglazije v raznih deželah Evrope, poleg tega pa še na lastnosti 
nj€ll1ega lesa in na njeno r.amn.erom.a lahko gojenje, potem se ne' smemo 
čuditi, če dandanes zelena <dug1amja da:l,eč prekaša vse eksote, ki so bile 
dosedaj v:peJ.jane v srednjo in zahodno Evropo. . / 

Po svoji donosnosti :in vsestranski upora.bnosti močnOr prekaša tudi 
,-domačo (l3fUtoht:Jono-) jelk{) :in smreko ter -bukev. Razen tega je l;ljen les
.odliČJna surovina za celulOiZO in za P3(pir. 

ZaTadi svojih gozdnogojitvenih lastnosti in glede na zvišanje do:n:os
nosti gozdov ima duglazi.ja še veliko bodočnost. :Marsikje so ji ž~ pripo
znali . nače:1.Joo prvo mesto kot c1Tev:esni vrsti, ki se je zelo obnesla, ker 
more donosnost gozdov močno povečati. 
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Po vseh dosedaj pridobljenih skušnjah pa je zeleno duglazijo gojiti 
le kot primes bodisi posamezno ali v večjih in manjših skupillah. 

Logičen bi bil sklep, da jo gojimo vsepovsod, ..kjer je le mogoče, da 
dvignemo dOlIDSJ1ost gozdov. Toda prerua:glili bi se, če bi premenili naše 
gozdove v gozdove duglazije v takšnem obsegu' le na' podlagi dosedamj:ili 
skušenj. Sele čez 50 let, t. J. po dvojni ohhod.nji zelene duglazije, bi lahko 
končno tvegali sklep. Že ~ogokater.a vrpeljana 'yrst.a, ki je v začetku 
bujno uspev.ala, je poikazal.a navadno šele po več desetletjih ~e naza
d.ofV'aD..ja in se je pogosto pojavil nov, zelo' neyaren škodlj:tvec, ki je' v $ni 
domovini ni ogrožal. Zlasti okužbe zelene dugl.acije po glivici Adelopus· 
so nas re5lliO opozorile pred vsakim ,,prenagljenim korakom. . 

Zeleno dlUglaJZijo je treba gojiti' tudi v bodoče, toda, le potom selekcije 
iz semena domače nrikroklin:latske rase, ki je pokazala največj.o Odpornost 
proti !boiJ..eznim,· Mjm'Mjšo vejn!art:'ost in najnujnejšo rast. Nadaljnje go
jenje zelene duglazije je torej treba postaviti ,na krepke temelje najboljše 
dom .a č ,e rase.""' 
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,METEOROLOGI~A V SLUŽBI GOZDARSTV A 
Dr. Maks W r a. be r (Ljublj.a.na) 

1. Meteorološka služba je za racionalno gozdarstv9 Q.ujoo potrebna 

Razvoj narcdnega gospodrurstva :in socialistična izgradn~ domovme 
zahtevata vedno .večje količine lesa kot dragocene surovme, ki se mnogo
stransko izkorišča v raznm panogah meJ).anične predelave in kemične pre
snove. Zarto je razumljivo, da se nalagajo gozdarstvu vedno, težje naloge 
glede prol!zvod.nje .lesne suravine :in postranski:h gozdnih proizvOdov .. Z3Jradi 
omejene teritorialne razširjenosti in omejenih [produkcijskih sposobnosti so 
postavljene gozdni proiivodnji' naravne meje. Da bi moglo gozdarstvo v 
mejah naravnih možnosti čimbolj ustrezati: n.a.roJŠčaJjočim zahtevam po lesni 
masi in drugih gozdnih produktih, se mora truditi z,a čim, večjo intenzivnost 
v oskrbovanjiU gozdov. Bodočnost gozdnega gospodarstva j.e .2.lato v inten
Zlivni obno1Vi gozdav, njihovem umn-em gojenju, usp'ešni zaščiti pred škod
ljivimi vplivi žive im. mr;tve narave ter v g<Jzdnih melioracjskih delih. 

~ 
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Prizadevanje v navedenih smereh mora sloneti na prirodnih temeljih, 
ki jih po,laga gozdarska znanstvena razisk-oIVa1lna služba. Najvažnejša ugo
tovitev gozdaJl"Ske biološ'ke znanosti je, daj ego z d k o t n a r la v n a 
tVlorba v svoji površinski razširjenosti, drevesni 
sestavi, strukturni zgradbi in pro.izvodni sposob
n:osti nepos're,dno odvisen od vladajočih podnebnih 
raz mer. ij mejah splošnega podnebja (makroklime)J. ki ustvarja vetike 
gozdne tipe po vodoTavnih (širinskib) pasov1lh in rllalVipičnih (višinskih) 
stopnjah, je podrobna floristična, ekološka in proizv{)dna razčlenjenost 
gozdro1v produkt podnebja v malem (mikroklime ), ki ga ustvarja gozd sam 
,V zvezi z :Lzoblikovanos.tjo· talnega reliefa. Podnebj:e je poleg talne podllag'e 
in gojitvenih u.kTepov tisti čjnitelj, ki p~enstveno vpliva na rast in kalko
vest gozda.. Gozdarske problemati:ke ni mogoče zadovoljivo rešeiV-ati bre,z 
zadostnega po·znavanj:a klim'atičnih razmer, pa naj gre za o..c:.krboiVamje 
gozdov ali njihovo izkoriščanje. Prav posebno pa so n.avezan·e na dobro 
poznavanje klimatičnih pogojev tele panoge gozdarskega udejstvovanja: 
semenarstvo in. drevesničarstvo, po.gozdo,vaI).je, obnova gozdov, go;zdne me-
1iomcije, urejanje hudournikov. Iz povedanega je jasno, da je gozdarstvo 
navez-a!no na podatke meteorološke s'lužbe in da.. je močno zainteresiran o na 
njeni iZpotpo1n.itvi. 

2. Potrebna je gosta osnovna mreža met~orološl{ih l)ostaj 

Mišljenja smo, da je za geomlOdološko tako I razgibano in klimatološko 
tako sestavljeno o,zemlje) kalrršni so zlasti planinski predeli Slovenije, po
trebna čim gostejša o:;movna mreža meteoro,loških postaj in čunbolj: !izpo
polnjena meteorološki opazovalna služba, če hočemo, da nam bo nudila 

. stvarno sEko naEe rp..ak.roklime.·~· V planiJnskih predelih našega alpskega 
sveta, kjer se podnebne TlalZmere bistveno menjavaj o že na majhne hori
zontalne in vertikalne razdalje, o čemer nam. zgov:orno pričajo nagle in 
globoke spremembe vegetacijske odeje, je relativno večja ~ostota meteoro
}loške mreže tem potrebnejši, 

Meteorološ'ka mreža ;Silovenskega oze.mlja zajema pretežno le nižinske 
in sredogorske predele, v višjjh leg-ah pa je 'zelo redka in poro..anj1kljiva. 
'Zato gov{),re za okrepitev osnovne meteorološke mreže z višinskimi posto
jankami tudi potrebe gozdnega gospodarstva kot ene najvažmejših panog 
narodnega gospodarstva. Glavni gozdr.J. masivi leže namreč v višjih gorskih 
in planinskih predelih naše dežele. 

Neposr/edni goz<1atrski interes sega do same gornje gozdne meje in še 
preko nje, vključujoč širok plansiki pas pritlikavega bom aJli rušja (Pinus 
mughus) \ ki :predočuje najmočnejši varovalni in obrambni zid niže ležečih 
gozdnih sestojev zoper razdiraIne sile planinske narave. Nad to višinsko 

... Po,d mak tI" o k 1 imo razumemo splošno pok.rajllThsko po:dnebje, v območju 
katerega ra.zJ.ikujemo posamezne makr.okli matične ti.pe (panonski, ll.·lpski, sredo
zem6lk.i tip idr,). V mejah sp.lošne~a podnebja in njcj;(,ovih tip-ov pa razlikujemo 
posamezne ro i. k r ,o k 1 i rn at.i Č 11 eti pe, to je podnebje .na majhnih ln uaj
manjšjh poV'rsJ,nah (mikr:oiklimo'), kakršno nasta.ja v zvezi s t;1lnim reliefom (nad
morska višina, nebesna lega, terenski n:agih) in kakršno tlSltvarjajo zlas.ti vegeta
cijski tipi; tako je n ,p'r. v emakih rdiefl1ih pogojih povsem različna mikroklima: 
v gO!ld.u ali na pašniku, das.i je mak.rok!imlal povsod enaka. 
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mejo, ki poteka v naših pJaninah,približno v. višini 1800--2000 m, se začenja 
svet pravih planinskih pašnikov, ki pa so pri nas prav reqki, pičli in S1ro-: 
mašni. Tudi gorsko in planinsko pašništvo je dandanes v zhamenju velikih 
na.pocov za ureditev ID izboljšanje svojih 'površin na prirodni in raci<H1.alni 
podlagi, za kar se Zl3Jhteva meq. drugim tudi zooesljivo I poznavanje pod-
nebnih pogojev. ~ 

Objektivna. prirodo~lovna dejstva ·
o 

ilIl gozdarski inieresj gOiVore za to, 
da se mOrnJ meteorološka opazovalna mreža v planinskih predelih 1zpo.pol
niti predvsem v vertikalni smeri, opirajoč se v- prvi Vrsti na vegetacijske 
pas.Otve kot naj:zanesljivejše prirodne indikatol'je klimatičnih spreme1l).b, ki. 
so v plaJldnskih predelih izredno nagle in ostre. 

V nižinah in ravninah, kjer je podnebnil režim enakomernejši, je 
gozdarstvo zainteresirano na meteorološki. mreži v onih predelih, kjer so 
večje gozdne površine (Gorenjska · ra'V!liJna, Dravsko-ptujsko .polje, Kršlro 
polje, Do.J.enjsko gričevje,. Bela Krajina) in povsod tam, kjer je za zaščito 
kmetijskih zemlj:i.šč pred sušo in vetrom predvideno os,novanj'e gozdIDh 
zaščitnih pasov (POIDl.l.!rje, Ljubljansko· barje, Cerkniško po!je). 

Prlzad:eV19.tnju za i4boljšanje gozdne proizvodnje polaga· t~melje znan
stveoo razislmiValna služba, osredotočena. okrog Gozdarskega insti'tuta S10-
veruje. čim širša področj·a zajema naša -gozdarska , znan~.tvenal. sJ.uiba od 
oSJlwb!Orvanja gozdov do njihovega i.zkoriščanja, tem. bolj' pogreša osnovnih 
meteoroloških podatJko'V za spoznavanje in presojanje 'prirodn.ih momost.i 
gozdJn.ega gospodarstva. Zato je začel institut ustanavljati lastne gozdarske 
meteorološke postaje, ld so vse vključene v opazovalno mrežo hidrome-te-' 
oro-loške S:luž.be; v Siporazumu z institutom OO v bodoče .ustan\'3Nljalru me
teorološke postaj'e za gozdarske' potrebe Uprava hidrometeo~.oJoške siužbe 
pri Komiteju za vodno gospodarstvo LRS. 

Jasno je, da je dobro organizirana, kolikor mo.goče gosta osnovna 
mreža.1 mcleo·roloških postaj pod 1 :a ga i a v s a k o d o poOl nil n o 
ro ·e teo rolo š k o ro rež o v službi gozdarstva, poljedelstva, v:oo-nega go
spodarstva in drugih zainteresiranih s.trok. Brez trd!nih oporišč v dovo,lj 
gosto razpredeni osnovni meteorološki mreži je :izgtadnja dopolnilnih mreŽ 
Jako reko·č nemogoča ali vsaj močno otežkočena. 

Osnovna mreža meteorološkili postaj, ki ima stalne, neprem.akljive 
()pazovalne postojam.k,e, mora ·biti upravno in strokovno enotn,o oll"gatllzi:rana, 

. da bo mogla dajati zanesljive podatke o spLošnem 'pokrajinskem in širšem· 
lo:kalnem podnebju. Dopo:}nilna meteorološka mreža slUŽi čisto specialnim 
pDtrebam. raznih strok in ima zato več-krat tudi čisko s.pecialno opazovalno 
metO<liJko za u~otavlj-anje mikaoklimati:čnih posebnosti. V zn·ačaju do.pol
nil.ne mreže je, da je nujno navez;ana naJ osnovno mrežo. ter da, so njene 
opa2Jovalne postaje začasne in premaJkIjive·. Če je tqrej osn6vna meteorolo
ška mreža preredk:a in preveč po,manjkljiva, je realizacija dopolnilne mreže 
sk.omj neizvedljiva, ker ji mrunjka trdnih oporišč v .osnovni mreži in njeirtih 
splošn[h meteoroloških podatkov. 

V sodelov am ju , z Upravo hidrometeo,rološke službe je sestavil Go·zdar
ski institut Slovenije mdnimalni program gozdarskih meteoroloških ,postaj 
(Qlkrog 30), s katerimi naj se izpopolni osnovna meteorol,Oška mreža v 
Sloveniji. 
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3. Makroklimatični' podatki ·.zadoščajo m splošne gozdarske potrebe 

Potrebe in zahte'V~ gozdarstva, specialno slovenskega, niso velike sam.o
v pogledU gostote -meteorološke opazovalne mreže, marveč so velike tudi 
glede kakO'Vosti opazovalne službe. že za potrebe &plošne goooarske zDa.-n
stveIle služb'e so neogihno potrebni podrobni in zanesljiVi podart1ki o vseh 
v3.Žm.ejših meteoroloških 'elementih, predvsem o w.damahl tOiplorti; vlagi 

• 1 ' 
in vetrovih. ' , 

Glede pad avi n ni za gozdarske potrebe važna. samo njihova! abso
lutna količina, marveč še bolj' njihova obliJka:, naČ:in padanja, prostorna in 
časoV!l1.a ~pora:zdelitev itd. - Za t e ro per at uto so v3.Žne zlasti njene . 
skrajnosti (maksimalni in minimalni ekstremi) , njihovo število jn trajanje, 
nastop po2liUh (pomladanskih) :in ra.nili (jesenskih) mrazov, sovpa:.dnost 
(komcidemca) p:oletne vročine s sušo ali zi.In.ske suše (pomanjkanje snežne 
odeje) z mraiom. - Pri vet r 'u sO' odločilne važnosti 'njegova. jakost, 
sm.er .im čas pojavljanja, kar vse ima velik vpliv ua mehami<oll'o :Ln fiziO'loško 
delovanje vewa,. - V ,zvezi s prejšnjimi elementi je za gozdarstvo· važna 
tudi zračna in ta1ma vIa 'g a, zlasti v določenih vegetacijskih sezonah. -
Delovanje posameznih meteorološJrih činiteljev in še češ če njiliov·o vzajemno 
delovanje je odločilnega pomena za gozdnO' vegetacijo v določeruh razvojnih 
obdobjih (n. pr. čas cvetenja :iLn pr.aŠenja g.ozdnega drevja, čas zorenjat 
odpadanja in razširjanja plodov oz. semen, 6ls' tvorbe cvetnih in listnih 
popkov). 

Iz podanega' kratkega opisa gozdarskih 229.htev do meteorološke službe 
. je razvidno, d'aJ mora biti o pre mam ete o r 'o lo š kih p o. sta j za 

go:Zda.r\ske .potrebe ,precej popolna :hu da meteorološke' postade ID. reda ko
maj za silo ustrezajo gozd.arsiltiln zahtevam. O potrebi m,erjenja sončne 
svetlobe (hel±ograf) in sončnega obs~vanja (aktinograf) , ki bi bilo v zvezi 
z :a;similacijsko dejavnostjo gozda jako zaželeno, tukaj niti ne gol\rorimo'. 

4. Za podrobna gozdarska preučeva.nja so potrebni specialni mikroklimatični 
, podatki 

Še večje so zahteve gozdarske manstvene službe glede dopoJIDlne 
:mreže meteoiroloških postaj j ki naj služijo spe cia 1 n e n1 u Š .t udi j u 
ro li k r o kI i lIU e posameznih gozdnih tipov, l'IaJZličnili {PO 'floristični sestavi, 
sociološki zgradbi, gospod3.lrSki strukturi, pogojenosti in vrednosti, dalje 
.za podrooo,ejše preučevanje mikroklime gozdnih melioracijskih o:bjektovt 

predelov .za poskusna pogo,zdo.vanja ID razne druge gozdnogospodarske 
poskuse, g<J'zdnih , drev.esnic, M'boretumorv in podobnih objektov. ' 

Mm1.o , zgoraj navedelfih makroklim.atičnih Ilodatkov so -za navedene 
namene potrebni specil3Jlni mikrok.li:matični podatki, od !katerih navajamo le 
poglavitne: 

Za pad av dne je važno po2inati njihovo udarno in prodorno silo. 
Udarna sila je moč, s katero padavine udarjaje na podlago, in se meri s 
specialnimi priPI1aJVa.rni. Velika udJaIrn.a ' sm padavin je posebno škodljiva 
za neobra.sla. in nevezana (peščena) tla v strmih legah tn višina:.h, kjer so 
pogosti hudi nalivi, bolj ali manj škodljd,va pa je povsOO. l ker odnaša fino 
prst in zbije rahlo zemljo. Gozd v znatni meri oblažuje, udarno silo padavin, 
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da ne dospejo do taJ1, aU pa jih l.e 'počasi dosežejo. Oblaževanje ucl.arn.e in 
zadrževanje prodorne sile padavin je v raznih gozdnih tipih različno moOno·: 
Meri se seveda. v notranjosti gozdnih sestojev z v.zporednim. kontJrolnim mer
jenjem. na planem. 

Te ro. per a tur na ro e rje nj a v gozdu kažejo enak.oinernejši te.rri
pe.r2lturni režim od ooega na :planOOl, in sicer tako v zračnem kaJlror tudi 
talnem prostoru. Ta merjenja se vršijo v raznih zrač:njh višinah in talnih 
globinah, kar se ravna do neke mere po· gozdnem tipu, predvsem po njegOiVi 
slojci zgradbi (stratifikacij). V zračnem prostoru (':altin05ferl) se vrš_e ta 
merjenja nl8Nacl!lo na tleh, "It višini '5-10 cm (glavni sloj mahov in nizkih 
zeliŠč), 30-,50 cm (glavni sroj visokih zelišč:in nizkih grriličev), 100-200 cm 
(sloj nizkega grmovja) in 400-500 cm (sloj visokega · grmovja), če so se
veda ti sloji razviti. - V talnem prostorut ki ga Zl3.:V2ema korenin~ki sistem 
(cizosfera), se' meri temperatura ;pod mrtvim slojem listja...,in. suhljadi, v 
globini 5-10 cm (sloj finih črpalnih koreillnic), 30-50 cm oz. 50-100 cm 
(glaVllli koreni.nsJti sloj), globlje samo :itzj emoma. . - Temperature do 5"0 cm 
višinJ.e :in 10 cm glohin,e so [posebno Va2n~ za· kaljenje gozdnega s·emenja in 
z~ USlpevanje gozdn·ega pomladk.a. Zunaj gozda so vaŽD.e za gozdne dr~ves
nice :in za pogozdovanje, ker je temperatura do te ·višne in glob1ne naJjibolj 
kritična za uspevanje mladih nasadov. 

Zračna vIa ž n o s t se meri navadno v' istili višinah kakor zračna: 
te:n:llPer~tura. Merjenja temperature in viage so navadno združena z merje
njem jakosti vod neg a i z op are v la! nja (s posebnimi evaporimetri ) , 
s čimer se posredno ugotavlja izhlapevanje talne in rastlinske v~ge. 

Pri ugotavljanju vet r o v nih raz ro e r za gozdno niikroklimo je 
potrebno m.erjenje vetra pred g.o..zdn.1m sestoj em, v notranjosti gozd:aJ :in v 
določeni ra.zd.aJ.ji za' gozdom, da se ugotovi, v kolikšni. men gozd zadržuje 
veter in zmanjšuje njegovo udaTno silo: Z v.etrovnim: 1llerjenjem so navadrlo 
združen.a merjenja vlage in izhlapevanja, da se d,ožen-e, kak-o· v.pliV'3J veter 
na osuševanje zraka1 tal in rastlinstva. Ta kombinirana merjenja so v3IŽna 
posebno v kraj fu l. kjer se ustana vljajp gozdnd pasovi za zaščito kmetijskih 
1ru.!ltur pred škod:ljivjm de}ovanjem vetra in suše. 

za preučevanje m.iikroklime so dalje velikega 'Pomena s vet lob n e 
raz me!' e. Zato se meri jakost in količina direktne sončne svetlobe (in
solacije) in d.ifuzn~ (razpršne) svetl:OIbe, ki je podvržena v po1no zarast1em, 
strnjenem gozdu od najvjš·jd.h drevesnih krošenj do tal vsem stopnjam osla
bitve. S svetlobnimi merjenj so navadno Povezana merje~ja as:i.a:nillacijske 
dejavnosti rastlinstva!, ki je neposredno odv:isna od svetlobne jakosti bl 
kaJlOO,v.()sti. 

Navedena mlkrokli.mati.ČDa merjenja se vrše v veliki meri zre gi -
str irTI imi a par ati, ki so pri nas še malo v rabi, ki pa jih bo trehaJ 
v interesu znanstvenega :in gospodarskega! napredka čimprej uvesti v me
teorološko sLužbo. 

Ker mikroJtlimatična merjenja navadno niso staLna (stacionarna) , 
!lna.Iveč se vrše večinoma le ~o za special.n:.a gozdarsko-biološka raz
iskava.nja, je potrebno oogamiziranj.e posebnih pre mi čni h mik r o -
k :1 j mat i..č nih p o sta j, opremljenih s -specialnimi' instrumenti hi 
.aparati. 
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Prva. poskusna in primerjiailna mi!kroiklimatična merjenja v gozdnih 
tipih so se vršila pri nas 1. 1949. v Gorskem Kotarju. Poka'Zala so zeLo za
nimive in za gozdno tipologijo izredno v~ne rezultate, do katerih tudi 
gozdar ne mo·re biti ravnodušen, če hoče usmerjati gozdno proizvodnjo po . 
sodobnih načelih večjega upoštevanja prirodnili pogojev. 

Pri Upravi hidrometeorološke službe se je ustanovil poseben a gro -
met e o rolo Š k i o d del e k z nalogo, daj organiii,ra in pospešuje spe
cialna. . meteorološka o;pazoya'llja v · službi narodnega g.os:podarsUnaJ, posebej 
še .kmetijstva in gozdarstva. V interesu gozdarstva je, da se agrometeoro
loška služba čimprej izgradi, čimb91j ()Ikrepi in izpopolni. 

NAŠE GOZDNE DREVESNIGE IN NJIHOVO 
IZBOLJŠAN,TE 

Ing. Merija K od r ,j č (Ljublja.na) 

$pričo naših mnogo let samo ilzkoriščanih in zata~ močno opustošenih 
gozdov mo,ra.mo skrbeti predvsem za njihovo obnovo. V kolikor to ne bo 
dooegljivo z naravnim pOinlajevanj,eni, ki ima prednost, ker je najuspeš
nejše in najrentabilnejš~, si moramo pomagati s set-vije in sajenj em. V ta 
:namen prihajajo v poštev predvsem -golosečne ' površine, ln so mestoma že 
tialko močno zapleveljene ID opešane, da je njihova obnova zelo. težavna ter 
zaili.teva mnogo. str,ak:orvnega znanja.in vztrajn-eg.a dela. 

Pri -pogozdo.vanju upoštevamo naT.aJvne rastiščne pogoje. Sejanka ali 
presa.j~nka bo dQbro uspeval:aJ le, če ne bo tujka v ' okolju, kamor bo prišla. 
Zato je važno, da poznamo. izvor semena (nadmo,rsko viširuJ, geotoško pod
lago)., ki naj se ujema z naravnimi rastiščnimi pogoji pogozdo,valne površine. 

Semensika im drevesničarska služba: se ' ob novih spozn~njih in dOgnanjih 
tudi pri nas reorganizira in spopoinj.uje. ·Seme, za katero ne vemo, kje je 
bilo. nabran o·, je brez vrednosti. Sadllke naj se vzgoje ' čim bliže pogo·zdovalni 
površini, - v približno isti nadmorski višlini, na. ~ ati podobni geolo.ški 
podlagi in ob podobnih talnih pogojih, kakršne bodo imele na stalnem rast
nem prostoru. 

POt1e~ večjih,' stalnih gozdnih .drevesnic snujejo v neposredni bližini 
pogozdova1nih površin tudi manjše, začasne gozdne drevesnice t ki jih izko
riščajo. samo nekaj let in jih potem osnujejo spet 'drugod. Te in one imajo. 
svoje prednosti in pomanjkljivosti. 

a) Pri stalnih drevesnicah imaQ.o šolanega in izkušenega drevesnWairja 
z delavci, ki so svoj.Clga deJa že vajeni; meliera.cije s.o laže izvedljive. Slabo 
pa je v teh drevesnicah na:vadne z gnojenjem., ker se pojavljajo težk9Če pri 
prevoru in 'pri debavi večjih količin hlevskega gnoja, razdeljevanj.e in raz
pošiljanje sad:jjk je težavno; potrebne so vedno nove po,vršine, Mwesticijski 
stroški se s tem znatno zvišajo. . 

: b) Začasne drevesnice so nav.adno v bližini kultur; razlike v nadmorski 
višini odpadejo, zato se ne pojavljajo težave ~adi neenake rastne dobe. 
Vpr'!aŠaID.je pr,evom sadik odpade, izgube pri saj,enju so znatnQ mam.jše, sa
dike izkOtpljejo neposredno pred sajenjem. Gnojenje v takih drevesnicah 
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navadno ne 'pnll'aja v poštev; kG sadike zemljo iz črpaj o, jih presa<limo. 
Vendar so sadike včasih tudi v teh drevesnicah kržljave in sl31be, če jih 
pustimo zamemarjene, qa ras-tejo 5-·8 let na istem mestu1 brez nege in brez. 
plevljenja. 'Dobro in lep-o uspevajo s-aclike na starih kopiščih. 

Pri gozdnih drevesnicah je vaien: 

1. 1 z bor m est a .z a dre ves n ~, c o i n po rip r ava tal 

,a,) Izberemo mesta, ki (Iliso izpostavljena nevarnosti pozebe ali vročine" 
r 'ahlo nagnjene, severme ali severozahodne lege v zavetnem polo.žaju ali v 

, dolini, ki ne trpi od pozebe. Sončne lege prihajajo v poštev le v večjih ,nad
morsk:ih višinah, kjer je hladneje. Za stal-~e drevesruce je va.žna blili.na v,ode., ' 

Vzoma drevesnjca v RadvalIlju pri Ma.tiboru (Foto: inž. V. Beltram) 

Naprav.aJ dre.vesnice' v senci starejšega g.ozdnega nasada je ugodna, a 
' drevje mora biti od ograje · drevesnice ,oddaljeno najmanj 10-20 m, da. 
kor-enine starejšega drevja ne izčrpavajo tal gozdne drevesnrice in da pre
močna senca ne ovtra normalne~ razvoja sadik. V polseod vzgojene sadilke 
so že nav.ajene , na razmer.e, v k,aterih bodo presajene rastJe. N'eugodne pa 
je, da daj.e vzgoja v poJsenci slabše in manj odpornesadike. 
" Ob ograji, ki ščiti dreves.nico pred zaJjci in drugo divjačino-, izJkoplj,emo 

\ še 60-80 cm glQbok jarek, ki pre.prečuje prodir3lllje. drevesnih korenin in 
škod:ljivcev vdrevesnico. 

b) Tla za drevesnico naj bodo glo.boka, sveža, dobral po možnosti nekar '1 

menita. NajprikladnejŠ8. ~~ peš čenoilovn ata , dobro strukturna tla. Te~e 
gline so mrzle in zato za drevesndco slabe. P'Qpravljamo jih delno. s ,prime
Š3:vanjem peska in humusa. Lažja, sveže ,pr-ekopana gozdna tla SO, za dre
vesnico zelo. prikladna. 
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Tla pripravimo, da damo tako -semenu primerne kaJ.ilne pogoje, mladi 
rast1inici pa možnost dobrega razvoja. Zato mora biti v tleh pravilno . raz~ 
merje med humoZl1lim jn nrineralnim delom prsti; globina zrabljanili tal 
mami dati mladim koreninam neovirano možnost razvoja. 

Pri Il2JPravi drevesn.iJce D'aJ izkrčenih go·zdnih tleh je najholjša jesenska 
obdelava. Navadno rigolanje je slabo, ker :pride pri tem mrtV!a spodnja 
prst na površino, korenine sadili: pa se .prem.očno razvijajo! ko :iščejo hra
lUl.nih. S!IlO'V1 v podlropaJlem gnojnem talnem horizontu. Najbolje. j.e, če plit
vejši humozni sloj podorjemo (15-20 c:m), da se h).treje mineraliziral tla 
pa ~loblje pa:erahljamo (če imamo za to prim.erne, dovolj močne pluge 
podrivače) ali pa če rigolamo »čez jarek«, tako da pride humazni sloj zemlje 
vedno na opovršino, spodnjega pa p!iay tako prerahljam.o in obrnemo. - Če 

sejemo ali sadJimo takoj po obdelavi, tla :poprej dobro "pov.aljamo. 
Na revnih tleh je dobro, če pred. saditvijo v novo drevesnico posej.emo 

rasllime za zeleno gnojenje, ·ld jih jeseni podorjemo' ali pa PUStimD, da stoje 
.segnllijejo. 

2. G noj enj e. 

a) , Potreba p.o gnoj.enju. 
Drevesnice snujemo IlJaJ zdravih,_ apnenih, mineralnih in humoznih, 

'Svežih ilo.vnatih tleh, kjer do.be mLade rastline dovolj polnovredni1h hra
nilnili snovi . . Napačno je mišljenje, da so naJooljše sadilike na revnih tleh 
ID -v surovih legah. Najboljše drevje bomo vzgojili iz ne predohro in ne 
preslabo hranjenih sadik. Skrbi,- da bi bile sadike premočno hranjene, pri 
Das ni.m;3lmo. 

Pri 11.3Iprav1 dr.evesnice je vaZno, da že pri prvi obdelavi primešamo tlom 
zadostno količ-tno aprnene moke, kar ugodne v:p1tva na zdravje sadik. Važno 
je tudi, da imamo pripravlj~n dober kompost in popolnoma J1azkrojena hu
:ntOzna gnojila. Del organskih gnojil pO~a!bljamo površinsko. 

Terenski. ogledi in laborato.rijske arnalize talnih vzorcev našili gozdnih 
drevesnic so ·pokazali, da j.e največji -del I1?Ših drevesnic zelo. slabo p~e
skrhljen s hrani1nimi snovmi. Dreves.nice ne gnojijo načrtno: ; mars:iikje 
vladaJ mnenje, da je gnojenje gozdnih drevesnic nepotrebno. - Res · je, da 
premočno gnojenje s hlevs;1rim gnojem čest<? povzroča premočan razvoj nad
zems:kih delov, medtem kQ se korenine slabše razvijejo in mlada m.siliJna. 
pri presaditVJi težko vzdrži ravno.težje v preskrhi z vodo in hranilnimi 
S110vmi. Preslabo razvite sajelIlke p.a životarijo še več let po presaditvi in 
so vsaj nelkaj let za svojhni močno in dobro razvitimi sosedami.. 

V večini naših go.zdnih drevesnic je količina humusa pod normalo 
(50/o)J. le drevesnice Raduhat Preddvo.r, Novo mesto in Mengeš imajo do
volJ o·rganskili hranilnih snovi. Nadslabše humozne so drevesnice v Klanc~ 
kjer so analize pokazal~ na nekaterih mestih le sledove humusa, medtem 
ko ga je drugiOd do 2,2%, tOO"ej vsaj. polovico premalo; v Komnu je vzorec, 
ki imlai največ hmnus:a, pokazal le 30,'0 humusa, v Prešniku pri Celju noben 
vzorec ne pokaže niti 3% hwnusa, v vseh drevesnicah v Prekmurju imajo 
tla povprečno okrog 2% humusa. Te števiNte nam povedo, da dobe sadike 

. občutn'O premalo dušične hrane l kar je poleg pomanjkanja apna tudi glavni 
vzrok, da so sadike slabe, blede in brez živahne rasti. Te dreve5!l1.ice, ~azen 
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d.revesnice v Komnu, tudi nimajo urejenih kompostov ali vsaj ne doocq 
urejenih, dovolj velikih kompostov. Humus je v večini drevesric slabo ldsel, 
kaT nas opozarja na potrebo izdatne kalcifikacije, ki bo dovajrua rastlinam 
hrane :in ugodno vpliv:aJ.a tudi na zdravje saddk ter na fizikalne ~n meba.
Ilične lastnosti tal. Apna Je skoraj v vseh naših drevesnicah (razen v Pred
dvoru) 'občutnQ premalo, saj ga anaI..ize ne i.tzkazujej,o v večini drevesnic niti 
% %, kar je najnižja ·meja, potrebna ZIai rastlinsko prehrano. Male količine 
apna v tleh vplivaj.o tudi n~hidrolitično aciditeto tal in na njihovo TOX:>čno 
izpmm.ost.' Stopnja zasičenosti kaže .namrečl razen v Preddvoru in Novem 
mestu CV = 50-70%

) tako nizke vrednosti, dJa. so vsa tla močno ali vsaj 
sredm.je izprana (30-60~.;')). ,Tudi to slabo lastnost tal v g()zdnih dreVes
nicah bi odpravila knlcifikacija. 

Količina. vsega in količina fiziološko aktivnega fosforja in kalija; je -v 
vseh vzorcih iz gozdnih drevesnic prenizka, saj kažejo anaJlize v tleh na
vadno le 0,02-0,04% vsega in 0,003-0,01% fiziološko aktivnega kalija 
ter O,025-:-0,09~1o celotneg'i3.' in <od sledov do 0,007% ftziološko aktivnega 
fosforja, medte-m ko so mejne vrednosti za normalno oskrhljena tla za 
hwnus 5~~, za, apno (CaO), 0,.2-D,5%; za celotni kalij 0.15-0,25%, za 
fi.z1ol<>Ško aktivni kalij 0 102-.0,05%, za, celo1mi fosfor 0,1'0%, za fiziološko 
aktivni fosfor pa 0,05-.(),07%.'x- . 

Zanllnive so primerjave taJnih vzorcev iz gozdne drevesnice in iz njene 
neposredne bližine. V vseh primerih kažejo tla v cirevesnici neprimerno 
večjo izčrpanost kakor, tla zunaj drevesnice. 

I· Klanec Komen 

I 
--:---1'--- ---.------

I 
v dre- I 

prerig. I pod 
, ! vdrevesnici zunaj 

I 
~ 

I 
vesn;ici ledina borom 

i 

2,85°/: I 
humus 0,01-1°1 0 80J0 4,45% I 8;05 0/ 0 

CaO 0,14-0,56% 0,40% 0,360(0 .0,49% 

'1 
0,65°/0 

Ke 0,01-9,02% -O.Ogolo 0,02010 0,~30f0 0,03 % 

Kr 0,002-0,004810 0,006°10 0,005~/Q 0,006010 i 0,005 % 

Pe 0,029°1.0 0,038°;0 0,036°/ Q 0,052% j 0,047 % 

I Pr sledovi O,OO04 0{o 0,00060/ 0 0,0006% . ! 0,0006 % 

Iz gornje preglednice se vidi potreba po gnojenju gozdnih drevesnic. 

b) Vrsta in kplioina gnojil: 
. Gozdne drevesnice gnojilno z orgaIDslq.mi jn mineralnimi gnojili. 

Od organSkih gnojil uporabljamo hI e v s k i g noj in :k om .p o st 
na.diVeč le pom-šinsko oz. plitvo, da ne bi gnojilo pregloboko potegnilO rast-
1.in.skih korenin. - Tek o ča. org ans k a g noj ila - kot vegeta.
tivne gnojlLne Taztopine uporabljamo spomladi in zgodaj poleti: pri prvem 
h1. drugem. poganJ"ku. Pozneje ne smemo več gnojiti, ker ·hi v nasprotnem 

* Pod izra.z;om »celo,tTIi~ fosfor oz. kalij (Pe in Ke) razumemo vso fosf,omo 
.ali kalijevo rezervo v tleh; »fiziološko aktivn-a« (Pf in Kf) pa je samo ema kOIli: 
čina teh elementov v tleh, ki' je v lahko to;pljivi, rastbnaffi lahko dostOipni obliki. 
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primeru les ne ' dozQlr~l. Glavno gnoJenJe izvršimo pri plitvi obdelavi tal. 
Z zrelim h 1 e v s kim g noj e ro vnesemo v tla okrog 170 /o organs~e 

mase, 0t450/o dušika, 0,250/0 fosforne kisline, 0,60% k.alija" 0,30% kalcija 
in 80% vode. 

Za dreves.nice je zelo dob-ro gnojlo gozdna zemlja, zemlja trav.p.e ruše, 
razkroj.ena, humificirana stelja. A vse to se u.porablja navadno le za pokri~ 
vanje sem.ena .a:li za posipanje mladih sadilk, da nudi nežnim raStlinicam 
prvo hrano. Za dolgotrajno, močno izkoriščatlje dreve.s.nl.ce ne zadostuj.e. 

Najb:oljše gnojilo ' za drevesnice pa je dobro sestavljen in dobro pre.;. 
delam. k o ro pOE! t. Za rabla, peščena tla' je primerna lnešanica, 2 delov 
·prsti in enega dela. laporja ali podohnega . glin-asto ilovnatega apnenega 
materij-ala, ki mu dod8JIDO še 2,'5 kg 400/0 K soli in 4,2 tkg Tomaževe žlindre 
(na 1 m 3 ). Vse · to kompostiramo in večkrat prem.ešamo. 

Dob.er je komp'o~t iz cestnega blata; hstnika in a.pna z dodatkCWl 3 kg 
kostne moke, 2 kg TQmaževe žlindre, 3 kg žveplenokislega amaniaka jn 
4 kg kamita. 

Znan je tudi topel ,ali bio lo š kin a Č i,n pri p ra_v 1 janj.a k o ln -

P ~ sta, pri katerem zmanj'šamo izguho pri vrenju in dobimo dobro gno
jiilo, boijše od navadnega hlevskega gnoja, saj daje 27-! ·krat večjo žetev 
kakO'r navadni, d'Obro negovan ko~post. . 

Kot surovino, za »iplemeniti kompost« upoiabljam(, navaden hlevski. 
gnoj, šo'tno ali lis.tnato steljo,. rastline za zeleno. gnojenje, vrtne odpadke 
(brez večjih količin zemlje na koreninl8Jh, lesene dele rastlin dOlbro razse~ 
k~o); stra.ciščnik in: vse ostanke in odpadke doma in dVlOrišča. Odpadke 
uporablj8jffi~ločeno, ali pa jd.h zmešamo Cna1:ag.amo plasti različnih Sest~vID, 
tudi r(1J.Zličnih vrst gnoja!) . Vlažnost materiala naj bo najmanj 75 % (če ni, 
navlažimo; · če je več, osušimo z vmesnim materialom!) - Material n3:lo
žimo v vO'doravnih pJasteh 60-90 cm visoko, in sicer primerno rahlo, da 
vmesni zrak s -svojim kisikom oživlja baJkterije, ki povzročajo vrenje. 
Vrenje pospešimo, če maso pokrij emo z lepenke ali s tanikimi. deskami. Ko 
po dveh dneh naJrlaste temperatura na 55--650 C. s,teptamo ali stisnemo ,sklad 
od zunaj n:a!Vznoter' (po~odimo ali z bato.m zbijemo) . Ko je sloj stlačen, ga 
pdkrijemo čimprej z drugID1., da pritisk os:tall1.e Bl da 'se v brezz,račnt sredini 
vrenje ne nadaljuje. To bi namreč povzročilo izgubo, ki bi nastala zaradi 
gorenja pri nadaljnjem vrenju. Da bi preprečili gnitje ~n druge škodljive 
l'a.2Jkr.ajne· p\l'ocese, zamalŽemo 'špranje kompostnega silosa S katra.n.sko ilo~ 
vico (7 delom dobrO' pregnetene il·o.vice primeš.a.ru.o 1 dcl premogovega 
katrana iJn vse temeljito zmešamo) . P8JZiti moramo na čistočo silosa, desin
fekcijo sten, mašenje špranj s kitom itd; , 

Da bo kompostiranje uspelo, je treba" material dobro obtežiti. Pri 
m'a/l1jših siiosih storiJno to s kamni ali drugimri. težJtimi predmeti, ki ~h 
enaik.om.erno razdelimo po deskah, s katerimi smo silos pokrili. 

Dobro organsko gnojHo je zel en :o g noj enj e. Za zeleno gnojenje 
, uporabljamo me.tuljnic~, ki imajo globoke .korenine, s katerimi rahljajo in 
zračijo tla. Na koreninah ~ve bakterije v posebnih gomoljčk1ht kjeT\ kopi-' 
čijo dušiik, ki so ' ga bakterije vsrkale j,z zraka. Ko rastlino podorjemo, 
obogati z organsko maso tl:ai, iz gomoljčkov pa se sprosti duš:i!k, ki je važen 
vir rastlinske hrane. 

1.36 



Za zeleno gnojenje sejemo predvsem tiste metwjnice, ki dajo mnogo 
organske mase in katerih seme ni pr.edrago. Na lažjih tleh sejemo lupino· in 
seradelQI naJ boljših tleh grašic o , fižol in raEle detelje, ki zahteyaj:o neko
lik~ več vlage, a dajo okrog 120 q zelene mase z 'okr. 100 kg ·dušika na ha, 
medtem ko da lupina do ' 250 q sveže mase s 125 kg duširka .na ha. Cenejša 
je setev bele go.rči.ce na' vseh talllih tip ih ali repice na boljših tleh. Ti dve 
rastlini sicer ne zhirata duŠika iz zraka, dajeta p3J. dosti humusa. 

Pri setvi za zeleno gnojenje porabimo za ha: 200-250·kg lupine, 30 do 
40 kg seradele, 10-20 kg detelje, 30 kg inkannatke, 30 kg gDl['čice in 10 kg . -

repi.ce. 
Setev legwnino.z bo še u;;pešnejša, če bomo tla pred setvijo pognojili 

z 80 kg kalija in 40--60 kg fosf. kisline na h-ektar (l~ot Tmnaževa žlindn3i, 
kostna moka ali s-\llperfosfat~. Doza je naslednja: 40(' /0 kalije.ve soli je po
trebn·o ·oik. 200 kg; 200-250 kg Tomaževe žlindr:e, lok. 200 kg kostne moke 
ali 250-300 kg supeTfosfata. Po lupini tla tudi ·primerno .aip.ni.mo, in sicer 
vsaka . 3-4 leta . z 20-30 kg iganega !1pna ali' oglj1kovo kislega apna na 
ar. Plitvo po:dorjemo lupino, ko je v polnem cvetju, takrat elJal namreč 
največ or.ganske mase in ima najholj razvite gomoljčke. Globoko- se pod
orje jeseni na boljših, spomladi na lažjih tleh. Majhen. dodatek hlevskega 
gnoja pred ·oranjem dobro vplivla na razkrajanje,. zlasti v' manj aktivnih 
tleh. Če je bila lupina 'lepa, ne potrebujejo gozdne sadike lliIkakega Jni·ne
ralnega gnojila več. 6e je lupina slabo uspela, gnojimo 2- -3 t~dne pred 
set'Vij'O oz. saditvijo s 4--6 kg nitrofookala ali z ustrezno mnazmo, pOSla ... 
meznih gnojil. Če sadi!ke slabo uspevajo, j'~h tudi drug'o pomlad pOg11:oj:imo 
z iSti.ml gnoj ili , ki jih plitvo podkopljemo. ' 

Od OSI1JO\7!l1ih mineraLnih gn.ojil je za drevesnjce naj·važnejše apn:o. 
Apnjenje alii kalcifikacija je za tja zelo Vlažna, ker 

1. pop·ravlja talno strukturo, 
~ '. aktivizira talne miltroorga'l1izme, 
3. dovaj,a rastlinsk,o hy,ano in 

. 4. preprečuje izpiranje hranil i;z 1:Jali.. 

Boljše je večkratno dodajanje manjših količin apnenih gnojii, da bi 
prepr·ečili prevelika ~olehanja v kemičnem, fizik-alnem in bilOloškem po
gledu. Lahka tla g noj im.'o vsaJka 3--4 leta z 20-30 q 3Ipneneg.aJ laporja, 
boljša oz. težja tla pa s 15-30 q žganega -aJpna (ali z dvojno količino 
apnenčeve moke). 

Pomanjkanje ,31pna V tleh nam naJkazuje že bleda (klor-oti.čna) barva 
rastlinskih listov in iglic! odrniraJ!lje koreninic; m·ed rastli.n·3mi se nas'ele 
pleveli, ki jim. ugaja kisla reakcija: kislica, m.ačehica, divja kamlllca itd. 
- Dobro apneno gn.ojilo so n la r av 11. i ap n ·e n ci. ki jih. navadno naj-o 
demo v neposredni b1iži.ni vsake' drevesnice. Zelo dober je tudi k nin s k i 
a pne nec, ld je droben ter se hitrOo in ,popolnoma razkraja. Saturacijski 
mUlj. ki ga ra2pošiljatio sladlrorne tovarne, j.e posebno dobro rupnerlO gno
jilo, ki :ima še precejšnjo. koltčin{) fosforja. 

c) Z umetnimi gnoj-ith ·. lahko del nou nič uje ro otu di ple.
vel e. Najboljše ·sredstvo je »Hederich-kainit«, 'ki ima 12-150/ 0 K in ga 
~trt>Sl.imo oko 10 q na ha. Podoben učinek ima tudi naoljeni apneni dušik, 
ki ga trosimo v r.osi, in sicer 1,5-2 q na ha. 

, 
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ALPSKI BOTANIČNI VRT })JULIJANA« V TRENTI 
Dr. Ana Ru cl na r (Ljubljan9) 

Po knj~gah dr. Juliusa Kugyja o Julijskih ALpah je postal alpski 
botanični vrt »Julijana« pri Sv. Mariji v Trenti svetovno znan. Ustanovil 
ga je leta 1926. Švioar gazdairski inženir Albert Eois de Chesne, ljubitelj 
prirode in dober Kugyjev prijatelj. Z njim je napravil Kugy nekaj tw' 
p<> pJ.an.tn,ah in mu posvetil več svojih · del.~· žrtvoval je vel:i!ko denarja in. . 
truda za vrt, za pripravo primernega terena, za poti, za sajenje rn.stl.in 
in drugo, a vrt takrat ni bil v korist širokdm plastem slovenskega ljudstva. 
Kot botanik je urej~val ta vrt po biol~ko-botaničnih TJJalČelih, ga redno 
o:biskoval in vzdrževal. V zad.njili letih pred drugo svetovno vojno je imel 
v njem nasajenih in vzgojenih kakih 800 raznih alpskih go;rskih in visoko
gorskih cvetic iz Julijskih Alp, Kranjskih, Koroških in Kraških Predalp·. 
p .r:in:aša:l pa je . turo r.astline iz tujih krajev, celo z KaVlkaza. Na ekskurzijah, 
kjer je nabrral rastline) mu je pomagal njego:v uslužhenec Tožbar An·ton 
starejši, domačin Trentar od Sv. Marije." 

. Alpski botanični vr.t »Julijana« v Trenti je napravljen .v ',prelepi, svetu 
odmaknjeni gors'ki okolici, ki obdaja dohno· Trente od vseh strani. Leži 
ob vznožju naših. Julijskih Alp, v Q·zki gorski dolini, v nadmorski višini 
730 do 750 m, eno uro ho-da do izvira Soče. Urejen je desno nad. cesto, ki 
veže Tren to z Vršičem in Kranjsko goro·, toda ne tik ·0 b cesti, odmaknjen 
je prihližno 60 m od nje. Od vozne ceste preko trave vo-cli lepa vijugasta 
stezi.ca 'po pohočju navzgror do posebej ograjenega botaničnegra vrta, ki se 
oo:zteza navzgor po skalovltem, prece5 strmem, 20° nagn.jenem površju 

- in yalovitem zemljišču. Vrt ima posrečeno lego, ker je grajen v pobo.čje 
sto.pri'ičasto, valovito zemljišče pa je prirejena zahtevam alptneta·. Vrt ob
sega 2572 m 2 • V vrtu so zasajena, deloma pa prirodno rastoča tudi drevesa, 
zliasti ob obeh podolžnih 9grajab, med njimi macesni, smreke, bori in razni 
listavci; drevesa so že precej dorasla in predočujejo manjši gozdič. Med 
obema gozdičem.a so veliki ba1vani! in skalni bloki, ki mo:J.e iz tal. Vse je 
porabljena spretno in srečno, rastline so posajene in, grupirane med bal
vam :Ln skalnimi klad3ml ·tako, da skušajo prikazati od vhoda navzgor 
proti vrhu dolinsko, montansko, subalpsko floro, planinske trate, floro 
gozdov, pašnikov, predel rušja, melišča in' prod.išča jn na vrhu naskalno 
in nivalno rastlinstyo. Taka razpo['editev naj· bi posnemala pojaJVljanje 
crvetic, če se v~enj.almlO iz d.olin.e na! vrh kalkega Julij ca. Vse rastline so 
označene z latinskimi imEmi na pfočevin.astih ia.lblicah. 

V jesenskem času, ipO odcvetu rastlin nudi vrt sliko precejšnje zapu- 4' 

ščeno5ti in v~čkrat tudi zanemarjeIlJosti. Ne moremo -!pa primerjati- cve
točega .alpskega vrta v začetku in srem maja, kadar je negovall1, z vrtom 
v jeseni, ko se zdi opazovalcu zapuščen. V ečina ob~ovalcev zamudi naj
lepšo :priložnost s:pomladi, zato je mzočm'am..a nad vrtom v jeseni. in se ji 
zdi vrt popolnoma neoskrbovan. Pri ogledu vrta moraino računati z dej
stvom, da najlepše in najz3.il1imivejše rastline ne cveto iStočasno. 

~ Fi.irnf lahrhunderte T:rij:!lav. Die Jtilischen Alpen.. im: Bilde. Aus Vergan
genen JahTen. 

138 



Na vrtu samem ni studenca ali vodnjaka. Nad vrtom na desni strani 
pa pada preko škalne stene Ku:kle, kjer je pOOmi pot la.v.in, slikovit slap, 
od katerega je po ceveh napeljana voda v cementni · bazen na vrtu. Ta 
~ljava je bila pri slapu samem nepkus.na, zelo primitivna in preveč 
vidna nad 'površino zemlje; sedaj. je delom.a izboljšana, deloma pa bo še 
zasajena s p-rimerrtim grmičevjem (vrbe), da ne bo t.a.ko vidna. V samem 

Pri delu v alpskem hota~čnem vrtu ~Julijan-a« 

vrtu teče voda po cevi iz rezervoarja v lesena korit3J, izdolbena iz debel, 
·da iZgleda kot studenec in napajališče v p1Jam.inah. Po malem curlja voda 
.na nekaterih mestih, kjer nima posebnega odtoka, taiko ~ se rasilin~, 
,ki žive v prirodi le na vlažnih in močvirnatih mestih (PinguicuIa, Pamas
sia palustris, Viola biflora), počutijo kakor doma. Druga skalna klada 
je čud!O!Vito lepo okrašena z avriklji. Senčnata mesta krasi gorska gozdna 
ilora, vlažen, temen pr~tor tik nje P.31 p;raprotnice. Red rastlin torej ni 
po botaničnih družinah, rodovih, vrstah, ampak po svojstveirih potrel;>ah 
.in življenjSlkth zahtevah posameznih rastlin. Zgradba je zato biološko-
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geografska, zamisel razporeditve l'iastlin pO' rastlinskih družba!} pa dobro 
izvedena, ta,ko da je zgradba vrta nevsiljiva. 

Po celem vrtu , vodijo neprisiljene zvite sto.pničaste stezice, kot v pri
rodi, na čudovito lepo' počivališče in . razgledišče . z mmeo in 'klopmi, s 
katerih gledaš na Trents'ke gore in na dolino pod nog<3Jlni·; sam ;pogled 
na 'Triglav zakriva visoka ' Kukla. ' Kugy pravi, da Soča od vseh strani 
šumi do vrta. 

Pred drugo svetovno vojno, k() je vrt pridobival po zaslugi Kugyja 
. na svojem pomenu in ugledu, so g.3i pO'ZI1ali in cenili med Primorci mnogi 
opazovalci in -ohčudoV'a.lci prirode in alpske flo:re , zlasti pa še mnogi do
mačini pedagogi. Sedaj si ozledujejo- vrt števil'ni obiskovaI'ci in turisti iz 
cele Slovenije in ši'rne JugoSlavije, ko {)lbiščejo izv:h. Soče ali potujejo· po 
Soški dolini. . 

Vodilo je načelo, da vrta ne kaže o,pustiti tudi iz znanstvenih ciljev; 
preučuje ·se n. pr. la;hko s:prem1nj!atnje visokoalpskih in drugiq vrst rastlin, 
posajenih v nižini 740 m, ter primerja z onimi valpinetili v še nižji nad
morski višini. 

Prosvetni smo·tri so prav ta:ko narekovali ohranitev tega vrta. Saj 
se lahko srednj eš'o 1 ci, v1sokošolci in pro[esorji seznanjajo v vrtu z vsemi 
alpskimi rastlinami, ki sicer us.pevt3>jo r3JZtreseno po vseh v.erig:ah Julijskih 
Alp, Kamniških planin in Karavank. Tam se Jahko više izpopolnj.evalni 
tečaji zanje, kjer na enem mestu v .kratkem času spoznajo vse rupske 
rastline, ~a katerih spoznavanje. sicer porabijo Illit1ogo več časa na težavnih 
ekskurzijah. . 

Turistično-propagandni momenti so prav tako zahtevali 'Ohranitev in 
obnovitev vrta. V Triglavski narodni park, kjer naj bi v bodoče bil tudi 
tak vrt, je mogoč dosto-p le telesno zdravim ljudem z dobrC? telesno kon
stitucijo, do vrta v Trenti pa je možen dostop z avtomobilom in vozom 
tudi telesno šibkejšim ljubiteljem prirode in pedagogom. Poučni ·bi bili 
tukaj tudi tečaJji za člane Narodne in Gozdne milice, ki širom Slovenije ' 
paLZijo, da ljudje ne uničujejo redkih rastlin, "kI so zaščitene z ,odločbo 
Minist~stva za prosveto. . 

Referat za v~tvo prirode pri- Zavodu za zaŠčito in znanstveno pre· 
učavanje kulturnih spomenikov in pnrodnih znamenitosti Slo~enije je že 
v januarju 1947 vzel ap-inet v Trenti v svojo zaščito, da ga očuva pred 
vsakršnimi poškod!bami. Referat za varstvo prirode in Prirodoslovni mu· 
zej sta se takoj nato za.nimala za· ll!aJdalj~jo usodo in stanje tega vrta 
ter ukrenila, kar je bilo potr~bno, da se alpinetum zaščiti. 

Od ustanorv si. je prv.i. ogledal vrt zast01Pnik Prirod6s1ovnega muzeja 
v Ljubljani julija 1947 in <1ail. potrebna navodila. V iste:ql letu sta si ogle
daJa nato ' alJpski Vrt v Trenti tudi člana Gozdarskega instituta Slovenije. 
Po tem ogledu se je začel Gozdarski institut zanimati za vrt Ln kazati živ 
interes, da se tal vrt reši :propada, ki mu je grozil zaradi zanemarjenosti, 
ter da se ohrani v. korist ljru.dstvu in za namene gozdarstva v ' osvob:ojenem 
Slovenskem Primorju. Gozdarski institut je takoj skušal vrt obnoviti,. 
urediti in razširiti z gozd.rUm arboretom, ki naj bi služil splošnim ljudskim 
koristim', tudi gozdarski potrebam in znanstvenim namenom instituta. 
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V malem vrtu poleg !adpineta bi se, po navodilih strokovnjakov Go
zdarskega institut:a:, vzgajala razna semena in iz njega rastline, ki bi slu
žile utrjevanju gibljivih terenov, posebno hudourniških področij in melišč 
ter za z~ustavljanje in preprečevanj.e plazov, ki jih srečaš v Trenti na 
vsakem kOIraku. Tako bi se z upor3!bo n-e samo. drevesnih vrst, ampak 
tudi grm:ov in trav, uvedel nov način .čim hitrejše ustalitve .zemljišč. 

y 
[JODOCI 

AR BOR E 

(2ha) 

ti 
Z.Act:.TI;/( 

,MERILO 
soo 4"q. 

Stari in .novi a'lpski ,Vl'It, a.rboretum in g'o-zdnl rezervat v Trenti 

Leta 1948. je Go.zda(["ski institut prevzel zemljišče alpskega vrta v 
svojo upravo in z vso vestnost jo skrbel za njegovo obnovitev. 

Ker so bila Irl!llenja o usodi alpskega vrta v Trenti precej l1azličlla, 
je Referat za varstvo prirode sklical 25 . . januarja 1~49 širši posvet mero
dajnih us~v. Na posvetu je sklenjeno, naj se alpski vr.t v Trenti 
ohrani, Go.zd.a.i:ski .institut naj' začasno še , obdrži upravo vrta, Referat za 
vaxstvo prirode in Ministrstvo za prosveto pa naj :prispevata 'z krediti. ' 

Glede na sprejete sklepe posveta je tekom leta 1949. in 1950. Gozdar-, 
ski institut oskrbel v aLpinetu popravljalna~ urejevaIna in očiščevalna dela. 

. I 
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Nadzorstvo nad temi deli je bilo pb:verjeno raziskovalni postaji Gozdar
skega inStituta v Kranjski gori. Od spomladi 1950 se beležijo tudi fenološki 
podatki, n. pr. kdaj se cveti kake rasiline v vrtu odpro; ti z3lpiski so važni 
za primerjavo c.vetenja v visokem gorstvu in v nižini. Raze.n tega pošiljajo -

I muzeju tudi žuželke, ki jjh najdejo na pos:am.eznih rastlinah, kajti te žu
želke aprašujej{) dotične rastline. Nabirali so semena Jeseni in jih sejali 
v posebne lončke. 

Botaniki Prirodoslovnega muzeja in Gozdarskega instituta so organi
zirali leta 1949. dve ekskurziji v Julijske Alpe, kje!' so n,abirali alpske' 
rastline; pregledali teren in prinesli rastlinske sadike v Trento ter jhll 
posadili tam v vrtu; daja.li so nastavljen-cem tudi :n.aNodila za' delo. Na 
prvi ekskUl'z:iji so bili v pomoč tudi študenti bjologi; na vsaki ekskur.ziji ,
je bilo nabra:nih IJlreko ,50 vrst rastlin. V letu 1950. se je to 4e10 nada
ljevalo. 

Na posvetu v no'Vembru 1949 je sklenjeno, da upravo alpskega vrta 
v Trenti preV2<lIDe PriIrodoslovni muzej, Do~očeno je, tudi, da bo vsa ohra
nitvena in obnovitvena dela v vrtu podpirala m01"lallno in· materialno tudi 
Planinska zveza Slovenije. Sklenjeno je, da se zopet uredi nekdanji vrtičJ 

za vzgojo sadik na spodnji strani ceste, -kjer se bodo sadike prilagajale 
novim podnebnim vplivom. Sprejet je bil tudi predlog Gozdarskega; insti
tuta Sl{wenije o· razširitvi vrta na steno Kukle s slapom in priključitev 
šll~šega predela, tD je Mhnarlce:..Korita in Kukle-Razorja Ir zaščitnemu 

pasu. 
Nad alpin.etom in 'steno deloma okrog njiju je gozd z vrhom Kuklo 

(1'700 m). Severna stran tega vrha pada v dolino .Mlinarice z istorime-.nskim 
potokom. Potok Mlinarica ustv:axja v svojem ~podnjem toku v dolžini nekaj 
kilometrov glDboko sotesko redke lepote. Brez dvoma je to eden najlepših 
in ' Ill3.jboU zaill.mi:vih . vintgarjev v Sl,oveniji, ki je še malo znan. Levi breg 
te doline, to je severna stran Kukle, je zelo. strma. Tam so še ohranjeni -' 
prirodno zelo, dobro na-zviti tipi gozdo:v, ki ~še niso bili eksplo.atirani zaradi 
tcžJtih pogojev izvoza. Ti ,prirod.ni se.'3toji predočujej.o velik praktično znq.n~ 
stVenl mt er es , ker so to edini gozdovi v tem področju, ki so še obdržali 
svoj p.riro.dni 2ll1ačaj. iri HO glede na to zelo važni zla primerjevalna pre
učevanja gozdov. Razen tega so zanimivi iz estetsko-turističnega vidilka. 
Zato se bo tudi severna stran doline Mlinarice (proti Kuk1i) s potokom 
Mlinarico proglasila za prirodni park-rezervacijo. 

Že s samo jzbrno teh objektov in z njihovim očuvanj.em se postavlja 
realen temelj za nadaljnji razvoj tako važnega in po svoji lepoti edinstve
nega prirodnegl3J predela v Trenti. V sorazmerno majhni razdalji moremo 
imeti: stari alpin.et »Julijana«, novi alpinet na strmi steni Kukle s prikl.id
nejšimi pogoji za alpske rastline, slap s slikovito steno in reliktno floro, 
novi arbo'ret v gozdu nad cesto, vintgar Mlinarica, eden najlepših v Slo
veniji, prirod en' gozd pragozdnega tipa, a vse to drugo ob drugem, ·ustvar
jajoč neprekinjeno celoto. 

Referat za varstvo prirode je skupno z· Gozdarskim institutom se
stavil zaščitno odločbo za alpinet »JulijiMla« in za predlagane pritegnjene 
predele, tako za novi al·pinet pri slapu na SItem Kukl.e, s katerim bo raz~ 
širj.en že <obstoječi alpinet, za arboret »)Trenta«, prirodni gozdni rezervat 
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poil Kuklo, sotesko MlinaricarKorita in visoko alpski predel Mlinarico 
z Razorjem. Pričakujemo, da ho ,zaščitna odločba' kmalu potrjena in ob
javljena ter tako alpski vrt in predeli v Trenti izToče-ni v korist in varstvo 
ljudstvu. ' 

IZVADAK 

Alpin.etum ~Julijana( ti Trenti 

Autor opioSuje postanak alpineta »Julijana«, njegov. razvoj i sad'anje radove 
u nj-emu. Godine 1926 osnova·o jt švajcarac, šumarski inženjer,' Albert de Chesne 
tI Trenti ·alplinetum, koji je uredjen prema biološkio-hota:ničbm načelima. U tdj 
'c1lpskoj botarnčkoj bašti odgajano je oko 800 raznih vrsta cve6a, koje pnirodno 
dola.ze u srednje v.iso:kim 1. najvišim p.redeMma Julijskih AJpa, kao ·il cvece ko je 
doneše.no i sa Kranjskih, Koroških i Kraških Predalpa pa čak: i sa Kaukaza . . po
vršina ipinet!1l iznosi 2572 ro:! i leži 730-750 m nad morem. 

Al'Pinetum je uredjen u skladu sa slikovi.tom akolinom Trente, tako da osim 
hotaničkog ima i vanredan turis.tič:ki značaj. Osjm toga :vrlo ce kO'riSThO poshižiti 
i za pedag,oške svrhe. ~a:da njime up1"arvlja Referat .za varstvO' prjrode u.z sar'adnju 
PriIlodoSJlo'~n.og muzeja u Ljubljani i Šuma.rskog tnstituta SloveThije, koji p't'1Jprema 
proši-renje alpineta kilo i oonivanje prirodnog šumskog rezervata i arboretUIria 
neposredno lIZ sa.danji alpinetum. Čitavo to področje stavice se naročitim pro
pislma pod posebnu zaštitu. 

RESUMt 

L' alp i iD. etu m »J uli an a« cl ans 1 ava 11 e ede Tre n t II 

L'auteur decrit la fondah 'on de \'aiJp.inetum »Juliana\(, son dcveloppement et 

les travau>;: a,ctuels, qui y sont en voie d'execution, L'alpinetum 'al ete fon de oo 
1926 par M. Albert Rois de Chesne, .ing6nieur foresf..i0r suisse, et aJrra,n.ge d'apres 
le priJicipe bio.logique et botanique. Ce j1lJ~d:im. hotanique al.pin compTend environ 
800 especes de plantes fieuries, qui croissent spontanemei1t dans les hautes 
rnol1itagnes des Atpes Ju].iemnes, aussi bi-en que des fleurs, apportee-s des Pr~alp~s 
de la Carniole et dela Carinthie, des A1pes Dinar.iques et !neme du Caucase. 
L'a1pmetum a une superficie de 2572·m2 • Il eS{ ~itue a 750 metres au-d6ssus de 
la mer. ' 

L'i.l1sta;Uati:on de l'a1pinetum est en bonne harrnollie avec piHoresque de la 
vallee de Trenta. 'Qa somce d'Is'onzo.). Aillnsi, l'alp·iJletum represente, sauf l'im
porta.nce scientifique p-0ur la botan:iqu~, aussi ene attraction touristique tout 
partncuLicre. C'est le Comite .pour la p.rotection de la nature qui est charge des 
soins pour l'alpinetum, en c-oHabO'ratJion a..vec le Musec d'histoire n3Jturblle de 

. LJubljana et l'Lnstitut forestier de Slovenje. Ce de.J.'lnier fa,it les preparatlfs pour 
l'exlension de l'alp;,netum 'aJim.si que pO'ur la fondation d'une rese.rvati:on· de forM 
natu~elle et d'un arboret.um, :lInl1eXeS ?l. J'alpimetum actilel. Les trois d'i:ts objeti 
seront proteges comm~ monuments natureis. 
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o RAZVOJIJ IN ZATIRANJlJ PTNIJEVEGA 
SPREVODNEGA PRELCA NA · KRASD* 

, J.ože B 13., ri č (P()SItojna.) 

V j·an.uarj.u 1949. leta sem začel soo.el,0vatd .pri opazovanju pinij,evega 
sprevodnega prelca (Thaumetopoea pit yocampa) , ki je bil takrat, v stadiju 
g·osenice. Takrat so gosenice v gorkejših nočeh že prihajale iz zapred!kov 
na žrtje. Iz .z3jpredkorv lezejo v večernem mraku tiako, da se po izhodu iz 
za.predka najprej nakopičijo na njegovi zunanji strani. S -površine ~p.redka. 
lezejo nato ena Zla! drugo na uničevanje iglic. Gosenice se v juhanjem 
mraku v enak-em redu kakor. na žrtj:e vračajo naravnost v za'P,redek. Svojih 
domovamj nimajo samo na črnem boru. Opa7.il sem jih tudi na . rdečem i,n 
a:1epskem boru ter na cedri. Rtevilo gosenic v 2JB.ipredku ni povsod enako. 
Pozimi in spomladi; 1. 1.949. sem ugotovil, da jih je po 30 do 180 venem 
zapredku. Ugoto;vil sem primer, da jih je bilo v nj:ihovem majhnem domo
vanju meseca aprila le 5. Ko gosenice lezejo na žrtj-e, ne potujejo vedn·o 

_le v eni vrsti druga za drugo" ampak sem ,opazil do 5 vzporedniJh vrst, 
~o da so stranske v-rste levo ID desno krajše od s·rednje. Goseni~e žrejo 
pono,či, vendar se izjemoma hranijo tudi podnevi. Ko gosenice žro, povzro
čajo značilen šmn. Starejše gosenice začno žreti iglice pri vrhu in žro nato 
proti njenemu dnu. Mlade gosenice p.rve dni potem, ko so se i.zlegle, ob
grizejo iglice' ob d;nu, nato pa navzgor poroti sredini ini vrhu talko, da se 
iglice posuše in oZll.'a.njajo pojav mladih gosenic. Ko dorastejo do. velikosti 
1 cm, se gosenice preSelijo iz 'prvega ~predka na drugo vejo ali vejico. 
V tej velikosti se prvič levija tex postanejo bolj kosmate ln dOlbe svojo 
značilno barvo. Da so v minuli noči g.osenice objed.ale borove ig1ice, je 
lahko ugoto~ti po svežih iztrebkih, ki leže pod drevjem. Zap.redki so glede 
na razli'ČD.o' število in rr8.~ld:čno starost gosenic razne velikosti: do 50 cm 
doliine in 20 ern premiera. V više ležečih gozdq,vih je v ZBlPredkih. manj 
gosenic, manjši so pa tudi zfllpred!ki. Dlačice gosenice so strup-ene; .povzro
čajo vnetje kooe in 'oči, mocejo pa povzročiti tudi želodčne krče·. 

Naravru:h uničevalcev gosenic je malo, Med pti~i ni mogoee trditi, da· 
se kateri z njimi hrani. Uničujejo jih sinJice, a ni še dogM!uo., aJi jih saInJO 
ubijajo in se ~am.ijo z zalega parazitoiV: goseničarke (Tacbinae) in ose 
najezdnice (Ichneumonidae), kti se nahajajo v gosenicah. Gosenic ne ·požro, 
vendar jih od!našajo jz za.predka-v in ubijajo. 

Ker poznamo mehanično zatiranje na stari način, ga ne bom opisal. 
J39rova drevesa je ·pogosto bolj ogrožal človek z rezanjem vej im. vrho·v 
kaklor pa . ~j.e goseni-c. Nastane Vipra<ša:nje, kako -zatir.arti tega škodljivca. 
Leta 1949 .. sem sodelo~a-l .pri prv,ih poskusih uničevanja gJosenic s kemič-

* Ugotovitve o p,inijevem SIp,revodnem pre·\cu, ki &0 hile do sedaj ohjavljene 
tudi v tuji literaturi, -so še zelo nepopolne :i.,n nam ne' dajejo zadostne ,podlage 
za njegovo zati,ranje. Razen tega se D<P'l(Z)o,vanja pl'i nas v marsičem ·ne ujema.jc 
s podatki o tem Škod;Jj~vcu. ki 'jih na~a.jajo razni pisci. Zatoo menimo, da je 
potrebno sez.na:nit:i čita.telje s temi piščevimi opažanjri in p·redlogi, Končne ugo
tovitve bo obJavir Go~cfu:rski institut Sloveru'je. ko bodo raZiskovanja zakJjučena. 

L;redništ\lo 
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nJimi sredstvi ( »Fantakan«). Prašiti srno z' navadn~mi nra.hrbtnimi škropil-- . 
nicami (žveplalniJki) zapredke v ses.tOijiih in na posamez:ruiJ1 drevesih do 
3 ro vištne. Uspeh je bil prav ·dober. Gosenice so se potemt ko so prilezle 
tz zapredkov, zastrupile ln ohromele. Visele so zunaj zapredkov na vejah 
in. vejicah z glavo navzdol, se zvijale ter kom.Čino popadale na tla in poginile. 
Pri opaz~}Vanjih pa so se pojavili drugi problenri. Gosenice so ~eč na
mesto . v maju začele svoj pohod k zabu.bljenju že 20. februarja, kar je 

Bo'rov nasad z zap re dk.i pinijevega sprev·od:nega p.reica. Ska žena oblJka krošnje 
je bolj posledica »stareg(lh n.ačina« z.atiranja P'l"elca, t. j. o(wez.ovanja vej kak'or 

p.a prelčevega žrtj8. (Foto: GIS) 

zarradii slabega vremena s prek.hutvami t:ratialo do konca maja. Od neka
terih apazolvalcev je bilo slišati ug o-v are , da ves »Pantakan« ni enako de
lOVal. Trditev, da »P3Jl1takalI1« pri lepem vrem.enu v naravi deluje '14 dni, 
ne drli, 3JIl1lPak mu po svojih izkušnjah pripisujem zan«*iljivo učinkovitost 
največ le 36 ur. 

Pot.e,m ko goseru.ce odidejo v zemljo, se po enem mesecu pojavijo prve 
. bube, ali natančneje povedano, .gosenica se obda z · mešičkom, katerega 

gradi od zadka proti ·glavi. Oblika gosenice v niešičku ostane f}recej časa. 
Leta' 1950. so prve mešičke (kokone) opazila: 91 marca (Črniče). V območju 
.OLO· ... Gorica in Sežana je bilo na bubah opaženo veliko parazitov iz družine 
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'os najezdnic in muh r.oparic, ki so se pojavile že prve dni julija. Bube 
so b:hle v zemlji ob robu g-ozda, ob pot~h, v sestojih paruč3J prisojnih krajih. 
Bub nisem. našel pod mahom,_ niti. pod visoko travo, ampa;k 1~ tam, kjyi' je 
bila· trava ruka, med njenimi koreninaJIni, v globini 2--10 'Gro. RazliJka, ki 
sem jo opazil, je' v tem., da so bile bube v letu 1949. v bli?hini druga poleg 
druge, v letu 1950.. pa so bile buhe zelo I1tmtresep..e - odclaijene . druga od 
dnuge. Nekateri oipa'ZOvalci menijo, da je temu pojavu vzrok aviom.B'ka 
akcija>, k~ je IDiogoče: Lahko pa bi bile temu vzrok tudi ose naj;ezdnice 
in muhe rop ari ce, ki so s SiVOjim napadom gosenic€' tako vznemirile, da so 
se na!ZkropiJ.e in zabuJbile '1zven prirojenega_ reda. V tem letu so povsod 
v,elikQ hub uničile tudi smrdokavre, ki bube izvlečejo iz zemlje, pustijo 
mešiček na površju, notranjost pa pozohlj,ejo. Opazoval sem smrdO'kavre 
sam pri njihovem delu pri črnotičah ID pri Komn.u (ohmočje OLO S07.ana). 

S podporo Ministrstva za gozdarstvo sem postavil. 3 zaboje (i.nsek
Otorije) za opazovanje ra:ZVoja metuljev. Zaboji so b-ili ve1i!ko,sti 60X5DX 
'27 cm z mr€Žastim pokrovom brez dna. Bube so bile nabrane na raznih 
kmJjih in sem jih tam ·tudi .opaz.ovaL . 

Pri št. Vidu n.m.v. 200m 448 bub 
Vipava 

" " " 160" 267 
" Mi-ren 50 " 848 
" 

Črnotiče J, " " 
360 1000 .11 

Skupno 2563 bub 

PrVii metulji so se pojavili v. Komnu, ID to ,V noči",od 6.-7. julija~ 
število izleženih metuljev se' ni ooakomerno stopnjevalo in je od 18. do 
26. julija) doseglo m~um. Zadnji metulj se je izlegel v jnsektorjll v 
črn.otičah dne 12., VITI. Izlet je torej trajal 37 dni. ·Zam,imivo je, da so se 
metulji v insektorju ,pri ,Vipavi začeli leči šele 14. VII., v :Mimu 15. VII., 
v Črnotičah 13. VID. Mogli bi reči, da: so se v sežanskem okraju metulji 
pojavili. nek(}1~o prej kakor v območju OLO Gorica. Da bi mogli ugotoviti.. 
vzrok tega' pojava, nam enoletno op1JJ7.,ovanje ne z~dostuje, ker moram:o 
računati, da razvoj v inse'ktorijih ni bil v istih pogoj:fu kakor v :rm.ravi. I 

Prve gosenice SO bile o.pažene v naravi v območju OLO Sežana 3. VID. in. 
IV Krombergu isti dan. ' 

Iz 1000 bub, ki so bile opazovane v Črnotioah, se je razvilo le 563 me
tuljev, druge so uničili paraziti (500/0), poliedrij<a; (42%) in glive (8%). 
Uničeno' je bilo skupno 43.7% bub> V Porečah se je iz 714 bub .razvilo le 
11 metuljev. Uničenih je bil{) to,rej preko 98% , od tega so paraziti uničili 
97% • V Mlritu pa je bilo celo 990/ 0 hub uničerui.h, od tega so l1lIličili' preko 
910/0 paraziti,· druge Pfl glilVe in poliedrija. · ' 

Paraziti, -ki 'So pri :o,pazovanj:u v Porečah :in v J\ilirnu tako re~oč zatrli 
bub.e, so muhe ro.par.ice in ose najezdnice, ki svoje delo O!pravljajo v gor
kejših urah dneva iri n3Jpaili!.jo gosenice v dobi prehoda k zabUJbl~nju, t. j~ 
skozi 3 mesece. - I 

Piarijev sprevodni prelec odlaga jajička na različno sta[l'e črne bOire, iz
jemoma tUdi' na druge drev.esne vrste t vedno pa na višjih.1 drevesih na 
koncu nižjih vej, pri 'rrlzldh drev~Si~h pa na višjjh vejah. V gostih sestojih. 
kjer sonce dreves ne obseva, ni jaj,čk. Pinii.jev prelet odlaga svoja ja:jčeca 
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il obliki rok av čkov, ki obseg~jo navadno po 2 igli ci. Lami so bili rokavčki z 
ja.jčeci pogosto' v stecEni obžrti in na ta nač~ je bilo poc'ecej jaj.čk uničenih. 
V sež.a.nskem olq:aju so opazili kobilico,' ki se je lrnaailla z jaj!Čki. Opažene 
so bile ·na j.ajčlti.h tudi razne vrste- 05 najezdnic, ki se po barvi med seboj 
nekoliko razlikujejo: U gotoiVljeno je' bilo, da ama ena od teh vrst eno letno 
generacijo, dru.g'e ' ve'čkratno. Opaženo 5e bilo, daJ so se vse ose najezdnice 
iz1egle iz j.ajlčec ,pinij,evega sp-revodneg1aJ prelca v 18 dneh. Z~to moramo v 
bod'oče temeljito r.a.ziskati razvoj in vrSte raznih o~ najezdnic, ki napa- , 

· dajo p-:icijevega sprevQdnega prelca. ' Odstotek jajčk p:iIDjevega sprevOOnega 
prelca, ki so jih v 1. 1949. riapadle ose najezdnice, je bil npr. 14. Zalega 
najeWnic je bila v 1. 1950 .. v velikim številu najdena na jaj-čkith ipinijevega 
spr~vodneg.a prelca, kjer bube niso ble napadene po ,prurazitih. Okužena 
jajčka razlikujemo od zdr1a!Vili po luknjicah, ki SO narejene skozi jajčne lu
pine. ~edtem ko imajo jajčka, iz katerih so se izlegle gosenice, odprtino 
v sredi,najdemo pri jajčkih, iz kateiili so se izlegli par.aJziti, majhno lu:k
knjico na vrhu. J ajčk.a s paraz.iti .poznamo po črni pičici '< ~otr.amjosti 
jaj,čeca. J 

Po .odložitvi jajčec se po 4 tednih wežejo gosenice. Leta 1949. s'O se 
prvi metulj izlegli 24. VII., prve gosenice pa 19. VITI. Lani so se prvi 
metulji pojaNili 7. VII., ,prve gosenice pa so se izlegle 2. VID. R8lzvojna 
doba je bila v 1. 1949. ln 1950. ena.J.r:q t. j. 26 dni. 

-Gosenice že prvi dan po izleženju začno žreti. Iglice se posuše, kar 
nas opomlinja na poja;vo gosenic. Gosenic namreč ni lahko O1paziti, ker še 
nimajo zapredka in so majhne (3 mm). Stadij gosenice je v generaciji iz 
1949/1950 tr1aJjal 199 drni:~ 

V letih 1949. in 1950. je prelčeva gosenica do gol,ega obrsbi1a domala 
vs'e drevje v bo-rovih nasadih. Pos'ebno prizadeta so bila na samem rastoča 
drevesa. ter manjše skupine dreves, sklenjeni sestoji pa ob robovih, po
sebillO ~južnih straJ1leh. Obrščena drevesa izgledajo, kakOr da jih -je 
uničil požar, vendar so do sedaj vedno ozelenela. Lansko leoo se iglice na 
starem lesu niso obnovile, iglice so pognali le lanski · p-oganjiki. Višinski 
prirastek je bil 'Občutno prizadet, vendlaJr lahko trdimo, d~ se zaradi -p1ni
jevega sprevodneg-a prelca ni posušilo l1iOibeno drevo. Lani v juniju seni' 
pregledal vse najbolj ogrožene kraje in ugf>tovil, da sp vsi bori ozeleneli, 
<iglice so ' do takrat prirastJe: do 3 cm. Drevesa, ki se izjemoma vidijo po
!J.l'e.ktOd suha, i.mado na vejah· posušene iglice, kar potrjuje, da ni bil pinijev 
sprevodru pr~lec d9končm uničevalec drevja. ' Pripisujemo p-ru mu lahko 

· zaslugo, da je drevje oslabelo in .zgubilo, odpornost ter je zaradi .tega laže 
podl-egle ' <ku,gotnim škodljivcem - lubada'rje;m ali pa SUSl. 

NJai podlagi teh lQp.a.zo.vanj menim, da bi rn;or.ali pri zatiranju tega 
· ŠJmdJ.jivca upoštevati naslednje ~ -

1. Gosenice so edini stadij, v katerem moremo prelca s kemičnd.mi 
sredstVi uspešno uniče:vsti. z~ to je primeren j'esenski čas: od prve :polo
vice septembra dalje, dokler vreme dopušča. Če uničevanje ne bi bilo kon
Č'alno jeseni, ga moramo nadaljeV1altl v ustreznih zimsJcih dneh. 

ir V generacij~ 1950/1951 je trajal npr. v Črničah razvoj gosem.ice. 226 . dni. 
Daljša ra.zv-Ojna doba go~enice v generaciji 1950/1951 je pos.ledic·a' deževnega ja} 

hla4rrlega wemena. Ure dni š t v o 
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Ročni r~ršilci za Z<lIpraševanje nad 3 m visokih dreves niso upocabcl 
ln je pri njihO'Vi upo.ra.bi potrebno veliko delavcev. Uspešno. bi se mogli 
uporabiti veeji, prenosljiV1i ročni ali motorni razpršil ci, ki bi mogli metati. 
strup V5aJj 15 m visaroo. 

Dragedn o.bišrne akcije ob času mno~nega pojava (kalamitete) tega 
šlrodlj:iIvca niso priporočljive in ne mDrejD biti uspešne, posebno ne avion
ake akcije. Zaradi raztresenosti boro-vili rl;,reves in razkosanosti sestoj.ev 

-na Krasu avionska akcija ni priporočljilV1a1. Samica pinijevega sprevodnega 
prelca odloži okoli 250 jajČec. Od dveh gosenic n:astane torej v prihodnjem 
letu en z.ap:redek, t. j. 250 gosenic. Iz tega :naglega razširjanja gosenic 
sledi, da v letu po m.noMčnem poj-avu tega škodljvca številne gosenice 
ne bodo :imele hrane niti dl() decembra in bodo poginile. Ker gosenice na
vadno že v pT1VeIn ka1am.itetnem letu požrO' vse iglice' in do golega obrs.te 
vse bo·rovj.e, v naslednjem letu ne .bo zadosti hrane za okoli 125 krat IXl
veČčmo število g.osenic. število škodljivcev bo torej samo po sebi padlo na 
najmwnjšo mero. Seveda pri uničevanju sprevodnega prelca lakoti zelo 
pomagajo razni paraziti. Naša dolžnost je torej, da tega škodijivca držimo . 
neprestano v čim manjšem I številu. . 

2. Ker se veni bubi pinijevega sprevodnega prelca zaleže veliko os 
:naljezdnic (do. 200 ln še več), hi se to lahko uporabilo tako, da bi se oku
žene bllbe prenašale iz področij, kjer jih je ll'.llogo, v ,področja, kj.er jih ni, 
ali pa je le malo okuženih bub. Zato bo potreben zanesljiv 'Opazovalec, ki bo 
opazoval. razvoj parazitov ter njihovo razširjenost in vrste v posameznih 
ln~ih. 
/ Bube z zajedlaJvci je prav lahko lo.čiti od zdravih. Mešiček, v katerem 
počiva. prvortno gos~nica ili pozneje buba, je namreč lu1qljičav. 

3. Metulje ponoči zelo privablja luč. Ker se metulj izležejo in priha
jajo iz zemlje najrajši ob sončnem zahodu, lahko sklepam.o , kakšen bo 
pojav metuljev v priho4nji noči, in lahko pripravimo ukrepe za sledeoo' noč. 
Ob robu b.o~o;vih sestoje:v bi se npr. lfl1b.ko postavile električne ali druge 
močne Juči, ohdane z Jim:anicami v ustrezni višini ,od tal, tako da bi bil 
blesk luči viden čim dalje. Izde}al sem model limanic oziroma priprave, 
katere bi premazali z liJmom. Lim. raste na naših dollI18.čih hrastih (plod 
evropskega ohmelja) inI so ga lani logarji na Primorskem nahr ali , da bomo 
,letos lahko nl3lpravili vsaj poskus. 
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SODOBNA VPRAŠANJA 

LOVNA DREVESA IN ZATIRANJE LUBADARJEV S KEMIČNIMI 
SREDSTVJ*" 

Za zatiranje lubadarjev v igIičastih g.oZJdorvih so že davno pozJ11.a.na lo:vna 
drevesa. Ta mehan,;.čni način zatiranja. lub-adaujev j'e postal" že pravliJ·o za 'pre
p-reče-0anje šl'rjenja lubadarjev in nj,ihovo zaUranje v primeru množitne pojave 
(kahmHete}. Čepray je bila uporaba lovruh dreves dosedaj edini načm za zati
ran.je lubada·rjev, ima ta' način zati:ranja poleg dobrih stram.,i tudi znatne pomanj
kUivosti, v glavnem tehničnega značaja. Tem pomalnjkljiv()SItiIIl1 .. pa se ne posveča 
dov,olj pozomosti. in zat-o z lovnimi d-reves.i ne dosežemo vselej zaželenih uspe
hov, marveč nasprotno, z njimi često celo pospešujemo širjenje lubadrurjev. 

P,odati hočemo samo kratko navodilo za urpo,raho lovnih dreves ob istočasnJ. 
uporabi kemičnih slredstey, s čimer hi se i-zp:opolnilo doseda.nje pomanjkljivo 
zaf:!iJr:anje luhada;rj'ev~ 

Lovn,Š/ dll"evesa se po določenem času obelijo, da bi se uničil.a luhadarjeva 
zail ega : jaJčka ,in ličj.nke. Beljenje se mora jzv,rši ti, p,reden se Hčinke z,abubijo 
o7JLJ:loma iz 'njih razvijejo m[a.di hrošči. Če se izvr;'i. beljenje šele ob. času, ko so 
se li~i'l1ke že zabubile ajd so se razviLi Cet'O že hrošč,i, se lahko zgodi, da osta.ne 
velUc de! lubadalf}ev živih. Po bC1ljenju je treb~ lubje takoj sežga.ti. Ta način 
zatiranja lubadarjev je vsem gozdarskim strok'ovnjakom dobr,o poznan. Ako pa 
t{)čno kOl1:woliramo postJopek z lov:nimi dreve9i n.a teranu, posebno pa še be1j.e
nje in požiganje lubja, opazimo pri izvrševanju teh del glede na način življ~ja 
lubadarjev 'sledeče pomanjkljivosti: 

1. Nalet lubadarjev traja navadno daJljšo dobo (do 5 tedlllO'v). Dogodi se 
lahko, da so se iz odl,ooenih j.atj.čk luba.daLl"jev, ki:So prvi naprudli Jovno drevo, 
pre&:o ličink razvile že hube ali celo mladi h!1oščj. medtem ko/je od luba,da.rjev, 
ki so napadli dre'v<o kasn~j,e, OPaziiti šele jajčka ali pa 1i6iq.ke. Ce obelimo drev,o 
v določooem roku, to je za PTVO generaciJo tri tedne po ll1!o6ne~ naJetu, za drugo 
generacijo pa p 'o dveh tednih, tooa.j bomo .našli pod lubjem predvsem jajčka in 
l,ičinke. Če pa ,izv.ršimobeljenje en do dva tedn-a kasneje, bomo našli pod lubjem 
že bube i(l1 mlade hrošče. Iz tega sledi, ' da se vrši pravočaJsno heljenje lo,vJllih 
dreves, kako,r je to v praksi v navadi, redno še. pred končanim naletom luba~ 
darjev. 

2. Pri belj,enju iglM'"cev vselej pade določen odstotek starih luob-acilalrjev, 
jajčk, ličink, bub in mladih hr-oščev na zem1j'o. Velik ,del teh se jztrese tudi 
pri p,renaša'nju lubja na grma-do. Na ta način ostane v vsakem primeru določeno 
stavilo starih lubadMJcv živih, pil"i nep,rav.očasnem oz,iroma zakasneJem' be/ljenju 
pa veHk del bub in mladih luba,da.rjev. S tem dejstvom moramo vedno l'ačuna.t-i

pri be'ljenju lorvnih dreves. 
3. V sušnih let~h, na suhih jn kraških področji!J obstoja z'lIra-di požiganja 

lubja nevam,ost gozdnih .požaro'v. Da se požar prepreči, se !ovna drevesa. sicer 
obe1ajo, lubje pa :pogosto ne sežge. Ker pa služi velikemu s:mrekoNemu lubadarju 

* Prof. dr. 2eljko KovaČevič. dire·kt,o! Zavoda za entomolo,gij:o Ag'r-o.~()msko
g.ozdarske. fakultete v Zagrebu, nam je :poslal ta članek, v katerem na podlagi 
~voj,ih raziskovanj priporoča izpopolnjenj načiJn uporabe lovnih d.I'eves. . 

Uredništv.o 
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ali knaverju CIps typograp-hus)' in m:lilemu smr('kov~mu lubada.rju (Pityogelles 
chalcographus) za »dopqlni1no hranje111ec:* tudi. že odstra.njeno lubje, suho vejevje 
idr., jima za Slpo1no zrel.ost 111so nujno p{>trebna lo,VIH ali stoječa drevesa. S 
samim be'Uenjem torej ,ni zag'otov1jen popoln uspeh . 

. Da bi bdstranili omenjene pomanjkljivosti pri uporahi Iovnih dfeves, smo 
izv.ršiH biolooke polzkuse s sin·tetičnlni.i sredstvi: p9.'nta.kanom ·(DDT -,.L djklor
difeniltriklo,re.tam) in g.ame:ksa·nom (heksaklorciklohe.k:san) in prišLi do s>ledečih 
z.akUučkov: . , 

1'. Za privabljanje lubadarjev je treba v • igličastih ses,tl)jih pod'lT1atti lovna. 
drev~a kakor doslej. 

.... 2. Za prvo generacijo je treba izvršiti belje-nje lOV1l1ih dreves 3--4 tedne po 
na-letu IubadaiI"jev, za poletno genc>r~cij-o pa po 2-3 tednih. ' 

3. Pre d bel j e.rl: j e in naj selo v nacl reve sai n tla p.Q d n j.i ro i 
tem e 1 j ito n '31 p !." aš e s ;p Il fi tak 11 n o ro ali gam e k os ano m. Poi z v r
Š e'11 C m b eJ 1 jen j ujel pot reb ri a pon o v n ana p r rl fi ite v obe \ je -
neg a . d e bla i n ·0 d str a 11 j fi ln ega 1 u b jaz 'Il o tra nje str 'il niz 
ist i cm. s red s t v o m. P G žig anj elu b j a dl i p·o tre b .Il o, k c:r o m e -
'n je 'fi i s r: e d B t v iun i čuj eta 1 u bad a rja Y v s e h nje g o vib raz-
v .o j n.i h faz a h. ' , 

Ker veje .iiU vrhači samo pospešujejo širjenje in razmnoževanje nekaterih 
vrst Iubwarjev, naj se mkoj PO posek.u loynih dreves o~Jse.kajo in odstra.nijo iz 
gozda., ne pa puščajo na lovnih drevesih. 

Ta ~avo"dila se n.anaš-a;jo predvsem na smrekovcga lubad.arja (Ips typogra
phus), upD,r.ahnfl. pa so tudi pon zllti,r.asnju ostalih luba:darjev, ki napadajo druge 
iglavee. 

Do n-aNedcnih reawtatov Sn:).o prišli na podlagi večletnih 'poizkusov io 
opazovanj lubadarjev v laboratoriju in na terenu. ObŠoirnejšo razprav.~ o tem 
bomo objavjJi drugud. 

D~. Ž. 1'; o vač evi c 
(Iz hrvašči~le preve'del S. B.) 

ALL IMA ANGLIJA šE KAJ GOZDOV? 

Britansko otoČje meri (brez Irske) 24.4 milj. ha ali nekaj -manj ko Jugoslavija. 
Gozdov je 1.2 milj. ha, t. j. 5% celotne površine, in pride na p·rebivalca 0.03 h!~ 
gozda. 

Anglija je za vse . izvoznike lesa najbolj zanimiv svet, · saj je v p-redvojnih 
razmerah odkupila na mednarodnem trgu nad- 4{)% vsega žagan~ga. lesa ter 270/0 

celuloze in proizvodov iz peluloze; hkrati je največji kupec jamskega lesa, velik 
/ . odjemalec ~elezni..škjh pragov itd. ' V jugoslovanske1P 1zvozuje bila. Anglija leta 
. 1937 odjemalec 16% količine in 20% vrednosti izvoza; v letu 1949'-je bil ta odstotek 

še znatno večji. Iz lastnih virov je krila komaj . nekaj odstotkov svoje potrošnjy 
lesa v mirnem času, do 950/0 lesa je pa uvažala, v glavnem iz severne Evrope in tz 
seVerne Amerike. Zaradi take odvisnosti od ostalega sveta je bila primo~~na. da. 

Časov.no razdobje, ko je dorasla, vendar spolno še nezrellll žuželka (ioiago) 
zapustila bubo, pa do spolne doz.oritve - zrel,osti imen,u.jemo z·r ·e 1 o S. t n 0 

dob o, hranjenje v tem času pa d o p. o 1 n ,i 1 n o h ran j e 11, j e a.l·i d o p 0·1-
nil nož rt j c. (Opomba uredništva) 
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je deber del gozdev izčrpala v prvi &vet0vni VOJn1 ]fi da je brezobzirno žrtve
vala gozdeve za zmago v drugi svetovni vojni. V berbi z nacistično Nemčijo za 
plovbo po Atlantiku ni bilo mogoče misliti na dovoz jamskega lesa iz severne 
Amerike; preizvodnja premoga pa je predstavljala. bistveni del vojnih naporov. 
Včasih je šlo za. dneve, pogosto tudi za ure, če bodo pre'mogovniki dobili potre
beri l~s za svoj obra.t. Les se je pa potre_boval tudi za mnoge dr~ge namene. Na. 
ta način je v drugi sve.tQvni vojni p-~uži.1a nad polovico gozdnega fonda in sicer 
- glede J)a vrste lesa in kakovost sestojev ---: vrednejši deL _ 

Zanimajo nas novi razvoji gozdarstva v tej državi, zlasti pa odnos narodnega 
~ospodarstva do .gozdarske panoge. Dobro sliko o tem nam daje spomenica, kI 
jo je angleška delegacija predl'ožila Me·dnarodni lesni konferenci v Mad.anskih 
Laznih leta 1947. Priobčujemo jo v izvlečku; številčne podatke o površinah - il'\ 
lnnožinah smo zaradi lažjega r~zutnevanja preračunali' na naše enote. 

1. Stanje gO'zdov pred prvo sve-tovno vojno 

Površno zajeta površina gozdnih zcrr.ljiŠč je ob izbruhu prve vojne znašala 
1,140.000 ha (t. j. za 37% več kako,r jih ·imamo v Sloveniji); manj ko 3% celotnt.: 
gozdne površine je nadzorovala državna oblast. V vojnih letih 1914-18 se je -
uvoz lesa zelo skrčil; zato so se izko-ristile vse možno,sti, da se eksploatacija 
dom'ačih gozd~v čim b~j poveča. Posledice prekomernega sekanja so se poznale 
v vseh gozdovih, prav ves uporaben les p<l. so posekati na površini ok. 182.000 ha 
in to v najboljših ses.tojih, starih in mladih. . . 

Leta 1924 so skrbneje inventarizirali vsa go.zdna zemljišča po dveh glav~ih 
.kategorijah: . 

a) gospedarski ali potencialno produktivni gozd s skupno površino 
1.114.700 ha. 

Porazdelitev te kategorije gozdov kaže, da se n3: 51°/Q gozdne površine 
:goji visoki gozd, 19% zayzema panjevski gczd za . kolje, 12010 grmišča in 18010 
-go)ičave ter opustošena gozdna zemljišča. 

b) negospodarski gozq. s skupno povrišno 82.680 ha. 
Vsa zru gozdna' zemljišča opredeljena povrŠina. j~ tedaj znašala 1,197.380 ha 

-ali 5.3% površine Anglije. 
Po prvi 'Svetovni vojni se je posek zmanjševaJ. ria ,višino dejanskega prirastka.. 

ter -je neposredno p'~ed drugo vojno znašal 1,275.000 mB letno ali povprečno 
1.1 m 3 na ha gospodarskega gozda. Ob-dobje med prve in drugo vojno je bilo 
prekratko, da bi se mogle popolniH praznine v ·'gozdovjh . in vrzeli med deb~
linskimi razredi. -

2. Gozdarska politika. med prvo in drugo svetovno vojno 

Leta 1919 se je ustanovila Gozdarska komisija in z njo državna g(l7,darska 
služba z novimi nalogami. Gozdarstvo je izdelalo dolgoročni načrt: . 

a) za osnovanje novih gozdov na površini 716.000 ha neobrastih zemljišč -v 
80 letni dohi in 

b) Za zagotovitev in povečanje trajnega donos1\. v zasebnih gozdovih po 
katastrskem stanju iz 1. 1914 (površinske podatke glej zgoraj). 

Neposredni cilj za: prvi desetletni obrok celega načrta je. bil: osnovati v 
državni režiji na površini 60.700 ha nove gozdove 'in z državno pomočjo zago
toviti obnovo zasebnih gozdov na površini 44.500 ha. 
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Do leta 1929 se je v državni režiji zasadilo ,87.000 ha; ta povrsma se Je do 
1. 1939 povečala na 149.300 ha. Prva dva desetletna obroka načrta sta se izvršila 
z osnovanjem novih gozdov in obnovo' starih na površini 200.000 ha. 

3. Gozdno gospodarstvo med drugo· svetovno vojno. 

Takoj ob izbruhu vojne so se gozdovi brez odlašanja. in brez vsake brige 
za: prihodnost začeli izkoriščati za kritje vojnih potreb. V si drugi oziri so padli 
spričo glavne naloge, t. j. dobiti . vojno. MedvlJjni posek je dosegel številko 
18· milijonov lad. ton, kar predstaylja 21 letnih se(:;nih etatov. Sekalo se je 
kakor so· velevale neposredne potrebe (za jamski les, za drogove, za prage, za 
žagan les itd.) in brez ozira na' vrsto Jesa ali na starost sestojev in na način 
obrata. 

Koliko so bili gozdOVi uničeni še sedaj ni popolnoma znano. Gotovo pa je, 
da je izginila več kak'ol' polovica le·~·me zaloge IZ leta 1939, Na žalost se je 
prekomerni posek zlasti ~trdega lesa Še nadaljeval po vojni zRradi premalih 
dobav od stmni .izvoznikov, medtem ko so bili vsi vi·r) mehkega lesa praktično 
popolnoma izčrpani 

4. Gozdarsk.a politika po drugi svet'ovni vojni 

Vlada je pred kratkim objavila svoje načrte za bodočo gozdarsko politiko. 
Zaželen program, ki ga· vse-buje načrt, predpisuje osnovanje novih gozdov na 
površini 1,220.000 ha in obnovo gozdov na pov,ršini 810.000 ha. Ostvariti se mora 
osnova za urejeno gozdno gospodarstvo na površini 2. milj. ha (t. j. povečanje 
gospodarskih gozdov za 100('/0 v odnosu na leto 1924). Zaželen program se mora 
uresničiti v ... 5O letih. Potrebni ukrepi pripravljalnega značaja, Zll raziskovalno 
službo, za vzgojo kadrov in za javno obravnavanje nalog so bili že storjeni. 

Vlada je sedaj o90brila prvi petletni' obrok načrta in kredit Z3 20 milj. 
funtov. Glede na zasebne gozdove je Gozdarska komisija uvedla sistem »de
'dikacij« (namenitve), pu katerem bodo zaseb.ni lastn.iki prejeli državno pomoč, 
prevzeli pa določene obveznosti za povračilo in nalogo, da bodo z gozdovi go
spodarili za čim uspešnejšo proizvodnjo lesno Naloga je zvezana s prece.jšnjimi 
organizacijskimi težavami. Tehnično in UprllynO osebje se že šola. Zemljišča za 
snovanje gozdov se določajo, drevesnice se povečujejo. V tekoči sezoni (1947) 
se mora v državni reŽiji pogozditi 12.150 ha. Ta površina se mora jz leta v leto 
povečati in v 7. letu prvega desetletja doseČi 50.500 ha. 

Anglija jc od zgodnjega sre'dnjega veka največji uvoznik lesa. Njena od
visnost od uvoza se je stalno povečevala ·ter je pred vojno morala že .95°/, svoje 
porabe kriti iz uvoza. Ta odvisnost bo še traj9'la, kajti prekomcmi pose\( v: 
domačih ' gozdovih mora takoj prenehati. 

,Gozdovi so se med vojno neusmiljeno izkoriščali brez vsakega. ozira. na. 
načela raz,umncga gospodarstva, za katera se zavzcP.1ajo gozdarji vseh narodov. 
N aben drug narod ul utrpel na gozdovih tako velikih žrtev. V prIhodnosti mo
ramo naše gozdno gospodarstvo urediti za trajni donos, pri'manjkljaje pa kriti 
iz uyoza:> 'Združeno kralj~stvo se rado pridružuje medna·rodnemu sodelovanju 
na polju gozdar,91:v,a.c: 

S temi besedami konč.uje spomenica, Če primerjamo načrt za obnovo gozdov ' 
iz 1. 1919 s sedanjim iz 1. 1946, vidimo kako močno se je tudi ta klasična zemlja 
prem,oga preusmerila glede na gozdno gospodar.stvo. Ing. Lojze 2: ume r 
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IZ PRAKSE 

NAšE TAKSATORSKE KARTE 

V stasri Jug0slavij~ so obstojale za Ivelika gozdna posestv.a različne 'karte, 
ki so prikazovtIle stanje teh zemljišč. To $0 bile p-osebne ka·rte, ki SOo bile nekak 
izvleček iz ka.tastrslkih map ·jn iz katerih je bilo razvidno, kje teče me.ja posestva, 
kje je katera kultura in iz katerlih parcel je kompleks sestavljen. Vse te karte 
&0 bile 'jzdelralI1e v naj.rruzličnejših merilih .od 1 : 2.880 do 1 : 20.000. 

Po 6svoboditvi, ko so ta posestva postat.a ljudsk·a ~movi.na in ko se je ~~}ihova 
pOlVciina še povečala z zaplenjenimi gozdnimi .p:ovršinami, se je pojavih. nujna 
portrebl1l po Ii:zdelavi en01lne kme za vso Sloveruj'O v merilu 1 : 10.000. Tedaj je 
na Mirnsrt:rsrtvu za go.zdarstvo obstoJal odsek . .l>Gozdni kata.ster«, ki je 'poleg 
drugega limeJ nalogo zbirati vse podatke o gozdnih površinah, ki jih .in ki j.ih 
bodo 'l1'P'f8v;}jali državni organ~. Zbirale so se odloČbe kOfl1iisij za '3 lgramnOo reformo, 
zemljiškoknjižni sklepi, prepisi posestnih listov, kartn..i ma.terilal. SCrSitavJi.a,u so 
se seznami gOozdruih pa:rceJI ill1 površin po bivših p.osestnikih in začele izdelovati 
nove karte v merilu 1 : 10.000. Karte so se izde!lo,Yla'le predvsem na ta Mčin, da 
so' bm katastJrs,ki Hsti fotogrn.firan!i v menHu 1 : 10.000, nato zlepljeni na karbonu 
za vsako občilIw .posebej. Na tak,o dobljeni obč1n.s;ka karti so se obrobile razla
ščene parcele z zelenim tušem. Tako pripravljanje kart je potekaJo počasi· in je 
bi:lo tako izdell,all1irh le nekaj obč.:(l1 lp., predvsem na področju G. G, Bled in 
G. G . K!'IM1j. Delo je zaviralo tudi p.oma.njkanje f.oto.grafskega papirJa. 

Petletni plan je predvidel izy,rši,tev taksacidskih del ntll porvršini 360.000 ha. 
V letu 1948 je bilo t.reba izdelati taksacijsk.a dela v Triglavskem, Ribnfuškem in 
Kočevskem go.zdnem g.ospoda.rstvu, v skupni .poViršini '117.000 ha. Izvršitev taksa
cl,.jskih deJ. brer~ ustTeznlh kar.t lTh) mogoča; zato dolooa: predpis, da mora obsegati 
trakoocijski elahorat tudi »osnovno ka:rto« v merilu 1 ': 10.000. 

V ~osnovni kartic: mora biti razvidno, kje so meje gczc1ov, k3.k-o S'O ti go
zdov~ v cilju taksacij..skega opisa 'grupirani, t . j. .kje so meje gospod'alrSkih enot, 
oddelkov j·n odseawv, kateri g.ozdo,vi so državIni in k.atorl nedrž·avni, kakšn.: so 
dos,topi do go.zdov (komlIDJiJkacije). Vrisan,i morajo biti .tudi važnejši objekti, 
Orientacijske točke, .nasell}a im meje blitastrskih obči'l1. Poleg tega mi}ra bi.ti iz 
osnOVil1e karte razvlidna tudi vertikal.pa predstava terena in je zato treba karto 
op·remiti s kotami ill1 vrisati pt.astDlice (izohipse). 

Kot pri.logbJ »·osnovnfi kM'ti« so biH predvioeni tudi s e.zn ami p.ovršin gozdu-ih 
parcel, grupiraru po enotah, oddelkih in odsetk';h ter njim ustrezajooi seznami 
posestmiko·v, Iitz kate.rih naj ho razvidno, lwhkšna je skupna·· g'ozdna površina, 
b Jo imajo ;posamezni posest-niki v najmanjši emo.ti, t. j. v odseku. 

Za izvršitev te nla~,oge ~o nam biJle !la ra.zqJarlag·o specialke v merilu 1 : 100.000, 
] : 50.000 im 1 : 25.000. P,oseblw special,ke v meJrilu 1 : 25.000 so bile nujno potrebne 
vsem sJtroko·vnim delavcem na terenu, .k,ak.or tud~ geometrom v cilju OO'ientaaije. 
Ker rrnn-rs:tr&tvo ni imelo zadostnega števila teh ka.rt, smo jih mora.l.4. r-azmnož"iJti, 
in sicm tako, da sano en primerek speciaJke naoUfu1i jIn tako dobJjem·o martrico 
uporabili z'a .izdetavo k,op5j na ozalidnem papirju. 

Glede na pobrebno natančnost dela speciaJoke seveda niso 2l9.dos.to.vale in je 
bito treba poiskati naltančnejše kane, kjer bo razvicin·o poleg ev,bciep.triranih kul
tur. tudi posestno stanje. Karte z vrisa.nim· posestruim stanjem gozdnih površin 
v crnerilu 1: ]5.000 i'l1 1 : 10.000 so obstojalle za del Gorenjske. Za RihndšlQ in 
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Kočevski bazen pa ni bilo drugih kBJrt kakor lmta.strske m:lpe. Za Kočevsko s.mo 
ime.ld kopije teh/map, medtem k() smo imeli 'za Ribniško področje kopije katast.r
skih ma.p samo z.a hi, katastrske občine, m. vse ostale občine pa ni b.ilo nobenih 
kart. Uvidevnost Geodett:ske uprave nam je omogočila, da smo si pri katastrskilh 
uradih lahko izposojali jnd~kacijske skice i'11 po 'potrebi tudi p.arcel,nc :lJapiSnike. 

. Z opis.a~jm mctmim ma.teni.alom se je začelo tJaksacijsko delo in obenem z 
njim tudi geod~tska dela na terenu. { 

Po;udariti je treba, da nobena od obstoječih kart ni nudila p·ra-ve slriJ<e· terena. 
kjer bi bli·le meje (lisicre) .~ozdov ta.k;o vrisa:ne, da ne bi bilo treba več debarti 
znaJtruih pop,ravkov, temve~ bi se lahko posvetili s.amo notranji ra.zdmitvi na 
odddke' in ,odseke glede na različno vrsto gozdp.. Vzr:oki, zakaj nismo' imeLi na 
rlatz.p()llago takšne karte, S0 sledeči: Taksator, ki nši opi!?ovanje gozda, jC'f kot 
gozdarski strokov.njak tisti, ki lahko določi, kaj je pravzlliprav gozdno zemljišče 
in kaj ne. Kakor ie to ill·a prvi pogled čudno, vendar teren neštetokrq,t dokazuje, 
da :I1Ji mogoče šteti Z3. goz.d vsak kqmplekS, ki je bolj ali ma<T1j' obrastel z drevjem 
ali grmičjem. So ··tak.šl'l.e prehodne stop.nje, kjer se . celo strokoYnj~ ,ne more ' 
odlOČiti, alti naj to zemJjiš~e šre.jc ?8 gozdno ali n. pr . .paŠl1iško, kor je zemljišč~ 
v SY0ji razv,ojni Sttotpl,1ji ravno v p·rehodu iz ene kulture v dlI'ugo, V takšnem 
primeru tftksaJtor. upoštevajoč bodoči r<I.ZYoj, zemljišČe uvrsti v -e!·ozdno površino, 
aH pa ga i.z:loči iz nje. Ravno tako taksa·tor, ki ocenju:ie goz·dove, ne ~ore na
pra.viti prav.imega opisa, če sam ne označi do kod sega gozdno zemljišče. P'osehno 
je to y'.a~no tam, kjer gozd polagoma prehaja v drugo kultmo irl se ta površ.ina 
lahko v.ključ.i v oddelek. aH pa iz' njega woči ih mora taksator p'rocentualno . 
označi.,ti, koliko je te ali (me kulturne VTSte. Iz prednjega sledi, da torej prave 

'meje gozdov za »OS-O-OVTIO .kart()~ lahko dol.oči šele' ta ksa·t ()Ir , 
S.p~cialke, kakor tu.cli katastrske mal}J'e, so .nam lahko rabile samo kot po

možno sredstvo tudi zato. ker v prikazovanju s·tanja na· terenu ne ustreclajo resnič
nemu stanju. V nekaterih k~tllstrSlkih mapah je prikazano stanje pred pot s>t.o
let jem, pa tudi staIT'ejše. 

Iz opisanega sledi, d~, je bilo treba preskrbeti ta.ksatorju pre-d odhodom na 
teren takšno karto, v kateri bo čim več podatkov i.z ostaHh' k.arl, ki bo t,or'eJ 
vsebovala pod.Mke o go,zdovih po k.atastF.J.;:·em stanju, ki bo .izdelana v p;rimeme:n, 
preglednem meritu (1 ; 10.000) in ki bo omogočall~ ta.ksatorju, da ho v njo lahk,o 
vnašaJ P?trebne. koxeJkture in nO'''e podatke. 

Treba je priznati, da sm:o p.otrehi ta~atorjev po ttlikšnem kartnem mo.tem.alu 
zadostiH samo v majhJ1Ji meri predvsem ZfilI1aJdi tega, ker nismo imeli potrebnega 
tehni;čnega osebja za izdelavo teh pomDŽ:nih kart, kakor tudi" z.a~o, ker je bilo 
za prip.rave premalo časa. En geometer, ki je bil. dodeljen vsaki terenski sekciji, 
je bi<! pri odhodu n~ teren .postavljen p.red vrsto novih nalog. Poleg zbi.ra.nja 
pomožnih kaat je bilo. h'eba 'začf;.ti z meri'tvami mej goz.dov, oddelkov in odseko.v, 
okjer te meje ,uso potekale po v naravi vidnih objektih (potokih, cestah), daUe· 
meritvami komun.iikacijs'kih objek{o·v, predvsem lIlovozgrajooih cest, ki so po
membne za e:ksploatacijo gozdov. Praksa je J>'-O,l6azala tudti. potr\!bo po takojšnji 
izdela.vi sk(!lleta za navo »os.noY'11O karto«. Za noVoo formirane oddelke in odseke 
je bUo treba obu:ačunava'ti površme in skr~eti za scstlafVO .seznamov površin po 
pa1'Celah in posest-mitih. Zbirati je....bilo treba podatke o <razlaščenih pa·rcetnh 1.n 
biti zaJo v s.taJlni 'poveZtaVIi z okrajnimi k.omisijami za agra·rn.o reformo in usluž-

, benci gozdnih gospodarstev. kMerim je bila porerjena izdelava g02cinega ~atastra. 

154 



Poleg tega na terenu niso bih i;la rn~polago potrebna teru)~čn.a Sired'Stva za p:o
:rhanjševanj~ katastrskih map (pantogra.f) in je bHo treba pomanjšave vršiti s 
POJ?ločjo mreže, kar je zet.o zam~dno. 

Pri T i b,p i Š k ise k c::i jis om ote tež ave pre ro .0 s til ina s. 1 e -
deč n.ačin: 

J . 

Pri odhodu na teren smo poleg specialk vzeli tudi i.ndikacij.ske skice. Ke'r 
so te skice .uzddane v merilu 1 : 2.880, sp ze:l,o nepregledne, a. tudi gozdne površine 
v njih večinoma sploh nis'o označene, če pa že so, niso dovolj natančne. Zato je 

Del osnovne karte ribniškega ,gozdnogospodarskega podfločja (1 : 10.000) dva in 
polktat pomanjšan 

hilo potrebno" da so ,se nli. podlagi parcelnih zapimikov, ki smo jih dobili pri 
katastrskem uradu, označile v indika.cijskih sk.icah vse -gozdne parcele. Zaradi 
nep:regledn05ti indikacijskih skic in njihove nep,ra.ktičnosti' (velika. teža številnih 
ka.r.t011:0V, nevarnost, poškodbe po dežju) je bito .nujno p.otrebno izd~lati skice v 
merilu 1 : 10.000. Odločili. smo se torej ' za takojšnjo ' izdelavo skeleta l>OSfiOVne 
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luirte«. Celo področje smo .raz.delili na liste form·at1l 9480/6068 me.kov- v merilu 
1 : 10.000, ka:r prredočuje ra.vno pravi format za up(}rabo kvralitet:nega risarsk~ga 
papi'da 70/100 ern in zajema pert!krat štiri katastrske liste. V.sak ]-jst »DSa10vnc 
k.arle< vsebuje torrej 20 kJalt:astrskih l:iiStDv menJa 1 : 2.880. 

Ker ..so na robovih kalt:-aSrtorsk.ih listov omačen:i palci, smo na ce.luloidu na
pravili ti. ·oralsko mrežo, ki -nam je služna za pomanjševanje detJl1ljla.* Mreža, 
k-atew smo uporabljali na " osnovni ktaTb«, je oh-stojala iz kvadratov, katerih 
straruce so bile dolge 0.76 cm. in so v merilu 1 : 10.000 tudi pomemli.1e vrednost 
1 orala. S pomo-čjo celulo~dne mre,že, s katero 8:0 se prekrivaJe ~~dikacijske skice, 

Del skice ribniškega gozdno
gospodarskega področja 

(I : 50.000) 

4 

so se nato gozdni kompleksi, k0ll1ur.ik:-1cijc, orientacijske točkc, naselja idr. 
prenašala v »C5'IlOVTIlO k~o«: Tako dohlje:na karta se je dopoluMa še- s podatki 
iz specialk me.rila 1: 25.000, od koder se je V.risala predvsem tudi verti..1<alna 
predstava teren<a. (kote in p'l:ast.nice). V pomaJnjkanju oleamega pa.p,irja ' smo tako 

.... Oral ali »j-oh< je stara mera, ki meri 1.600 kvacir.-Rtnjh sežnjev. t . j. 0.57546 
ha. En seženj a~i »lklaftra« meri 6 čevljev ali 1.8965 m. Vsak če.velj (0.3161 m) 
me.ri 12 palcev alci »coi ( , a vsak palec 2.63 cm . V merilu 1 : 2.880' 1 kvadratni palcc 
p're.dpčuje vrednost 1 orah. ' 
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dobljeno karto kopi'I1l1Jli na pr.osojen, tako ,imenovani »klobučevi,nrasti papir«. Tako 
izdelano pomožno skico je dobil tak.sator. 

Na te'1'eJlU je taksator, ugotavljaJ. vtJr.ado.stojnost podat~av v teh skicah in 
popravljal poma.njk\jiv;ooti, v k()lHkor je ta mogel izvršiti brez večje zamude 
časa ~n brez pOrbrebe eventula.1.n.ih meritev. Gozdne komplekse je raz del iJ. na od
delke in odseke, jim dal potrebne označbe, ki so se ujema1e z označbami v opisu. 
V te sk.ice je ,označil, kje jn kakšne meritve je treba izvršiti. Z ba.rvasti..m SV1rtČ
nikom je omačii npr., kje je treba izvršiti meritev meje gozda, meje .odseka, 
kje na terenu obstoja. no'va cesta, ki jo je treba ·iz;meriti, itd. Tak,o dopolnJena 
sklica je vnn~l geomet,ru, ki je nato o2mačeno.l'nalogo izvršil in na podlagi taka 
d{)hljenih novah podatkov i~delal tudi :~ osnavDla karto« v njeni kianČ11i obliki. 

Ug-o,t·ovitve s terena, ki so. se nanašale na po.vrš.ino g,ozdnega kompleksa, je 
bilo til'eb\al prenesti tudi v in.dikacijske ~kice, kaJti te skice so služile kot podlaga 
za. sestavo seznama ;površin pa pa'rcelah m poses.trnkih. Obračunati. je bila treba 
površine pose-kanih parcel, ki so bHe n~ta "N sezn.amu prika.zf:lJne kot deli pa.rcel. 

ObSlto1jat:/a; dva se~n{lma' parcel. Venem semamu so popisane vse parcele, 
ki leže na površini odseka. Seznam vsebuje sledeče rubrike: Štewo kat. po
sestnega ~as.ta, številko prurcele, površ1no :p~rcele, 'Z~okroženo na are, in označbo 
o negoz'dm.ih POVTŠ.iIl.1ah, ki so za.radi male površine vključene v ods'ek. Drugi se
zn'em vsebu~e sledeče poda.tke: Stev:ilko katastrskega posestm.ega ld:s.ta, ime, pri
imek in bi vališče p:osestnik,a, številke vseh paTe.el, ki jih ima pos'es.tnik venem 
odseku, .in Sikupno površiI1O vseh teh parce~. 

Oba ,seznama sta zMužena po odsekih in oddelkih. Za. vsako g~odarsko 
enot.o ob-staja poseben seznam. 

Natančnios,t i,zdel'<:llVe teh se'7m·amav je kontrolirana na ta način, da SO po
vršine odsekov in oddelk,ov na ~osno.v.n.i .kartic: planimetri,rane s polamim plani:' 
metT,om iJn nata primerjane s -površ~nami,. dabljenimi z združevanjem parcel. 

pro numeJl"ira.nju od.deLk,ov smo poskušali upoštevati sistem num" riranjla od 
, sevemavzahada p'r,oti vzhodu ~n nata od vzhoda proti zahodu. Glede na ta, da 
terensk~ delo nip.otekaJ,o po istem principu, tem\reč da so vremenske razmere 
zahtevale, da se s,redi poJ et ja obdel,aj,o višinski predeli, ki leže na j~nem delu 
pO!drr-očja., je temu primerno tekla tudi nll'IDocacija. Princip, da oddelki po mož
nOSiti takaj dabij.a svoje številke, smo up-01rabU{lli zato, <;la bi se izognilli poznej
šemu pcrenumerimnju celotnega eJ.ahor.a.oo!, kar p.omeni veliko nevarnast za na
pake. V času, lGo so na terenu delale tri glrupe, smo si pomagali na ta n.ačin, da 
je vsak oddelek. dohil začasno St~mo kr·a.jevJlo ime, rimsko številko, ali pa črko 
iz grške abecede. , 

Pri vrisoval1ju ko,nmnikacij smo upoštevali štiJri kategol'ije: avtomobilske 
ceste, ceste brez p,rave podlage, ko,l'o·vo,ze in steze ali vlake. ,. 

V »osno1vru kartio:: je ozna':ena tudi leg,a p'vsa!I11e,zo.ih katastrskih listov s 
pomočjo kri,ža, ab k.aJteTern je vpi,.'iana tudi začetna in končna črka. ka.tastrsk~ 

občine, kamorr ustrezni .list s-odi, kako'!" tudi številke pasamez.nih listcw. 'Daka 
je omogočeno, d~ se hrez veHkega. iskanja za vsak. kO':lpleks takoj dobi detajl . 
v katas.tn-sk!ih ma,pah merila 1 : 2.880, k.i ~O vsakomur ved.no lil<lJ vpo.gled v kata- ,J 
strskih t.llrč1dih. 

»Osnovna karla« 7-~radi velikega forrnat.3. (701100) ni prikladna Zlal uporabo 
na terenu. To se je upoštevalo pri razmnožcvaniu in je bila poleg ~osnovD.e ka.rte« 
izdela:IM: tudi »pTeg\edna karta~ v merilu 1: 25.000', 
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Če koga :banima detJajl v pogledu višinske predstave, lahko dobi podatke 
o tem v specialkah. V "ta namen so na llohoyjh listov »OSn0vne ka,rtec: vpi~anc 
števHke llSItreznih sp,ecialk merila 1 : 25.000 ter {)zn,ačene tudi meje pregibov. 

Zaradi lažjega iskanja rp,osameznih komplekso:v je »osnovni ka.rti« pni.ložen·a 
tudi skica ce.J,otnega področja v me,nlu 1 : 50.000, »)pregled'Thi kartJi~{, pa shca v 
meritu 1 : 125.000. ' 

Tlruksa,cij&~a del.1i za Ribniško gozdn.ogo-spoda,Tsko podnoč'je so· hib planJ-alla 
z~\ d<;lbo dvajsetih mesecev ·in so btla v tej dobi tl1di izvršena. Ra,zumljivo je, 
da zaradi tega ni mogel biti vsak detajl obdelan s tako preciznost jo kakor bi 
bilo ~)li tem si.,)ltemu dela mogločeJ če bi bilt j'meli več časa.. Za,to je potrebno, 
da se izdelane karte po "!:cTfmskem osebju sta:lu,o do:polnjujejo, obenem pa tudi 
vnašajo vse sipremembe, ki na terenu naSttajajo, tako da bodo karte ob repro
dukciji res tudi ver,n,1\. slika terena. 

V p're.teklem letu se je vrŠj,ia inventani,zacija y okraj-ih Trebnje in Celje ter 
imamo za te predele pregledne karte v merilu 1: ]0.000, in sicer z.aenkrat šc 
ločeiT1O po ka-tastr&kih obč-inah, tinda tucli za te kraje se bo v letošnje:n .letu iz
dela!l~ eno,1ma »,65Oovn-3. ka,rta«". Koroško go.zeino gosp,odarsko področje, kjer se 
je zadnji dve leti vršjJa taks:lcija, bo jmelo »osnovno ka,rto1( gotovo v letoš
njem letu. 

Izdelava kart kraškega področja 

V letu 1949 je hJ~ O(ldelek za urejanje gozd.o.v pri tedanji Upravi za povZidigo 
go,z.d.cw postavljen 'P,red naJ.ogo, qzvršiti ,taksacijska dekt Kraškega področja, ki 
zajema ves okraj Sežana ter dele 'okraja Gorica, P.o~tojlna in Ilirska Bistrica. 

Za izdelaN·o »()S.Tl:O'vnc' karte« Kraškega področja sm.) imeli n-a ·ra.zpolago s.le
deči pomo ž.n i .kartmi material: 

Italijanske specialkc v me,rilu 1: 25.000, z jzjcmo neJ.;:aj občin p'0manjš~4ne 

kaltasi)r.al'ne mape v meI'~lu 1 : 10.000 za okJraja Gor.ioru in Postojna: in iste ka.rtr 
za nekaj občin ,ok'raja Sežana. Za okraj J.1j,rska B1strica nismo imeLi nič drugega, 
kakrOor speciaJke. Poman.jšane katas.trske ma-pe v .me'rilu 1 : 10.000 so biJe :lJal časa 

IWije sicer alZdeJ.a;ne skoraj za cel oikraj Sežana, toda med vojno so se večinoma. 
pOTazgubile. Tako smo bi:l,i :ptr,is:hlj~mi k p,antogra.fi.r-an.ju teh .občin. TOo delo vrši 
sedaj Sekcij.a za po.go!Zdovooje in mel>i:oraaijoo ktras3. v Sežani. 

Os,nova za delo tak&llJt'orjev , na terenu' 5'0 bile torej v Kraškem p8dročju 
italijwnske specia,lke v merilu 1 : 25.000 .jn pom-anjšane katastrske ma.pe v merilu 
l: 10.060. V južnem sektorju okraja Sežana. :iQ v celem okiaju UitrSik.a Blstriqa 
je boJo treba uporabljati indikacijs.k'e skice v meriJlu 1 : 2.880, ki so nam jih dali 
na raz-polago kata.s.trski uradi, ker nismo imeli možnosti kat.astrSkc mrupe po
manjšruti na meriJ:o 1 : 10.000. 

Za.r"ad-i specifičnos.t.i probLemov Kraškega področja je bilo ' treba klasiticir·ati 
go'2Xlo.ve pTvotno'v šest kategorij in to: naraven v4soki gozd iglaveev aJri l.ist~ycev. 
kraš1ci nasa.d, .srednji gozd, nizki gozd, grmičevje in goličave. V tok.u terenskili 

_deJ se je pojavila tudi portJreba po predočevanju kompleksov, ki niso iZl.razito 
gozdni, temveč so na pTehodu .jz pašnikov aJIi' travnikov v gozdove, to je takih 
p:ow§Jm, kjer sed,aj sicer še pasejo, at.i delno kosijo, toda dr:evje in ga-miČevj'e je 
že tako piera5Jlo zemijišče, da hodo -tla v kra.tkem dobila pravi g,ozd.ni značaj. 
Poleg tega je na Krasu tudi vel&o takšnih travtnikov, k..i iJ; rdaJjave delajo vtis 
strnjenega go,z.da, to.da ko prehodite koropleks, vidite, da so to večje aLi m'runjše 
prurcele tr.avn:ikov-, obrobljene z visokim drevjem. Količina drevja le tako mla.tJIl8., 
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da b1 biJo napačno pusti b jo vnemar 1Jn za.to ' je potrebiI1'o. da taksatorji v svojih 
ma.nualih opišejo tudi te površine, o'd koder se prebiva.Istv·o oskrbuje predvsem 
z drvmi. T ,ako -se je pojav-:ila _ že sedma kateg,onja: zar.asdi pašniki ali travJlJikL 

Pri kategorizaciji go'zdoOV' se je p.osehno sistematično in pTegledno v.ršilo delo 
s Sežanskem ok,ra.ju. Taksatorji so na podlag,i kart 1 : 10.000 11M terenu ugc,tovili 
1isiere* g'ozdov, z ba.rvas.tim~ svinčniki označili posalnezne "kateg01iije in temu 
ustte.zno razdelili gozdove na odddke ~lJ- odseke. Numem~ijo od'de1kov tu za
enkr'at še niso nzv'ršH.i, ker se je delaJo na dveh' različnih mest-ih, temveč so biH 
oddelki fUk5J1rani po k.ata-stmkD.h .obči.nah j'n krajevniJ1 nazivih, tako da ima vsak 
oddelek in ods,ek svoje lcrajev,no ime. 

Pri veJikih pa!l"'ceJC\h, kjer meje mcd gozdnim komplek.som in 'drugo kultuI'O 
ni bj),o mogoče potegn'nti po mejah _. pflLl"cel, so taks,a,1,lorji označili, kje }e potreb.no. 
da geometer dzv.rši po't>rebne IDea---Ltve. Ra:V-1lo t ,akO' so označi-li, da je treba izmeriti 
novo zgrajene ceste alj. druge važne objekte. M'anjše mer1tve so izv['".§i·h tudi sami 
s .pomoč jo ročnih b·us·ol. Za S VlO j'e . potrebe ie-vrši ta okrajni gozda.r ·-tu šef sekcije 
za p-ogo,z.d.o.vanje k,ras·a v Sežani tudi zaključene meritve s k.artiranjem il) o:hrn
čuna.va.njem površim. tako, kaJk,o,r je hi.lo to op~san:o v Lesu 1950, št. 2. 

Na podlagi tako dobljenih podatkov s te're,na se je začeJa. izdeloIvati )~osn-ovna 

karta« po istem principu, kakor je bHo to opisaJllo za delo v Ribnlškem p.odročju, 
samo da smo tu i2Jko,r~ščah tudi jzkušnje ,jlZ leta 1948. Oz,ntclčbe za odde·lke }e bilo 
keba n. ;Plr. posltav,ljat3 bo.lj na gost'o. Črte, ki predočujejo pl.astn-ice, · so bile p-re
več o:čitne 1m j.ih je billo l,ahko zamenjati z drugimi črt,ami. Prti novih kartah se 
je to P'OPll'avi1-o na ta način, da 50 i!rte \~0člunl..t prekinjene (črta - črtica. - č.rta). 

Zatt'aldd. preg:led~.ostl je bilo treba v _kutah označiti tudi posamezne katego
rije gozdov. Poja'~i1o se je vp.rašanje topografskih znakov za zgoraj opis-anih 
sedem kategorij. Upora.bili. smo Z!lake, ki so v navadi v gozdaJI"stvu in pri geo
det~'lih meritvah, vendaiJ' je bilo treba 'v:pelja.ti tudi nekaj nov,ih znakov. 

Za r,aZ'liko od ~ osnov-ne karte « v Ribniškem pCfdročju, ki je i,zdclana na 
belem risa,rskem 'Pap~rju, ·se karte za Kl"aško podwčje. izdelujeJo. na 'olea.trnem 

\ 
pa.p~lJ"ju, to pa predv;sem Z;lltO , ker se deta}l iz p-omanjšaT1ih ka.t.astrs.k.ih map me-
ri,la 1 : 10.000 lahko direktno' kopira v novo karto. Skrček papirja, ki je na sta.rih 
ita:hjanskih ka.r-hlh. p!TaV ,posebno P,lJ še na no·vih fotografskih pomanjšavah po
neko:d pr-av zna,ten, se upošteva n3 ta na či.n , da se občina ;izdeluje po listih in 
se po .potrebi premika. 

Seznami powšiJl s pwrecl.nimi i;n posestnimi seznalni se bodo v Kraškem 
p-o .d~ročju izdela.li samo delno, ker parcdn,i Z2Jp,isniki pri katastrskih uradi,b-- ne 
obstojajo za vse ohči,ne. V takih pdmer!h bo -začasn,o mO'I"ala zadostovati plani
metrirana po.vTšina. ' celotnega odseka. Ko pa se bo poj.avila potreba. po detajlib, 
bo t,reba 1zvrši,ti pOJpis na kn1ju samem ter elaborat nato dopolniti. · 

»OsnOvn.a ka.rta (' Kraškeg'a področja se izdeluje po-sebej za vsak okNllj in je 
b~JI,o dosedaj iz.dela.nih v okraju Sežana 28 obč~n, Y ' okraju Gorica 20 ubčin in 
v Qikra;ju mrska Bistrica 22 ohči,n . Predvidoma ho izdelana. letos »osnovna kat't:t« 
Zi;l 'vse p.red~e Kraškega ' področja, ki so bili dosedaj taksirani. 

T.ak,o b>odo sčasoma izde.lane enotme :karte v merilu 1 : 10.000 za celo Slo
venJijo, . kar ho' velike weduosti ne samo za. potrebe goz,dar9tva, temveč tUd1 za 

. ostale panoge našega gospodn'rstva. Emil Ras in ger 

* Lis.iern je pri ' taksatorjih udomačen izraz za mejo goz,dme~a zemljišča, v 
razU]c,o od drugih mej. 
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SKRB ZA STROKOVNO IZOBRAZBO OKRAJNIH POVERJENIKOV ZA 
GOZDARSTVO 

Letos februarja meseca je organizir.alo M·inistrstvo za gozda'r,stvo LRS trite
denski teoretično-p<raktični tečaj za ok.ra,ir.1e gozdarske poverjenike. Iz ~o7,.da.rske 
stroke So. pTedava~i s>trokovnjaiki iz Tesom .in GOlZdarnkega instituta Slovenije. 
Po zaJk.ljučku tega izredno potrebnega in kOristnega tečaJa so Okra..jLl1i poverje
niki pdlagali iZlpite ob navzočnosti rruitnistra za g.oZidSlrstvo LRS tov. Jake Avšiča. 
V odnosu do dosedanje teča'j.niške pr-abe j.e imel ta teča.j ·izreden. pomen, saj 
tečajniki to pot niso bili mladi ali :neizkušeni 'lj udje, tem vec i z vol j ~ ni 
pre d s t.a v '111 kil jud s tva, možje zrelih let, ki so na vo:d.ih1ih položa jih in 
jim je ljudstvo zaup-alo odgoY()INlo nalogo g,ospodarjenja z našimi gozdo'~. 

Tečaja so se udelležili poverjooik.i iz okrajev GroSUlplje,. Kočevje, Novo 
mesto, Tll"b6vlje, Trebn.je, Kaannitk, Nova GOrica, Ilirska Bistrica, Ptuj, Radov
ljica, Celje..,a~olioa, Črnomelj, Krško, Kranj-okolica, Sežana, Gornja Radgona, 
Ljub1j8l11!a-ok.o1ica, Postojna, Sl'ovenjg'ra.dec, Sošta.nj, Murska Sobota in iz KLO 
Hra~tnlk. 

Goopodaa-jenje z zasebnimi in zadrufuimi goz.do,vj v Sloveniji pom.embrw 
vpliva -na ra.zy.Qlj naše·ga ljudskega gQSlpooa.rstva. Za.to so nalo'ge okrajnih gozdar
skih poverjetlihlcov težke in odgovorne" Obsega teh nalog poverjenik ne bo mogel 
obvl'arlati, niJti ne bo mogeJ. zavzemati pravilnega stališča, (e j,ih ne ho razumel 
Ln če ne bo dov·olj po,znal go.zdarske str-oke. Ne samo poli tična raz.gledrun:oot in 
s tem v zvezi. p't'avjin.a pojmovanje zahtev ter snovnih :i,n kulturnih potreb na
šega človeka, marveč p'rcdvsem tudi Si t 'r ·o k o v n o s t pri g o sp ·o dar jen j u 
z g o z d o v:ir so pogoj za dobro vodstvo poverjeništva. pri okrajrnem l.iudSl..~em 

odboru, sad pove:rjeni.ik vodi, nadzira in razporeja. vsa dela iz gozdaa:-skega pod
ročja ter Sikrbj za pravočasno sesta.vljanje in iz;vajwje planov gojitve, varstva ~n' 
izk{)lDiščanja go,zdov, Pove.rjenik sodeluje pri r~čler,jtvi plana seonje na krl1ljeVille 
ljudske odbore, daje navodila za ;pog,o.zdovanja, meho,racijo gO'zdnlh zemljišč, za, 
nabill:'anje gownega semenj,a, zru oskrbovanje gozdmih drevesnic, za pravilne 
scčnje, izkor~šč~l:nje postrans:kih gozdnih proi'zvodov ipd. Odobrava dodelitev 
brooplačnih gozdnih sadik. d·aje smernice za odvmi1:ev škod in p~t,ošenj v gozdo
vih; skupno z gozdno " milico, gasilskimi enot,ami i,n drugimi organizacijami. vodi 
gašenje gozdnih POŽM'O'V itd . p .o ver jen i k odlo č agI ede pre s k r b e 
·1 j u cl s tva z g o z d 'Il imi pro i z vod i, ocirej-a pašo v g.o(ldovih, upll"avlja 
lok~lne goz-dove; vodi sestanke in posvete s poročevalci krajevnih ljudskih od
borov ter se5ta.nke okrajn·ih loga!l'jev, usmerja delo go.zdM's"kih svetov .pri okraju 
in predseduje svetu za gozci.aJrstvo. Poverjenik za> g-02dal'stv,o y;odi, daje pobude. 
in nadzira vso dejavnost tudi s področja l'ovstva (u·stanavljanje lovišč, skolepanje 
pogodb () už.i-vanju lovišč, izv'rševanje lova, razčlenjevanje lovskih planov, lOVSlki 
izpiti itd.). . 

. p.()verjeruik moral -imeti p['egled i.n' P07)ll:llJti .pogozdo.vaLne temne, njihove 
rasti.ščne pog,oje, izhira>ti ustrezne drevesne v,rste, preskrbeti gozdlllP semenje in 
-sadike, poznati načme pogozdovanja in podobno. Sk,rbeti mOra za izvajrunje 
gozdnega reda, poznati g.OZidoo higieno, p'ravočasno izdaj'Rlti zaščitne ulm-epe proti 
.škodljivcem (lubadarjem), požrur0m in drugim pO ... ~zI'očiteljem škod v gQ;zdo,vih. 
Prav tako je važno urejanje gozdov; po,ve.rjeruk mOTa vedeti, kako razčlenju
jemo lesno zalogo v g;ozdu glede na starost in debeHno drevja, kako si zagoto
vimo traljnost donosov, kako ugotovimo prirastek, katc're tuje drevesne vrste 
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(e::ksote) pri nas najhitreje priras~!l.JO , kako ugotovimo 'lesno zalogo stoječeg'a 
.drevja, kako ugotovimo zalogo celih sestoj ev, na kakšen način urejamo z ure
citvenimi elaborati gozdno ' .gospodarstvo, kako si zavarujemq trajno uživanje, 
katera načela nas vodij.o pri ra?:mejevuS1ju gozd:nogospodarskih področij, katere . 
so osnovne z-ahteve pri I'le&tav\janju pers.pektlvnega programa sečenj itd, Vse to 
so važni elementi, ki do]·očajo načine in učinkovit-ost gospodarjenja z gozdovL 

Izkoriščanje gozdov Zahteva pril'Y posebno pozornost . Poverjeni.k se mora 
seznaniti z načini sečenj, z n8.piojno, prebi,ralno sebjo, s sečnjo na golo, dalje 
s prravili o podiranju drevja, z ' orodjem za p-esek ,ipd.; dalje mora. vedeti, kaj 

Tečajniki - okrajni po,verjeniki z l11!in.is.tr-om J. Avšičem 

je treba s1:oriti p,red posek·om drevj al, zatkaj je bolj racionalno izdelovati čim 
dailjšo hlodovino, poznati mora. do:bre in slabe strani sečuje na suš, koristnost 
ln šk,odlj,jv.ost steljarjenja, paše, žirje-nja .i td. 

P,overjenikom:...tečajnikom so zato p.redavali o g,ojitvi gozdov, o pomenu bio
logije v go:odllrstvu, pogozdovanju, . varstvu ·gozdov, izkoriščanju gozdov, odka
zovanju drevja za posek, · urejanju gozdnega gOSlpoda,rstva, dodelJeNillnJu gozdov, 
gozdn.em katastru, planiranju v gozdarstvu,. zakoTI,i.tih proopis.ih v g'ozdclll'stvu in 
Jovstvu .. 

Nek ate ri' p o ver jen ·j, k i s o šel e .fi ate čaj u s p o z n alii, das o 
j ro eli o g o z cl ar s t -fi u n esa m o pom ~l' n j k 1 j 1 ve , t e ro več t udi n e '
jas'Il e i n z gre šen e Il ,o j ro e. Dru g j s o pri zna 1 i, das o mia Č fi i 
i 11 cl a v s e pre ro alo o cl 1'0 čno vpi iva j. ona p ,o v e 'r j e ~n i k. e cl'r u gih 
g o s pod a r s kih .p ano g, n a o k ·r 'g j 'fi e ~i z vrš i ] n e o cl bor e, k raj e v .
nel jud s k e o cl bor e, km e č k 'e in· les n e za dru g ete r km e čke 
gospodarje-gozdne pO'3estnike, ki imajo do svojih go
z cl o v če s ton a pač eni fi cel () Š k o dl ji v o cl nos. I-z · t ega i z v ~ raj o 
tež k o p o 1? i" avl j ive .n, a P' -St· k ·e, k ~ o b č u· t nob r eme n ena šen a . 
r o cl TI o go S p o cl a r s t v o. I 

Ko so slednjič p.o zaključku teorc.t4čnih predavauj pred\vate}ji popelJali . 
poverjenikc-tečajnike še v gozdove, so prenekateri pon0vn'O »zaživeli~. Gozd 
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jim je dal nove pobude. Sprožil -ie mnoga vprašruoja, kako odslej ravnati z nji.m. 
kako bolje gQspodarl,ti.. Načelnik inž. Beltram jc na puktičIrih prtimerih predOčiJ 
težke posledice ' p 011' U šen e bio 1 o š k e'~ __ har riJ. 'o n ije v gozdo",ih in jih ' 
opo~or~l na ukrepe za izboljšanje g'Ozdn.ih zemljjšč, za ,,"tišja dono&nost gozda in 
podobno. Dr. WIl'31ber je z živo besedo tolmačU p r ~ T o' cl,fi e pog oje go j e' 
nja. g o z d o V ,ful opoza'rjal na potrebo g-ozdnogoj.itvene dejavnosti. Načelnik 

Ura!l1kar je na praktiooih p!l'!imerih razlag8Jl o d k a z o van j e cl rev j a v en()~ 

dobillih in ptrebira1nih gozdovjh. To je težka. in odgo.voma naloga &pričo dejstva, 
da so 'p-otTebe :in zahte-ve ·iJrucIustll"ije po lesu in za izvoz izredno veBke. Pokazal 
je tudi prime·re odkazovanja .v enodobnem ses.toju, kjer se lahko sčasoma ' izvrši 
prehod v ptcbia:alni gozd brez škode za gozdna tla in za obstoj gozoru. N~jbo1j 
na.rav;nj način g'ospoda!l"jenja je v .p~eblralnih g()ZdQv~h, ki prevladujeJo v naših 
zaflebrnih kmečkih g:oop-odar.stvih.' Načelnik dr. Lavrič pa. je v zve,zi s pomenom 
in k ori st n 'o,s tj oo 1 o·v s tva pOlk az al hekaj I·o.vs-kih p5'0V. 

Resda so nekateri tPoverjeniki pokazali že y krat.ke~ času, kolikor opmv~ 
ljajo svojo dolmos,t, da S'0 kos mnogim vpralŠan j,em. ki se dnevno ;pojavljajo 
na ,!področju njihovih okrajev, in da pravilno glooa.j{> na goz.da.rstvo pri celo,vitem 
odJočanju v zvezi z OSItaJimi gOSlpodaJTskiIhi panogatrui; po s.'t.ro<koVllli p-lati pa so 
se morali p,omer,i.ti še z i~pitno komis,jo ob zailoljučI,cu tečaja. Raszen enega tečaj
nika so vsi ' po~laga1i izplte pred ' komisij-o, ki jo je ' osebno vodil 'minister za' 
goz,daJ'S,tvo, tov, Jaka Avšič. . 

Dobre OCeal,e so d.ohiH p!Ove'rjeniki: St.rah Stanko (OLO 'Grosuplje); Furer 
Alojz (OLO Novo mesto), Grčar Andrej ,COLO Poljčane), Kraupa Franc (OLO 
Td:lovlje), Skubic Franc' (OLO Trebnje), Keglov-ič Alojz (OL O Kamnik), Trk
'mall1 Al-oji (OLO Nova Gorica), Jap~1j VenčesJav (OLO HiJr.ska Bistrica). Tkal
čec Ivan (OL O P,tuj), Meze France (OLO Radovljica) ._ Nekaj tečajnikoV n.i po
kazalO zado.voljivega us-peha in bodo i~pit ponovili. - Pri ,iz.praševariju kom.isija. 
ni mogla up()štev~ti o'rgaruzadjsikih jn drugi h sposobnosti poverjenikov, temveč 
je ocenjevala le t.o, kako 50 dosegJi najpO;t,rebnejši vpog.led v gozdarsko ' st'roko. 
Odgovori so bili večkrfl!1: pomanjkljivi al.i na-pačru. Tako npr, nekateri mw 
vedeli, kako važn.o je dohl'o semenje zru rast hn ka~ovost bodočegJi gozda, kaj 
je obhodnja. kaj je sp.lošni cilj UJTejanja g,ozdo-v, kaj , je standard, kaj pomeni 
demokratičnost plan1ra.llja v nedda:v.nem sektod,u. kaj planiramo v lokalnem 
p:lanu, k!}teri - je najvažnejši _ukr~p za va'r.stvo g.ozdov, v čem najčešče grešimo 
pri redč~nju in čaščenju drevja, koako mora delovati poverjenik 'pri izvršilnem. 
odbOTU. ko se pojavijo težkoče -in ovi·re za prravhlno gojooje ~ozdov, k.ako postane 
kdo 1-a.vski čuvaj, kdo uprav.lja gozdorve agrann.ih skupnosti, lGakšne naloge Jn,!~ 
predsednik ok-rajne komisije za dodelj~vamje gozdov, ki je večinoma poverjenik 
za go<zdarst~~o OLO, ~ateri S?' p,redpisi o, paši v gozdovih .itn. podobn'o. 

Rezultat izpitov .ie poverjenik-olfi za goz,d~rstv.o :in okraj.nim Ijud8k:im odbo
rom o.pomin, da brez strokovnega znanja in p-oz-n.av!l!nja našeg'aJ gospodarskega 
razvoja ru mogoče \!sp.ešno izv-ršev-a:tl. težkih in odgovornih nalog našega go
z~stva. 

S tečaji, strokov.nimi p:redavanji in pou Č1Ilii m.i ekskurz,ij-~i raZS1rjamo svoje 
znanje, popravljarno s..trokovne zablode in odpravljamo ~aro miselnost. Napore 
v tej smeri. morajo vsi, ki se bavi.jo z gozdarstyOJn, še pojačiti. Pri nas .ie še 
vedno dovolj ljudi, ki 7. omalova7.evanjem gled-a,)a na gozda.rstvo. To je posle
dica primitivizma in zaosta.10s:ti. Često ne vidijo ruti sedanjega razmaha gozdnega 
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in· lesneg.a goop(){hnstva. še ma'nj ogromnih raJZvoj.nih možnosti, pogojenih z raz
vojem naše ,1nclustriaji(lacije in e:lektrirnkaoije. Gozd je temelj kmctij.stv~ v.od
nega jn elektrogospodarstva kot regulator vodnega režima, lesne, pred eloval,n e, 
mehrunič.Ile in druge in.dus.trij~, gradbeništva, prometa itd. Gozd je tudi' vir 
zdralVja in vaba za tujski promet. V s Il' taru e d s e boj naj t e sne j e p o -
vez·a nag o os IP o cl a (1" s kap rob 1 emil tik a i ID agI obo k .... e k O° ren i il e 
v g o zda r s titu, k i , ro. o r e i n ro o r a cl ati s v ·0 j vel i kip ris p eve k 
k s o cia 1 j st ič ni dr u Ž ben i ure d ,i tv i . Ste ID v z vez ise več -al jo 
naloge poverjentikov na okraiih in to ne samo· gozdarskih, 
t e ro v e ~ v s eh, k i s o .2 g o z cl a r s t v o m 'Ilne p o s r e cl n i a ·l i p 0'

s red ,fi i o dvi s -TI o s t i . P ·0 men g o z cl a r s tva vda <il a Š nji cl r u ž b i 
zahteva ve 'liki.h naporov z ·a ohranitev gozdnih bog'atstev 
in skraj-nega. varčevanja z le.so 'm. Vz 'p.oredn·o z napori kme
tijstva za višjo ' donosnost zemljišč gre tudi borba go
zdarjev za večji' prirastek in Za bolišo kakovost tehnične
gal es a.O k raj n i i z vrš i 1 n i o d b o IJ' ina j b o cl ona j bo.) j šao.p .o r a 
po ver. j e -n·i š t v' o .m z a g oo z d fi r s t v .,o p.:r j i:z y r šo e y anj U ln jih,o v i h 
n alo g. ' 

(a.) 
it 

SE O RASTI čRNE' JELšE NA SENOŽETIH BREGINJA 

~Gozdarski vestnik( je~ v 9110 številka letnika 1950 priobčil članek inž. F.rSJnja 
Jurharja pod nasloV1om »Rast jelše na gorsk~h sen{)ž~~ih Breg1nja«. S tem člankom 
je ipttsec !"la.čel zanimivo vprašanje, ali je namreč gojitev črne je1še po senožetih 
za n~\šega ' kmeto·va'lea koristna. ali ne.lmc.l sem za potrebno, da taj izvajanja dD
poln.im še z naslednjdm.i ug·o.to,>itva.mi. 

. V sak. gozdarski, 'pa tJldi kmetijski strokovnjak, ki ga pot Z81Ilese k pOvirju 

Nadiže v okolico Breginja, z za.čudenjem o.pazuje, kako kmetje po s-vojih seno
žet'ih gojijo črno jelšo. Običajno se :namreč rnisl~', d,a dajej.o z drevjem ob-ras.li 
traNniki manj sena k;alw:r travniJki, ki jih' ne za.senčuje drevje in !>o neposredno 
iZpo.stavljeni soncu. Prav' tak·o je ka.kovo.st sena s sončn:ih travniko·v boljša ktakor.r 
s . travnikov, ki jih zasen.čuje· drevje. Zaradi tega tudi vos-tali Sl.ovenijL ~i op.n.ziti, 
da l?{ se poosredi travndko;v in senožeti 'n~eDoma ·sadilo in gojilo 'gozdno drevje. 
Drugod gojijo. po traVi11ik.ih 'kvečjemu sadno drev.ie. Če že raste po tnvnikih 
g.ozdno drevje, je vZ!"fislo. samo 0d sebe. ker pa.č ni bi'lo iztrebljeno, redko pa boilo 
zasajeno:' Ob povitIju N&diže pa črno jelšo name·no~, sadijo in goj.ij-o po trnov
nikih. Na tem 'p<l,d1l':očju raste jeHa od ~ame Nadiže (300 m) pa do vi.šine 0Ik.' 
900m. 

Če vprašaš B~regi!)jca. zakaj gojiio jelšo PD travnikih, ti bo odgovOIril, da 
zaradi d'l'v, zaradi pnid6b~'V~llja stelje s kleščerijem vejevja, pa tudi ~to; ela 
nakosijo po tak~'l1iih fu:<avnikih več sena kakor na neobrasHh. V glavnem te njihove 
t.l'cLitve držijo. Neposredno pod Stolom i.n Muzcem se razteza.jo lederuške morene 
S tiJpičnimi hudourni.šk.imi tereni. Ti tei-eni so pusti in tudi jelŠru uspeva na njih 
boJj slabo. bsnovn.a podlaga teh terenQV je ftpnenee, pa tudi dolomi.t, poschno 
severno Old Breginja. P,ros-f.or pred ve:\,j,kimi hudourničnimi pregradbami je zasut 

/ :z z<ir<>bljenim dolo'mitom. 
Zahodni dCl hr~g;}mjskega kota od Breginja do Logov, Nadiže ln Robedišča 

pa se v ped!ološkem. ou,ru rS1)likuj'e od prej opisanega terena. Obli grički 1[1 hurru 
so pokriti's precej debe10 pl~tj.o težke ilovice. V.ode je povsod ' do~olj, v vsak~m 
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ja,rku zasled~mo ;izvir vode .. N iže, v okolici Logov, posta'ne ponekod teren skoraj 
močvimat. Ponoči je opaziti, kako izpuhteva na takšnih- podrnčjih iz zemlje 
zemeHskti plin (metaJn). Tia so izrazito 1..;s.la. To je tuc4 glavno področje, nlL 

katerem se p-o -travnikih goja črna jelša. Jasno je, da Il.a takšnem te.re.nu črna. 

jelša dobro uspeva. GTni je-Iši namreč prijajo globoka . in vlažna-. silika.tna tla. 
Včasih se Je ntishlo, da ruLpoveduje črna jelša kisla, s~l·ikaJtna tla. To ne drži 
pop'olnoma, saj na primer naleti-mo na črno jeJšo tudi na Banjški pI'8norti na 
sUšn,ih tleh s precejšnj:o vsebi.no apna. Istotam se najdejo tudi p.r::i meri , da ra&te 
črna je1ša na lap-orr}u. Bilo bl torej prenagljeno, če bi imeli čr:n.o j(;;lšo za napo
veci-O,vaJko k,hs.].ih tal, ,!(sekako,r p-a drži, da na takšn·ih tleh raste bujneje kako·r 
na sušnjh a.pnen;ih tleh . 

Ali Z'aue5 vpliva čma jelša na breginjskih oravruikih na večji -pridelek , sena? 
Mnenja o t.em vprašanju so zelo deljooa in b~. morali luapravit~ več p04zku5nih 

. o·p.az;ovan.j skozi več let, če bi hoteli plJ"a.vti.mo odg-ovoriti na tD vprašanje. Neka~ 
teTi kmetje odgoV'wrjajo na. to vprašanje pritrdilno, drugi' pa PIa.V~j,O' , da n'i no
bene razJ.i,ke v ko,]iČ.i.rui se·na na obras\ih jn neobraslih travnikih. \ D c.pušč amo 
momost, da se .na p-o,v.ršin.ah, oh-raslih s č'l'n'o jelšo. res pridela nekohko več sena 
ka:kQ!1" -na neobraslih . . Globoka ilovna-ta da so n.amreč zbiJta; zat-o koreninsJ",i si
stem jelše le nekoliko "p'i..iva, da p.ostanejo tlg malo rahlejw. in bolj zra.čna. 
To dejstvo je v.ažno za ž.iv'1jenje talnih mikroorg'a,niz.mov, ki uspešno p.osrcdujej,o 
pr~ .ra.z:~raj.anj-u ,organske snov~ v tleh in pri o~talih, kemi.čnih procesih v tleh. 
Na mok,rih terenih črna jel~ s sv-ojim izparevanjem znižuje talno· vodo, da nc 
pride do z.amočvkjenja. Obs.toja pa -vkljub temu neva.rnost, da: se tla pod jel~o 

po)ag.oma zak.isujeJo. Pri 'l"aZh.ajanju odpadlega listja črne jelše' na.staja.j'o -nam
reč ra.z;topill1c kisle reakcije, ki j~h zemlja vpija. Če bi se lilStje ' ~r.()ti pograbilo, 
ne hi prišlo do teg,a, ali '&,tje p ·re1eŽ:i ponekod zunaj vso zlimo in se šeJ.·e spomladi 
pogT.abi. Ne cLržn. p-a trditev, da je krma s teh senožeti ravno dobra. Seno t,eh ldslih 
trav narmreč po sv{)ji hrra.nilni wedno6ti daleč zaosta:ja za vrednostjo sena, pri
dobljenega o-d s'l!Hikih trav. Naj govor-Uo številke. Za enk:r3Jtni obl"ok je treba 
poilda.daIti goveji živin~ 25-30% več sena, če jo krmip1Q s kislim hreginjskim 
namesto s sladkim senom, Go,veja. živin,a iz' j-umejših prede1o'v spI-oh ~e mara 
UžiV~iti bre'ginjs,kega sena, deloma zato, ker je pridobljeno. iz kislih trav, deloma 
pa se med tem senom še yedno najde kakšen list 3,li vejic-ru črne je:lše. ki zasml"d~ 
vse seno, tako da se uip~-ra: ž,iv:ina., nevajeni tega , duha. Po dosedaj pridobljenih 
,izkušnjah ~zguhiJo ·ne.hreginjske krave t1ikoj 40-50% mleka, če j~ začnemo 

. krmlM z hreginjskim ·senom. Breginjske krave HJrnajo povprečno po 8-10 litrov 
mleka dn eVIlJO , krave v StM"em selu, Vrsnem an drugod pa 14--16 l-itrov. Breginj

ski sill' ima najslabši OklL,) v ok.mju. Vid~mo torej, da· ima. krmljenie kaav z ' bre
ginjskim senom za {J'OS'ledico, da se molmost krav zniža za 40-50%. Res pa je, 
da krave pridohiva.jo na teži, če jih krmim,o z breg:i.njSilcim senom in so dejansko 
hre.g·injske krave p:oViprOCTIJO težje od nehregiJnjskih. .KJrmljenje. z hreginjsk,im 
senom torej po-zi·tjvno deJ.uje ll1a porodukcijo mesa, neg.ativl1!o pa na p-l'od.ukci,jo 

mleka. Seveda pa je p1l"O~tlkcija mleka iz . ek on omsk eg,a stališča mnogo važnejša 
od produkcije mesa. Tega se dobro za:~edajo tudi Breg,ilfl.jcL de le morejo' od
dajaj{) kisl-o sen.o s svoljih travnikov, poraslih s Čtm.o jelšo, drugam. To seno se 
upor~blj.a zrlasti za krmlJenje k-onj. . 

Če torej hočemo ·na.p:ravilti :iz n.aših izvajooj zaključek, moramo ugotoviti, 
da ima g'Ojenje črne jelše 'po breginjskih senožetih naslednje dobrestran-i : 



1. .Precejšnjo proi'Zvodlllj.o d1"v za kurjavo. CV Breginju imajo samo en gozd, 
ki p.a je zelo težko dostope.n..) 

2. P.riclohivBmje st-elje s kleščemjem črne jelše. 
3. Po koHčini se 'PI'o.jozvoanja sena nekabk<o poveča. 

Slab~ ·Sltra.n goje.nja čme jelše po traYnli..kih pa je v tem, da se kakov,ost sena 
'precej ~niža. 

PostavUa pa se drugo Vip1rašanje. Ali se ti zakisani tereni ne bi dali razkisati 
z apn.je.njem ? Ali se n.e bi ~ala :p.a p.osebno mokrih terenih izves,tj kanalizac.ija 
oziroma drenažfl;? Dolomib za apnjenje je sicer v Breginju do·volj, vendar bi 
bdo njegov:o ,razvažanje zveza!l1o . s .precejšn.jimi stI'ošk~, ker ne Idi ob cesti in 
ker hi ga bJJo treba razvažati tudi .navkreber, po pobočjih. V praša.nje prevoz~ 
aipnenega materiala je torej te.ž~vno, v en. dar bi se ga i~plačalo detajlno- :preučl;ti, 
kajti ~ temi ukrepi bi lahko u;sp~no povečali donos bregjnjskih senožeti po ko
ličini in zlasti po kako:y,oS1:~ . 

Kot dokaz, kakšnega pomena je taIna. podlaga za k ako-v ost paše, navajamo 
ta-le prim.er: . N~ pJaninskih pašnikih Makedonije so lastn~ki ovčjih čred rajši 

-pla,tali 25 danarjev pri&tojbine po ovci za pašo n·a suhih apnenčastih tleh kakor 
pa 5 dinarjev na si}j.~tn,ih tleh, bogatih z izvirki žive vode in z bujnimi tr<l
vami, t()d~ zn·amo slabše hranilne v:rednosti. Inž. V. Kla.ll j š ček 

GOZDNOGOJITVENA VPRASANJA POHORJA 

Po1wrski gozda.v.i SO zaradi dosedanjega načina gospodarjenja in zn.aciJ.nih 
ta~,nih lastnosti (silikatna tla - neprepU3tne p.l'o-dornine) e;;.st{) svojevrstni. Zato 
moramo priti do eno.tJnc.ga gledanja in zaključka glede bo-dočega goopoda.rjenja 
v teh p·rostranih go!Z<iov.ih veiikega gospodarskega pomena.. Zanima nas predvsem 
j-už.n'al ;in Južnozahoona ~rtNl.in Pohorja s 'svojim središče~ v Gornjli Mi.slinji ~a' 
tej &tta,ni je .namreč s.tanje čistih, malone ~-clič.ruih smrek.ovih gozdov najholj 
kriltičm.o. Ti enodobni smrekovi gozdovi 5'0 bolni v temelju svoje zg'radhe -
v gozdnih tleh in zato vjdiruo hirajG>. Seveda so tudi izjeme, in to na za smreko 
optima,ln.ih ra.sti.ščih •. predvsem na pod,ro\Sju ja.rkov. 

Za-kaj čisti 'smrekovi goodovi n~ ra.zsežnih površinah v rasti pešajo tin htrajo? 
Prvič z'ato, kea- so hili ti gozdovi rrunoga SIt 0·1 et ja tSek.ani na golo a.1i preveč izse
kavan·.i; drugič zato, ker se je udomači-lo ,pož,iganje posek (fraIt) z~radi začasnega 
polj.edelske.ga izr.ablj-a,nja in ra:zšl!rjanj.a pašnikov ter sen<Yieti; tretjič zato, ker 
so bije poseke p.ogozdovane vedno le s smrek,o; četrtič zaradi neus.mi1jenegaJ 
zati,ra.n.ja vseh li &quv cev, posebej še bukve. Slednje lahko miI'lno Nnamo za naj
tehtJnejši . vzrn:k o(j.povcdovanja ln. dege..ne.racije teh fIDlrekovih g,ozdov. O dege
.neraci.J~ nam priČA zaik.rnela rast premnogih sestojev in nji·h ~e1o slaba sposobnost 
naraVIIHl pomladritve. 

. Majhni ·ostrunki nekdanjih bukoViih gozdov se še najdeJo na več odda~jen:ih 

krajih tega gozdnega:' p~edela (npr. pod Črnim vrhom, 1543 m, tik pod Veliko 
Kopo, 1542 m, tik pod M(tlo Kopo, }526 m, in prav na vrhu KremžJllrjevega vrha, 
1161 ro). .,. 

Vpr-a..~amo se, k3j nam je !';Writi za izboljšanje jn ohnovo teh gozdov? Za 
uv,6d k odgovoru na to vpra~anje naj velja: Nazaj k;.naravi, k prvotnemu staInju 
pohoi-sk:ih' g·02dov. Pr.i tej prem eni (konverzijri) pa je potrebna zavoljo zago
tovitve .g.ospoda.rsko-biol;škega. ravnotežja prav posebna, t'eme1.iita in. dosledna 
tehnJka gozda;rjenja. Pot.rebno je prvič ukini<ti sečnje na golo in požiganje posek, 
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drug.;č pospeševati povsod kak·rŠen. koli najprej mozen mešan gozd (smreka, 
listavci, jelka, bar), tretjit z vso doslednostJo z.ašf-ititi ·~tavce. in pomagati s po
sebnimi .goOji-tvenimi ukrepi J."a.Zširjanju listavcev, posebno še huk-V:i i~ jerebiki. 
Kjer se po naravi _ ustYarjajo bukovi sestl()ji, ' naj ostanejo ' za daljšo doboO. Ena 
sama skup-iru! bukve, čepr.av ji rastišče marsikje ne ustreza v~č, je .pri dan.ih 
go-zdm:ih razmerah za gOj.i-telja goz-da večjega pomena kakor hekta,r degenerira.-. 
nega smrečja. , 

Kakšne naj hodo sečnje v takih sr.nrekovih gozdovih? Vsekakor prebu-alne, 
t0da z globlj,im posegaidem v lesno maso. Da pa p-05pešimo pov·ratek. k naI'lav
nemu mešalnemu gozdu, bomo p-oizkušali, pa najsi bo s tveganji; tudi s s-e6.njanu. 
ria luknje im ll1a proge. V progah iI~ ,luknjah Abomo .vzgaljali listavee vseh možn.lh 
vrst (bukev, javor, jes~n, graden, jelše, brezo, jeTeb-iko' idr.); dalje je zelo važ~ 
primes jelke in bou, ponekod še macesna, Jelko bomo pomešano z bllJkvijo. čim 
več vnašaH v nar.a:v.ni smrelwv pomla.dek o~iroma .nasad. Potem bomO' ,{: vztmjnim 
prebilI'alnimin oplodnjoffi poseganjem ter S smotrnimi čiščenji i.n. redčenji z do
sleooo ~aščit,o l,istavcev in jelke ozi.roma bora' s ~asom dosegli postavJjeni ciij, 
ali se mu bomo vsaj približali. V bO'lj odpl'tih prebiralnih gozdovih se bomo 
poslu.žev·aLi p'o.cisejanj.a i'r). podsaja\l1ja bukve 'in jelke. V slab!) za.rasLih smreko-vih 
nasadih ali takih ' nasa:dih in pomladkih, ' ki se ne bodo' še tako kmalu skI,enili, ter 
na' redč~na.h bO.ffiQ čimprej mog-oče (p-o prvem obrodu bukve in jelke) sadili bu-

, ko;v' žir pod ,motiko in sejali jelovo seme, Sadili bomo tudi ra~nOVI"S>trne sa.dike, 
o'liro:je se n'a! rastišče. Pri čiščenji11 in redčemjili bomo zlahka reg~'lirali ra.zinerje 
drevesnih vrs-t v takih nov.ih sestojih, kakOtr smo j-ih. -načrbl;Q zasnovaii. 

V po:cial}1.i ~ll"obJematiki je neu.temeijem. poonislek, da b0f1l0' i;gublja!i poho-r
ske smrek-ove gozdove in zm-a.nJševaJ.i nJih pomen, pač pa j,e gofovo, da bomo z 
naka.za.nim rav·nanjem povečevali donosnost poho'rs.-kih gO'.bdov · in j.im pOIruLgali 
do .t~ajil1o zdravega .razvoja . Vklj'ub vsemu bo ·ostala smr6ka še vedn;o "dOll1l1n.a.ntna 
(pi"evlwujoča) VTs,ta drevja po .vsej juŽni stTlan.i kakor tudi v n.aJV1išjih legah 
Pohorja', ker za to govoTe p:o.dnebni in tatrui pogoji tega dela P.ohorja. 

Na,k,a.zani p!l"oblem pa se ne omejuje [e na. P:ohor-je, ampak je p,ereč v manjših-, 

toda nešteV'ilnili primerih širom Slovenije. Al 'z" M ~. ~ (C I' ) . O} IJ US1C eje 

KAKšNE. USPEHE JE LANI DOSEGLO GOZDARSTVO SLOVENIJE? 

Va,rova.,nje g,ozdnlh bogastev naše republike in ralcio.n!1Jlna · uporaba lesa sta 
dva izre-dn.o' važna čin.itelja v našem ljudskem gos.poda:rs.tV'u; kjy-r gozdarstvo in 
lesna -industrija kot tesno povozani stroki po obsegu in po vredno&ti zelo vplivno 
po.segata v naš ekonomski ralZVoj. Iz tega pa slede posebne važne naloge, ki jih 
moramo v gozdarytv1;! nujne reševati, če se lwčemo i.zIogniti napakam, ki so jih 
del,al~ že pred več desetletji me samo v naši. domovini, temveč tudi 'po drugih 
dež~lah strokovnjaki in gospodarstveniki v pogojih ka'pitaJis-tičneg~ izkOO-.iščanja, 
neupoštevajoč nU1ogostranske smotme aporabnosti lesa in drugih go.zdnih p-ri-
delkov v bodočnost.i. . 

. 'Analiza izvrševanja planskih zadolži'tev gozdnih gospodarstev .LRS in 
okrajnih .po'Verjeništ.ev za gozdarstvo v letu 1950 nam pokaže, da je ,naše go
zdarstvo znatno nap.redovalo in da ni le i~rševaJo pDsta,vljenih planskih nalog. 
am:pak jih je pogosto tudi p.resegalo, in to kljub temu, \ da še vedno občutno 
primanjkuje rako · strokovnih kadrov kako,r tudi kvalif(cirane in nekva1ificirane 
delovne sile. 
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Plan pog-ozdova.nja rednih posek je bil izvršen z 98% (204Q ha); na Kra.~u 
789 ha, kjer je bilo zgrajenih še 15.000 d. m. zidu ter 500 m poti in. steza. 
Plan 6popolnjevanj je bjl iZvršen s 155% (1.866 ha), pla.n nege 'in vzdrževanja 
kultur ps. s 109 % (5.986 ha). Plrun melioracij je billpresežen za 1.178% (7.999 ha). 
Sku'P'l1o so bih izvršena gozdnoohnovit.vena deJa na površini 17.897 ha, pri čemer 

'ni vštet Kras. Plan goz,dnoobnovitvenih dcl je btl to!ej izvršen s 187%. 
Od osvohoditve do l<onca leta i950 Srl1!O pogoQ)dili na Krasu skupno 2.089 ha. 
Gozdna gospodarstva so izvršila pla.n pog.ozdovanja s sledečimi odstotki: 

mar.iborsko 264, postojnsko 196, ljubljaiIl.&ko 190, blejsko 121, brežiško 118, mur
skosoboš~o 116,. celjsko 113, tolminsko 110, k.ranjsiko 102, kočev&ko 100 in slo,
venjgDaško 98. 

V pogozdova:nju prevzemamo in uvajamo. p·reizk.ušene tehrlične nač~ne s 
sadilniki tov. štukla, in Burnik-a, sejalnikom ing,' Tanjška ter lomil-nimi drog.ovi 
ing. Šebenika. Ti načini omog.očajo uspešnejše in hitrejše pogozd{)va.nje. 

Pri. pog ozcio-vanj li so ' dali zna~en prispevek člani množionih 'OTga...'I'lizacij, pri
padn.ik.i .ljudske milice in 'Jugoslovanske armade ter šolska mladina'. Ce v~o!'e
dimo razmerje plačane delovne sile z neplača.no, ugotovimo, da je bil d05ežen 

,izredno visok oostotek v P'rOB;toovoljnem deležu. V tem je brez dvoma pojasnilo, 
z~kaj so hili ponekod tako visoko pr~eže~i plani pogozdovanj, saj ob poma.nj
ka-nju s.talne delovne sile tega. uspeha sjCC!l" :ne hi mogli doseči. Vrednost de
narnih sredstev, vlo,žen.ih v ta dela, ' je znašala lani 32,292.000 dinarjev;, od tega 
odpade naJ prostovoljn.o brwplačno delovno silo 9,292.000 dinarjev. ' 

V minulem. letu je bil plan ureditve hud-ournikov p;recej ob~ežDejši kakor 
v Jetu 1949. Plan gradbenih del prri urej'anju hudourni korv je bil povečan za 52%, 
talko da je bilo izvršem.e.ga z.a 44% več dela kako,r v -letu 1949. Vkljub nap'redku, 
ki je hit pri urej .. al.lju hudourn.ikov ,v minulem letu predviden in. tudi dosežen, 
še vedno nismo odpravili g.Iarvne napake, ki je doslej zvesto spremljala naša, 
dela na hudourn,i.kih. Ž'e' pri izdelavi plana je bila skoraj popolnoma zanemarjena 
naloga t. i. kulturnih del pri urejanju hudourlukov - pogozdovanja hudour
D1Fh pocLročij. Podcenjevanje te nal.oge se je zopet pokazalo ,ob po.znejšem 
virma;nira.nju prvotn.ego plam.a ' hudourniških del, t. j. 'phl.nirano je bilo po.go.zdo
vanje samo 2 (dveh!) hektarov hudou.miških področij. Kon.čni rezu,ltat v p<>go
zdov.unju hudourn.iških področij pa je: 0.5 (pol!) ha. 

\! prihodnje bo potrebne veliku več skrbi po.svečati t. L kultu~n.im delom 
lla hudournikih,. ker takšno enostransko delq pri urejanju hudourn i k ()V, ki upo
števa. le gra,dbena dela, ne mOre pripeljati do najbo.]jših uspehov, ki l?i imeli 
trajno vrednost. 

Svoje' planske naloge so uspešno izvrševale osrednje :vGozcLlle seme·na'rn0 
in drevcsnice~ v Mengšu s svojimi vzon);o urejenimi ·velikimi drevesnicami v 
Prekmurju, na Gorenjskem, Primorskem idr. Prav tal."lO so tudi pri gozdnih 
gospodan-stvih .in. v ne.kate·rih ,ill<.rajnih drevesnicah dosegli lepe uspehe. Vse več 
se je polagaJo pozornosti strokovnji vzgbji in negi sadik. Toda zbira.nje, so.rti
ranje in deloma' tudi vsk:la"diščenje , gozdnih semen še vedno zelo 1J3lostaja za 

. sodobnimi biološkimi načeli. Pogosto sta nepravilno nn:biranje semenja in na· 
pačna marupulacija z gozdnim semenjem uničila ali vsaj zmanjšala marsikolteri 
uspeh p'Ogo.zdo.vamih del. Količinsko je bil plan zbirMlj,a semenja presežen . Pri 
tem so se nektJ.;tera gozdna gospodarstva prav p.oscbno ·izkazala. GG. Ljubljana' 
je n!pr. doseglo pri 'zbira.nju semen 412G/o plana, GG. Sv. Lucij.a ob SOČi 400%, 
GG. Kranj 357% itd. 
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Č:šče;nje .gozdnih, kultur se je dOiSlej p'ri nas marsikje vršilo še pl')d vplivom 
zastareHh in. že zavrže~ih tujih go,zdarsk1h sol. Pri čiščenju, trebljenju in red
čenju doslej navadno niso hile v zadostni meri upoštevane posebnosti naših 
priro'Ci.nih zak Onl,t osti v razvoju gozda in potreb naše lesne industrije, ,gra.nenj, 
rudaJrS!tva in' drugih looristniko,v. Da bi se ka.der s1:rokovno razvil tudi v tem 
p.ogledu, so gozdna gos.podarstya na pobudo Minlstrstva za gozdarstvo ob' S07 

delovanju okrajnih gozdarjev in logarjev ter poverjenikov za. gozdarstvo orga
njzira1a strokovne ekskurnje P,o značilnih terenih". Tu so pod vodstvom najboljših 
st1"oko-vnja.ko'v temeljito obravnavali sodobni način čiščenja kultur in pojas
njevali vprašanje primernih dreve9nih vrst Zla različna. rastišča. 

čiščenja kako,r tudi druga g,ozdnogojitvena dela so hodila v minulem letu 
še boJj odločno po poti vzgajanja zdravih, od.pornih in kakovostno dobro 
vzra.s.lih goro av. V LRS smo lani iZVTŠ.i.Ji p,recej obsežna čiščenj-a kuHur in mla>dih 
sestojev na po'Vršini 6.182 ha, od tega na Krasu 390 ha. Doslej smo očistili na 
Kra&u od osvoboditve dalje 1.010 ha, v drugih krajih LRS p-a 16.288 ha gozdnih 
kultur in mla.dih sestojev_ Plani čiščenj so' bili znatn,o preseženi in so bili v 
državnem sektorju lzv'ršepi s 109% (brez Krasa), v nedržavnem &el\,torju pa 
s 15QOfo. ,.' 

Plan odkazov~ja drevja za sečnjo je hil izvršen pravočasno) toda kvaliteta 
tega delil! je bila marsikje še zelo, slaba, posebno v nedržl:lvn.em sektorju. Za, 
čenši z razdelitvi.io planskih nnlo.g npr. po okrajnih ljudskih odborih na krajevne 
odbore in po teh na posestnilce pa vse ~a,da)j.nje delo pri izbiri 'sečnih površin~ 
odkazo,vanhl drevja itd. je bilo večinoma še ved-n,o čisto formalno-birokratsko, 
brez potrebne zveze s s-tvarnim stanjem sestoja, brez upošte.vanja raznih kra
jevn:'h p~sebn~sti v posameznih primerih in zeto 'Po-gosto brez up0,rabe zadostne 
strokovnosti. Le vztrajna borba za p'ravi1no razdditev- plana poseka, za pov~
zanost 'odločam.ja s st~arnim strunje.m fer posebno še za dvig strokoVille ravni nam 
morej-o jamčiti, da bo v bodoče to delo uspešneJše. 

Planske naloge v izkoriščanju gozdnih .pridelko.v, ki spadajo v področje 
gozdarske .službe, so bije izvršene v celoti. P,osehno uspešni so 'bili napori .za 
izdelavo hmeljevk, ker je bil -pilaTI izpolnjen : .. 1100/0. 

Znano. je, dru z ·eksploo.taciJo gozdov bolj ali manj kvarimo priro.dno har
monijo. v 6kupnosti in medsebo.jni življem.jski povezanosti rastlin in živaJi v 
gozdu. tim manjša je ta harmonija, tem večja je možnost množičnega poja.v
ljanja ra,zuih šk:o.dljivcev, ki uničujejo. gozd in ga l.ahko tu'di P'Opo.lnoma, uničijo, 
če se škodlj~vci če'zmerno razmnože. Pd intenzivni eksploataciji je torej nujno· 
po.trebno povečati in poostriti gozdnovarstvene ukrepe, da bi tako rešili gozdove
pred veliko šk,odo, 1<:i jim preti po gozdnih ~kodljivci.h. Tako je npr. v letu 1950. 
povzročil mawž,ično poja.y'.ljanje lubadarja. predvsem nered v gozdovih, kjer se 
je seka.lo. Marsikje SQ gozdni red lkršili z nestrokovnim posekom iglastega drevja.;. 
pri tem tudi .niso upošteval,j d.oločil urcc1be o ukrepih pmti škodljivcillu mrčesu 
in pale~:lJ:iV1imi boleznimi ·na gozdnem drevju. Sečnja na suš izgub-lja vsako opra
vičilo, ker pospešuje okuženje po lubadarju, kakor smo ugotovili v preteklem 
letu več pri'merov, ,', ' . 

L.anj so gozdna gospodaIlStva in okrajna gozdarska poYerj-eništva posvetUa. 
učintkovitemu zatj'ranju škodljive.ev v gozdovih večjo pozo-m-ost. Toda uspehi bi 
biH v državnem sek:to.rju b-o.ljši, če bi bilo na razp-OJago dovolj delovne sUe, ka,r 
velja posebno za območja GG. Novo mesilo, Kočevje, Celje, M-aribor, ·Slovenj-· 
gradec ·ter za okraje Celje, Šo.štanj, Novo mesto, Kočevje, kjer se je lani po-
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javljal lubadar v nevarnem obsegu. V zaseBnem sektorju je hilo z v.prašanjem 
delovne .s:le nekoliko laže, ker so po.ne!kod 1 ,~c;tniki gozdov sami poskrbeli za 
izvedbo gozdno"arstvenih ukrepov. Zatiraine akcije bi bi.le dale lepše rezultate, 
če hi bil,e med državnim in nedržavnim sc.ktorJem holj &kladne kaJ<or lani. 

Zatiranje lubadarjev je bilo mestoma zelo učinkovito. Skupno je bilo izde
. lanih 48.225 lubadark v :izmeri 21.741 m 3, od tega 17.162 ' lo'vn1h dreves. Škoda po 

lubadar-ju je ocenjena na približno 7 milijonov dina;rjej in je Za 32% višja od 
škode v letlJ 1949. 

Množično se je lani pojavila PD daljšem presledku smrekova grizli ca, in to _ 
predvsem v ·nižinsJc.ih g()zdovih na Dolenj!ikem :in Štajerskem. tetlIdi Je griz-lica 
doseg,la ipQnekod tudi višinske gozdove (npr. ne ' Boču, 800 fi visoko), so vendar 
pjena žalrišča v ,ni ž:nskih , uxpetno Q.dg,ojen~h smrekovih gozdovih. - Borov spre
v,odn~ prelec je lani v veliki množini n~llJdel v g.o'riške~ in sežanskem okraju 
na površini 1600 -ha. V borbi s tem škodljivcem je bilo spomladi jz letala za:pra
šenih 1.5Q2 ha borovih gozdov s &reds~om DDT. Ta akcija bi bi.Ja mnogo bolje 
uspela, če se pri tem. ne .bi bile J1llJpraviJe nekatere napake. P.otrebno je bi,lo 
uničeovati škodljivaa tudi na manj-ših skupinah drev'e~ .jn celo, na posameznih 
borih, -ne pa le v večjih sestojih. 

Poleg omenjenih p-ogl'avltnih gozdnih škodljivcev so p-ovzročali škodo 
zaradi množičnih .napadov še podlesok: na področju GG. Bled, borov. ·strženar 
na tpod~očju GG. Ljubljana okoI:ca, jelkova uš na področju GG. Maribor, Slo
venjgradec in OLO Šoštanj, jelšev ri~čka'r na 'področj.u -GG. Marihor in Murska 
sobota ter smrekov rilčkar na področju GG. Celje. Na Primorskem smo prvič 
pri nas ugotovi,1i rak kostanjeye skorje, ki se je tja razširil j z Italije. Ta ,nevama 
ras.tli.nska bolezen grOZi uniči ti sest,o je pravega kostanja v Primorju . pa tudi 
drugod, če se s strogimi ukrepi ne bo skušalo preprečiti nadaljnje širjenje 
bolezni. 

Gozdni poža·rj ')0 se pojavili lani na 235 kralh. Zara.di r,gzmeroma dobro 
urejene po'žarne služ.be je bila 'povzročena v držalVnih gozdovjh le manjša škoda.' 
medtem ko je biJa škoda v zasebnih g.ozdo-vih velik-a. V primeri z letom 1949. 
se je število ;požarov sicer povečaJo za ak·oli 100)0, šk-oda pa je le 54% od ·One iz 
kta 1949. Vendar pa, z ozirom na sušno rpoletje število po~arov ni bilo veliko. 
Vsi požari, razen enega na Mozirski pl.amini, so bili kmalu lokalizirani zaradi 
pravočasnega posredo.vanja. . 

Visoko šlwdo so v naših g-ozdo,vih po,vzroči\i vetrolomi in snegolomi ter 
druge element~01e katastr·ofe. Po vetru in snegu je/ hilo polomljene nad 34.000 m 3 

lesne gmote. Hudo so bili prizadeti sesto-jli. iglavcev na področju Pokljuke :im. 
leil o·v& ce. Sn.eg-olomi so nap-raviH veliko škodo tudi na področju kočeV'skega. 
celjskega in slovenjgraškega gozdnega gospod.arstva. Škoda po človeku je , billa 
letos z ozirom .na prejšnj:a ·leta zeJo pogostna in velika ter gre v mili j-on e. Pove
čanje te škode v primeri z letom 1949. za 320% nas ne sme pustiti brezskrbne! 
Čuvanje goz,dov se mora v bodoče bolj poostrit.i, posebno po c-rganih 'g.ozdne 
miHee . 

. Za uspešno izvajanje na10g " goZda.rstvu ' je treba vzdrževati boljŠi red na 
sečiščih ter tako zavarovati gozdove v 'njihovem pravilnem razvoju. Zato pe;:. 
godhe, ki jih gozdna g.ospociarstva sklepajo z lesnoindustrijskimi podjetji, vse
bujej,o. tudi do}.očila: za izpolnilo gozdnega reda. Toda gowna gospodarstva se 
niso dovolj odlo'čno borila za uveljavljenje takšnih določil v .pogodbah, t. j. 
za pravilen gozdni red. Razen tega so ne.katera lesnoindustrijska podjetja zavla-

169 



če'VM,a s sklepanjem pogodb tja do Cf,redine leta, češ, da, imajo take direktive od 
svojega ministrstva. P.ri mnogih lesnoin.dustrijskih podjetjih pa so podpisane 
pogodbe z.gin.ile v preda,lili djrektorjcv, n-amesto da bi svoje Il1ta!nipulacije Y po
drobnostih seznanili z vsehino teh pogodb. Zato je ra.zumljiv;o, da mnoge ,mani
pulacije niso vnesle določil o gozdnem redu v delovIIle pogodbe z dehvci. Mnogi 
funkcionarji goodnih ma.nipulacij in lesnoindustrijskih podjetij so se le eno
stransko »)boriU za kubi.ke« in se niso zavedati, ktako škodljivo je njihovo početje 
za. obstanek in nap-redek naših gozdov, ko so ostali slepi in gluhi za vsa do).očila 
in vse opomine, da moraj,o pri sečnji skrbeti za g,ozdni red. Osrednja in naj
važnejša naloga gozdarjev ho v bodoče upOllI1a borba za uvelj'8iV·ljllnje gDZdne~a 
reda na sečiščih. Škode zarad.i rušenja gozdnega· reda odnoon:o neizpolnje",anja 

,določil glede varstva gozdov so šle lani v težke mHijtone. Glede gozdnega: reda 
je bilo najslabše na pcdročju GG. Novo mesto. 

Uspehi, ki so bili doseženi v preteklem letu pri ureja.nJu naših, gozdov, niso 
'Zadovoljivi, ker dosedanje (štiriletne) 'naloge, ki jih določa: petletni. plan, niso 
bile izpolnjene niti poln,jh 59% . Razen teg~ tudi še ni končan nobe.n u'l"'editveni 
operat. ' L 

V hodoče bo pač treba urejanje gCYZdov org~nizirati in opravljati tako, da 
.bodo postavljene naloge bulje izpolnjene in da ne bodo ta.ko očitno 7.aostajale 
za uspehi ostali-h se-kto.rje.v g,CYZd\lllrstva. ' . , 

Naši g.ozdovi nudijo v.dike mož1l0sti za pridobiv.anje. postrunskih gozdn~h 
produktov, kakršni 8'0 borova smola, eterična olja, gozdni sBJdeži, zdravilna 
zelišča itd. Intenzivneje srpo začeli smoJariti v Sloveniji šele zadnja leta in srno 
lani dosegli na.jvišjo dosedanjo produkcijo borove smole. Samo na področju 
-GG. Mlinska Sobota smq 'P~jdobili 49 ton sm~)le jz 45.000 smolin, pri GG Maribor 
25 ton smole, itd. Proizvodni us.pehi so bili' veeji tam, kjer SoO smotrneje uredili 
organizacijo pridobivanja smo·le in prite.gn.ili tudi za-sebni sek-tor. P,ri GG. Maribor 

. :so dosegli letno proizvodnjo nad 1.000 kg na J>osameznega s!TIolarja. Z l,ansko 
pro;zvodnjo smole' so dali slolvenski smo1arj'i lep prispevek naš, industriji, ki je 
morala doslej uvažati koiof.o:nijo, terpentinovo olje in druge derivate. 

Lani je bila :posebno okrepljGTha tudi prOizvodnja e.toričnih olj in je število 
aestilac.ij:sk1h n<1Jprav nltraslo že'na 16. Kakovost .naših eteričnih 'oq iz Prekmurja, 
ljubljanske okolice, Gorenjskega i,n drugod je vzbudila na zagrebškem velesejmu 
-veWko pO!2)ornost. Za. eterič,na , olja smo d.obili precej milijonov, lahko ,pa bi jih 
biH še več, če bi bili . pra,voča,sJllO izrabili vse proizvodne možnosti. 

Sodelovanje .med gozdnimi gOSI><!darStvi 1n okraji je bilo lansko leto tes
n..ejše, vendar je tr~ba še nadalje stremeti za večjo skl~dnostjo 'pri obnav;ljanju 
in v.ar:stvu tako drž(l.vnih kakor tudi zasebnih gozdov. Nep'l"'esta..TlO je trepa 
dvigati strokovno znanje g02darskega .kadra na okrajih in nuditi še .. več stro
kovne pomoči ~Jkrajem. 

Za.sebni 'in zadružni sektor gozdarstva obsega.ta namreč sko·raj dve tretjini 
gozdnih površin, na katerih g:ospodari :približno 150.000 kmečkih lastnikov. Ti 
ga.-zdavi so ml1.ogo bolj zanema:rjeni in ima'jo manjše lesne zaloge, povprečno 
kO,m'aj do 120 m3 na 1 ha. Po podatkih inventarizacije gozdov so okraji, kjer 
je 'P.oVl1?,rečna lesna zaloga n~ 1 ha komaj 50-60 mS. Kljub temu pa p-r.i nekaterih. 
okrajih in kraj~vn.ih odbOrih še. po starom mod ruj ejo, kakor da so gozdo,vi ,ne
izčrpni ,in, kako'r da. ne potrebujejo intenzivne in strok.ovne nege ter , varstva. 

F. A, 
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PRAVILA 
DRUšTVA ' INžENIRJEV ' IN TEHNIKOV GOZDARSTVA IN LESNE 

" ( 

INDUSTRIJE LRS* 

I. IME DRUŠTVA, SEDEZ IN DELOKROG: 

Društvo se imenuje: »Druš·tv.o inžerulI'jev in tehnikov gozdarntV'a in lesne 
industrije LRS« CV nadaljnjem tekstu se na kratk.o označuje z »Društvo<t:). Dru-. 
štveni ~g nosi ime druŠtva. 

Sedež društva je v LjubljallL 
-Delokrog je pod,ročje LR' Siovenije. 

i. 

II. NAMEN IN NALOGE: 

Namen in naloge društva so : 
1. -:- Da. združuje .strokovnjake;a. polju gozdarstva in lesne industrije za. 

reševanje strokovnih vprašanj in dviga-nja strokovnega. z,na.nja strokovnjako·v . 
da ·prroučuje in us-va.i~ p.ridobitve tehnike. 

2. - Da dvig,a dTŽav1jansko deJovno zavest sv·ojih članov. 
'3. - Da pomaga službenim organom svojih strok s strok{)Vl~imi mišljenJi pri 

izvajanju gospodarskih planov. 
4. :- Da .sodeluje z vodstvi resorjev pri u,.smerja~jll vzgoje in strokovnega 

dv·iga kadrov in pri njihovem s.t'l'oko;vnem ocetnJevuJllju. 
5. - Daj pri svojem članstvu razvija smisel· za boljšo kvaliteto .in večjo pro

.duktivriost . proizv.odnje . 
. 6: - Da utrj,uje praviJinri odnos do s:tr:okovnjakov in do tehničnega dela v 

strokovnem,. mo,ra1nem in maJterialnem pogledu. 
7. - Da sodeluje z množičnimi organizacijami na ideološk<o-kulturno pro

svetnem p'olj~ in p,r~ ukrepih .za .dvig druibenega standarda ter pri populuri-zi-
[anju tehnike. . , 

8. - Da Tešuj.e spor.e med' sltroko.vn~aki .Y &trokovnih vprašanjih. 

IIl. OBLIKE DELA: 

. Ta namen in naloge dosega in ·iavršuje društvo: 
1. - S pretresnm v~n1h strokov.nih in društvenih V1prašru.nj na občnih 

zbo·tih. 
2. - Z usmer'janjem deja in .aktivnosti članstva po upravnem odboru in 

p1enu"inu društva. , 
3. - S ' predavanji i,n oooip.rojekčijami za strokovni krog v posameznih 

cet;l,trih Sloven.ije. 
4. ~ S strokovmimi posveti, z razstava-mi, študij~'mi potovanj.i in podob

nim delov8.JJljem. 
5. - Z ·irZdaja,njem strokovne, zllatlll'>tvene in poljudno znanstvene liter·ature . 

. 6. -.-.S prop-aga.ndo za poglabljanje s'ode-lovanja strokovnjak.ov v st~okovnih 
glasilih, za .sta1ruo itZholjšav.anje kvalitete in z usmerjam.jem pubJic.istike na aktualna 
v.prašanja. Pri tepl s.odeluje s Svetom za puhlikacije, kot organom obeh priza
detih resorjev . gozdaTStlva. in lesne industrije. 

7. - Z zastopanjem strokov.ruh ~n ma.:teri.alnih interesov svojega članstva. 

~--r-- ' . I 

* Ta p·ravila je sprejel ,in odobril občni zhor dru~tva dne 14. jail.Uarja 1951. 

171 



8. - S sodelovanjem z drugimi strokami in nj,ihov~mi društvl, posebej po 
Glavnem odboru Društev inženirjev· ln tehniko'V LRS kot republiškim koor.dina· 
cijskim in predstaVlI1išk.am Oil"ga.nom pri skupnih organi.zacijskih jn dru.gih vpra· 
šanjih, ki zaIdevaj.o ve~ stl1olk. . 

9. - S sodelovanjem z z.vez·nimi koordinacijskimi organi po liniji Društev 
i.nžendrjev in tehnikov. . 

10. - S sode1o,v8Jlljem z odbori S-indd.katov, Ljudske tehnike in OF v v-pra
šanjilh, Ici zadevajo naloge tega društva in s sodelovanjem pri njihovih mno
žičnih manifestacijah . 

IV. ORGANI DRUšTVA: 
Organi društva so: 

A - Občni zbor, 
B - Upravni odber, plenum in nad~o:rni odbor, 
e - P{)d'I'IOČne (ha.zenske) sekcije društvta. 

V. OBČNI ZBOR: 

.1. - Občni zho,r je najvišji organ društva.. Sestavljajo ga člani in delegati 
za oni de! članst,ya na terenu, k~ ne more sodelO'vlliti po vseh članih. Vsak delegat 
lahik.<> zast~ največ p1) 10 čJanov. Imeti mora pas-mena poobl!istilo onih č lan-o v , 
ki jih zastopa. Na občnem zboru imajo delegati pd volitvah poleg sv,ojega 
toli.iko gla-so·v koJ,i.kor čl8JllO'V zastopajo. 

2. - o.bčni zbori 5,0 rednd in iz'redni. Redni občni zbor je vsako 1eto enkrat, 
najkasneje do konca meseca j-anu8.Jrja. Skl'iče ga upravni odhoor. Izredni občni 
zbOO' JM se lahko skliče pe sklepu u.pravnega odho.~a ali na. zahtevo ene černtjne 
skup-nega števila čla\l1ov. V drugem prime.ru ga s-kliče nadzo,rnt odbor, če ga ne 
bi up.rravni odbor sklical v fioku 1 meseca po S1tavljemem predlogu za sklicanje. 

3. - Poziv na skupščmo se objavi v časopis.u ln na oglasn·ih desk·ah ma
tičnih resoTjev (za člane iz Ljublj·arne). Področne sekcije se razen tega obveste 
tudi pismeno. Vsak: občni zbor se mora, objavHi najmanj 14 dni prej z navedbo 
dnevnega reda. 

4. - Dnevni red občnega zbora določa sklicatelj. Občni zbor lahko dnevni 
red spremeni ali dopol'D1 preden preide na obr.aiVTla:vanje vsebbne. 

5. - Sklepi občnega zbora so veljavni oh navaqni večini navzočih čl·anov 

411 delegatov. 
6. - Občni ·zbo,r razpravlja o' delu Upra\inega in nadzornega odborru in 

skJepa o njihovi ra~rešnici. 
7. - Sklepa o' pravilih društva, njihovih spremembah in dapo,ln~Hh. 
B. - Odobrava pirora.čUD p<rejerokov in izdatkov, ki ga. p·redl.ož-i '-upravni 

odbor in završni račun Zil p'Teteklo. leto. 
9. - Odloča o vp,rašmj-ih, prošnjah in pritožbah, kj ·presegajo delokrog 

upravnega odbor,a ali p~enuma~ 
10. - Voli upravni O'dbo!I', dopolnilne člane plenuma in nadzorni ocibnr. Od

loča o s·k1epu upravnega -odbora o postav~tvi aH izm e.n javi urednikov· strokovnih 
glasil, ki jih izdalja društv<>. Odohruje poslovrtik ure~niškega odbora. 

11. - DolO'ča članarLno}n naroooino za glasila, ki j.ih izdaja društvo. 
12. - Določa. število zasedanj plenl,lma. 
13. - VoH morebitne delegate ali zastO!pni~e za Višje koordinacijske in 

preds1av-n.i-ške organe DIT-o·v. 
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14. - V Dli se tajno z listki 1)a podlagi kandidacijske liste, ki jo sestavi kan.
didacijska komisija,- izvoljena po občnem zho'ru. 

15. - Občili zbor v:odi ddovno predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor. 

16, - .Mandat vseh voljan.ih funkcionarjev traja 1 leto. 

VI. UPRAVNI ODBOR: 

L - Upravni odbor (IzV1ršni odbor) steje skupno 9 č}.a;nov, ki jih i·zvo1i 
občni zho.r. Posebej se vol.i:ta p,recisednik in tajnik in obe;rlem še 7 članov odbora. 
Upravni odbor na prvi seji izbere iz svoje srede podpredsedni.ka, blagaj-nika, na
mes.tm.·ika talj.nika 1n po po·m-ehi ostale referente (za kulturno-znanstveno delo, za 
vzgoj.o ka,drov, za organizacijska vprašanja itd.). 

2. - V pr~me.ru. če kak odbornik iz.pade iz odbora zaradi kakršnega . koli 
·vzro>ka, je odbo-r upravičen, da koop-tira n.ovega člana; iz Glanstv3, v sporazumu 
z na.dzol'll1im ,odborom. 

3. - Ured'nik,i strokovnih glasil, ki jih izdaja društv.o, pridejo poleg lZVO-

1jenih čJ.ru'hOlV avto.mat.ično v upr-avni odboJ'. 
4. - UplI'avni odbo.r izv.ršuje sklC::lpe Gbčnega zbora, resuJe vse zadeve drru

štva po teh pJ'avilih, v ,koliko,r ne s:padajo v p,ristojnost obč-nega zbora, sklicuje 
občil'L zbor ~n d·oJoča zanj dnevni red. . 

5. - P'ostavlja urednjke strokovnih gl,a·sil, ki jih izdaja društvo, s pogojem, 
da to o:dohri plenum društva (ali občni L:DOr, če med tem plenum ne bi zasedal). 
Postavlja člane uredniškega odbo'l"a p·o veljavnem poslovniku in v sporazumu 
z UJrednU<.i. 

6. - Gospodari z 'imovino društva po n.ačelu dobrega gospodarja in skrbi\ 
za kritje' izdatkov. 

7. - Skrbi za ustanovitev in organ.izir3lnje področn.ih (bazenskih) sekdj 
društva. Določa teritorialni obseg področij. Do iZvolitve zastopnikov sekoij do
loča poverjenike posameznih področij .. 

8. - Upravni odbor po~luje s pomočjo . sej odbora, ki se vrše po pObreht. 
toda najmanj enkni,t mesečno. Seje sklicuje predsednik. Posamezl!i čbn.i se na 
sejah zadolžujejo z dol.očel1iimi nalogamL O sejah se v:oeLi zapisnik. 

9. - Piredsednik zastopa društvo, up.ravni odbor in plenum, skrbi ela se 
izvršujej'o .':IJdepi odbora in ple~um.a in nadzir\l, jzvr~evanje nalog, ki so dane 
posameznim članom. V njegovi odsotn·osti ga nadcm,estuje pndpredsedni.k. 
. 10. - Tajnik opravlja vse tajniške in organizacijske posle. v kolikor nis·Q 

za pos~.mezne prime.re in n,aloge izrecno zadolženi drugi čla!Ili odboJl"a.. Po lastnI 
pobudi se briga za uspešno vršem.je naI·Dg po teh pra .... ;lih ter sklep-ih odbora iIll 
plenuma. Zal s:voje iz..rcdno delo prejema. n1agrado, ki jo dol~ča vsake tri mesece 
za 'llalZa.j upra.vni odbor iz sredstev društva. Nagrada ne sme presegati zneska, ki 
ga določi občni zbor. V primeru odsotnosti tajnika ga. nadomestuje namestnik, 
kateil"ea:nu za' tl;1. čas pripada nag.rada, določena za tajnika. 

IL - Blagajnik vodi dnevnik prejemkov . in &zdatkov in vse O5Itaie blrugaj
niŠke posle te·r nadzira. blagajriiško poslovanje samostojnih računov za strokoVIna· 
glasila. Bla.g.ajniške izdatke odobrava predsednik, ki je 'za to odgovoren odboru 
in mu poroča na sejah. 

12. - Pošto podpisuje predsednjk, 
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13. - ČJa.."1.. odhara, ki iZQstane od sej, se mora oprav:ičitL Če izost-::tne tri
krat zaporedoma, se lahko po posebnem sklepu odbora izklj~či iz. članstva 

odbora.. :1 

14. - Up-ravni odbor nadzoruje poslovanje uprave so"okovnih glasil, ki jih 
izdaja društvo v smislu poslovnika. 

15. -' Na seje upravnega odbora morajo hiti povabljeni tudi člani nad
zornega odboral. 

VU. PLENUM: 

1. - Plenum je širši uprav·ni odborr, ki ga sestavljajo člani. upravnega od
bora, pet dopoLnilnih članov, 'J,..ri jjh ~zvoli občni ' zbor, 'po cn zas.t()ptUk podil"oč.ne 

sekcije iill p.o en zastopnik dijakov onih strokovroh Šol gozdarstva in lesne in
d~j.e, katerih absolventi irna.jo pravico na redno članstvo: Vodilni hmkcio
narji plenuma so isti kakor pri upravnem odboru. 

2. - Minimalno število sej plenuma določi obč·ni zbor. 
3. - Plenum rešuje podobne naloge kako:r uplravni o.dbor s posebnim oZJi

r:om na potrebe se-kciJskih podr.očij. Pretr:esa važnejše ' skle.pe uprav:le'ga Qdbora 
in dalje upravnemu odboru ' direktive za 11adalj-nje de:lo. ' 

4. - Plenum določa višino prispevkov za potrebe sekcij bodisi kot deLn,o. 
odvajanje č.1anarine članov sekcij ali pa ,kot skupni znesek dotacij . 

5. - Seje plenuma sklicuje up[',avni odbor, ki hkrati določa kraj seje. 

VIII. NADZORNI ODBOR: 

1. - Na,dzomi odbor šteje tri člane, ki jih izvoU občni zbor. P.redsed
nika si izvoli odbor sam na prvi svoji seji. Do izvolitve tega v-o·di ddo član, ki 
je na volitvah dobil največ g1aOOv. .' I 

2. - Nadzorni od.bor naldzi'ra pl1"aviJ.post dela up'ravtl).'ega, odbora p.o dru
Mvoo.ih p-ravi1ih. Enako nadzira delo pknuma in upqve st.l'o:kovnih glasil društva .. 

3. - Člani nadzornega odb.or? $ffiej,o pris'Ostvovati sejam ' upravl1'e·ga od
bora in plenuma, nimajo :pa glas~valne pr·aNice. Pravico imajo pregledovati vse 
račune, dopise ln zapiske društva. 

IX. PODROČNE SEKCIJE: 
I 

1. - Po ustreznih terenskih 'področjih (bazenih), ki jih 4910či upravni 
odbor, se ust'anoyc .»Področne sekcije~ društ'va, ki. zdr\lžujejo člane tistega l'0d
ročja in so organi društva. Sekcije niso praTvne -osebe. Izvolijo si predsednika, 
tajnika ' in bkigajnika ~li pa ',samo tajnik!l. jn blagajnika. Blagajnik opravlja bla~ 
gajn~ške f}osle v povezavi .z u·praY.:lim. odbor-om društva' in v njegovem imenu. 

2. - Zru čas, . doklc,r še ni izvoljen zastopnik sektij,e, ime-nuje upraV1J.1i od
bor društva po·verjen-ika, ki pripravlja osnovanje seke.ije in vodi začasno njeno 
delo. 

3. - Vodja sekcije je član plenuma dD!Štv(l (zasto.p.lik sekci.je), drugi 
filJ)kci.onar sekcije pa njegov namestni.k . 

4. - ZastO!pnik sekcije se izvoli na se'5ta'nku Čla1lstva sekcije, ki ga skliče 
dotedanji vodja sekcije ali poverjenik. O sestamku se mora predhodno. obvestiti 
up-ravni odbOir ' društva. 

5. - Na tem sestanku Re po potrebi izvo}jjo tudi poverje.niki Z9. posa
mezna večja podjetja ali skupino podje>tij, ki zas.topajo interese sekcije pri 
čla.nstvu podjetij. 
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6. - ~a~en'" sekcij je, da po teh praviHh in smernicah upravnega odbora 
ali plenuma tesneje povezujejo čl·an.stvo na terenu, si postavlja,jo na,loge in za, 
stopajo interese društva ter dajejo pobL!d{) plenumu in upravnemu .odboa-u za 
učinkovitejše delo. 

7. - V krajih aH okoliših, kjer je' 5 ali več članov, lahko člami osnujejo 
svoj krožek (klub~,' ki nima pravnega mlsčaJa. Ta posreduje povezavo s Sek
cijo in Društvom in omogoca boljše udejstvovanje strokovnjakov. V krožek se 
lahlko sprejme tudi , člane drug-ih strok, ki so včlimjeni v drugem s.tJjokovnem. 
društvu, in so podTejeni kot člani~ svojemu 'društvu. :EGl'o,žek si izvoli tajnika.. 
Delorvanje krožka ne s.me ,l.lasprotov,ati pravilom društva. 

8. - Če niso pri sekcijah izvoljeni posebni delegati za občni zbor druš,tva~ 
nastopalo kot detegati zastopniki sekcije. -

X. ČLANSTVO: 

1. - Člani so: a) Redni člani, b) izredni člani, c) gospo.darski člani in 
-cl) čas·tni ČlanJ. 

Ad a) - Redni član je lahko vsa.k stTokovnjak, ki deluje v gozdarstvu 
aJi lesni indus.briji, ki uživa držav!JalllSke pJ'lavice in ki jma ll!y-iv ali kvalifikacijo 
inžen~il'ja ali tehnika. V jzjemnih slučajih je lahko Tedni član tudi oni loga'r ali 
manripulant, ki nima .kvalifikacije ali na,ziva tehnika, ki p-a po svojem praktičnem 
delu zasluži to priz.nanje. Dalje so lahko red;!li člani oni, ki zaradi s,voj.ih organi
zatoričnih Slp-o.sobnDst! vodijo razne važn'e d~jal\'n{)sti v gozdarstvu in lesni indu
striji in na ta način sodelujejo. pri iz.vaja"nju str,okov-nih na log gozdarstva in iesne 
indus,trije. . 

Ad b) - Izredni član je lahko VS alk do, ki zadovoljuje pogoje za rednega. ~ 
člana, ~dda nima kvalifik.acije tehnika aH inženirja. 

Ad c) - Gospodarski člani Soo poojetja aH zadruge in združenja gos.podar
sk.ih poojetij gozdars.tv3. in lesne inaus.trije. 

Ad- d) ...,..- Častf\j član post:llne Dni, ki ga z.uadi posebnih zaslug za društvo 
ali za strok,o imenuje oh č<n i zbor na p,redl,og odbora. 

2. ~ Za sp'rej~m v članstv{) je poleg prijave potreben predlog dveh članov 
d.ruštva in sprejem od strani upravnega odbora. 

3. - člani , so dolžni ravna·ti se po društven,ih pnivi1ih. Člana, ki ' prekrši 
.društvena plfavila ali s svojim delom škoduje ugledu društva, ima , odhor pravico 
izključiti . . 

4. - ·S p,rija;v.o za ~lanstvo se smatra, da član priZll.aVa društvena pravila 
in da se bo po njih ravnal. 

5. - Proti izreku odbora o članMvu a.li izklj.učitvi i.z članstva ima vsakdo() 
pravico pri.W.tbe na PI-enum 'ali pa na občni ihor. ' 

6. -o- Redni člani imaj·o pasivn.o ln aktivno volilno pravico in vse pravice 
in do,lžnosti po teh pravilih. 

7: - Iz,redni člani imajo vse pro.vfce rednih članov razem pa.siV/lle volilne 
praVIice. 

8. - Gospodarski' člani so zast~anj po vodji podjetja ali njego,vem po
oblaščencu i:n imajo V~C pra.vice i2:re'dnih članov. 

. 9. - Častni člani imajo- vse PTavice rednih članov. Ne plačujejo pa, čla

III aJ rine. 
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10. - Čla.na.rina se p.lačuje v letnem znesku vsako leto vnaprej. Člana.rino 

.določa občni zbor za. vsako kategorHo članSltva posebej in za vsako leto vnaprej. 
Odboll" ima pravico jzte.rjati zapadlo članarino tudi prisilno, če ni p.lača.na do 
konca leta. 

11. - Ne1Jolačevanje člana.rine se smatra ze prekršek d-ruštvenih pravil in 
ima odbor p,ra.vico, da takega člana izključi. 

12. - Članstvo p;eneha: a) .s smrtjo, b) z izstopom, ki. g~ član pismeno p,ri
javi. odboru, c) če izgub.i pogoje, ki so p'otrebni za članstvo in č) po sklepu 
odbora, če se član preg:reši zoper društvena pravila in interese društva. 

XI. SREDSTVA DRUŠTVA: 

1. - S.reds-tva društva so ; .a) A.ktiyna .imovina društva, b) članal'ina, c) pro
s.tovoljni p.-ri&pevki, darila in vol11a, d) podpore ustanov, podjetij in organizacij, 
e) dohodki publikacij, prireditev itd . 

2. - Ob koncu leta nap-ravi odbor bilanoo imovine ill jo predl,oži po nad
zornem o-dboru v odobritev občnem zboru. 

XII. RAZSODIščE DRUšTVA; 

Vse spore društvenega -in strokovnega znacaja med člalni rešuje razsodišče 

treh članov. Prizadeti stranki imenujeta v:saka po 1 člana t·azsodišGa. predsednLka 
pa uprarvni o,dbo·r na ptrecllog omenjenih člano'v razsod1šča, ali vod-stvo področne 
sekcije, če sta obe spo'mi stranki Y isti sekciji. Določitev razsodišča je obvezna 
22. obe stranki , . 

.1 XIII. RAZPUST DRUšTVA: 

Društvo se lahko raz.pu~ti s sklep.om .občnega zbora. če za to glaSUje najmanj 
dve tl.Tetjini članov. Imo,vinQl pTeide v -tem primeru v up-ravo Ministrstva za 
gonda.rs.tvo o.ziroma njemu odgovarjaj·oče 1nshtucije. To je dolžno imuvino iz·ro
čiti novemu Ma.kemu društvu ali društvu z enakim~ nalogami. 

XIV. SODELOV ANJE Z REPUBLIšKIMI IN ZVEZNIMI ORGANI DIT-ov. 

1. - Društvo· sodeluje z Glavn~m 'odhorom DIT-ov LRS ali vsakoča.snim 

republiškim Qrganom DIT -av preko s.vo,jih zastopnikov v smislu s-tatutal tega 
repubJ,iškega · orga:na. DIT-ov. 

1. - Upravni odboT društva je dolžan vsk1adilti svo'ja pravila s s.t6Jtutom 
GO DIT -ov LRS oziroma republiškega predstavniškega' organa ino tem poročati 
naslednjemu občnemu zboru. 

J. - Društvo sodeluje z Zveznim ·o·rgan-om DIT-ov po strokovni liniji in 
Zvemam ·organom DIT-ov vseh ·republik po svojih delegatih v smis.lu sta.tutov 
teh Zveznih organov. 

XV. PREHODNE DOLOČBE: 

1. - To društvo je edini naslednik. dosedanje Gozd!lJrslco lesno industrijske 
Sekoije Društ.ya . -tnženirjo/' jn tehnikov LRS ter prehajajo na c1rlL'itvo V1se ·pra.vice 
in ·oh-veze dosedrunje Sekcije. Člani Sekcije prei·dejo avtomSitično v čla.n6tvo 

društva, v kolikor se temu i.zrecno ne .odpovedo ali upravni odbor v smislu pravil 
drugače ne odloči. 

2. - Pravi,la so za čl.ane obvezna, ' '000 Jih odobri občni zbor, a st-opijo' v 
ve1j.avo, ko jih · vzame na z:n~nj.e Republiški predstavniški -organ DIT-ov (GO 
DIT--ov LRS) in kompe-tentna oblast. 
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~AZMNOŽEV ANJE KANADSKEGA TOPOLA 
S POTAKNJENCI 

Ing. Franjo Ju r har (Kranj) 

Kanadski topol (Popu1us ca,nadensas) štejemo mw najhitreje rastoče 
listnato drevje nižavja., V 40-l-etni obhodnji doseže' na dlObrih tleh že 30 m 
višine in debelin'O 50 cm v prsni višini ter daJ na 1 ha 709 do 800 mS lesne 

' /. 
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I~ 

~ 
~ 

f' 
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~ 
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Slika 1. 
Pri rez.ovanje . '~9takojencev: levo pravilno. desno. napačno 

mase. Piovprrečni letni prirastek znaša toTel na ha 18 do 20 ma. MaI$ikomu 
se bodo ti p~tki zdell fantastični, SO pa resnični, ker jih je praksa do
kazala,. . , 

Zaradi izredno hitre rasti se gqjitev kanadskega topola povsod močno 
pospešuje" kjer koli" mu rastiščue razmere 1l&trezaj'O. Ka.nadski tOIpol uspeva 
na rahlih, svežih, .zril.ern:o vlažnih, zračnih zemljiščih. Premokra nižinska 
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tla mu ne ustrezajo, prav tako tudi ne presuha ali pa' kisla, te je takšna, 
kjer primanjkuje apna. Topolov les se mnogo U!porablja Z3I celulozo, fumr, 
vezane plošče, šibke, lesne volne itd. 

. Um.etno razmn()ževanje kam.adskeg1a toPQla se vrši le vegetativno, to je 
s po-taknjenci, rezmiki. Potaknj,enci so odrezki šib, enol,etnih pOiganjkov ali 
vejic s 3 do 4 zdravimi očesi, katere posad.imo, pataJmemo v zemljo.; iz 
zgornj'ega očesa požene mladika, no:vo .stebelce, iz spodnjega dela odrezka, . 
ki tiči v zemlji. pa se ra.vijejo korenine. Potaknjence spomladi posadimo 
v drevesnici in jih na jesen atli naslednjo pomlad že presadimo na zem
ljišče, namenjeno, za gojitev to:p()lovih s est,oj-ev. 

Slika 2. 
Levo: 3 potakI~jenci kanaaskega topola, rezani šele spomladi tik pred sajenjem. 
Potu:kn.jenci niso dovolj razvili korenin. Korenine so pogurule le na spodnjem 
rezu iz rane, nad njo pa iz skorje samo ta'flke žil.ice. Na 'zgornjem 'l'ezu, kjer 
je iz zgornjega očesa pognala mladika, je opaziti. da Tana ni pOVlSem zarasla. 
Desno: 3 potaknjenci kanadskeg.a t.op-ola, rezani v zimskem času. P,otaknjenci 
so razvili močno r,azra;s~e ko'renine. Na zgornjem rezu je prehod v stebelce 

gladek, rana. se je že skoraj povsem z8Jrasla 

Ra.zlikujemo dve vrsti potaknjencev : 
1. Kratke, 18 do 20 cm dolge odrezke z vrhnjim. popkom im le spodaj 

prnezane. 
2. Kratke, .18 do 20 om dolge odrezke v debelini 0.5 do 1 cm (debelina 

s:v:inčnika) 'iz enoletnih šib, prirezane zgoraj in. spodaj. 
Najboljši material za, potailrnjence doblmo iz matičnj~\kov. To je nasad 

potaknj.encev v razdalji 60 X 60 drn.,. ki ga vsako .. leto poziri tik. pri tleh 
obrežemo, tako da dobimo enoletn~ poganj~e, ki jih uporabljamo ~ pri
pravo potaknjencev. Življenjska doha matičnjaka tJraja 4' do 5 let. 

Pota:knjence režeme vedno le v času, ko vegetacija. miruje, to je od 
novembra do srede februarja, 'Pri ne prev:eč 1ll!rzlem vremenu. Le v tem 
ča&u pripravljeni pota.knjenci dajo najboljše uspehe. RaDal tedaj na. zgor
njem in 'Spodnjem rezu najpiI"ej ozdravi, se 'dobro zaraste, korenine se moČD.o- . 
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in pravilno razv1Jejo. če se potaknjenci rezeJo JmiSneje, šele spomladi tik 
pred saditvijo, je uspeh mnogo slabši. Za 'prirezovanje uporabljamo le zelo 
dobre ·ostre vrtne škarJe in ne n:ož, ker se z nožem teže Illapravi' rav~ rez. 

Najprimernejša d01žina pota1rnjencaJ je 18 do 20 cm. Prirezorvanje moraJ 
biti gladko in ravno, ne poševno. Zgodnji rez se nap~avi tik nad očesom, 
spodnji rez pa tik pod očesom, kakor to kaže slika. 1. 

Previsoko prirezo'VaD.je nad ;oč'esom ni pravilno. p.ota.knjenci, daJ.jši od 
20 cm, za naše terene niso potrebni, po.rab-ijo mnogo več materiala, See teže 
sade, zahtev:ajo več dela in stroškov, lroremine se razvijajo slabše .. Izkop 
sadik iz predol gih potaknjencev je na.pol11·ejši in draZji. 

Roševno nalpravljen. rez porvzroči večjo rano, širšo. ploskev kakor raven 
rez, zato se ra:I1J81 počasneje .in. slabše zarašča ter obstoja večja nevarrnos.t 
okužbe. Previsoko nad očesom prireZJall1 potaknjenec ima za posledico, da 
nastane ob m.:ladik:i s:ub. trd štrcelj, ki le poč3lSd! o:dlm.iTa in se ne zaraste 
ob pravem času ter povzroča :obolelost in gnilobo· sadike. ŠIba! se pri reza
nju ne sme zmečkati ali stisnitij niti lubje odrgniti. V zimskem času rezani 
pota.knjenci se mnogo močneje okoren.inijo in rama se prej ~te, kakor če 
se potaknjenci režejo šele SIJ>01llladi tik prei! sajoojem. 

Prirezane potaknjence povežemo v snDilree po. 50 adi 100, poravnam.e VSe 
s porpjem v eno smer. Najrprimerneje je, da jih do saj.enja shramimo zako
pane v kup pes·ka, ki je brez humo:~nih snovi, O'oojen. od vode. Sriopiči se 
zakopljejo v pesek v slojih tako, da je vsak snopič povsettn ~On:Ljen s pe
skom, votlin vmes ne sme biti. Ves 
kup se zasuje s peskom kakih 
20 cm na debelo. Potailmjenci, shra- . ~ 

Slika. 3. 
Enoletne s.adike kanadskega t01pOla iz 
pota:knje:ncev, posajen'ih navpično v 
tla; vrhnji popek je bil palcrit s prstjo 
1 do 2 ern. Mladika je zrasla po
končno, ra-na na prerezu je že povsem 
mrasla. Iz pota.knjenc.a so se 'razvil(!l 
močno razrasle korenine. ki so pognale 
na spodnjt®. prerezu .:in <tudi više iz 

skorje (3) .. 

Slika 4. 
Enolettne sadike k~·skega topola. iz 
pota-knjencev. ki pri saditvi niso bili 
pokrirti s prstJO'; whnji popek je gledal 
iz ze.rnJ.je. Rast mladike je kriva, .iz
bočena. R,a,na na . zg'Dmjem prerezu 
potaknjenca je s.Jabo zarasla. Kore
n'ine so se . ~a'ZVile le na spodnjem 
prerezu,. v.iše iz skorje so :pog.~ale le 

tanke ulice (3). 
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njeni v ·· kupu peska, ki prepušča vodo in z.rnk, !()sbanejo sveži in zdravi. Vsak 
drug načm.shranj.evanja ma lahko za posledico, da, se potaknjenci posuše, 
ali pa se pojavijo na njih r~e glivične bolezni . . 

Najugodnejsi čas za sajenje je zgodnj:a; pomlad; brž ko !preneha.~zal. 
Pravilno je, da ' se topol sadi pred vsemi d.rug1mi. drrev,esnimi vrstami. V 
dr.evesnici, kjer nameravamo vzgaja"ti eno:J.efue sadike kanadskega topol~ 

Slika 5 . 

. Sestoj kanadskega. topola v ' s.ta·rosti 43 let. Vmes črna jelša, jesen iste sta..rosti v 
podstojnelffi slo ju. Drevesne višine 42 m. debeline v pnsni višini do 97 cm. Raz
dalje med vrstami kanad.skega topola 12 m, v vrstah 50 topoli 6 m vsa:ksehi (2). 

posadimJo potaJmjence V razda1lji 30 X 40 cm vsaksebi; če hočemo vzgajati 
2-1etne' sadike, pa v r.azdaJji 40 X 60 cm. vsaksebi. Potaknjen.ce sadimo, pO
taJlmemo ll2Jvpično v tla. Sadi se lahko v jarek rOib navpični steni aJi pa s 
srudilnikom. Zemljo je vedno potrebno pritl.ačiti OIb potraMnjenec. Poševno 
sajeni potaknjenci zelo otežkočajo izloop sa;clik in samo. presajeva.nje, k~re
nin.e se razvijejo enostramskO', stebelce raste krivo in. :na stran. 
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Pri sajenju se mora patziti, da se O-čeSl8J in skorja potaJknjencev ne od
odrgn-ejo, ker ta.Jke poškodbe povzročajo gnilobo saidik. Bistvene važnosti je, 
da pride potaknjenec tako globoko v zemljo, da se popolnoma skrij·e. Zgor
nji del potaJknjenca z VThnjim očesom mora biti pokrit le 1 do 2 cm debelo 
. s :prstjo. Nata način je potaknjenec zaradi vlage v zemlji zavaT?van pred 
izhlapevanjem, popek zato laže in prej odžene. Zaradi te21nje k s~tlO'bi se 
iz vrhnjega popka. r.amje pokončno stebelce. V zemlji ostane štrcelj. ob 
pop-ku mehkejši, rana se hitro zaceli in zaraste, jeseni skor8Jj ni več opaziti 
prehoda potaknjenca v stebelce, mladi:k<o. 

Zemljišče za gojitev topolovili sad.ik je treba dobro pognojiti s hlev
skim gnojem, ker t0'PO~ zelo izčrpava tla; potrebno je tudi kolobariti. 

Na enak način kakCYt v drevesni ci, S3ID1'O v večji razdalja. sadim{): potak
njence tudi na pog.Q-zdova1n.[ pOiVršini. Vendar naj se s8Jdijo potaknjenci le 
tam, kjer je zemljišče prekopano (gozdno-poJjsko g1ospodrurj.enje), in ua 
površinah, ki niso porasle s travno, rušo: V vseh d:ru:g1h prime rib j,e. dati 
prednost sajenju sadik,- to je že olro!!'eninjenili potaknjencev. 

Premoooo razvite korenin.·e se smejo pred sajenjean skrajšati in gladko 
prirezati z ostrim noeem. Zelo škodljivo pa je, če ' se korenine potr,g,ajo 
ali na;tegnejo, ma kar je posebno paziti pri izkopu sadik v drevesnicah. Če 
je korenina poškodo;v.runa, je :nmoga bolje, da se odreže, kakor pa da se 
sadika posadi s poškodovano korenino. Nekateri strokovnjaki priporočajo, 
da se sadike na terenu posadijo kakih 10 cm globlje, kakor S'OI bUe v dre
v,esnic~. S tem se doseže boljše 'zakoreninjenje, drevesce postane odpornejše 
proti pritisku vetra ali vode v nižinskih po'plavnih rpodro·čji1l. ' 

Kanadski topol je izrazito svetlobno drevo :Ln ima ve-like zahteve po 
svetlobi. ~ tega. se sadi zero redko, v raz:Il1.2Jru 7 metrov 1 tako da 
pride na. 1 ha površine okrog 250 sadik. Vmes med ropoli se gOlji kot pol
nilni sestoj črna je1ša, jesen, javor, 1iIpa, ki Pospešujejo tvorbo čistih 
stegnjenih debel in varujejo tla. Ako je .ntalSaJd kam.adskeg1aJ rupoJa pregost, 
se mOI'aJ pravočasno PJ."erePčiti., in sicer s tolikšno jakostj'Q, da se krošnje 
topolov med seboj" ne dotik!aljo'. Topol reagira že na neznaten pritisk v 
krošnjah in deblo se rado skrivi. Enkrat pokvarjena krašnja ima! prav 
sl3Jbo sposobnost obnove. 

Na državnem posestvu »Belje« so v ~jih letih apazili· sušenje na
sadov kamadskega topola. Razloge sušenjla: vidijo v temI ker so to· čisti 
topo-lOvi sestoji ID pregosti. 16-18 letni sestoj je visok 18-20 m, pre
mera v prsni višini 16-20 cm, krošnje s1aibe. V mešanih sesto~ih pa imajo 
istotam 18-20'letni topoli prsni premer nad 30 cm in. lepo razvito krošnjo. 
Tukaj ni sušenja. Nove nasade sn~jejo s sa.d.tivijo topola v razdalji 5 m. 
Med kanadski topol pa sadijo domači ID ameriški j.~en, črni in beti topol, 
vrbo in črno j~lšo ter celo . platano. Seveda, ne pridejo v poštev za kanadski 
topol tereni, kjer, stoji voda. 

čistost . debla se doseže z ob'rezoV1aill.jem,. ki ga kanadski topol dob~o 
prenese. Tudi 3 do 4 cm debel·e v,eje se hitro in dobro zaras tejo , hrez po
škodb. V prvih letih naj obsega krošnja približno % drevesne višin~, 
ka!S.Il:eje pa približn'O polovico. Z obI"ezovanjem naj se začne v 2. ali 3. letu 
po sajenju. Rall1e se JIlajbolj' zarastejo, če se izvrši obrezo.vam.je ob koncu 
zime ali v zgodnji pomladi . . 
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4. Glasnik za šumske p-okuse, Zag·reb 1948. Dr. Anic M. O uz~.oju sadni ca 
kanadske topole iz reznica. 

STROŠKI POGOZDOVANJA IN NABIRANJA SEMENA 
PO GOZDNIH GOSPODARSTVIH 

Matevž Ha c e (L}nbhana) 

V strokovnih razpravah večkrat najdemo navedbe, katera dreves-na.. 
vrsta je za ta ali oni teren, kako SnlO izvršili iPogozdavanj.e, koliko smo 
parabili sadik ali semenla,;. Nekatere zapeljuje ve~ hektarska po;vršina, 
druge zopet v ill1.ili:jonih izražene sadike ali pa v kilogramih navedeno seme. 
Vendar pa bi bili slabi ekonom.i.s.ti, če se ne bi zanimali, koliko nas stane 
sailik8t vdrevesnici, kooliko nas stane pog02do'VlaJnje pO' hektaru.* 

Ogloejmo si, koliko s6 ipLa:čala posamezna gozdna g<>spodarstva za po
go zdova1je' povprečno- po hektaru, kako· velika je ~azlika v cenah po I'1az
ličnih krajih. 

G. g. Kranj je stai,o ,pogozdovanje v letu 1950 po hektaru 6724 di
narjev. V tem znesku so vračUiIlane vse pristojbine, socialne dajatve, I. in 
II. razlika, ' terenska tu upravna režij.a. Stroški za proizvodnjo sadik, upo
rabnih za pogozdovanje, so znašali povprečno Z3J 1 sadika 0.95 dinarja. 

G. g. Novo mesto: Pogozdovanje s sadikami je staJo po hektaru .okoli 
6500 dinarjev. Pod-setev z jelke pa je stala -oko-li 1000 dIDatrjev po hektaJru. 
Vzgoja sadike, :sposobne za pogozdiovanj,e, je strula. Okoli 0.90 ron. 

G. g. Brežice: Povprečni stroški pogozdovanja znašajo po hektaru 
4160 din. Vzgoja dveletne sadike v drevesnici stane približno 0.60-0.70 din. 

G. g. Maribor: PogozdovalIlje je sta[o po hektarju 3774 din. Sadika v 
drevesnici je stala .povprečno 0.97 din. 

G. g. Kočevje: Skupna p.ogozdena površina znašal - reducirana plo
skev - 228 ha s 711.000 sadikami. ' Skupni stroški so .znašali 1,480.219 din, 

'" Istočasno moramo seveda tudi upoštevati kakšne so bile sadike, kakšen 
je bil usp'eh po~ozdova.nja, koliko so .objektivru razl-o~i, kakor .suša, nalivi. sneg 
vzrok nizkemu odstotku, kakšna pa je krivda v truko imenovanih subjektivnih 
faktorjih, (.0 je vsiahi vz.goji sadik v drevesnic'i, za..n.ii."Tni 'Plelvi in zalivanju, 
slahern odko'pu in p·akiranju, maJoma'mem in d()l~ean. transportu, nepa-avitni. in 
ne-strokovni saditvi, nestroko·vnem .iz.kopu jamic itd. Kadar se komisijsko ogledu
Jej.o in kontrolirajo po~ozdovalni objekti. -se od~·ovorni tova:r.iši na te.renu izgo
varjaj-o, češ: kaj hočemo, suša, suša, ali pa: množične or~nnizacije so delale. Če 
pa dalje in globlje vrtaš za neuspehom, vidiš, da nekateri ~·ozdarji za doLočene 
objekte ne vedo kakšen postopek, kakšni J)o~oji in v kIa<kšne okoli.ščine so 
sp,rem\jale sadike od dreves.nice 'Pa tia v jl1Inico, ker so nekateri ~·ozdaTji prepu
stili po~ozdQvanje manj veščim logarjem, sami pa so sedeli v pisarni in pisarili. 
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kar znaša po hektarju 6485 din. Od navedenega zneska 1,480.219 din od· 
pade na izvršeno delo 797.640 -din, davek in socialno zarvarovanje 246.652 din, 
deževni dnevi 45.100 din, material (sadike in orodje) 390.827 din, čisti 

stroš·ki znašajo po hektarju 3495 din. Posejana reduciram.a ploskev 
51 ha s 184 kg semena s skupniffii stroški 25.929 din, kar .maša po h,ru 
508 din. Od celokupnega zneska odpade na davek in socialno zavarovanje 
6286 din. Delo samo pa stane po ha 385 din, to j.e 19.643 din. Skupni 
stroški pogozdorvanja., saditve in setve zn.ašajo 817.283 dm na 'Povr3ini . 
279.25 ha, povprečno po ha 2926 din. St:voški pr.oizvodnje .po eni sadiki 
znašajo 0.24 din. 

G. g. Sv. Lucija ob Soči: V letu 195'0 Je stalo pogozdovanje po hekt&rju 
9753 din. Pri tem je direkcija prištela tudi vrednost prostov.oljne delo;vne 
sile. Vzgoja' sadik v drevesnici stane za 1 letno 0.27 din., za 2 letno ak 0.65 
dinarjev. 

G. g. Ljubljana: "Pog-ozdo,vanje je stalo po hektarjiU 4222 din. Pri pdgo
zdo:vanj.u je bilo 1668 piačanih in 1709 pros:tovoljnih dnin. Sadika v dre
vesnici stane 0.26 din. 

G. g. Bled: Izračunali so, da jih stane pog:o'zdovanje in mpopomjevanje 
po hektarju 1048 clin.. Produkcija in vzgoja' triletn~ sadike stane 0.70 din. 

G. g. Celje: Pogozdovanje ,po ha je sta.Uo v letu 1950 2500 din. Stroški 
1 sadlke znašajo za iglavce 0.60-0.90 din, a za listavce pa 0.90-1.20 din 
povprečno. 

G. g. PostojnaJ: Stroški pogozdovanja po hektaru znalŠaj.o 5992 ~. 
V drevesnici stane sadika 0.50 din. 

G. g. Murska Sobota: Pogozdovanje po hekta.ru in priprava tal za po
gozdovanje te·r v.rednost saillk znaša 9021 din, 1 sadika iz d:rlevesnice stane 
0 .. 65 din. 

G. g. Slovenj Gradec: 1 ha pogozdovanja je stal 3860 din. Povp.rečno· 
stane vzgoja s!3tlik iglavcev: 3 letne smreke ·0.52 din, 2 letnega macesna 
1.10 din in listavcev 0.84 din. 

OgledaJli smo si, koUko stane naša gospodarstva povprečno 1 ha po
gozdovanja in vzgoja sadik v drevesnici. Vidimo, da so precejšnje razlike 
v ceni po posameznih gozdnih gosp'O.d:arstvih. Direktorji in gozdarji na 
terenu bodlo mOI'l!lli tekom leta 1951 pregledrati in kolavda:rati pogo,zdo;van.ja, 
ki so izvršena v leu 1950 in ugotoviti uspeh v %. Gozdarji in upravni od· 
bori PaJ bodo dolžni na seStankih razpravljati o tem, kolilro jili je stalo 
pogozdo~!anje v primerjavi do drugih goOOnih g;os'podarstev. 

Oglejmo si še, .ko.!iko· so dala gozdna gospodarstva 2lcli 1 kg nabmnega 
semena. 

G. g. Kočevje: Strošld za 1 kg v lastni režiji nabranega in strošenega 
semena znašajo za smreko 1200 din, za jelko 95 din, za ja~or 45 din, za 
robinjo 55 din, za navadni g'a!her 67 din, za jerebiko 25 din, .za domači 
kostanj 28 din. 

G. g. Brežice: Srltoški nabd.;rapja semena: domači kostanj' 10 din, 
zeleni bor 220 dri.n, veliki jesen 60 din, ~'Vadni gaber 30 din, javo!l' 40 din, 
rdeči hrast 5 <lin. 

G. g. Ljubljana: Seme 1 ~g jelke stane 63 dinj gladkega bora 222 din, 
bresta 145 din, domačega kostanja 9.66 din, javora 28.20 din, velikega 
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jesena 35.65 din, robUrije 178.40 'din, črnega .gabra 243 dini na;vad.nega 
gabra 43.77 din, lipe 69.30 klin, rdečega hrasta 9.52 <lin., sive jelke 908.72 din. 

G. g. M. Sobota: 1 kg na.branega semena lipe stane 35 dia, navadnega 
gabrlfli 47 <lin. 

G. g. Maribor: 1:kg nabranega semena" Jelke 110 din, bora 200 din, ja
vora 36 dm, velikega jesena 37 din, lipe 48 clin, gabr~ 46 din, hrastov·ega 
žira 5 din, 'oreha 5 din, kostanja 5 <lin. 

G. g. Slovenj Gradec: 1 kg semena j:elke 70 din, smreke 453 din (iz
redno sla;b ObXlO'd), lipe 84 din, hresta 65 d:in, jaNora 53 din. 

G. g. Sv. Lucija: 1 kg semena jelke stane 15 din" 1 kg nabral1ih stO'ržev 
2 din. ' Seme lipe, gabra in bresta. so logarji sami nabrali brezplačno. 

G. g. Celje: V lastni ,režiji naJbrano seme je stalo: jelkal 65 drn, srrire
kovi stom 12 din, duglazijelVi storži 30 run, javor 32 din, jesen 37 din, na
vadlli gaber 38 din, črni o~eh 15 din, domači kostanj 12 din. 

G. g. Kranj: 1 kg smrelrovih storiev 60 din, gaber 20 <lin. 
G. g. Bled: 1 kg smIekovega semena v stO'(l'žili. 4.51 'din, je10vi stom 

4.94 din, mecesnovi storži 7.40 din, javoOT'oV'o seme 3.40 <lin. Seme se je 
nabiralo izklj;u~o od pos'ekalrih dreves. ' 

G. g. Postojna: 1 kg nabratneg:a s'emena Je stJa1 za j'et'ko: 30 din, za smr.e
ko 34: din, za navadni gaber 20 din, za jaNor 38 din 1 za jesen. 35 <lin, za 
bukev 60 <lin. ' 

Pregledali, smOl ko,liko ' je n.aša gozdn3J ' g;O'spodarstva stalo naibiiranje 
semena po kil,ogra.mu. Tudi tu iSe vidijo raaJ.ične oene, ker se je večinoma 
nabiralo seme na drevju. Pri nab~anju semena se bpdo morali najti 'no
vaoorji, ki jim bo dosegljivo tudi seme D!ajboij visokih dreves-semenjakov 
v najbolj nec1ostopnih lcrajih. Druga zelo važna stvax, ki jQl je pri n3Jbi
r.anju semenJa; prepotrebJl!o p'Odč.rtati, je skrb gozdnih gospodarstev in gOM
nih uprav, da bodO" na:biraJ.ci na:b:i.ra1i seme pod strokovnim. nadzorstvom v 
nalašč za to določenih semenjakih in sestojih. Potrebna j'e o~ebna zadol
žite.v , logarj:ev za nabiranje semena, potrebna sta čitamje in študij 'litera
ture () .se.meruair'Ski službi. To so stv.ari, ki bodo pripomogle k boJjšemu in 
cenejšemu semenu. In to je pogoj naprednega gospodarstva v .riaših gO'zdo
vih, dobrega dela v naših drevesnicah, waza prvov.rstnih semen,' ki bodo 
ponesla ime naših dobrih semen v širni svet. 

S kratkim pregledom smo predočili, ~oliko je sta10 naša gozdna go
spO'darstva pogozd(}Vlanje po hektarja in na;biranje sem-ena po kilogramu. 
Pri organizaciji ter ekonomskem ocenjevanju in. vodstvu gozdnih gospodar
stev bodO' IDocali v bodoče sodelovati uprmID lodbori in delavski sveti Po
.znavamje terena in ljudi, organizacijska dela, pravilni razpored in pmvilJl:.8J 
zaposlitev strokovnega kadra, UJ.P<yrabljanj.e vseh no:vatorskih prlipOIDočko.v, 
zari.nteres.i:ranost 10kalnih faktorjev :in org1aJ1izacij za gozdarsko dejavnO'st 
povezujejo prOizvodnjO' ter istočasno zvišujejo proizvodnjo in kvaliteto de
la. Ti skromni podatki naj sLu:ži.jD 'našim gozdarjem, posebno 'onim na te
renu, za primerjanje gospodarske dejaVll'osti in za razmišljanje. 
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ZDRA VILNA· ZELIŠČA IN GOZDNI SADEŽI 
SO VAŽNI STRANSI{I PRODUKTI NAŠEGA GOZDA 

Ing . Milan Sim ic - mr. ph. Janez K r ·o ro ar (Ljubljana.) 

Gozd n.aan ne nudi samo raznovrstr}.ega lesa, ampak dobilV.a.JnO v njem 
tudi vrsto drago-ceruh gozdnih sadežev iln zdravilnili ze!iš'č, ki se s il·rido,m 
upoTabljajo n-e samo v dQmačem gospodinjstVil.l in zdravstvu, iam.p3Jk. tudi 
za predelavo v živilski, farmacevtski in likerski industriji, pa tudi za izvoz. 
Razvoj industrije, ki te sadeže J.)'I'ed.elujef in pa 'vedno višji življenjski 
standard deio;vnega ljudstva nujno teTjata čim rua:črtnejšo izrabo tudi teh 
surovin, ki so lahko milijonske vrednosti, če jih v pravem času naJberemo in 
po.rabimo. Po svojem pomenu lahko 'P.r.imeTjamo izrabljanje g<>'zdnl:h sade
žev in zdravilnih zelišč, ki rastejo v goodu, z izrabo vej.evja ig1a:voov za 
pridobiVanje hlapnega {)lj8J, ki smo ga iz skrom1nih začetko.v dvignili na 
zavidljivo višino in nam že prinaša znatnih dohodkov. 

Oglejmo si sedaj samo nekaj primerov gozdnih sadežev ;in Z<llia.vi1nih 
zelišč, ki rastejo v gozdu. I 

po vrednosti bodo najvažnejše gobe, predvsem jurčki (Boletus· edulis ) . 
Drugih go~~ doslej še nismo i2ikoriš6ali, čeprav imamo za" no možnosti. Če 
vzrum.emo, era naberemo l-e61O v naših gozdJOvih samo sto tisoč kil-ogramov 
jurčkov, nam. da to vso-to v vrednosti okrog deset milijonov dinarjev: 

Od .zdnafViln.ih zelišč bostai tako po' količim kakor -po vredn:os·ti najvaž
nejša navadna kThlika (Rhamnu~ frangula) in divji oreh (Rhamnus fallax). 
Naši gozdovi in grm:išča nam dajejo lemo do dvesto tisoč lGilogramov lubja 
teh dveh »gozdnih plevelov~<, ki pa je v inozemstvu re1b cenjeno blago. 
Količinsko ;pomembni so tudi plodoiVi hxas1:JaJ :in. bukve. Hnrustovih ježic in 
želo da ter bukovega ilira lahko nabere.mo po naših goz;do,vih vsaj dvesto 
tisoč kilJOgramov. Približen račUln nam tudi pove, da naberemo lahko v 
naših gozdovih tudi 40.000 kg 1ipovega cvetja( in 13.000 kg mret ja rohinije 
(Robinia pseudo.aJCoaci.a). Listov robide, maline in borovnic lahkO' · nabere
mo vsaj 50.000 kg, plodov belega in. črn·ega irina (Cratagus oxyacantha in 
Prunu.s .spin osa) pa lahko Ql.3Jberemo vsaj 35;000 kg. Ostalih: hrastovega 
lubj.a in mJaihu, kosrenm in listorv V!olčje črešnje (Atropru belladonna), listov 
pra v:ega kostanja, ' breze, or eha, gozdri.ih j:ag:od, šm:arnic (CoI1vaJlapa ma
jalis) , pljučnice (PuJmcmaria 'officinalis), jetičnika (V ~onica officm3ihs), 
sladkih koreninic ' (Polyp:odirum vulgare) , korenin. gozdnega korena 
(.An.ge'lica silvestris) itd. pa lahko naberemo vsaj 38.000 kg. Skupno nekaj 
nad pol milijona lillogra.;mov, .po vrednosti okoli deset milijonov dinarjev. 
K temu moram.o· pr:i.štetl še dr.oibifioe gozd!n;e sadeže: borovnice, malineJ brus
nice, gozdne jagode. Iz teh gozdmih sadežev izdelujejo naš3J podjetja za 
predelavo :sadjiaJ razne sadne sokove, d2eme! marmelade, želeje in žgane 
pijače. Borovnice ne dajejo samo izvrstno primes r.ruzrrim. vrstam m.3rme
lade za .qkus in barvo, ampak so v svežem stanju zelo cenjenJo bJago za 
izvoz. Sv,ežih malin in malinlOv.ega saka p.a bi prodali v ino':Zemstvo, . kolikor 
bi ga imeli. 

Poudarjati važnost kratbljalnja gozdnih sadeŽBv in .zdravilnih zeliš,Č, ki 
rastejo v gozdu, torej ne ho odveč. Vse te str.anske produkte našega gozda 
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moramo tudi %avilno 2i3/jeti :in izkoristiti. Vsa ta vrednost je za nas brez 
pomena, če gozdnih sadežev in zdlrayi1n.ih z~ld..šč oih pra·y,em ' času ne pobe
remo. 

Če p.omislimo, da predočuje gozd s svojim mstlinjem ce1oto in da je ta 
celota poleg lesa tudi vredna gospodarskega izlwriš'čanja, pOltem bo v prvi 
vrsti to izkoriščanje v prid gozdnih gospodarstev salIll!ih. Potr~bno je le, da 
gozdna gospodarstva uvedejo v svoj program tudi izkoriščamje gozdnih 
sadežev in zdravilnih zelišč. Gozdna gospodrurstva naj bi torej v svojem 
delokrogu .pristopila tudi k organiziranju n8Jbiranja gozdnih s~dežev in zdrla
vilniJl ze~č. 

Seveda take orga,nizacije ni :moči iJzvesti kar čez noč. Prvi začetki 
naj bi bili pri inv,entarizaciji go~dov tudi v pogledu nasilinstva, ki bi bilo 
primerno za postrans~ izkorišČia!Ilje gozda. Gozdni kompl,ekg naj bi s'e 
glede na vrste in količine zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev najprej po
pisal. Ugotovilo naj bri se Lrastišča in njih obseg.~ Delo ne bo težko. Gozdar, 
ki pozna svoj g.ozd, m'U tudi večina teh rastlim ne bo tujih. Nal SlVoal'h ob
hodih pa si bo beležil tudi opazke, ki mu bod-o ko,risti1e pri. poznejšem 
organiziranj.u nabmam.ja. Gozdar pri sv{)jihobhodih ugotoiVi ;no pr. potrebno 
čiščenje g.ozda. Pri tem krhliko in divji or-eh (Rhamnus fra1ng,ula in Rha.m
nilS fall:ax) večinoma ,odstranimo. Pra;v tako tudi hrastorvo mladj'e, ki po
ganja iz štorov .a:li iz JPosevka in ustvlalt'ja nepotr:ebno goŠčo. 'Pri čiščenju 
organiziramo poleg čistilcev tudi nabiralc.e zdraNilnih zelišč pa tuqi sta
rejše ljudi ,ali otr9ke, ki s posekanega drevja; ,posnemajo lubj,e. če izVršimo 
tako čišČenje v času, ko je lubje v me2lgri, v maju-juniju, bo uspeh še 
boljši. Pri tak'em načinu dela se nam ni bati, da bi prišlo do čezmernega 
izkoriščanja(, smotrno bomo izrabili le to, kar bi sicer pr~pad10 brez koristi. 

Prav tako Jahko uredimo tudi izrabljanje volčje češnje (Atropa bella
dOO!l1a.). Ta rastlina po. nekaj "letih rasti ze tako sama premine. Ali ni torej 
bo'Ue, da izrabimo nj-ene koorerune, ki bi sicer segni1e? Na drugi strami pa 
lahko 'ob sečnji s setv:ijro semena poskrb:imo, da se volčja češnj:a na posekah 
čimprej zar~te. Če drugod gojijo celo čiste kulture, zakaj ne bi mi izko
ristili za to pose ke ? V Španiji so volčjo č-ešnj.o skoro izčrpali. P{)rtrebna je 
bila vladna odredba, ki je rastlino zaščitila in s tem preprečila trničenje. 
V bodoče ,predvidevajo Lkultlvir.anje. 

V Bolgf!,riji so začeli go-jiti tudi .zdravilne rastlri.ne, ki rastejo sicer 
ctivj·e. Vlada je pov'i:šala odkupne cene, vse to zaradi možnosti povečanega 
lZvoza y Nemčijo-, ki se je že pred vojno na veliko bavil2> s predelavo teh 
zdravilnih rastlin. 

»The Chemist ,and Druggist« (London) p.ooaša- članek, kako skušaj'o 
drugod širiti kulture zdra:vd.lnih rastM. V Angliji je stvar .zaradi klime te-

* FLoristična šestava ~ozda se da najboilje spoznati in presoditi jz fito
socio'~oških tipDv, ki napoyedujej.o kvalitativno in kvan.<tirtativ.no sestavo ~ozdnih 
in ne~ozdnih združb. T,o se p,r&vi. da je možno povedati, kate're rastline uspevajo 
v določenem ~ozdnem p>redelu, če p{)znamo' njegove fitosociološke tipe. Ti so 
hkrati podlaga za umno gojenje jn urejanje gozdov, pa tudi za pravi:lno, nep're
ti rano izkoriščanje postransk:ih gozdnih pr:oizvodov v ,oblik,i zdravilnih rastlin, 
sadežev ipd. Treba je seveda vedeti, kaj in koliko se sme vzeti brez škode za 
gozd. Uredništvo 
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žavna; 17 Z<inarvilnih rastlin kultivir3Jjo tam, nadaljnjih 31 pa nabirajo na 
naravnih rastišč.ih. V Ameriki Je kultivW21nje zd:tavi:l.nih rastlin pod _kon
trolo ministrstva. Holail'dska si močno prizadeva, da si osvoji sVletovna 
tržišča za vse artikle, ki jih Lima, doma. Holtatndsko d:rušt"v;ol ki ima nalogo 
propagirati l1Jabiranje in kultiviranje zdravilnih zelišč, UŽli.va ,Podporo vlade. 

Tako je drugod. Jasno je, da mocamo tudi mi s.toriti ·.čim več. 

Prva stopnja. naj bi bilJa! vsaj načrtno i-zkoriščanje tega, kar že imamo 
in kar lahko sami poberemo. Potrebna bo tudi po-vezava z odk1.11pnim.i za
drugami ali pa ustanovit'ev lastnih oCflrupnih postaj za. gozdne sadeže in 
zdravilina zelišč-al pri gozdnili gospodarstvih sam1h. 

Stvar je na pogled :z am ota:n a, toda _če pomi:sillno na povezavo gozdnih 
gospodarstev z vsemi organi, ki so se doslej baviti S temi problemi, bo po
stala naloga sčasoma izvedljiva. Vsi posli poseg:8(nja v območje gozdnega; 
gospodarstva naj bi tako počasi prešli n.a gozdna gospodarstva sama. 

Z3ll1.im1v primer načrtn,eg.aJ izrabljanj.a naj bodo lanskoletne jesenske 
gobe. Po p:rvem oktohrskem dežju 50 gobe proti pričakovanju .nenadoma 

,začele rasti v takih koli&ah, klal-ror jih v tem letnem času ne pomnijo naj
st3Jrejši ljudje! Po približnih cenitvah lahko rečemo, da so nabrali ljudje 
najmamj 30 vagonov suhih gob. Če bi imeli takrat pripravljene umetne 
sušilnice, fi jih lahko nabrali ru1jmanj petkrat toliko. 

Vprašanju izkoriščanja stranskih .gozdnih produ.k.to:v v zadnjem ča.su 
tudi gozdarji posv.ečajo vedno več :pa.žnje. Ust.aJn.()'vljen-o je bilo novo pod
jetje, »8ilv3Jp;rodukt«, ki naj .2lati;am~ v svoj program dela poleg hlapntb
'olj igla;ycev in borove smole tudi izkorišč.anje gozdnih sadežev in zdravilnih 
zelišč. V p-ovezavi z že obstoj,ečim. podjetjem »Gosad«, ki se ba1Vl: z odku
pom in prodajo zdravilnih zelišč, se bo poslovanje obeh še po:v,ečalo in 
skupnost bo imela od tega še večje koristi 

Kakor vidimo, je stVl.a;r' vredna pr.em.i!sleka in treba bo čimprej Zlalčeti z 
delom. Brez dvoma se bodo pojaJVile začetne težave an nezaupanja do »00-

votarij«, toda !pomisliti je treba, da si je naša država s svojimi zdr1ruvi.lnimi 
zelišči in gozdnimi sad-ež.i pridobila že ugled na svetovnem trgu in s tem 
tudi možnost proda:je sv:ojih proizvodov. Poskrbeti bo treba, da bomo imeli 
na razpolago zadosti kvalitetnih proizvodov, posebno še sedaj, ko lahko 
prodamo vsa zelišča in "sadeže, kolikor jih imamo na (l'azpohlJgo. 
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ING. EVGEN ZAVODNIK 1" 

Pri delu se je smrtn~ ponesrečil ing. Ev
gen Zavodnik. vodja kS1l10-industnijskeg.a odse
kia Srednje tehnične šode ..; Lj.ublj.ani . 

Svoje, uspešno delo v gozdarski st'l"oki je 
ing. Zavo:dUiiJk mor~l prekiniti, ko je bilo naj
plodnejše. V sredi svojih gojencev, s kate~jmi 
je bir· na poučni ekskurz;iji na žagi v Kočevju, 
kjer je tudi ra7iskovaJ. nov stroj. ga je dole
tela nepričakovana smrt. 

Njega-va življenjoskJa p{){ ni bi-La' lahka. :Ze 
v mni mladosti je okusil resnOlSt in trdo-to živ
ljenja .. Za časa študij'al si je z izreono vz.t~aj
nostjo in neuklonljiv,o volJo sam ustvarjl:j.l živ
,ljenjske pogoje jn ~e z.mag·o,vito doseg'eIi SVOJ 

cilj. 
Rodil se je leta 1907 v Velikih Laščah .. 

odrasel joe v Kranjski gori. ~,tudirB.l je v Ko~ 
čevju in v Zagrebu, kjer je leta 1935 diplomiral za gozdarskega lsn.Žen irjlSJ. Službo
'val je pri, g·ozdno-industrijs:kem podjetju ~SIPAD«, kjer je deia;} na taksacijskih 
delih v Bosanski krajini do leta 1937. Od,. tam je po lastni želji prišel na Žlagarski 
'obrat v Dohr1jin, kjer se je začel usposabljati v svoj-i ožji specialnosti - v lesni 
industriji. Od leta 1939 do 1942 je deJal na največjem žag.arskem ohr.atu v teda
nji JugoS'l.aviji - v Drvarju,a nadalje do leta 1945 na podobnem obl'lart:u ~ŠIPAPA« 
"</ Zavidovi6u. Pri tem delu si je p·ridobil bogate i0kušnj.e iz žagarr.stv.a. 

Leta 1945 se vrne' nazaj v Slovenijo na Min.iMrstvo za gozdarstvo. Leta 1947 
je bil preme'~čen na zvezno Mini~.trstvo za gozda,r.stvo. T~m je delal v pla:nskem 
sektorju na phlinu žagrurske in predelovalne industcij-e, na sestavi katastra obratov 
FLRJ in na normah. Po reorganizacij,i zveznih usta,nov se je vrnJJ leta 1950 v 
Ljubljano na Generalno di'rekdj-o za lesno inustr>ijo v biro za napredek pro-iz
vo di!je. Tam je delal na organi.z.aci]i dela v les-n.i industriji in na investicijskem 
programu novog·radnje y Kočevju. Septembr:a istega ,leta je bil postavJjen za šefa 
lesno-industrijskega odseka TSš v Ljuh1ja.ni. 

Na \Svojem de1'o'Vnem mes.tu je kot šef lesnega odseka Tehnič.ne srednje šole 
vodil odsek in vzgajal nove les.ne tehn.ike. To mesto mu je bil·Oo zaupano ,kot zna
oa,jnemu človeku in kot .spo",obnemu strokovnj.a.ku z velikimi izkušnjami. ·SVI)j.o 

nalogo je izpo~njeval v polni meri. Z vso vestn-ostjo se je lotil zelo odgovornega 
dela in nesebično prenašal svoje Zlnanje in :iJzkušnje :na mlajši rod. 

Razen na pedagoškem polju je z uspehom dalal tudi na izgradnji novih 
les.nih komhinatov. Sodeloval je tudi v strokovnih glasilih, kjer je s,voje manje 
in ' j,zkušnje nud'il ši,rokemu kro:gu g-o;zda'rskih strokovnjak,ov. 

Z tov.a.rišem .ing. Zavodnik-om nismo izgubili ~samo dobrega vzgojite1ja, tem
več. tudi odličnega strokoNnjaka. Ta zguba je .napravila ohčutno v'rzel v našem 
že .ita)<: maloštevilnem str~k(wnem kadru Ln je težak udarec za naše gozdarstvo. 
in lesno industrijo. 
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ING. JOSIP LEVIčNIK 

Tretji dan ,po smrti (16. IV. 1951.) se je 
g-ozdarski inženir-taksa.tor, svetnik v p., Josip 
vrnil v želez:nike k večnemu počitku ' v kraj svo
jih dedov. Iz sta·re ·rodo-vine Levičnikov so nam
reč izšli zlla11?-eniti možje. Prvotno so bili žeb
lja1'ji, pOltem fužiua-rj-i, ki so več kako'r 100 let 
pred prvo železnico že trgovali s Trstom. Hrva
ško in Bosno. Iz rodQo~e izhajajo -tudi pravniki. 

, /' ;odniki. pisatelji, š-cioln ~ki, glasbenih :in general 
, JA. Josip je bil sin sodnika v Ptuju, kjer -se je 
'rodil 25. V. 1878. Oče je bil kasneje preds.e.d.n,ik 
deželnega sodišča v LjublJa.ni. 

Po gimma.ziji v Ljublja.nl se je posvetil go
zdarstvu in doV'rš.il gozdaJTSko fakul teto na vi
soki šoli za kulturo t!lJI rut ]!)un.aju. Za tem je 
prakticiral po n;znih gozdnih up.rav.ah (Bled. 
Innsbruck, Zen aJSee. Belj aik) , kjer je po tedanjih 

predpisih moral predelati vse panoge go,zdarstva. Ko }e leta 1908. post.al asistent, 
je .služboval v Klani, v Zadru, Pakle.nici, IlJa RI3\bu, na. .'V1ljetu ter .se končno 1919 
vrnil v Slovenijo, v Bohinjsko Bi&tdco. Leto za tem je prišel h Gozdni direkcij'i 
v Ljubljano, kjer je 1924 nastopil -koot šef .oddelka za taksacijo in osta,l na tem 
mestu do upokojitve 1939. 

Pa tudi po upokojitvi mu njego·va delavna&t, ki Jo Je podedDval po svojem 
rodu, ni dal,g. miru. Vse veliko() znanje in skušn.je je v _sv-oj·em strokovnem prak
tičnem delu posvečal g.ospoda:rskemu napredku. Ua zadnjega je še n. p·r. tras-iral 
·ceste pri gozdnem' gospoda'T'Stvu v Ljublj'ani. / 

Zra:stel se je s svpj.imi teodoliti, busolami, anero·idi. pI an,i.me trci. , rupsome-tri, 
pantog-rafi. altimetri itd. v pr3!vcati živ instrument, ki je brezhibno jn nezmotljivo 
deloval. In čudno, ta · p-ok-licna prec~ost, ki rada odseva v človeku kot trdota 
ali suhop.arnost za nest'rokovnjak.a, se njegovega zn.ačetja ni . prav nič d·otaknila. 
Po s-rcu. po značaju, je bil prijatelj, t-oyariš, s6d.elav.ec, šef , ki ni zirulll in ni mogel 
-Prizadejati sočloveku kaj žalega', še ·ma'nj slabega. NJegova tiha, s.kro·m:na narava 
je bila vedno vedra, šegava in po;lna razumevanja in sočutja do sočloveka. Naj
bolje ve to generacij.a st rO'kovn j-alkov, -ki je šla sk:oci njeg'o;vo ŠOllo. Danes so to 
že~ Vsd možje, ki so jim jeseIlS'ke slane pobelile lase: Vendar se 'Vsi nepozabno 

'&pom.in.jajo svojega učitelja, mentorja, tovariša, svojega Uubegra »Levija«, ki jih 
je hodril pri težkem deLu meritev in vedril z neštetimi ša1ami nj.iho.V'al srca. 

Sedaj po·čivaš v širokem ,naročju mogočnega Blegaša in v.iziraš zdaj n~ Mar
'tinček, zdaj na Rovtarico, pa v Notr.amj.i Bohinj in l1!aJ Pokijuko ter z dohroho-t-
-nim- nasmeškom nadziraš. kaj iI1: kako delaj·o . Tvoji prak-t:ikrunh. . 

Te:lko j-im je, il Tvoj svetel vzgled v delu in vzt'rajnosti jih bodri pri naporrih 
-za pozdigo našeg;a g.()lzdarstv:a in za lepšo bodočnost tolikokrat težko preizkušene 
Tvoje in naše domov~e. 

Časten spomjn tova'r'išu Josipu.! M. ·Š. 
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IZ PRAKSE 

KRESILNA GOBA 

Zaradi smotrnega gozdnega gospoda,rstva so v mnogih sest·ojih že redka l>gp
D,a,sta drevesac, t . j . dehla. na kate'rih rastej.o plodovniki kresilne gobe in njenih · 
najbližjih vrstniko'v. To seveda še ne pomeni. da so te gobe pri nas že v stanju 
lzumiranj'a ali edo. da ,g·o izum-rJe. Dejansko še dandanes štejemo lesne gobe (Po
lypo·raceae) med naj-važnejše škodljivee našeg<a gozda in lesa, ki j.ih· nikoli ne 
zmanjka. Četudi je število teh goh oz. njjhoyih plodnih teles z~radi zgodnje sečnje 

SUka 1. 

Večletni plodovniki 
(konzole) kresilne !!obe 
na bukvi 

drevja post3.!10 manjše, je ven-da'r zara,di delovanja lesritih gob .omejena življenjska 
doba dreves. Gobe sice.r ne zamorijo drevesa neposredno, vendar g,a tekom časa 
tolik,o izčrpajo in zrahljajo, da se navsezadnje zruši. Skrbni gospodar bo .to pre
preč.11 - s pravočasno sečnjo. 

2e dolgo, preden g{)ha popolnoma »do.zori«, t. j, preden se izoblikujejo plo- ' 
dovllliki. je njeno vegetrutiVTl'o tkiv·o (podgobje ali micelij) po,vzročilo v lesu napa
denega drevesa razdejanje, ki je dostikr.at za posamezno V'l'sto gob tako značilno, 
da se lahko določi poY~ročitelj že po vrsti in izgledu gnilobe. p.o barvi in po 
kakov-os·ti prereza deblla g.ovorimo med' drugjmi o beli, rdeči :in modri gnilobi. 
Pri vsaki vrsti gnilobe pridejo v p,oštev le določene vrste gob .kot p.ovxl"očiteljice. 

Zelo pogosto najdemo pri ·lesu bdo gnil-oho, ki .se utegne pojaviti skoraj 'pri vseh 
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listavcih. To gniloho povzrocaJo kresilne g.obe (Polyporlli) fomenta·rius, P. igni
ari us) in včasih tudi druge poliporaceje, npr. Polyp'orus squ.amosus, applanatus, 
I".a..diatus, neredko tudi gniloiivka (saJpro.fit) Xylaria hyp·o,xylon.) 

Mladi p1odovniki gob Polyporus fomentarius in P. igni3Jrius so si na zunaj 
zelo podohni, zato jih tudi pngosto zamenjavajo. 'roda pri stl3ll"ejŠih p.J.odovnikih 
prav lahko razločimo obe vrsti : medtem ko so plodovniki gobe Polypo·rus igni
anus sivi ali sk,oiT.aj ' črni ter imajo ra7ipoke in so relo trdi. je površina plo:dovnika 
pri g·obi Polyporus fornenta'r1us večilJ1offi!<t gladka in sive barve (glej sliko 1.!). 
Ras(t>č plodovnik kresilne gobe (Polyp'orus fomentarius) je sivkastobel jn ža
metno mehek, spodnja stran je rdečkastorjava in poleti - za časa obliko,vanja 

Slika 2. 
Začetek bele ~nilobe z nepristnim srcem pri deblu in vej.ah bukve 

nove plodovn.ice (himeruja) - skoraj mlečno bela. Na spodnji strani plodov
nikov so pri obeh v,rstah male, okrog1e lu:kn'jice (po,re), v katerih se na tl'osonoscih 
(baZ'idijih) oblikujejo trosi (spore). Ločilno znl3menje prave kresilne gobe (Poly
porus fomentarius) je k res i l na p 1 iL st, ki leži neposredno pod zgornjo po
vršino plodovnik.a. Polyporus :ignia·rius tek ·r esi l 'TI epI ast ini m a. 

Plodovnike kresi:Ine gobe so nekdaj izkoriščali na različne načine. Zna..'1o 
je biLo predvsem prjpravljanje kresila z ustreznim luženj-em no1r1a.njih delov 
plodnega. telesa s solitrom. Razen tega so uporabljali gobe za izdelavo raznih 
pok>rival (čepic) in .0blačiL 

V plošče narezane k9se kresiln.e gobe so uporabljali že od prastarih časov 
kot sredstvo proti krvavenju. ki je biJo mano pod imenom »fWlguS chirurgo
rum~. Kri S~ ustavl'ja v klobučevinastem t~ivu kresilne g,obe, s čjm~r precej 
hitro prenehajo manjša krv.avenja. Seveda pri tem načinu uporabe kresilne gohe 
ni prihajaJo v poštev luženje s solitrno kislino. -

Za·radi tehnične up<>I'aJbnosti kresilne gobe so se včasih g0zdni sestoji, ki s{) 

jih napadle te gobe, oddajali v najem za izkoriščanje gob. Tako je znan primer 
iz sredine prejšnjega stoletja, da je v g,ozdni uprra.vi Bischofsreut na Bavarskem 
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znašala najemnina za iZ'koriščanje kresilnih gob 100 g,oldinarjev na leto, :bčeprav 

j0 imel le J!lajhen deJI go);> potrebno velikost za izdelavo· p:okdval«. 

Medtem ko nlil.pada Polyporus igniariu.'i - kot najnavadnejša in najbolj 
razširjena lesna goha - skoraj vse .listavee (vključno sadno drevje), se kresilna 
goba (Poly.porus fomentarius) večinoma omejuje le na bukev ln brezo. p.rej na
vedena bela gnil,oh.a. ki jo povzroča tkiv'o gobe v lesu, se pok.tl,že v obliki svetlih, 
nazadnje sko,raj beli.h črt ali lis, ki s·o obroh1jene stemnejšim okvLi.ajem (glej 
sliko 2.!), Ta temnejši »okvir4: včtl.sih irr~enuj'ejo tudi »nep,ris1no srce«, pri čemer 
je treba pripomniti. da tiste vrste lesa, na katerh se pojavlja kr.esi1n'il.l g()b,~ kot 
zajedavka, nimajo p,ravega srca. Plodovnib se pojavljajo praviloma. na takih 
mestih, kjer je glivni micel,ij že razdejal mlajŠe lesne branike v vz:dolžnih p'l.'IOgah 
in se je zat,o površina drevesa nekoliko udr-la. Na naši sli-Id štev. 1 lahko na
tančno razločimo pd sredini zg.omjega plodovnika pogrezanje pov-ršin,e drevesa, 
ki je sprem}jevalni po-jav umiranja. Levi zgornji pI1odovl1ik (»konzo1a<) je v zvezi 
z brazdas.tim pogrezanjem površine· debr"a, ki sega do 1 ro nad in' pod plodov,~k. 

'Kakor ~ri 'mn,ogih drugHl g.obah, ki razkrajajo ,les, lahko opaz~jemo t.udi pri 
kresilni gobi, da je spreje~ljivost dreves za te poškodbe odvisna ,od raznih oko
liščin. Predvsem je gotovo" da. so v' glavnem S1la,rejša drevesa og'l"Ož0Ila ,po krc
silni ,gobi in da nevam,ost poškodb po kres-ilni gobi ,raste s sta.I'p'stjo drevesa. To 
se da verjetno razlo<žiti s tem, da ima drevo z naraš6ajočo starostjo vedn'o manj 
vode, obenem pa vedno več k.isikla,. Ker p'a imajo te gohe aero-bni način življenja, 
t . j. da je njihovo življenje odvisno' od precej velike količine kisika ~ podlagi. 
na k,ateri rasto, je jasno, da je večja količina kisika v ·starem drevesu ugodna 
za razvoj gob . Temu se pridru'žuje še na.I18tŠČanje števila fizičnih poškodb dre
vesa (odlomljene vej~, poškodbe po mrazu ipd.), na katerih se g·oba naseli. Razen 
rtega so talne in sestojne razmere tudi zelo odločilne pri sprejemljivosti drevJa 
za lesne gobe. Pri poizkusih umetne infekcije z gobo PoOlyporus fomentanu5. ki 
jih je ~vedel E. Munch, je n. 'Pr. ostaJlo obolenje pri stoletni, prosto stoječi bukvi 
neznatno in se je z lahkoto ozdravilo, med1em ko je bilo neko drugo drev.o. 
ki je bilo stisnj~no v gostem sklopu, že po treh letih skoraj popolnoma uničeno. 

Ba.umgartneif 

PLANTAžE ZA PRIDOBIVANJE GOZDNEGA. SEMENJA , 

Brezglava uporaba -semenja ne glede na pOTeklo in ,rast.išče je prizadel\!., go
jenju gozdov težke udarce. Sne,gol'omi in suše so ma·rsikje uničili cele smrekove 
ali borove nasade. Že pred 20--30 leti so take kat.astIlofe prisilile gozdarstvo, ' da. 
je začelo paziti na to okolnost ter so države uvajale' str,ogo nadzorstv'o nad pro
metom z g,ozdnim semenom. 

Posebno Svedska je temu vp,raša,nju posvetila veliko v,a:žll'ost. truda in ma
terialnih sredstev. Tako je borove in smrek-ove sestoje kot gozdove sv-ojih naj
važnejših vrst izločila na terenu v normalne. odlične in sla.be sest-oje. ' Medtem 
ko norma~ni sestoji glede prirastka, zdravja in drevesne oblike p~polnoma za
dovoljujeJo, jih odlični. sestoji v tem 'pogledu prekla.šajo. V odličnih sest·ojih pa 
so ,obeležena še posamezna odlična drevesa, ki se od svoje okolice odlikujejo 
po višini. debelini in tankih vejah. Seme nabirajo v prvi :vrsti s teh odličnih 

dreves, v drugi vrsti iz odUčnih sestojev in šele ob sl,abšem obrodu v normalnih 
,sestojih. 
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Ker je nabiranje semenj'a z .redkih ,odličnih dreves težko in zelo zamudno 
ter seveda zelo drag.o. 'so mlČeli. gojiti posebne semenske nasade. p!antaže za pri
dobivanje kvalitetn{) najboljšega semenja. .,V ta namen jemljejo vršne vejice 
izločenih odličnih dreves, ki že rodijo seme, in jih cepijo na 2-4 letne podlage 
"/ lonci~. V novejšem času pa cepijo tudi že v drevesnici. Leto ali dve po cep: 
ljenju sadike presajaj.o v posebne p1aJIltaže, na razdaljo 4X4m do 6X6 m. Cepiči. 
vzeti z zrelih dreves, tudi na novi podlagi kma'lu razvijejo cvetove in plodove, 
in sicer jesen -v 2-3 letih, smreka pa v 3--5 letih. Na Švedskem dobivajo na 1 ha 
velikem 'borovem 'semenskem n.asadu 50 kg prvovrstnega semena, ki gl3J Z lahkoto 
oberejo s pomočjo lestev. ~vedsko g·ozda,r.stvo je sklenilo, da bo proizvodnjO, 
semenja popolnoma 1.oČ'iI{) od prol,zvocinje lesa in b-o nekako od 'leta 1995. dalje 
dobivalo gozdno seme samo še s plantaž, Že sedaj imtldo skoro vse pokrajine 
svoje semen'ske nasade na 'velikih .po,v.rši.:nah. Za -tak n.asad uporabljajo cepiče 
5-20 izbranih .odličnih Q.·reves z enega rastišča. Opra.ševamje prepuščajo vetru ali, 
pa ga opravlja.jo umetno, podobno kakor pri sadjarstvu. Nasad :pa mora biti izo
liran od dreves jste vrste. Tako nasad smreke posadijo .n. l"r. v borov gozd in 
narobe, -zaqostuje pa tudi, če' je nasad ločen od sosedneg.a gozda iste vrSte s ' 
širok.im gozdnim paSDm. ' . 

Čeprav so izbrana odlična dre'vbsa, s klali:erih pridobi~aJo cepiče Z~ cepljenje 
in semenske nasatle, po videzu vsekakor n.ajbofjša drevesa svoje okolice, vendar 
ni nikdar povsem got-ov,o. ali ' so to samo zU'mihji 'Pojavi, 'aJi ,pa imajo ta drevesa 
tudi vse dobre deooe J..astnosrt1, t. j .. ali so' to samo fenotipi .ati tudi genortipi. 
V ta namen od 13.000 izločenih ~dlii5nih -dreves .raziskujeJo rni,lijou potomcev 
5000 dreves n.a površini 170 ha, da bi na njih ugotovili dedne lastnosti staršev 
in izločili ona ckevesa, ki ne dajejo zadovoljivega. potomstva. Seved~ trajajo taka 
raziskovanjta deset1etja. 

Semenske plantaže lahko z majhnih naravnih semenskih baz, ki morda tudi 
zelo redko rodijo seme, nudijo možnost lahkega pridobivanja semenja v velikih 
množinah v nizkih nasiilldih. Tudi v Nemčiji so začeli gojiti plantaže za prido
bivanje semenja visoko kakovostne smreke iu bora.. črne jelše in sudetskega 
mecesna. Začetke takih nasadov je vldeti tudi v Avstriji. 

Iz čla.nka prof. dr. Rohmederja (Institut Za gO'Zdno semenarstvo in gojenje 
sa'<iik, Munchen) ' :IlFo1"Stsaatg;utgewinnung aus Samenplantagen« v »Allge:meine 
Forstzeitschrift<. 8/9-1951, Munchen. 

Iz ' gornjega sledli.. da za nabavo kakovostnega seme
nja niso nobene žrtve prevelike in da je dolžnost naših 
g' -o z dni h g o s pod a r ste vin u pra v z b i ,f a t' iv ' 1 ast n ·j rež j j i 
VSQ potrebno koli _čino seimenja z najboljših dreves in 
ne zanatšati se na različne ' posredovalce in nabiralce_ 
v a k or du. 

Vi. Beltra .m 
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KNJIŽEVNOST 

PREBIRALNI GOZD BUKVE IN JELKE - SODOBNA GOJITVE NA OBLIKA 

Nad sto let je gozdarstvo g,reš.ilo nad prirod o v svoji težnji za umetnimi, 
ravnomernimi, protiprirodnimi gozdovi. Najdalje so šli, v tej smeri Nemci, mnogo 
manj, pa Švicarji in Francozi. Tudi naše gozdarstvo je bilo še v nedav,ni pretekJ,os~i 

-pod vpliv·om iz sosedstVl3! obremenjen-o s takimi nepravilnimi pogledi. Nemški 
gozdovi so z3Jl"adi neprjrodnega go-jenja pretrpeli tež,ke izgube in nemsko gozdar
stvo se že nekaj desetletij zi velilm vnemo t'rudi. da popravi stoletne napake. 

Razmere v nemškem in našem prebii-alnem gozdu so si v marsičem ' zelo 
podobne .. Zato so tudi za nas kods.fne in uportaihne ug'o.(ovitve. kako,r jih p-rinašajo 
spodaj naved~_- ;trije č'!anki v ' monal<JOvski gozdarski revlji »Allgemeine forst-. 
zeit,schrifh, št. 11 in 14 iz leta 1951. 

Zakaj' je prevladala bukev v jelovem gozdu 

Ce p.fimerjamo sliko Bavarskegru g.ozda iz leta 1930. s sliko iz leta 1950., 
vidimo, da so izginili stari prebiraini gozdovi jelke, smreke in bukve. Nam~to 
njjh so nastali bolj ali manj čisti bukovi atj smrekJovi gozdovi: Res d'a so često 
prem-očne sečnje posegle v zalogo gozdnega sestoja. kar je bilo vČJalSih neizbežno, 
vendar ne bi bilo prišio do take :spremembe, če ne' bi . bili istočasno z debelimi 
jelkami posekali tudi srednje debela in ,tank,a jelo-va drevesa'- da še celo jelov 
pred-ras tek. Le prebiralrii način gosp-nooil'jenja ali dolgoročni »femelšlag« (na
plod-ru!, sečnja na malih površinah z dolgim poml.ajevalnim rok'om) lahko obvanl
jeta zmes jelke, smreke in hukve, nikakor 'pa ne kratkor:očno pomlajeVlaillje. V 
bava·rskem kmečkem gozdu, kjer je kmet iz roda v rod gospo'daril na 'prebiralen 
n~čin, je še ' dandanes -največja proJzv·odnja ,lesa! in največje poroštv:o trajnega 
gospodarjenja. Tuk,aj ni treha skrbeti· -za jelovp-omlad~k kakor v državnih gozdih. 
Tu SO z enoličnimi in enodobnimi sestoji zma.njš'al.i lesne zaloge. pos}albšali tla 
:im. p-Ovz'ročili ogromne- škode po mrčesu. suši in viharjih, kljub vsem izs,ledkom 
sodobne vede v gozdarstvu. te je potrebno, naj ostane g'ojitelj tudi voSe' svoje 
življenje :ha istem mestu. OD danih pogojih in možnostih, da svoje delo p'osve6 
gozdu in njegovemu pravilnemu gojenju. Uporaba kon,t!lolne metode mu bo 
omogočila, da svoje delo UTBvnaV'3! za napredek poverjenega mu. glozda. 

(Iz članka C. Kress. »Zur Vel'buchung des Ba,.yel1ischen Wald~«.) 
. Pod vplivom gozdarjev.e·ga ravnanja je včasih v jelovem gozdu zavladaJa 

smreka. ki je zmanjšala prirastek lesa Ln poslabšala d9brot.o .tJaJ za 1-2 razreda. 
Podobn~ nevarnost se kaže gozdrurjem tudi od strani bukv.e, 1...-,j sicer ne ho 
pokvarila - tal, bi pa. l.a.hko zaradi prevelikega deleža ZImanjšala remtab'ilno.st 
jelovih gozdov. Da bi to preprečili, so gozdarji neusmiljeno preganjali bukev. 
celo do popolne iztrebitye. že zaradi tega. ker je bila tehnično manj vredna v·rsta. 
Medtem pa se je izkazalo. posebno okrog Kočevj1ar na Krhri/jskem, da je 'tudi · 
grohi način prebiTalnega g osp-od a.rj enj a, ,ob uporabi zelo dolge 30 letne obhodnjice, 
ohvaroval brez težav i1.rirodno zmes teh dveh drevesnih vrst. Z druge strani pa 
imamo nešteto primerov v NemčiJi, kjer je bil ,sv'oj čas prebiraIni n:aičin gpspo
darjenja prepovedan, da sta smreko. in bukev prevladala nad jelko . Posebno se 
je dogajalo \ to v bivš.ih prebiralni-h gozdovih, kjer so sicer puščali s1Ja,ra jelova 
drevesa, izsekali pa tanjše jelke v smislu neke ,vr.ste nizkega redčenja. Ravno 
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()puščanje prebiralnega gOSl)o.darjenja pred sto in več leii je težko zadelo jelko v 
njenem uspeV1a<nju. Ko preučujemo prehiraIne gozdove, se z' lahkoto prepričamo, 
da more jelka samo 'pod sta:lno zaščito, pod zastorOID vzdržati konkurenco bukve. 
Nikakršni drugi pomlajeyalni načini goz,da ne ustrezajo jerki. 

(Iz članka Dr, K. Dannecker, »ZUT , Frage der Verbuchtmg des Weissvaonnen
waldes~.) 

Gozd statih kmečkih rodov, na katerem naj se učimo 

Na področju Vogezov, Schwarzwalda, BavMske. švicarskega Emment13l\a in 
avstrijskega V,nrar1berga so skoei stoletja, vse do današnjega dne, ohranjeni zn'3.
čilni prebiraini gozdovi. Na tem področju težk·o najdeš enodoben kmečki gozd. 
R.avno ta prebiraIni gozd je ie .pred 40 leti švicarskim im nemškim g,ozdarjem 
pok.azal pot vrnitve od' umetnega enodobnega nazaj k naJravnemu g,ozdu. Ti 
gozdovi pripadajo v glavnem tipu naravne združ.be bukve in jelke (FagetUilJl abie
tetosum). Že v starih časih je sekal kmet tuikaj le posamema drevesa. Ob takem 
načinu izkoriščanj-8J so ostala tla in podnebje v sestoju vselej dobro za:varovana. 
Včasih, če je pritisnila sila, je kmet posekal tudi, vsa drevesa nad 30 cm ,prsnega 
premera, toda .sesioj 'si je {to kratkih desetletjih zopet op'omogel .in ,ohogate.l. ' 
Kmet je sa.m od, sebe doumel sistem trajnega gOispoda,rjen,ja in se, k sreči ni dal 
z3Jpeljati k pos ek om. ki so hili takrat v državnih in mnogih veleposestniških 
gozdovih tako zelo' sodobni. 

Večina teh kmečkih gozdov glede lesne zaloge ne z310staja za :ve,lepo~tvi, 
kljub težavam jn mmm, ki S0 jUh doživeli. Od stanja gozda ni bH odvisoo le 
obstanek domačije, .temv.eč tudi ugled in kredit njeneg.a lastnika, Posebnost tam
kajšnjega gOje-nja gozdov je običajno ~ščen,je vej pa deblu :sJoječjh drev~s. ki ga 
jivajaj.o naravnost vzO'rno v namenu boljšega gojenja in večjega p.rirastka. 
Kmetje imajo tam iz~edno tenak čut za mero v. izkoriščamju gozdov ,in so uvedl1 
obhodnjico 2, 3, 4 ali 5 Id. Aniliza v nekem 801M. velikem kmečkem ' g'Ozdu y 

nadmorski višini 70~00 m je 'pokazaJa letal 1933. lesnoi zalogo 333 ~3 in te
m~1jrnico 32,9 mZ. V desetletju 1930-1940 je znašal , tekoči letni prirastek 13 ma 
na 1 ha. Raziskava.nj,a v km~kih gozdovih so tudi p'okazala, dlai ruti dolgoletna 
čezmerna izkoriščanja niso pokvarila prrirodne st'rukture gozda. ' Gospodarjenje v 
vseh teh večjih ali ma.njših kmečkih gozdo'Vih je trajno in tako zelo enotno, da 
je le te~k{) opaziti iDejo med parcelami posameznih g:ozdnih posestn*ov: 

Struktura gozd.a om.ogoča· trajen in prebiralen način g,ospo'da,rjenja s p,osa
meznimi drevesi~ tudi na manj'ši površi.ni. Šltevllina raziska:VlanJa so paka.za;la v 
takih prebi'ralnili 'gozdovih' 6-12 m3 letnega :prirastka ·rut hektar. 'Prebiralno g.o
spoda.rjenje 'zagotavlja jelovemu gozdu največji možni p'rirustek in ga varuje ' 
pred nadvlado smreke in bukve. 

Potrebno pa je ugotoviti, da je hektarska lesna zaloga od p.ovprečja 400 do 
450 m 3 ix leta 1900. padla: danes povprečno na 300-350 m3 za,·rad·i preobremenje
nosti kmeta in njeg,ov6ga še ,ne povsem zadostnega biološke'gla znanja. Leta 1833. 
so 'na Badenskem uradno prepovedali prebiraIni način gospodarjenja v gozdovih 
javnopravnih oseb. Kljub temu je tamkajšnji kmet pravilno zaddal s.voj način 

prebiralnega gospodu,rjenja, Enako gospodari kmet tudi v švicarskem Emmentalu. 
Te gozdove je treba Viorro·vati kot dragoceno dediščino in jih negovati zaradi 
Talz:iskavanja in za učenje poznejšim rodovom. 

(Iz ČIlanka Dr. K. Dannecker. » V,'ald alter Bauerngeschlechter als Lehr:statte«.) 
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D ·anlll0cker v ostalih svojih ra.zpravoah v en.akem smi
slu s priznanjem govori o kmečkih go·zdovih naše No
t ,ranjske, ki jih je sYOj čas .osebno spoz.naL 

G o zda 'r s ki in st i tut S loveTI ije raz i s kuj e ,n ,!IJ š-e 'p reb i -
talne gozdove z ozirom na njihovo veliko važnost in na
r a v il e - pog oje nji h o veg.a us.p eva fi j a v vel i tk 'e m del uSI o -
venije fer v~e države .. (Glej ra'zp"r.avo dr.' VI. Tregubova 
»Prebirailno gosplO,darstv' o v ,[nianjših go 'zd'nih elnotah~. 

1 z ves tja G o z rl a r s k ega 1 n '50 tit ti t aSI o ven i je , š t ,1. L jub -
ljana 1950.) . Vl. Beltram 

Ing. A. Panov: Zbiranj.e in manipulacija z gozdnim semenjem 

»Narodnti. šumaN v Sa:rajevem je .izdal brošuro :ing. Panova. v ka~eri avtor v 
I. (splo.šnem) delu op-is-uje organizacijo sLutbe kalcJor tudi tebnilko samega nabi
r.a.nja semenja. V tem delu opisuje .. avtor tudi čiščenje in čuvanje nabranega 
semenja. 

V II. Gspecia:lnem) delu !pa so 'Ilo ,kirono.loškem 'redu, to je p 'o čosu dozoreVlaIllja 
semenja, podrobneje opisani naši najvažnejši in najh-olj .razširjeni listavci z 
navodil1 'o ozbiram.ju in manipui-a.ciji s semenjem. Listavcem slede igLavci in važnejše 
eksotične dre'vesne vr&te. . , 

Brošura. ki obseg·aJ 42 strani ter je opremljena ·s šte.viLn.im.i risbami in slikami, 
ima na k·oncu kot ~odatek še kratek slovar tujk. 

Brošura je namenjena gozoorskemu osebjlu, pa tudi vsem ostalim strokov
njakOVl. ki. se bav.i.jo s semenarsko službo. Pisana je v lahko razumljivem srb
skem jeziku. in to v latinici Zaradi pomanjkanja tozadevne slovenske Ht'era;tu-re 
bp brošura kot 'P'rir,o~nik prav dobro služila. 

Cena brošuTi je 30 din, naroča se pri upravi lista ~Narodni šumarc. Sa~a,jevo, 

Maršala Tita ul. br. 76. . 

A . Prisjainjuk: Bolezni in škodljivci semenja dreves in grmovja 
ter ukrepi proti njim 

y prevodu-ing. Višnjeca je 'druga brošuTa, ki jo je izdala ista 2)aJož-ba. Brošura 
~bsega 63 strani. Avtor op[suje v nji .rastlinske bolez:ni plodo'V iri. semenja dre- o 
ves in grmov ter živalske škodljivce kot povzročitelje obolenj i~ uničeva(ce 
semenja. končno }>fi. še preven.tivne ukrepe za očuvanje semenja. 

Ker zavisi uSipeh pogozdovanj.a v veliki meri od zdravega in kak'cyvostnega 
semenja, je potrebn-o. da se se/?rulJnimo :z: vzroki propadanj.~ semenja, povzročitelji 
obolenj kakor tudi .z ukrepi za z,ava-J:lovanje nabl'18Jnega semenja. VISe to je v 
omenjerri hrošuri v razurnljivi obliki strokovno podano' s števHnimi risbami. 
Cen.a brošUlri 27 ·din. Naroča se pri upravi ·lista. »Narodni šumar4:, SaN:jevo, 
Maršala Tita ul. 76. Ing. B 1 ,e i wei s 
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PREDPISI 
ODREDBA O ·UKREPIH ZA ZATIRANJE RAKA KOS'TANJEVEGA LUBA 

(ENDOTHIA PARASITICA) 

(Urn~ni 1~f1t LRS št. 3-1511951). 

Na. podlagd. 10. člena navodila o varstvu gozdov llIl gozdneg.a. dT~vja p'roti 
škodljivemu mrčesu in nalezljivim bolezmim (UTtadni list FLRJ, št. 32-274149) 
izdajam 

od.redbO' 

o' ukrepih za zatiranje raka kcstanjevega luba (Endothia. panasitica) 

1 

V akmju Gorica, kJer se je pojavil na kostanje-vem drevju rak kastanjeveg8i 
1uha (Endothia pa1"a5itioa), je treba vsa okužena kosta.njeva dreves.a. br-ez odloga 
posekati, oJdestiti in. obeHti os panjem v.red, nat{) pa lubje, vejevje :in vrh po.. ' 
kui11i:ti ali pa. zako'Pl3lt:i najmanj pol metra g10'b-ok~ .. 

Pdleg lastni.ka, posestIrilka alj uprav-itelja odgevarja za izvršitev predpisa. 
iz predpjega O<istavka tudi tis-tU, ki vodi sečnjO'. 

2 

Lastnik., po.sestnik adi upravitelj mora vsako gkužitev po navedeni bolezni, 
če j'O opazi na svojem kostanjevOO1 drevju, brez cdloga prlglasjti gozdarskemu' 
orglMlu priSitojnega. okrajnega izvršilnega odbore, ki cdredi potrebne ukrepe. V 
prijavi: mora lastnik, posestnik aii upI'~ltVitelj rutvesti, kaj je o tem sam ukrenil. 

. J 
3 

Vsako prevažanje okuženega kostanje-vega lesa iz e~raja Gorice · je pre
povedanO'. 

V samem' ekraju Gecica je prepovedano prevažanje kakor tudi vsake od
dajanje will"cma sprejemanje noobeljenega kO'stanjevega lesa. 

4 

Za pO&top8JI1j'e po tej odredbi veljajo smiselno tudi določbe odredbe o U!kre
pih ,proti škodlj.ivemu mrčesu in ,nalezlji'vim boleznim na gozdnem d'revju (Uradni. 
list LRS, &t. 12-70/49). 

5 

TISI 'ooredba velja z dnem objave v »U.mdnem listu LRS('. 

St. Sip 5170/9-50 Ljubljana, dne,l3. ·decembra 1950. 

Minist-er za gozdarstvo LRS: 
Jaka. Avšič, 1. r. 

(UrOOhi list LRS, št. 9/46 z dne 27. II. :" 1951.) 

. Na' pocL1agi 10.- člena navodila o va'rstvu g.ozdov ir.n gozd'nega drevja proti 
škooljivemu mrčesu ir n.alez1j.1vim holeZIllrlTI (Ul'\aIdni list .. FLRJ, št. 32-274/49) 
izdajam 

odredbo 

o dopolrritvi odredbe o ukrepih z.a zatiranje rarka kostanjevega luba (Endothia 
parasitica) in njeni razširitvi na. okna.j Sežana 



1 

Besedilo 2. točke te odredbe o ukrepih za zatiranje ra.ka kost~nj·evega luba 
(Endothli.a parasikica'), objavljene v Uradnem listu LRS, št. 3-15i51, postane 1. od
stavek in se mu kot drugi .in tre-tji odstavek doda tole besedli~·o; 

N ruk up in prodaja kos1anjevjh sadik Ln ~ost3Jnjevega semenja z okuže~~a 
o~mrD'čja staJ pTepoveda.na. 

S sadikami in semenom iz pr.ednjega odstavka je prcllovedano pog·ozdoV'a!ti 
na zem1}iščih, ki leže izven okuženih območij. 

2 

DOll;očbe L in 3. točke se razširijo na okraj' Sežana. 

} \ 3 

Ta odredba velja ,od' dne Via, objave v »Uradnem li5tu LRS~. 

Št. 0-4-5170h4-51 Ljubljana, d!le 14. februarja 1951. 

Minis.ter za goo.drurstvo LRS: 
Jaka. Avšič L , l{. 

ODLOčBA O USTANOVITVI šOLE UčENCEV V GOSPODARSTVU 
ZA LESNO INDUSTRIJO IN -EKSPLOATACIJO GOZDOV V' MARlBORU 

Ur.adni ,list LRS št. 9 z dne 1:1. II. 1951. 

Generalni direktor GeneDaIne direkcije za lesno industrijo LRS izdaja v 
sporazumu z ministrom za pr·()Sveto LRS 

odločbo 

o uSita.novitv~ . šole učencev v gospodarstvu za lesno industrijo 
in ekspJoa.:tacij.o gozdov v Mariboru 

1. Ustanovi se šola. učencev v gospodarstvu z·a lesno ,Nldustrijo in eksploat.a
cijo gozdov s sedežem v' Mari.horu. šola ima intemat, 

2. Namen -šole je usposah[jruti učence za izučene deLavce iz 1 es-nop 'l"e del 0-

valne (ob del a-valne ) stroke in 'iz stroke eksploatacije gozdov. 

3. Pouk . traja 3 leta in . je tooretigen in piralotičen. Z uspešno opravIjenim 
zaključnim izpitom pTidobi učenec potrebno strok-o·vnosit za dosego .naziva.izučeni 
delavec v lesnop.redelovalni strokioiiroma v stroki eksploatacij.e gozdov. 

4. V šolo se sp.rejme j,o- telesno in duševno zdravi učenci v s.itaJ'losti od 14 do 
17.- leta. 

5. Š~la se vzdržuje iz sredst~ Generalne diTekcije 'za -lesno industrijo. 

'Vodi JO up-ravnik, ki ga imenuje gener,alni direktoT Generalne rurekcije za 
lesno industrij.o. ' 

6. Natančnejše do\-očbe o ureditvj in delu šo,le kak-o,r tudi natančnejše' po
goje za .sprejem predl>iše geri~ralni ditrekto,r Generalne, dire,keije za l~no 'indu
strij-o v sog·lasju z ministrom za plros-vetQ LRS. 

7. Ukinejo se: šola za učence v gospodarstvu les:no-iz,delovalne skupine pri 
lesnrnndustrijlSkem podjetju Celje s sedežem v Celju. šola za učence v gospodar
stvu lesnotransportne skupine pri Lesnoindustrijkem 'p'odjetju, Bled s sedežem na 
Bledu. šola za učence v g{)Spodarstvu žagarske skt!ipine pri Lesnoindustrijskem 
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podJetju Matibor s sedežem v Mariboru. šola. za uč~ce v gospodarstvl;l zabo
ja,rsko-sodaTs,ke skupine pri Le'snoli~dustrijs1cem podjetju N.azarje s sedežem v 
Nazarjih~ . šola za' u~e:nce v glolSpodarS'tvu lesnokemične skupine pri državnem 
gosp{)darskem podjetju »Jug.otaniri« Sevnica s sedežem v Sevnici, šola za učence 
v gospodarstvu furnirske skupine pri Lesnoindootrij&kem podjetju Št. Peter na 
Krasu s sedežem v št. Petru na K ra5>U , ki so bile ustanovljene z odI.Q,čbo o usta
novitvi šol za učence v gospodarstvu v lesni industriji v Ma,riboru, CelJu, Nazarj-u. 
Sevnici,' št. Petru na Kra~u in na Bledu (Uradni list LRS Š,t. 4-22/50), ki s tem 
preneha v;edati. . 

Sole v Celju, na Bledu. v Mariboru, Naza'rjih 'in Sevnici p:reI:lehajo takoj. 
šola v Št. Petru na Krasu pa s koncem šohkega leta 1950-1951. 

8. Učenci uk:injenih šol nadaljujejo pouk v novoustanovljeni šoli za učence 
,., gospodarstvu za lesno industrijo .in gozdno eksp,loata.cijo v Ma.riboru, razen 
ukinjene šole učencev v gospodarstvu lesno-kemične skupine p.ri državJlen1 go
spodarskem p.odjetju >Jugotamnn<t Sevn'ica v Sevnici, ki nadaljujejo pouk v indu
strijski šoli papirne stroke v Vevčah. 

Z inventarjem ukinjenih šo.} razpolaga Gen. dir. za les. lind. 

9. Ta odločba v~lja od dne.va objave v Urad. L. LRS. 

št. Sp. 169/1-1951. 

Ljubljana, dne l. januada 1951. 

Minister za prosveto LRS: ,Gener. direktor Gen. dl:r. les. ind. 
Ivan Regent 1. r. Ignac Voljč 1. 'ro 

ODLOčBA O ZAVAROVANJU CEMPRINOVEGA NASADA 
, NA KLADJEKU NA POHORJU 

Uradni -list LRS št. 15 ':z dne 17. IV. 1951 

Na -podlagi i. in 3. člena zakoI1laJ o var&tvu kulturnih sp.omenik,o:y in pri
rodnih znamenitosti v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni' LiSt LRS 'št 23-137/48) 
izdajam po predlo2u Zavoda za va:rstvo in znanstveno pmučevanje kulturnih 
spomenikov in prjrocinih znameni~osti Slovenije v spolrazumu z ministr:om za 

goz.&1'rstvo LRS 
0dločbo 

o zavarovanju cemprino·vega nasada na Kl!idjeku pod Črnim vrhom na P.ohorju 

1. 1\ asad cemprina (Pin.us cemhra' L.) na KLa.djeku pod črnim vth0Il?- na 
Pohorju, ki .Je bil Zlasajen ,leta 1911 'in 1912 na tonali'4'ri podlagi v nadmorski 
višini 1300 m kot poi zk'U5 , ali bo uspevAl na Pohorjucemprin, kri. j'e drevo naj
višje gozdne vegetacije ob da.nih TaStiščnih pog-ojih, ter iz 'tega nasa'da nastali 
mladi sestoj, ki- je zelo redek pojav v naših krajih .Ln g·a je zato treba ,ohraniti 
in proučevati nj.egov razvoj v prihodnjih' _c;leset1etjih; se zaradi svojega botanič
nega pomena cin' kort znanstveno' preizlruš'e-vnlišče za gojenje vl:sokih planinikih 

gQzdnih sestoje:v zaW:rUjeta kot I? ri rod n a. z ,n a. ~ eni t o st. . 

2. Z'1ivaro,varui nasad leži na parceli št. 1110 k. O. Št. Uj pod .'Tu.rjakom, v 
g,ozdnem rev:lr}u Db4Ž'e, na predelu, ki je man pod. ledin:skiin imeriom ) Kla.djeb: 
in za:V1Zema površino 0.67 ha . . 
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3. Zemljišče, na katerem leži nasad. je splooI1IO ljudskp premoženje p:od 
upravo Gozdnega -gospodM"Stva v Slovenjerri Gradcu. 

4. Na zavrurova.nem območju je trganje vej ali kakršno koli poškodovanje 
oz-lroma uničev.anje nasada. prepovedano. 

5. Varstv·o nasada se po prednj~h 'Predpi~ih izroča G02dnerriu gospodarstvu 
y Slovenjem Gradcu kot u'pravnemu! organu. , 

Pri varstvu sodeluje krajeV1Jli ljudski odib-01" v Do·vža-h (OL O S.lovenj Gradec), 
ki naj' 'domače pre.b'ivalstv-O sezoo.n1 s predJ?isi. te odločbe. 

6. Kršiici te odločbe se -kaznujejo po 18. čl:enu splo~ega zakona o va,r.stvu 
kulturnih spomeni1mv in i!1l3.!ravnili redkosti z dne 4. X. 194<i. (Uradmi list FLRJ 
št. 81-576/46). 

7. Ta odločba velja -od dneva objave v »U~adne~ listu LRS~ za upravnega 
i 

organa 'pa ta.koj po prav:nomočnosti. 

št. 45114-1951-

Ljublj.ana. dne 26. maroo·-1951. 

Strinjam se! 

.Minister za gozdarstvo LRS: Minister za znanost in kulturo LRS: 

,Jaka Avšič l. r. Boris :Ziherl 1. r. 

ODLOčBA- O ZA V AROVANJU TISE V SOLčAVI IN TISOVCA 
_' V STRANJAH POD NANOSOM 

U:mdni rist· LRS št. 17 .z ~ne 15. V. 1951. 

O-dločba 

o ·zav.arovanju tise v Sol'čaw in tisovca v Stranjah pod Nanosom. 
~ 

Na podlagi 3: člena. zakona -o va:rstvu kulturnih spomenikov in prirod-nih 
zname.nitosti v . Ljudski republiki SlovenIji (Uradni list LRS .. št. 23-137/48), raz-o 
glaša.m, da sta zaradi [zredne starosti in redkosti kOot prirodna znamenitost 

zavarovani: 

l. ti.s.a na posestvu Grmelj.a Kristjana po domače šturma v SolčaVI št. 32 
in 33, ki raste v nadmorski višini 760 m na tako imenovanem Hribu k. o. Solčava; 

2. tisovec ob .obzidju cerkve v Stranjah pod N an.osom. 

Navedeni tis] je prepovedano posekali, :.pr.av tako je prepovedano vsako 
k1estenje njunih vej in drugačno poškodovanje. . 

V.arstvo lise pod 1. izročam Grmclju Kr.ist janu , oposestnikiI v Solčavi, ki je 
dolžan preprečiti v:sakxšno poškodbo. 

Varstvo tise pod 2. pa izročam k.rajev.nemu ljudskemu . O'~oboru Hruševje. 
Kršitve te odločhe se kruznujejo po določbah 18. člena splošnega zakona o 

varstvu kulturnih spomenikov in naravnih redkosti z. dne 4. ·~ktob.ra 1946 .(Uradni 
list FLRJ z dne 8. X. 1946, M. 8.1-576/46) .. 

Štev. ~V-13535/1. 

Ljubljana, ooe 28. januarj-a 1949. Minister za pros-veto LRS: 

Dr. Jože PQtrč l.~. . 
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ODREDBA O ' URE;DITVI PREVOZA LESA 

Uradni li~t LRS štev. ,20 z dne 12. jkija 1951. 

Glede na io, da je dovolJena sečnja lesa saano --na podlagi odka:za dreves, 
ki se smejo pose.kat:i, :izdaj.a Gospodarski svet vlade LRS 

o dr e. d bO() 
O ureditvi ,prevOOa Jesa 

1. Les se sme prevažati s katerimi koli prevO:Z'llim.i sredstvi ID splavili samo 
s Potrdilom pristojne,ga OLO, da je bij 1es. ki .se. prevaža, posekan ;po -oClkazu 
pristQjnega gozd>M"Skega organa. 

2. ŽeI'ezrUca ne sme pre~zeti v prevOl> le;sla, za katerega ni pTedložoo.o potrdilo 
po 1. točki te odredbe. 

3. Določbe ,te odredbe ne veljajo za p·revoZle lesa, ki jih opravljajo državna 
ocLkupna pOdjetja in državna. lesna :industrijska. podjetja. 

4. Za· porevoz iz gozd'Cl: na dom ali na sk:1adrišče odkupnega poo<ijetja ozi'romal 
zad~uge [li potrebno potrdilo 'PO 1. točki te odredbe. 

5. Ta. 'odxedba velja od dneva objave. 

št. JI-762/1-S1 

Ljubljana. dne 26. maja 1951. 
Predsednik 

Gospodarskeg9J sveta LRS: . 

Sergej Kraigher 1. r. 

ODLoeBA o ZAVAROVANJU MALE PIšENCE PRI KRANJSKI GORI 

. Uradni list LRS št. 21 z dne 19. juni~ 1951. 

Na podlagi 3. člena 'ZaJk'O!Ila ,o va·rstvu ku1turmih spornemkov in prirodn:ih 
znamenitosti v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list. LRS, št. 23-137/48) izda
jam PO . p-redlogu Zavoda za varstvo iin. zn.a.n.stv~1lP preučeva.nje· kul·tutmih spo
menikov in. prirndnih znamenitosti Slovenije v sporazumu z mim:istrom-p.re~

se<1nikorm Sveta. . vlade LRS za. kmet~jstvo in g,Q.zdarrstvo 

odločbo 

-o zavarovam.jl,l Male Pišence p-ri Kmnjskri. gori 

1, Mala Pišenca, lepo z.a.okrožena visokogorska -dolina v območju Julijskih 
Alp s pot.okom istega imenl3l in s skoraj nedotaknjeno gozdno -Vege~acijo. se za
radi posebne prirodne slikovit-osti in leP9te ter' zaradi primernosti za go.zda~a 
znM1stvena ra.ziskovanja, posebej še za preučevanje prirodnih macesnovih ge

stojev·po :n.avedenem zakonu Z3rvaruje kot prirod-na znamenitost. ' 

2. Zavarovano območje Male Pišence omej-uje črta, ki teče po ostrri.h gre
benih s temi-le 'Z'tl.a,či1nej:šimi yrhovi: Na severu Vitranc (1582 m) in Vitra-nčeva 
špica (1622 m), .na zaho.du Ciprnik (1763 'ID), Suhi vrh (1662.ro) in? Sračnik (144~ ·m). 
na jugu M·ojst~ov]oa (2232 iri 2267 m), IDa vzhodu Ribi5če (1922 m), Špica (171"1 m) 
in ŠkribinJek (1357 om). 

3. Mala Pišenca obsega t-ele zemljiške patrcyle, ki. so la·st splošnega ljuoskega 
premoženja pod upravo MilIl:istrstva za gozdarstvo oziroma Gozdnega gospoda.r~ 
stvo na. Bledu in ki leže y..k. o. Kranjska ,gora ter so vpisa.ne v vI. št. 547 jn 

vI. št. 453: 
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parcele št. 750/3. 750/4, 751/3~ 752. 753, 754. 755, 756/2. 757/1. 757/3, 757/4, 
826/3, 826/1, ves gozd in parceJ.o št. 890, voda Piš·enca. v skupni p-ovršini p'rl~ 

bl'i~no 868 ha. 

4. Na zavarovanem območju Male Pišence se prepoveduj'e: 

. a) paša živ-ine, 
b) .pokončevanje vseh ži-yali oziroma vse taIvne. do,voljen pa je lov na divjad. 

5. Go~dna in ':negozdna vegetacija se srne izkoriščati samo po privoljenju 
in s sodeLoya.njern Gozdarskega jnstituta Slovenije. 

6. Varstvo Male Pišenc.e se glede na prednje predpise .izroča ~I."'ajevnemil 
ljudskemu od-bo·ru v K,.I1all1jski gori, ki naj domače prebivalstvo seznani s pred. 
pisi te odl·Očbe. 

p,ri varstvu sodelujejo Gozdn.o g-ospoci-arstvo Bled kot. upravni mgan. Go
zdarski 'institut SloJvenije in njegova raziskovalna postaja v K.ranjSlk:i gori, 

7. Kršilci te odločbe se 'kaznujejo' po 18. členu spl()šnega zakona o varstvu 
kultu·mih spomenikoy in n~lravnih redkosti z dne 4 .. X. 1946 (UMdni 1is,t FLRJ. 
št. 81-576/46). 

8. Ta o·dločba velja od dneva objave v ·»Uradnem listu LRS« za up-'(avne 
organe pa takoj po pravnomočnosti. 

Št. 968/2. 

LjubIja'na, dne 2. junija 1951. 

Minister-predsednik Sveta vlade LRS za prosveto i.rl kuJ.h.it'o: 

Boris Ziherl 1. r. 
s.trinjam se! 

Po pooblastilu min.istra-!p,redsednika Sveta V11ade LRS za ,lom.ei:ijstvo in gozdarstvo: 
dire.kJtor Glavne up'r.ave za go~darstvo LRS: 

Jaka Avšič 1. r. 

ODLOčBA O ZAVAROVANJU DREVESNE GA PARKA 
V TURNIS6U PRI PTUJU 

Uradni list LRS št. 21 z dne"19. junija 1951. 

Na 'podlagi 1. in 3. člena zakonta.' o vartyu kulturnih sp-o~eruikov in prirodnih 
znamenitosti v L}uds'ki wpubli1ki Sloveniji (Uradni list LR.S, št. 23~137/48) izda
jam po predlagu Zavoda za. iS>pOrneniško vaIrStvo LR Slovenije in v sporazumu z . 

ministrom-preqsednikom Sveta v.tade'LRS za kmetijstv·o in gorzdaTstvo 

·odločbo 
. o' Z1a:v:a'fcwanju drevesnega parka v Turnišču pri p.tU:ju 

1. Dreve.&Ili · p~rk v Turruišču. edini objekt te VTSfte na Dravskem pollju, se 
zaradi svojih starih, . močno in lepo razvi.tih dreves domačih .in eksotičnili' vrst 
ter -lepotičnega g·rmovja". !ci so por:azdeijenru po skup1nah in posami~ po tratan 
v' obliki amgleškega pa·rka, ter' zaradi ~ojega ribni·ka, ki .ima mnogo izvJrkov moč:
nih 'Y\relcev in redke močvime r~t1ine. zavaruje kot prirod:n1l: znamenitost. 

2. Za.vMoV4Uli.park leži ob dv()I'Cu; v Turnišču; 3.km od mesta ' Ptuja, ,in obsega 
tele-zemljiške parceIe. ki SD' -SploŠI1'o Hudsko :p-remoženje pod upr.a.vo ·.republiške 
kobilarne Tumišč~ Pragersko: 
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kiLt. občo Spodnji Breg. 

vI. št. 624 

pare. št. 393/4 ~oV'~šin.a 0.1798 ha pašnik. sedaj travnik 

" tJ 390/1 
tJ 393/5 
tJ 393/6 

393/1 · 

vI. št. '892 

.. 
4,7609 hoa: park 

. OjB76l~a. p.ašni:k. sedaj travnik 
0.2210 ha pašnik. sedaj travnik 

10.0677 ha r'ibni'lc, deloma travnik 

pare. št. 390/3 pov,rši:na 1,5762 ha p.ark 
398/1 0.(}I2'4 ha vr.t 
398/3 0.1970 ha wt 
399/8 0,1747 ha po.t 
399/9 _.\ 0,2314 ha pot, p.r~j pašnik 

" 399/5 0.0953 ha pot 
tJ 399/7 0.2358'ha. vrt 

399/4 0,0729 ha pašnik, ,sedaj travnik 
-skupaj ca. 18 ha. 

3. V mw>arovanem ,o.bmo~ju parka se prepoveduje: 

a.)' kaki-šnoko1i po~kodovanje d·revja,· in ' grmi:čevja, parkovih .spieho.dni~ poti 
'in trat; 

b) hoja izven dovoljenih poti, p:()Ileg~nje po tra.rah p·ark.a in odmetavanje 
,odpadlkov in podob~o; . .. 

c) p·aša . ~ivine it) vožnja s kakr~n:i.mrkoli v,o.zili;· 
. č) kopanje v ribniku in trganje vodneglli l1ssrtJi.nSJtva. 

4. Zavarovano d~evje :in gnni,čevJe se brez p.rejšnjeg,a p,rivoljenja Zavoda. 
:za spomeni~'o varstvo LRS ne ·srp.~ posek.a:ti. . 

5. Nnve zg,radhe 'v parku se s~ejo postavljati le z dovoijenjem in po na,vo
·dillh Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 

6. Vaa-stvo pa'rka se glede ,u'w prednje p.redp~e ·jfZroča kobilarni Tumišče-Pra
:gersko v Turnišču, ki kot upravni orga,.n sk;~bi za. njegovo vzdrževanje. 

Pri va·rstvu parka sodeluje rnesihli ljudski o,dh(}r v Ptuju, ki naj doma.če 
j)rebi valstvo' seznani s rpredpisi te od1očbe. 

7. lGrši.lci te odlQčbe S'e- ka:2r1ujejo po 18. členu · splOšueg.a; z,ak'ona o ~a.rstvu· 
kulturnih spomenikov in ;nara\-rlih redkosti z dne 4. X: 1946 (Uradni list FLRJ, 
:št. 81-576f46). 

Ta oiil'očha velja od dneva objave v »Urad'Ilem listu LRS-tza upravnega 
<organa pa takOj po pravnomočnosti. 

št. 971f2-51. 

Ljubljaila, dne 2. junija 1951. 
. . 

Mi:p.ister-predsoonik Sveta vlade . LRS za.: prosveto in kulturo:· 

. Boris Zil)erl 1. r .. 
Strinjam se! 

iPo' pooblast.ilu ministra-:pre<isedniJca· Sve-ta vlade LRS za kimetij.st~o'.jl) ·.gozdarstvo: 
direkw.r ' Glavne uprr.ave 'za gozdarstvo LRS: 

Jaka Avšič 1. r. 
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DRUŠTVENE VESTI 

POUčNA EKSKURZIJA V KOčEVS~E GOZDOVE 

Na p.obu.do kočevsk.o-r1bniŠke sekcjje Društva illŽeniTjev in tehnikov gozdar
stva jn lesne industrije LRS in dosledno svojemu p·re>gramu za letošnje leto je 
naše društ~o pri.rediro dne 12.-13. maja 1951 poučno ekskurzijo na kočevsko
rihniško p-odročje, predvsem v roške ' gcndove. Namen teekskur,zije je bil, daJ 
se z ogledom zMlimivih ·objektov ID s p-osvetom na kraju samem poda stroko'VDo 
rn.išljenje '0 glav,ni problemat~i ogled-anih ob jekJt:.ov ter posebno glede gojitve in 
izko.r.išč.anja g.ozdov, ki imaJo n'epravilno prebiralno strukturo. deloma ptezrel,o 
drevje in slrub pomladek. '\ 

Ekskurzije so se !J-deleži.fe po določen,em številu vse n'~<še po,droč.ne sekcije 
društva iz gozdaxstva in lesne 'industriJe, !Skupaj 52 članov. Vsem sekcijam je 
bila na ta način dana možnost, da izkušnje jn vtise iz .tega poučnega p~t·ovanja 
smotrno NfZJmotTijo in upo'ra:bijo na svojem področju. 

Ogledali smo si: Skider-žičnico v gozdu Strmec (LIP Rihnica), novogradnjo 
žage v Kočevju, pašni.ško-gQzdne powšine (grrniš-ča) n.a področju Roga i.n gozdo-
ve na Rogu. " ' , 

Pred vsakim objektom so določeni t~}variti p<fdali uvodni referat. in sicer: 
ing. Slovnik -o. žičnicah, ing. Jug o nov,ogradnji žage, Jo~e 2a~ in ing. Virnik 
o stflJIlju in gospoda,rjenju y kočevskih gozdo,vib in za.devni problematiki. ing. Sev
nj,k o zgodovinskih za,nimivootih in rruzvoju Kočevske z om om na gozdno Lin lesno , 

"gospodarstvo ter pred glavno ' diskusIjo dr. Tregubov .Q prebiraln.ilI gozdovih 
kočevskega in postojnskega sektorja. s postbnim pou<kiirkom kon~retnih pred-
logov o gospodarjenju z gozdovi na R-ogu. ' 

Vsakemu ogledu in"referatu je sledila ' diskusija in sprejeti so bili sklepi 
Diskusija je bila tako razgibana in pestra, da bi billa, zaslužila več časa, ki pa je 
b.il zelo k~tk.o odmerjen. 

SKLEPI EKSKURZIJE 

1. 2IčNICA TIPA SKIDE~, 
, 

Po proučitvi delovaillja .in ka.pacitete žičnice, stroSk.-ov rež.ije, na"bavne vred
nosti, ,prednosti in ,pomanjkljivosti te žitnice ter s tem v zvezi njene ekonom'ično
sli v naših ~ksp'lootacijskih prilikah so prisotni ugotovili: 

1. Za vsak primer sm-otme uporabe mehanizacije je treba predhoooo IIla!Praviti 
renta.bilnostni račun. Pri -rl.elu ' pa je treba spremljati zadevne podatke, da bi 
lonbko' finančno nesporno ugotovili, v kakšni meri in katera. nruprava se nam r~s 
izplača. t 

2. Predpogoj za us.pešno uporabo v.sakega stroja je dobro uvežban kader, 
posebno še. ker je o·d tega ,odvisno trajanje uporabnosti stroja. Ni torej prav, 
~ po~eno stroj že p-rvi dan. preden smo kaderr izučil.i. 

3. Iz laJlalize nabav-nih in amortizacijskih stroškov lZa žičnico Ski-der sledi. 
da bi namesto nje lahko )laJbivili 10-15 žičnih žerjavov. ki bi imeli skupno · kll
paciteto -Ok. 300 ma, medtem ko ' .ima" ta žičnica 'praktično zmogljiV'ost YJ naših 
razmerah le 30-40 mS dnevno, t .. j. % normalne. to pa zato, ker je konstruii'!ana 
za večje dimenzije hlodov, kakor so v naših 'gozdovih. . 
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4. Za naše razmere so vsekakor prikladnej~e manjše, hitro prenosljive žič
nice, ker mo'ramo računati z manjšimi količinami lesa v posameZnih ·predelih . 
.2ičnica tipa Sk'ider v nobenem primeru za nas ne prihaja v poštev in njen učinek 
ni v zadovo1jivem ,razmerju z amortizacijsko 1angento. N ajba-ije so se d·osedaj 
pri nas obnesli kaTterpHarji, predvsem l.alŽjega tipa, žični 1z~leki tipa >Idrija,« 
in žičn.i žerjavi. 

5. Kdor y /inp<Zemstvu nabavlja s.troje, mOra poznati tako stroje kakor tudi 
naše eksp'l.oatac'ijske l'3.zmere, sicer b-l'ezkoristno ['azmetavamo den~r, kot n. pr. 
s trakto,rji Ansaldo in ž.ičnica,Il).i Skider ter raznimi tipi gozdnih motornih žag. 
Nasprotno pa bi rrabili več ka;rterpii arj ev, ki bi jih .bili verjetno l.a.h.ko nabavili 
namesto ,navedenih nepotrebnih strojev'. Ko se naročaj~ .razne :naprave, bi tudi 
DIT lahko prav koristno podaJI svoje mnenje. 

6. Iskati monmo rešitev m~hanizacije spravila z lahkimi, a številnejšimi 
stroji; Ici bodo nesporno zmanjšali stroške živinske vprege. Pri tem se morajo 
upoštevati tudi potrebe g'ojitve g02dov . 

. 7. Kar se tiče organizacijske pilaIti. nAj bodo stroji v rokah po.djetij, ki. jih .. 
uporabljajo, medtem ko naj ho popravljaln.ica centralna, kot uslužnostno pod
jetje. Treba pa je misliti na to, da se dvigne st'imulacija delovnih skupin z nji
hovim direktnim sodeloV1anjem pri učinku in zaslužku stroj( v. 

"' .... ' . 

II. NOVOGRADNJA ~AGE KOCEVJE 

1. Zaga, za katero je bHo leta 1947. predvideno. da bo stekla y letu 1948., 
da bi tako 'izkoristili zre10 hlodovino v kočevskem bazenu, je s poseki. ki so 
bili medtem izVedeni, deloma izgubiJLa: svoj prvotni namen. ' 

2. "~o' Gradbeni p'rog'ra.m, ki je sedaj v delu, mora upoštevart:i spremembe. ki so 
nastale v surovinskem z.aledju, 'in mOra gradnj,o tegaohrata prilagoditi sedanjim 
gozdnim zalogam' lesa in njihovemu izkOlrišČJa;nju y dohi prihodnjih 10-20 le.t. 

3. S.edanje ,ob:rn..tovanje na tej žagi v nedog.raJenih objektih ne omogoča J?ol
'neg,a in pravilnega izkoriščanja strojev tega sodobnega obrruta. Obrnt ni priča
koyano rentabilen, ker sk-oraj nobeden ·objekt 'ob rat a- ni dogra.jen. Zato- je po
trebno ta ob.rat čimprej dogotoviti. 

4. Delo na izgI'la,dnji tega obra.ta je treba pospe-5iti z dodelitvijo gradbenega 
teh.riika, ki bo mogel predvidene gradnje tehnično stflokovno izvesti. Nerazumljivo 
je. da se .pusti taka velika g'raqnja brez gradbenega tehnika, ki b-i se gotovo 
obilno izplačaJ. ko je veliko za.četega, nedokončanega dela. Tako se pa LIP 
po1eg' svojega r~dnega dela muči brez p-rimem-ega stroiG{)y.nja.ka z dnevnimi pro
blemi Varčevanje' v tem primeru ne bo koristno. 

5. p.rostorno i1ovnato zemljišče gI'lad'hjšča žage in manipulr.l'cijskih prostorov 
naj se osuši s površi,nsko kanalizacijo in z nagibom zemljišča- o (za kar zadostuje 
že 3-4% nagiba). , 

6 .. T;ransport ' Žla:ganega lesa na pos-tajno skladišče bo, najholj racionalen s 
transporterjem (po-kritim). Indus,trijski iir 'za ~edaj ne pcihaja v pošt.ev. Mnogo 
bi 'Stal, a verjetno se njegov pol,ožaj z oU'rom na ra-zv;oj manipi.Ilacijskih prosto
rov ne bi mogel tako določiti. da ne bi pl:'išlo do popravkov, kar bi stroške po
veoaJo. C':;e se zgradi transporter. kar ho za sedaj najcenejše, ho najmanj z av·rže
nega. materjala -in 'stroškov, če bo pozneje potreben' indust·rijski tir. 
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III. GOZDNO-PASNISKE POVRšINE ALI GRMIŠ ČA 

1. Velike .površine grrnišč na p.odr,očju ·Roga. ki jih obdajajo držav,ni 
gozdovi, je- treba pogozdi ti oziroma vrniti gozdni kuJtmi, ki ustreza tlom in 
gospodarskim r.azmeram. Te povrŠine so deloma služile za pašnik. V s'edanjem 
stan'ju, ko so obrasle z grmovjem in drevjem, ne morejo služiti za pašnike. a 
poleg teg.a jih kmetijstvo očitno ne pot'rebuje, ker ne jzkorišča drugih, boljših 
pašni,kov." P.očrusi se že po naravi spreminj.a.jo v gozd. Razmejitev 'med kme-tij
skim in gozdarskim sektorjem je bila že izvršena ter so bile kmetijstvu d-o'de
ljene potrebne pašniške -in gozdne površine. 

2. Zaradi pogozditve 'in melio-racije je treba te, površi:ne, ki mer.ijo čez 500 ha~ 
vključiti v perspe.ktivni plan pogozdovanja, nla! podlagi katerega bi se potem iz
delovah letni plani pogo.z:dovanja. Gotovo se bO'do tu 'v10ženi str-oški mnogo 
bo,lje rentiTali k,a;kor' na m'nogih drugih površinah, ki se vključujeJo v pogo
zdovanje . 

3. Obenem je treba za te površine ilazčistifi posestno stanje, ker za nek-afere 
ni jasno, čigave so. Z ozirom na nekatere parcele izseljencev v Amerild in. od
seljenih Kočevarj~v bo prip·oročljivo 'izvesti komasacijo. 

IV. POMLAJEVANJE IN IZKbRlŠČANJE GOZDOV' NA ROGU 

1. Večji del teh go,zdov. posebno onih, ki ,so nedavnO' nastali iz pragozdov, 
ima nepravilno prebiralno strukturo. To izyira deloma. 'iz tega, ker je tu buk'ev 
večinoma prir-odno močnejša. in teži k , enodobni obliki gozda, · a jelka vzgojno 
šibkejša 'in se nagiba k prebiraini -ohliki go.zda, z druge strani pa zaradi nesiste
matičnih posekov. ki so to neura.vnoteženost še povečali. To nl21rekuje prostorno 
individualne metode pri odkazovanju drevja, gojitvi in ostalem g,ozdnem go
spod~rjenju. 

2. Ker bukev na .Jllnogih mestih i~riva jelko, je treba tukaj , daja.ti jelki 
prednost kot vzgoj~o' šibkejši vrsti. Zat·o je treba upO'l1aib-ljati kombinirane ,oblike 
sečenj. Z ozirom na bukev bo prišla bolj v poštev' oplodna sečnja, z ozirom na 
jelko pa prehi-ralna sečnja. Na mestih, kjer bo treha zmanjševa,ti primes bukve. 
bodo p,rišle v poštev sečnje v krogih z umetne pods'etvijo in po-dsaditviJo in 
kombinacije teh ,eblik. Smreloa se lahko ~oji le v visolah legah (800 m in več) 
v primesi ali v majhnih čistih sestojih. 

3. 'Odkazovanje naj se wši tako. dia se ne bo t.reba vrač9.iti na 1'5'1,0 površin(} 
v roku, krajšem od 10-15 -let (obhodnji 'ca). kar je eden glavnih ukrepov za 
pr:a.vi-1no i.zkoriščanje in gojenje teh gozdov. Opaža se, da se ni doV'olj pa.zilo na 
to. Tam. kjer je dovolj naraščaja, naj se .odstranijO' defektna, 'prezrela .in zrela 
drevesa v ustrezni jakosti sečnje. Ker ni umestno dajati šablonska ' splošna na
vo'dila:. je nujn.o, da dajejo instruktorji. na kraju samem g.ozda.rskemu osebju. ki 
O'dk.azuje, u,strrezna n.avodila:. Nujno je tudi. ·da to osebfe opravlja službo dalj,e časa 
v is-tem okolišu~ 

4. Pri izkoriščanju g~zdov je treba posebno varovati jelko pred ' 'raujevanjem. 
Zato je treba sp,ravilo čimbolj usmeriti na zimski čas, 'po snegu. Srednjedobna 
zdra"va jelo"V1ll; drevesa. je treba pri odkazova·nju puščati, tudi če je bukov po
ml~dek in na-raščaj močan, da. se tako .poveča prirastek je;loviJUe. Na: vetru izpo
stavljenih 'mestih naj se puščaj.o tehnično .slabše bukve, ki jih ni škoda 'žrtvo
va.ti zaradi same zašči te. 

20(j 

'1 



3. Opaža se ponekod. da manjk'a jelov pomladek:. Kljub temu, da obstojajo 
enoletne mLadike, starejših skoraj ni. Mišljenja o vzrokih so deljena . Nekateri 
strokovnja,ki menijo, da divjad uniči jelov .poml

'
3;dek. drugi pa, da ,je seme p're~ 

slabo (degenerirano), ker izy'ira od presta·rih jelk, ali pa da suša ali bolezen uni
čujet.a jelov pomladek. Da bi se dognal vzroJ.-:, .se 'Pri!pOIoča, da' se ograd-ijo p<Y
~kusne ploskve (ok. lOXlO do 25X25 m) v raznih predelih tega gozda. Obenem 
naj se na nekaterih od teh poskusnih ploskev poseje jelovo seme iz drugih 
sestoj ev. 

6. Kjer prirodno pomlajevanje ni uspelo, naj se sestoji umetn:o pomlajujejo 
s podsetviJo jelovega ali smrekovega 5emena, ali pa naj se podsadijo smreke. 
Vnašata naj se tudi jav,or in brest, ki tem rastiščem U\5.'tre,zata. Dobro bi uspevala 
tudi duglaz'ija. V nižjih leg,ah kaže gojiti tudi ~a.ber in. brezo (rua: podnožju Raga). 

7. Veje in .odpadki. na sečiščih naj se spra,vljajo v velike kupe' ali pa, po~ 
sebno na slabšem' in neobraslem zemljišču, raztresejo po vsej površini. 'pri čemer 
se ne sme pozahiti nla, nevaxnost lubadarja in požar-a. Ne smeJo pa se puščati cele, 
neohsekane krošnje in neurejena sečišča. 

8. Za u'spešno gozdarjenje in eksp,\,oatacijo je potrebno -ostva'riti pogoje za 
naselitev stalnih delavcev. V. ta na.men je potrebna ob ThOVa. DIaselij. Ni mogoče 
pri tem delu uspeš~d napredovati z najetimi .nestalni.mi delavci iz Like in Bosne 
ali z ljudmi. ki morajo ·od daleč hoditi na delo. To je p'N)blem celotne Kočevske. 
ki ga je treba obravnavati z merodajnimi f,Qirumi. Direktor LIPa. Kočevje Jože 
Žagar je zag,otov'jl,. da bo v sodelovanju z lokalnimi faktorji priprav.il ustrezni 
osnutek za t,o' v'prašanje v zvezi z roškirrii ~ozdovi. 

9. Izgradnja .gE dop.olnitev pr.ometne mreže v teh gozdovih je posebno vp~a~ 
šanje. Na,praviti in nato vzpo,redno z g,ospo-ciarjenjem izpopolnjevati bi bilo treba 
perspektivmi plan ·prometne mreže na osnovi ekonomičnosti izkoriščanja lesa . 
Gozdne že.leznIce ne prihajajo v p-Dštev,pač pa ceste in žičniee. Učinkov{to in 
hitro zniževanje stroškov se bo doseglo z notr.anjo iz;popolnitvijo dovlačnih ce~ 

nenih po-ti, v ko.likor j-jh ne bo mogoče v posameznih prime·rih nado!llesfiti z 
lahkimi žičnicami. RJačun rentabilnosti posameznih nap,rav in študij zniževanja 
spravilnih stroškov je vedno umesten in nujen. To mo'ra nujn·o spremljati delo 
eksp,loa.tatorjev z upoštevanjem staLnih potreb gOjitve in va.rstva g·ozdov, ki 
zahtevajo. ustrezno mrežo gozdnih prometnih naprav. 

V. SPI-OSNA GOSPODARSKA PROBLEMATIK~ KO(;EVSK~ 

1. Kočevska. je bila v vojni močno 'P'riZla.deta. Njena gospodarska osnov,a je 
v gozaarstvu, živinoreji, sadjarstvu .in rudarstvu. Meuodajni činite-lji bddo · mo
rali poskrbeti. da se bo z lastnimi 'Silami in s ' podpolro dvignila iz zaostalosti 
ter da v bodoče strokovni ,kadri in gospo.darstveniki v življenju in delu llla. Ko
čevskem n~ bi videli le nevšečnosti. 

2. Nujno je Soodelovanje med kmetijskimi in go·zdarskimi str-okovnjatki. V tem 
ozim se priporoča naši sekciji društva, da po svojih članih sodeluje illa .sestankih 
agronomov jn pri reševanju kmetijskih vprašanj, da bi se vzposta'Vilo pravilno 
medsebojno ra.vnotežje gospodarskih interes·ov in ukrepov. 

3. Glede na navedene .gozdarske probleme je treba izpopoJniti strokovne 
kadre s kvalitetnimi močmi. 
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4~ Pomagati je treba obnov'i naseHj, da hi si l1!a ta n\!Cln zagot~ili stalno 
delavstvo ki bi bilo življenjsko zainteres1rano na tem gospoda;rstvu. . 

5. Za'radi odselitve biVših Kočeva·rjev in izseljencev v Ameriko je treba 1"a~
čistiti · mnoga posestnu stanja. Podobno .. mdi za razne agrame skup-nost_ . Na pod
lagi tega je treba. 'izvršiti komasacijo in arondac'iJo; ' posebno gl"e<:1e na državno 
posest. 

6. Za gozdove agrarne skupnosti ali za gozdove krajevnih ljudskih -db.arov 
je treb.a ' p·osta.viti strokovno upravo, da bi se moglo v njihovem in: ~resu z 
goe:dovi sistematično gospodariti. Omejiti je {·reba pašnike in j'im posvetiti več 
pažnje, da bodo l~hko na. manjših pov'ršillah don.ašali .več ka·kor sedaj v~]ike. 
zanemarjene površine. Pašniki Im ahsolutnih gozdnih tleh pa naj se SJ:r ... menijo 
v gozdove. 

7. Ni gospodarsko, če s prodajo lesa izve'n lastnih gradbenih potreb skušamo 
kriti nezadostne uspehe kmetijstva. Na splošl1o naj kategorično velja r.ačelo, 

da s.padaJo g,ozd6vi pod upravo gozdMStva in da se kmetijskim in ostarim g,o
sp.odarstvom dodeljuje les le 'Po njihovi resnični potre!bi. M.ožno je za trajne 
potrebe. kmetijskih gospodarstev SOCialističnega selctorja izLočiti v bližnjih gOlZdih 
posebne 'komplekse, v 'katerih hi gozda'fsko st[lokovno osebje odb.zovaJ.o potre
ben les :in drva na podlagi odohrenih .[etnih plan,ov. Mo'I1amo do skrajnosti .ome
jiti ra;zmetavanje z lesom in se usmerIti n.a kritje stvamih, utemeljenih po
treb. Preučevati moram-o vse mo,žnosii zamenjave lesa z drugim materialom in 
drV Z drugim kuri VOID. , . 

8. Priporočljivo 'bi blIo sestav iii monografUo ce10tnega gO$pO:daJrstva Ko
I!ev:ske, predvsem s sodelovanjem ag'ronomov: in gozdarjev, ki naj bi podab tuc;Ji 
realne smem'ice za smiselno prizadevanje v razvoju bodočega gospodarstva. 

* 
Celotna, čep(l'av ,razmeroma kratka ekskurzija in lZOI1pn.a diskusija. čr. 

prav časovno ,omejena - je pokazala rnnog'o zanimivostt. in .odkrila o.bil. 
problemov. tll:ko da je vse zadovoljila in dosegla 'postavljeni cilj. Ponovno. ' ~ 
biJ.a. potrjena smotrnost takega ' načina spoznavanja raznih objektov ter kori&f' 
nost izmenjave strokovnih izkušenj 'in mišljenj. Razumeyanje naših resornih 
v,od-iteljev v tej zvezi. je oio1o nag.r,ajeno z uspehom. 

Pripo;rOCa 'se našim pod-ročnim sekcijam društva., da med ~vojim članstv:-om 
obdelajo vtise in pr.obleme z ekskurzije s pos~bnim oxi,rom na njihove r.azmere, · 
kakor jih je n,p.r. zelo uspešno obdelajo. postojnska sekcija na svojem sestanku 
20. maja. 

Kočevsko-ribnišk.a sekcija namerava pod.robneje obdelati te probleme in 
sklepe tel' čv;r~to usmeriti sv,oje delo k njihovi ostvaiitvi. Priznanje ji gre od 
strani našega društva, da je s temeljit>o sfrok.oYno pripmwo in nazO'rriim pregle
dom dv.ignila uspeh tega poučnega potovanja. 
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SMREKOVAl GRIZLICA IN NAŠE IZKUŠNJE.Z NJO 
Ing. Fil;l:njo Vir n:i: k (Kočevje) 

1. J;>. o jay 1 jan j e 

Zelo nevaren škodljivec smrekovih gozdov v nižinskih pre,d'el.i4 Slove
nijo je brej dvoma smrekova grizlica (Lygaeonematus abi~tum Htg) J ime
novaruaJ tudi smr:ekov8J osica , ali s mre kova listarica. Že dolgo vrste' let. 
napada in uničuje ta škodljivec smrekove nižinske gozdove, eno leto bolj, 
drugo manj.: I 

Smreko.va grizlica je 4,5-6 mm velika osica. Na glavi ima par deve
tero·člen.astih, ščetinastih tipalnic, s katerima tipa in voha. T~10 je rumeno
-črne barv.e s s-vetl~jšimi točkaan,} oo ovr:atnilru in sredJoprsju..1 Noge so 
bledorumene. Razpetina kril znaša 12-14 mm. 

Smr~kov.a grizlica roji konec meseca aprila :ali v prvi polovici meseca 
malja... Čas rojenja je odvisen od vremep.a. Ob toplem, suhem pomJadn:em 
vremenu se rojenje začn'e prej (konec aprila), oh hladnem in vlažnem p.a! 
pozneje (v prvi polo-viti maja)., Najugodnejši čas rQjenja je v opoldan- ' 
skili' urah (1'0.-14. ure). 2 Smrekova gri'Zlica odlaga jaj.čeca najrajši na 
vzhodnih. in južnovzhodnih robovih gozdov v vrhove' smrek1ovih ' sestojev 
do 60 .let starosti. NBJJbo·lj so ogroženi 20 ·.do 60-letni sestoji, a napada tudi 
starejša drev;es~. 'Napada: močneje prečiščene in pretreb~jene' sestoje ter 
nad-stoj ITO drevje. 3 . . 

Samica smrekove grizlice. naIpr8Jvi Jla robu iglic mladih pog.anjkov z 
zpbčastim leglom majhne zareze in v te odlaga na.to drobna, izre~o tenko
~upinasta jajčeca. Iz jajčeca se razvij.e že v nekaj· urah ruli teko-ro dnev,a 
p.agosenica.4 . 

'* Glej: Gozdarski vestnik št, 4 iz L 105I. 
1 Samci so rumene barve, črne Ipa imaj.o p'r-ve člene (segmente) ti.palnic, 

peg'o na čel-o, deloma ali popolnoma ~adnji del glave, sredoprsje 'in ~aprsje, de
lQma ali popolnoma tudi zadek. Samica je v .splošnem temnejše barve, včasili 
je črna in ima samo us,tne dele, predprsje .in spodnji del zadka ,rumene. Barva -' 
more več ali. man,j variirati. . ' , . 

2 Pri san-čnem t-OIplem v'remenu se prične svatovski polet (rojenje) smre-. 
ko-ve gdzlice krog 9. ure dopoldne, svoj-' maksimum doseže med 11. in 12. uro,. 
popoldne proti 16. uri pa intenzitc1a rojenja polagoma. pojema. Okoh poldneva 
(ob 12. uri) a.li v prv-i,h popoldanskih urah je rOjenje okoli vrhov starih smrek 
najintenzivnej-še in ~a opazimo s prostim očesom. . 

8 SmTek.o'Va ~rizlica posebno rada n-apada 10-30-letne sestoje. p·ri odlaganju 
jajčec i7;bh'a svetle, sončne in mirne brezvetrne kraje, kakor obrobna drevesa. 
ki rastejo na južni strani smrekovih sestojev. ah osončena dorninantna drevesa 
v . n-otranjo.c+i. sestaja. . . . ,. 

4- Praviloma odloži samica v vsak smrekov poganjek 6 jajčec, a v p.osa-
'mezno il:!l:ico samo -1 jajče1ce. Sqmica odloži· 80-100 jajčec. Po podatkih Esche
richa in ~chwet~tfegerj~ se Tazvij~ pa.go-senica iz jajčeca po 3-;-5 dneh . . (Dr. 
K. Escherlch; qle Forstlnsekt~n Mltteleuro~p-as, 1942; Dr. K. SchwercLtfeger: Die 
Waldk:tankenhelten 1944.) . 
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LičinkJat grizlice je zelo podobna , gosellj.cam metulj-ev, zato jo imenu
jemo pagosenico. M~ri 10-15 mm,5 ima 20 nog (prave gosenice imajo naj- . 
več 16 nOg), je svet1'Ozelene barve kakor iglice mladih poganjkov in širi 
neprijeten duh po stenicah. Zato je ptice ne žrO.6 ' 

Pag'Osenica začne takoj z brst,enjem iglic, ki traja 15-18 dni 
Po br stenju, konec ll?-aj8J do sredine j:unijal, se spusti ,pagosenica na 

tla, se zarije 1--4 cm globoko v zemljo in 'prezimi v trdem zapredku. V 
aprilu naslednjega leta se 7J3.buhi (kot buba 14 dni leži na zemlji) in konec 
aprila aU začetkom maja izleti n'Olva grizlica~ GeneraJCij3.1 smrekove griZlice 
je torej enoletna s približno tritedensko dobo brstenja. 

Na 'Področju Posavja ('Okraj Krško) j:e bil opažen, po podatkih g'Ozdar
ske kronike bivšega veleposestva Brežice, prvi p~jav in' llJ3Jpad smrekove 
grizlice leta 1901 v malem., čistem,' umetno vzgojenem g'O:Zdu v »Globe
~ovem« pri $v. Križu na Dolenj!S'kem, ob glavni cesti No:vo mesto--Breži.ce. 
Od tam se Je ·smreko:va grizlica naselila v takrat .obsežne, večinoma čiste. 
umetno vzgojene smrekove gozdove Do'Qrave v okraju Krško, 'Ob cesti 
Brežice-Bizeljsko. * 

Okoliš Dol?rave predočuje skoraj popolnoma l'\aN'en teren narlmorske 
višine 165-170 m. TaIno podlago tvori peščenjak s težko pre.pustnim 
ilovnatim slojem.' Prvotna (avtohtona:) vrsta drevja je bil tam hrast dob, 
ki pa .so ga začeli od 1. 1820 dalje .za.menja.!Vlati S smreko. Na poseke hra
stov,ega drevja so začeli saditi smreko. Najobsežnej~e čiste sečnje bra,
stovili sestojev- so bile okrog leta 1864" ko SO posekali sko:rr.aj vse zrelo' 
hrastovo drevje, pustili pa le posamezne- redke hraste. Na .. vseh teh pose
~ so z3.lčeli saditi smreko, t3!ko da so iz prej~njih hrastom gOlzdov nastali ! 

v glavnem čisti smreko vi sestoji, mestoma mešani s hrastom, gabrom, 
redkim borom, na vlažnih m~tib pa s črno jelšo. Spremembo hrastovega 
gozda v smrekovega so ' opravičevali takratni gozdarji z izgovorom, da bo 
hitreje raStoča smreka s krajšo obhodnjo od hrasta, glede na neposredno, 
za , prodajo stavbenega lesa ugodno konzumno področj'C Brežice-Zagreb, 
rentabilnejša od hrasta. Seveda smreko'Ve grizlice takrat v teh gozdovih 
še ni bilo. Prvi napad 'smrekove grizlice je bil opaže~ v teh umetno vzgo
jenih nižinskih smrekovih gozdovih leta 1906. Od te dobe je smrekova 
grizliClal stalni škodIjivecsmrekovih gozdov v tem okolišu, a mzširjena je, 

, t:ucli v ostalih nižinskih smrekovih gozdovih Slovenije, kjer iz leta v leto' 
povzroča večje ,poškod~. 

2. Po š k o d be 

Pagosenica smrekov,e 'gri2lice obgrizava najprej srednji del iglic, razen 
glavn'e srednj-e žile, tako da izgleda vrh iglice, kakOtI' bi visel na niti. 
Pozneje, ko preide iz 2. v 3. stadij, obgr:izaVia iglico o.d vrha do nožnice. 
Vršni pogaJlljki, kiakor tudi ostale obrstene veje in vejice zaradi izgube 

* Gozdar tov. HercoJ! navaja, da se je prvikrat pOjavila smrekava grizlica 
v revi.rju Dobrava v letih od 1845-1850. Od tedaj naprej 'Pa do 1. 1920 smrc
kove g,rizlice ni bilo op-azitL nakar se je začela rapidno širiti. 

Uredništvo 
15 Moška pagoseni'ca je .manjša od ženske. r 

6 Po Escherichu žro pagosen.ice smreJwve g,rizlice šcinkavci. šojel silnice, 
ŠkOTCi. žolne. strnad 'in veliki griNar. 

) 
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iglic pordeč,e oz: porjave in izgledajo kak'or od mraza ožgane. Prav tako 
~rjave tudi ostan'ki deln'o obrstenih 'iglic. 

Zaradi napadal ki je eno leto večji, drugo manjši, ali pa kdaj tudi 
izostJane, ' nastanejo v vrhu debla, zaradi uničenja vršnih poganjkov, za 
poškodbe po smrekovi griz1ici značilne defo'rmacije vrha in s tem v zvezi 
zmanjšanje višinskega priraStka. (Dolm:z: drevje 33-letnega sestoja je 

, , 

Smre160v sestoj, napaden po smrekovi grizlici 
(Foto ; Entomo!oškl zavod, Zall:reb) 

imelo povprečno VlSIDO 10-11 :m.) V splošnem začne zaradi 'napada celo 
<itevje pešati, a skorja izgubljtalti D.?Iavno barvo. Dolgotrajnejši in inten,. 
zivni napadi ' povzročajo sušenje vrhov in sestojev na manjši ali večji po
vršini, Razen tega se v letih napada zmanjša ali skoraj izostane debe
linski prirastek. 

Posledice 'brstenj18. smrekove grizlice so. torej ,: defonmiramje 'Vrhov in 
njihovo sušenje,: izguba na višinskem. in debelinskem prirastku ter obče 
hi,ranje in končno uničenje smrekovega drevja. Po smrekovi grizlici napa
dena drevje je zelo izPostavljeno nadaljnjemu napadu lub~rjev in, ogro-
ženo po snegU (nevarnost snegolomov). ... 
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3. Za tir anj e 

Zatiranje smrekO've gri:zlice oziroma! njenih gose~c je zelO' težaiVllO'. 
,Viden uspeh zatiranja bi ID9-g1i doseči le tedaj, lakO' bi bil napad ose O'mejen 
le na neznatno površino smreko;vih kultur, UspešnO' zatiranje v obsežnih 
'srednjedehilih in starejših gezclih pa je skQlraj nemogoče, ker so pO' smre~ 
~wvi .grizlici napadeni gozdO'vi raztresem po celi ,Sleveniji. 

Zatiranje se lahko vrši z mehaničnimi, kemičp.imi in biolOŠk.in?i sredstv~. 

I. Meha.nični način 

. 1. Otresanje :pagosenic v nasadih na p1ahte (rjuhe) l razprostrte pod 
drev.esci, ' in O'benem ugon koko,ši, ld žre pagesenice ; 

2. mazanje VTŠruh poganjkov v kulturah (nasadih) z lepilO'm zaradi 
prilepljenja esic. 

Otresanje pagosenic je mogoče v času brstenja v manjših nasadih, 
naraščajih ali na posam.eqih nižjih drevesih. Vse pagosenice pa je težko 
otresti, ker imajo na , poganjkih med gostimi iglicami dovolj opore, da 
tudi pri močnejšem b,tresanju O'stanejO' še ' nadalje v vejicah. Poleg tega je 
razprostiranje ,p~aht pod dreves ci, posebne v lJanaščajih, ,zelo težke in -tudi 
uga-n kokoši v gostejše naxaščaje težkO" izvedljiv. Ker so kok.oši pagosenic 
'kmalu presite, hi jih morali im~ti zelo veliko število. . 

Mazanje vrhov 'z lepjl.om sernora izvršiti v času rojenja,osic, t. j-. konec 
aprila eziroml:). v ' prvi polovici maj a. Izvedljivo pa je to tudi le v manjših 
nasadih, nar.aščajih ali drevescih do približno 2 m višine. Ker skoraj ni 
m,ogoče z lepil·om namazati vse vršne poganjke, r:azen na posam:eznih 
dr'evescih, te vrste zatimnje nima praktičnega pom,ena.Boljše uspehe bi 
dosegli kombinirano z m.azanjem vršIDh poganjkov in istačasnim etTe-
sanj em, pagose;ruc, 

II, Kemična sredstva , 
1, Grabljenje stelje na kup~ in PDsipanje kupov z apneno m:eko (ži

vim apnom) zaradi, uničenja kokotllov. 
2. Škropljenje in prašenje z raznimi tekočima, prahastimi all plinar 

stimi kemičnimi sredstvi, ki jih kratko imenujem:o insekticide. 
S kakšnim uspehom moremO' uporabljati navedena sredstva? 
Kemična sredstva, ki jih uportaJblj~o za zatiranje gozdnih š:kodljiv

cev, so strupi" raznih kemi'čnih spojin. Prebavni strup deluje potem, ko, ga 
škod.Ijivec s hr8J.Po vred požre, a ' kontaktrp. n.~posredno, ko pride na kateri 
lroli način v dotiko s škodljivcem. Kemična 'sredstva za zatiranje smrekove 
glizlice morem:o uporabljat!- kot trosila, Š,krOPil8i :aii pršila. 

1. Tro sil a 

Kot trosito za zatir~ill,je ko,konov - v zeIDlji uporabljamO' živo apno, ki 
je toliko ugašeno, da razpade v d!r.oben, prah. Ko, je pagosenicaJ zapredena 
ali zabubljen:a v zem.lji,' torej v času od julija ~lo aprila naslednjega leta; 
~ najprimernejši čas je jeseni . - zgra,bimo v napadenem gozdu steljo na 
kupe in p:osipamo kupe z apneno mokO' z ara. di uničenja zrupredkov 'a.li bub. 
Grabljanje stelje 'se m;or3J vrši-ti z železnimi gr21bljami, takO' da se pograbi 
stelja na;jmanj s 3-4 cm humusa in zemlje, kjer so zapred'kd.. To grabljanje 
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pa je težaNno1 ker so, korenft.ne smr.ekovih dreves P1i:tve in prepr-e.žene na 
I vse 'strani, a razen tega je stelja, v glavnem igličevje, vejice in 'odipa:dhl' 
prav dr~bna in se težk~ grabi: Pogra~~ti bi ~e ~omJ..a VS~ p:qvrŠina gp;zqa: 
kar pa ze samo dokaizuJ~, da Je ta naeIn zatiTanJa zelo. tez3.k l(}z:U:.oma .sko
raj neizvedljiv. Mogoče bi bilo to le-v majhnih, popolnoma ~o.liranih iozdih. 
Par tu,di učinek posipwega apna na .zapredke ali bube v zgr..abljeni stelji !ij e 

Karakteris.tična oblika smreke e;aradi večkrat nih ' ponavljajočih se nap9.!dov 

·s.mreko·ve grizli ce 
(Foto: Entomološki zavod, Zagreb) , 

dvomljiv, ker so tozadevno izvršeni posk~si poksizall, da a,p~ena moka na. 
trdi zapredek sploh ni delovala. IzvTšeru poskusi z graJbljanjem stelje in· 
posipanjem kupov z apneno rp.oko (čas poskusa - mesec februar) so po
kaz'&i nas.1ednji usp~h: 

a) Poskusna .ploskev 1 ....:- 3680 m 2 - 33-letni čist ~rekov sestoj, vi
šina drevja 10-11 m; sestoj popolnoma izoliran od ostaUih ;;mrekovih se
stojev. Grabljanje stelje je bilo otežkočeno zar~di .korenb:l.. č'epraJV se stelja 

'\ 
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(igrice, vejice) ni mogla docela pograbiti, so se tla z železnimi grabljami 
vend!ar pn celi poskusni ploskvi narahlo zr.ahlja1a.. Apnena moka. se je pasi

. pala po zgrabijenih kupih stelje in po celi ostali zrahljam poskusni ploskvi. 
b) Poskusna ploskev II - 3290 m 2 - 25-letni smrekov sestoj, višina 

dl-evja 6--7 m, sestoj skozi več let zelo poškodovan. Tla na polovico plo
skve čista, na drugi polovici POl1asla z mahom. 

Zagrabljanj-e stelje in zrahljanje zemlje je bilo porabljenih na . vsaki 
poskusni ploskvi" pO '9 delovnih dni. Z3J posipanje pa je bilo, porabljenih na 
prvi poskusni ploskvi 375 kg, na drugi pa 325 kg apnene moke. 

Učinek posipanja je bil ,polpo:lnoma negativen, kerapnena rp.oka na 
trdi hitinasti zapredek sploh ni delovala.:I< 

2. Š k rop i 1 aJ 

Za zatiranje sm!leko-ve grizlice so se od škropil, ki jih za časa brste
nja pagoseliic s posebnimi pripravami škropimo po iglicah drevja oziroma 

, po škodljivcu, priporočale naslednje raztppine in brozge: 

a) Petrolej:eva emulzija: 101 petroleja, 151 vode in 1 kg a:nazavega 
mila;· 

b) ap.neno mleko: 3-5 kg apna na 100 l vode; 
c) 5-100/0 drevesni karbolinej : 5-10 l drevesnega karbo1ineja (arbo-

rin in sI.) na 'lOD 1 vode; . 

č) 1,50/ 0 tobačni izvleček z mazavim rulom: zmes razto-pine 1,5 kg 
tobačnega izvlečka z raztopino 1,5 kg' mazavega mila v 501 vode. 

Mristno lahko uporabimo tudi emulzijo natrijEwega mjla. 
Od navedenih ins,ekticidov m. zatiranJe smreko:ve grizlice drevesni kar

bolinej sploh ne prih~jta v poštev, ker osmodi iglice in' uniči mlade po
ganjke. Slabega ' učinka je p~trqlejeva ,emulzija, medtem .ko sta apnen o , 
mleko in hordoška brnzga sploh brez vsakega učinka. Brez poseb,nega: 
učinka je tudi eniulzija tobačnega izvJ.eč.k!a, hitro jo izpere dež, arazen 
tega mora biti prirejena v natančno določenem razmerju, ker drugače 
osmodi :poganjke. ' 

ŠkrO-pljenje n'apadenih dreves z navadnimi škr~.pili se more vršiti z 
ročno prašilko, z navadno laJi avtomatično hrbb10 škropilnico, s prevozno 
škropilnico ali' motorno brizgalko. 

Škropljenje z navedenimi insekticidi je ·brez učinka, ali pa je učinek 
slab ter skoraj nima praktičnega pomena za zatiranJe smrek-ove gri.zlice. 
~rOpljenje bi se moralo izvršiti v Jrl.&ljših \llaSadih, naraščajih ali na pqsa
meznj,h dr,evescih, nikakor pa ne na večjih gozdnih površjna.h.· škropljenje 
je na večjih površiIlah, kjer imamo Z3J razliko do sadjarstva zelo veliko 
število visokih dreves, iz gospodarskih in tehničnih ozirov nem-ogoče, k,er 
bi za škropljenje ogromne' količine iglic in p0glalljkov portI1ebovali tudi velike 
količine vode, a ' raZen tega je temo sprnviti tekočino do najvišjih vrhov 
dreves. Zato navedena škropjla za. ~atiranje gozdnih škodljivcev, ne omaje 
se na noben ali pa le prav slab učinek, niso prišla do -večje praktične 
uporabe. 

* V Avstriji še delajo poskuse ~lede uporabnosti živega apna. 
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3. , Pra šila 

.~r(~'lkso k~)mičniv .preparadrti v ?l?~ prahal ki ~ih s, p0sebpimi pripra-
Vaml prasl rum prasuno po eVJu :OZ1r()m.a~kod1jivcih, NaJ'va!2m .... . _ 

ti ~-~~'-ti 'di ba' ki ., ' e3~ pva ~as ~ Cl so ,p::e ~ axsens 'p:~par~ti.; v. gl3Jvnem kalcijev in svin-
cev .arsenat, a pozneJe tudi kontaktm msekticldi raplih kemičDih spojin 
raznimi to,varniškirni imeni. . z 

Prašenje napadene smrekove kulture z ročno prašiiko 
(Fojo: Entomološki za vod , Zagleb) 

Ker pa so ti· insekticidi škodljivi za toplokrvne živali v gozdu, a tudi 
~ same ljudi, a nekateri kontaktni insekticidi tudi ~ 'rastlinstvo, se SedBJj 
uporabljajo v obliki praha ali tekočine preparati k10riranih bencolov, v 
glavnem znani preparat DDT (dik.lor-difeni1-trikToretan), ki uničuje mrčes 
v prvi vrsti kontaktno pa 'tudi prebavno, je pa! Z3J toplok.rvne .živali in rast
linstvo neškodljiv. Tekoči insekticidi se v,plinjajo pri izhrizgavanju iz avrona 

, zaradi visoke temperature izpušnih plinov, ki izhajajo iz avionskega. mo
torja:. Preparaf DDT izdelujejo tudi naše tovarne ' pod imenom PanU1kan 
.Pepein itd. 

Prašenje se lahko vrši z ročn-o, nalhrbtI10 in prevozno motorna pra
šilk{) eli z avionom. Ročno prašilko lahko · uporabljamo le za prašenje posa-

I 

2J5 



me.znih dreveBc. ali drevja- v manjših skupinah ao 2 m Vlsme
1 

nahrbtno 
praši1.ko. prav tako za manjše skupine do 5 ,m višine, motorno p.rašiJ.ko p3J 
za sestoje. do 25 m, a naj'več do 30,m drevesne višin·e, medtem ato je z avi
onom možno .prašenje vsega drevja ne glede na višino in površino. ·Med
tem. ·ko roc.no in nahrbtno prašilko· lahko UJporahl.j;amo ;pri ugodnih ali 
neugodnih terenskih pogojih, mor.emo prevoZllJQ praši1ko uporabljati le na. 

I raViIlem ali bl~go n.agnjenem terenu. Upor:ab3J aviona za prašenje pa je mo
.goča 0'6 vs~h terenskih pogojih z izjemo zefo strmih visokogorskih p:obočij. 

S prnšenj:em insekticidov je :postal avion v gqzdarstvu edino učinko
"ito sreastvo za ..zatiranje gozdnili škodljivcev. PXV3J p!rašenja mradi zati
r.anja gtOzdlilh škodljiv;cev so bila :izvxšena v Srednji Evropi 1. 1,925 v Nem
čijj, 1. 1928 v PoJjski in 1. 1930 v Italiji. 

V Jugoslavij.:I. je bilo izvršene prvo prašenje gozdov z aviQni' 1. 1932 v 
Bosni zaradi zatiranja gosenic snrrekoveg~ prelca (Ly:paris monacha).* Po 
osvoboditvi je bilo l. 1947, 1948 in· 1949 izvršeno prašenje go~dov iz avionov 
v SlavoD.iji zaradi zatir.anja g.ob.avc3J (LYlIlJ.JaIlltria. qispar) , a 1. 1950 prašenje 
gozdov v Slov. iIl Hrvašk·em Prhuorju ~a 2Jartiranje gosenic pinijevega 
sprevodnega prelca. s p:reparatom DDT. 

V S1oven1ji je bilo izv.ršen-o prVlO prašenje g-ozdov z .avioni maja 1936 
v gozdnem predelu »Do.br.ava« pri Brežicah zaradi zatiranja smreko.ve 
g-ri!zlice. Ker je borba proti smrekovi grulici danes aktualen. problem go
zdarstva Slovenije, bi ·tu kraJt.ko opisali svojeČ3.sno v gozdu »Dobrava« izvr- ; 
šene zadevne poskuse zatiranja smrekove grizlice z insek1::icidi. 

Vse priprav.e. in .poskuse pr:ašenja je vodil Entom:ološ.ki zavod poljedel
skQ-gO'zdarske fakultete v Zagrebu. Pred samim poskusom praSenja se je 
s predhodnimi· pripravljalnimi deli ugotovila biolO"gij8J smr.ekove grizlice 
in faktorji, ki vplivajo :oo njen razvoj. Izvršena so· bila skozi daljši čas 
merjenja temperatur,e zraka in zemlje, vlalge .zraka in :zemlje na poskus
nih površinah. 1;0 smrclrovih sestojih so 1!i1e postavljene. kletke (i.n6ek
toriji) za lQvljenje smrekovili ·lOsic. Insektorij ima obliko zrub6ja brez dna, 
katerega .p()l~OV in stranice so ·iz goste žič.ne mreže. V insektorij se vlove. · 
osicc, ko pridejo iz zemlje. p.o števiLu ulovljen.ih. !osk v primerjavi s povr
šino insektorijev naj bi se ugotov1J.a jakost napada osic. 

Prve pagoseni,ce so bile opažene 7. maja. Ker traja brstenje 3 tedne, 
je bilo prašenje določeno za termin, ko so že · pa-gosenice v vseh smrekov-ih 
sestojih razvite ill v polnem brstenju. Prašenje smreko:vih sestojev je bUo 
izvršeno iz aviona. ter z .motorno, hrbtno in ročno prašilko po starosti o.zi-. 
roma višini dr~ves. Z ročno pr.ašiLko so bila opr8.Šena drevesca v nasadih 
in naraščajih, s hrbtno prnšilko nekoliko višja' drevesa, kjer uporaba ročne 
prašilke ni več mogoča·, z motorno prešilko približno srednjedobni· /sestoji, 
a z avionom starejši višji sestoji. 

Za prašenje iz avi{)na so bile določene na štirih med seboj kolikor toliko 
oddaljenih oddelkih površine po 2 ha. z drevjem starosti 42-82 letI .zaxasti 
0,6-1. Te po"9TŠine so :imele obliko 1>I"3Jvokotnika širine 100 m in dolžine 
200 m Zaradi orientacije aviona so bHe na vogalnih točkah na drevesih 
pritrjen.e· na drogih bele zastave 1 in?, a- razen tega zaradi signalnega' ognja 

*. Glej Šumarski list 1932. 
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, na v,ogrulih pripravljeni visoki kupi dračja. Avion j.e pT\ašhl v progi, široki 
25 m in je POiVTŠinD 2 ha preletel 4krat s hitrostjo. 180"km na' uro. 

za prašenje z moto'rne lmfuŠilko je bila določena poskusna ploskev 1 ha 
, ter 2 p:oskusni !ploskvi PD 0.50 ha. Sestoji na teh ploskvah so. bili stari 

42-':60 let, ' ZaI1asti 0,9-1. Za ,prašenje je bila l1pDraj~ljena mororna pra~ 
šilka sistema HeIder z motorjem DKW 462 ccm in '5,8 K. S. Mo,tama pra· 

Prašenje napad'enega smrekovega sestoja z mQtomo p,rašilko 
(Foto: Entomo\aški zavod, Zagreb) 

šUka je imela' rezervoar"za 50 kg praška ter je, prašila pe cevi navpično. 
navzgor v kr.ošnJe dreves. Medsebojna oddaJIjenost ko~es ptašilke je zna
šala samo 0,95 m, tako da je bila VIO~ja v preredčeuem gozdu mogoča. 
Motorna prašilka se je p~evažala z enim konjem. ~ vožnje v g0zdu so 
bile napravljene ulice z odstranitvijo. vseh onili dreves, ki bi onemogočala 
ali ovirala vožnjo. Ulice so se maxkirale z obeljenimi palicami. 

Motorna prašilka praši insekticide v širini 20 ro in do' višine srednje
dobnih dreves. Višina ' prašenja, ki je mo.gDča, je odvisna -od specifične teže 
prašk& 
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Prašenje s hrbtno prašilko je bilo izvršeno na treh poskusnih plo
skvah na površini do 8 a. ,Rruzen tega j.e bilo v nekaterih nasadih in nara
ščajih izvršena tudi prašenje z r{)čno prašilko. Za prašenje so bili uporab
ljeni tile insekticidi : Meritol in &humID, kalcijeva arse1l3Jta, ki. delujeta 
prebarvno. Efussan in Verindal, k{)ntaktna strupa, ki sta bila pri tem 
poskusu pI"Vikrat uporabljena. 

4. K o n tro 1 ain: u spe h . pra šen j a 

Da se ugotovi us,peh prašenj-a na za.prašenih poskus nih ploskvah, so 
bile na vseh razprostrte, v določeni medsebojni oddaljenosti, platn~-e plahte 
velikosti 2-4 m2 • Na te plahte naJj bi padle poginule :in eventualno žive 
gosenice in njihovi iztrebki. Mlajše gQsenice poginejo prej: kakor starejše, 
zatJo je po pojaJVu ;pagosenic važen tudi 'začetek akcije prašenj~. Zaradi 
zastrupljenja. smrekovili iglic z insekticidom pr'enehajo pag{)senice žreti, 
kar se vicli po _padanju količine iztrebkov . Z vsakdanjim kontroliranjem 
plaht, t. j. z . ugotovitvijo števila poginuli1l pagosenic in iztrebkov, naj bi se 
sklepalo () uspehu prašenja. $tevilo razprostrtih plaht Dal poskusnih plo
skvah je variiral o od 2~11 v razmerju velikosti same ploskve. Pla.hte so 
bile pritrjene na vogalih na ok. 0.50 m visokih kotičkih. RJruzen plaht so 
se uporabljale tudi mizice z eno nogo, velikosti 1 m!!. Mizica je bila raJzde
ljena na 25 kvadratov. V vsaki, vrsti j.e bil na en kva<kat nalepljen lepljiv 
papir v raznih Po.l<>žajih taiko, da da vseh pet lepljivih kvadratov, zloženih 
ob robu mizice, ravno progo 5 kvadratov. (Glej sliko.) S štetjem mrtvih 

\ pago.senic na teh 5 ~vadratih naj bi se izračunaJ.o število mrtvih pa;g{)se
nic na 1 m 2 • VendaJr se te mizice niso {)bnesle1 ker se je na papir prilepiLo 
odpadlo igličevje ' :in drugi odpadki ter točno. štetje poginulih pagoSeuic 
in iztrebkov pi bilo m-ogoče. Razen tega je dež zmočil in zguballepljivi pap.ir. 

Razen plaht na ,poskusnih ,ploskvaJl SQ bile izven teh na oddaljenosti 
150-200 ID p~sta:vljene tudi t1tim. kontrolne ·)?lahte površine 2,3 in 4 m. 
Kontro~ne plahte so služile za primerjavo iztrebk{)v m števila najdenih pa
g{)senic z onimi na poskUsni ploskvi, ter v zvezi s tem za kontrolo učinka 
prašenja. Plaht;8 so dnevno kontrolirali, .prešteli mrtv,e in žive J)8Jgooenice 
in podatke zabeležili v tabelo. Plahte so se po vsakokratni kontroli popol
noma .očistile. Kontrolo plaht je oviralo. neugodno deževno' vreme. 

Od uporabljenih insekticido~v je učinkoval DJ2ijuspešn'eje, hitro in zelo 
dobro preJ:>avni preparat Bohumin (na '1 ha ,uničenih .približno 3,050..000 
pagosenic) . Meritol se je izkazal kot blagi prašek, ki je delo'VlaJ samo tam, 
kamor je padel v večjih k'oIič1nah (rua 1 ha uničenih približno, 2,020.000 
pagosenic) . Upor&lblj.ane k{)ntaktna preparata sta pokazala prav slab uči- \ 

~ nek. Preparat Efussan j.e imel najslabši uspeh pri uničevamju pag.osenic '(na 
1 ha. uničenih pribl. 290.000 pagosenic) , a .yplival je pogubno na vegetacijo 
v obče, ker so seposušili .vsi mladi 'poganj·1ti in podrastek, kamor je padel 
prašek. 

m. BiolQški način 

I Pod biološkim. načjnom zatiranja T'Ia\ZUIDemo zatiranje škOOljivca po 
nj,egovib naravnih 'sovražnikih. V splošnem uničujejo ptice veliko razno
vrstnih gozdnih škodljivcev, ne žro pa pagosenic smrekove ,grizlice, * ker 

:1; Glej opombo š( 6. 
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:im.aJ le-ta, kakor je bilo že uvodoma rečeno, neprijeten duh po: stenicah. 
Pagosenice smrekove grizlice pa žro kokoši. Pridne uničevalke p.agose.n.ic 
smrek{)v~ grizlice so rjave gozdne mravlje (Focr-mi'ca rufa). Glede parazitov 
smrekove grizliCB omenja prof. Ž., K'ovačevic, da so znani naj.ezdniki) od 
katerih bi prišli pri nas v poštev vrste rodu Microcry;ptus in Pimpla inqui
sitor" a nactbrž so še drugi para.ziti, ki nam pa dosedaj še niso znani. 

Vsi navedeni naGmi ali poskusi zatiranja smrekove grizlice, tako me
hanični kakor kemični, nam ne pO'kazujejo možnosti, d3. na ta ali OJP. način 
uničimo lili vs3!j očevidno zmanjšamo tega ~kodljivca v nižirLskih smrekovih 
gozdovih, ker zaradi razširjenosti smrekom gozdov po vsem nižinskem 
področju Slovenije z nobenim od navedenih načinov ne bi dosegli popolnega 
uničenja ali VS(}j trajnega znižanja aU zmanjšanj3J smrekove grizlioe. 

:KJot uspešno sredstvo zla! uničenje oziroma omejitev smrekove griziice 
ostanejo edinole gozdnogospodarski in gozd.nogojitveni ukrepi, in to: 

1. Postopna odstranitev čistih smrekovih sestojev iz neprirodnih ni
žinsltih rastišč .do 5'00 ro D3Jdmorske višine; 

2. primešanje listaiVcev v redke ali luknjičaste čiste nižinske sestoje 
smreke; 

3. vzgoja listnatih, mešanih listnatih ali mešanih llstnatih in igliČla6t.Lh 
sestojev s primesjo smreke v manjših skupinah v nižinskih go,zdovih do 
500 ozir. 600 m nadmorske višine. 

, Zakaj je pričakovati oziroma . domnevati, da bodo nav:edeni go·zdno
gospodarski in gozdnogojitveni ukre.pi pri mtiranj:u smrekove grizlice 
učinkoviti ? 

SmrekDva grizlica napada smrekove sestoje v nižinskih ;predelih, kjer 
ni prirodno Sn::l.Teko;v;o rastišče, m:edtem ko ne napada smrekovih sestojev 
v v:išjih prirodnih legah. Smreka je v .našem podro:čju izrazitO' drevo visokih 
planot in visokogorja. Sp:lI'eka je glavna Jmurakteristična d.revesna vrsta 
tkim. smrekovega območja (Piceetum) , ki se po vertikalni legi ralZprostira 
na prisojnih legah od 1000' ali 1200 m, na osojnih legah pa od 800 ali 
1000,m nadmo.rske višine do višinske gozdne meje. V tem območju je uspe
vanje smr:eke optimailno ter je tu smreka pr,oti raznemu mrčesu) boleznimi 
in nimam tudi najholj odporna.. Dr. ing. Zlatko Vajda. navaja v razpravi: 
»študija o .prir,odni razširjenosti in rasti. smreke v sestojih Gorskega ko
tarja« (šamarski Ust 1933), dai je spodnja meja smreke na področju Reke 
v nadm. višini ' 584 m J v bosanskih planinah od 800-1100 ID, V cr.oogorskem 
gOi'ju 1200-1300 m, na Stari plamini v Srbiji 1300 m, medtem ko je v 
Alpah prirodna spodnj.a meja od 900-1200 m. V hrvatskem visokem gorju 
zastopana smreka se posaanič spušča povprečno do 477 m, medtem ko tvori 
sestoje od 672 ni nadm. višine. Na podT.očju Gorskega kotarja se nahajajo 
čisti smrekovi 'ses1Joji skoraj izključno s spodnjo mejo v nadm. višini med 
6'00 in" 800 m, ter le .pr8JV neznaten del med 400-600 m. 

Iz prednjega je razvidno,/ da so čisti sm.rekovi sestoji v nižinsldh pre
delih Slovenije po nadmorski višini na neprimernem ras~ču. 

S postopno premeno čist::iJ+ nižinsJrlh smrekovih .gozdov v čiste lis.tnate, 
m~š;l.ne listnate aU mešane listnate in igličaste gozdove s primesjo smreke 
bodo vzgojeni rastišču ustrezajoči sestoji, s čimer bodo odpadle poškodbe 
po smrekovi grizlici, ki ne napada listnatega drevja, a v listnatih s smreko 
mešanih gozdih smreke sploh ne naJpada ali pa le', PI'8lV malo. 

ili 
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Glede premene čistih ali skoraj čistih nižinskih smreko.vih gozdov, ki 
jih je v Sloveniji približno 20.000 ha" je Glavna , uprava za. gozdarstvo v 
Ljubljani že izdala n~vodila po smernicah Gozdarskega instituta Slov,e

'nije, s čimer bo teo,retično rešen tudi problem zatiranja smre:kove grizlicc, 
a naloga operativnega' gozdarstva bo~ da to praktično postopno izvrši na 
terenu. 

DIE FICHTENBLATT\VESPE UND UNSERE ERFAHRUNGEN IN IHRER 
BEKAMPFUNG 

(Z us ammenfass ung) 

Der V Drfa:sser beschTeilit. in der Einfilhrung die Biologie der Fichtenbla,H
wespe und die von ihr verursachten Beschiidigungen. Wei,ter stellt er fest. d-ass 
dieser Scha.dling in Slowenien im Jahre ~901 zum erSien Male bemetkt wurde, " 
und zwar in der Umgebung von Brežice 'im ·SavdaL in einer reinen Fid1ftenkultU1", 
160-190 ID U. d- MeeresspiegeL Die urspriing1iche , herschende B~umart die;ses 
Niederungsgebiete.s wa·r elie Sti~eiche (Quercus pedunculata), q:ie 'ab 1864 stark 
geschliigert und alLmiihlich 'mit der Fichte ersetzt wurde. Der SchadLing hat sich 
sei:ther aus den Niederungen des Savdals nach allen Se'iten hin stark verbreit(',t. 
'wonur der niedrige Standort den kunstlichcn Fichtenkultruen nicht entspricht_ 

Der Veu-fasser macht un~ bekannt mit der Bekampfungs.weise . der Fichten
blattwespe im Walde »Dobrava« bei Brcžice W Savetal. Im Jahre 1936 wurde 
'eine :Beitaubung der Fichtenbestande sowohl mittels eines FJugzeuges wie auch 
mit einer Motor-, Ri.icken- und Hand-spritze ausgefiihrl Es wird auch uber die 
Resu1t.aie der gut V!orbere.iteten UlT1d sorgfattig aus~efi.ihtrten Beobachtungen be
richtet. welhe die 'Verli1gungsak1ioJl beglei Leten. AIs BekampflIDgsmitiel wmden 
ve:r:schiedene insekticid~ Stoffe ao:gewandt. v-on den;en sich das PraI>ar~t »Bo
humia« am besten bewa..brt hat. wa.hrend sich Kontaktgif,te n.icht aJls gut eTwiesen 
haben. ' 

Der Verfasser erwa.hnt wei:ter -auch verschiedene mechanische Mittel, die 
zur Vernichtung der Fichtenblatlwespe angewandt \VeTd'en konnen. Er kommt 
sch1i1essJich zur DberzeugUl1lg, dass in der Bekampf.ung dieses Schadlings weder 
chemische noch mechanische Mit tei dauemd mi t Erfo-Ig benu:tzt werden konnen. 
Seines Er.achtens ~ind nur naturg es etzliohe' .waldbau:licbe Ma:ssdahmen erf.olg
reich. Er empfi.ehlt die a1lmahliche Entfernung der Fichte von allen Standor.ten 
unterha.lb 500 -ID Meereshohe. die Bei.mischung von Laubbiiumcn und die ,Br
ziehung von gemischten Bestiinden_ Er bedchtet uru; weiter uber die unt~re 
Gren.ze d~ natiirIlehen Fichtenverbreitung an verschiedenen Stand-norten in Slo-
",enien, Kr-oaiie,n, Montenegro. Serbien und Bosnien und ist uberzeugt. class reine 
Fichtenwiilder n-w. :in den Bereich de~ natiirhchen Standorte ,ober.halb 500 m 
Meereshohe gehoren.' 
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TA~LICE ZA KUBIRANJE DROBNEGA TEHNIČNEGA 
LESA ' 

lng: Franjo S ger fi (Ljubljana) 

Z izdajo jugoslovanskega' standarda (JS 100.2) smo dobili predpise ,za 
,izdelav6 - poleg ostalih okroglih sortimentov - tudi .zla.' droben tehnični 
les z natančno doLo'čenimi dimen,zijami. Ti drobni okrogli sortimenti QX> JS 
so: drogo:vi za hmeljnike, hmeljevke, trsno kolJe, kolje za sadno d.revj,e, 
ročaji za lop(;l..te in orodja, obroči ter palice. Praviloma sodijo v to, skupino 
vsi sortimenti, tanjši od 7 cm premera z lubjem. 

Po svojih ' dimenzijah drogovi 'Zal luneljnike ne sodijo v skupino drob
nega tehničnega lesa, ..kamOT jih uv'ršč.a JS r temveč m·ed ' drogove, ker imaj{!) 
na tanjšem 1ITaju. debelino 8-14 cm :in dolžino 6-9 m. Nasprotno. pa JS " 
iz.pušča :iz sv,ojega seznama drobnega 'tehničnega lesa fižoLovke omoIDa.! 
pr ek1·e , v koliko:r jih nima za odpadke, ki sicer po svojih .dimenzijah sodijo 
med palice in hn:J,elj:evke. Slednjič v jugoslovanskem s1:an:dardu pOgrešamo 
drogove za vodnjake. ' 

Razen l1.aItiu1čnih dim~nzij in ostalih pog-oj-ev, ki jih morajo im~ti ti sor
tim.enti, je v JS doloeeno, da: se ;vrši prodaja oziroma: dobava ter sortimentov 
po kosu. Vsekakor je res, d.a ima tak lJJalČin obračlll1avaJ:fija teh sortime'ntov 
bodisi pri po:seku in izdelavi kakor tudi pri prodaji velikol prednost v svoji 
enostaiVnosti, kar je menda tudi edini · vzrok, da se je ta način v praksi 
tako uv'eljavil in ga je tudi JS usvojil. Popolnoma razumljivo P3J je tudi 
dejstvo, da n.am tako število . kosov v teJlll primeru kakor tudi' prostorni 
:mJ?tri v drugem primeru ne dajejo pravilne predočbe o dbločeni množim 
lesa.' . 

Če torej hočemo im-eti pravilno predstavo lO določeni množini poseka~ 
nega lesa na kaki po;vršini, iaJ.i pa če želimo vedeti pravilno proizvodno spo
sobnost gozdnega zemljišča oziroma sestoja, ' bomo vedno,~risiljeni vS'O tisto 
mnoomo lesa, ki je izražena v kosih ,ali prostotnih metrih, spremihjati v 
polne ali kuhne metre, ker je le na tej osno:vt mJ.O~Or vršiti , vsa ppmerjanja, 
voditi statistik-&- in delati obračune g"O'zdnih donosov. 

V ta namen uporabljamo -razne tablice. Pri .pr,egledo:va.nj.u tablic raznih' 
domačih in ' tujih avtorjev nisem mogel nikjer najti takih tablic, ,ki bi po 
svoji enostavnosti in ,praktičnos,ti 'v popolnosti zadovoljev3.l1e vse potrebe 
prakse za naštete 'drobne , tehnične sortimente, ti!zvzemši hmeljevke. 

Od vseh spredaj naštetih sortimntov .obstojajo dobre taJbliceod Cotte 
(šumarsko-tehnični priručni:k, str. 140), uporabne le za hmeljev ke dolžine 
4--15 ro in spod,njega premera (merjenega 10 cm nad mestom poseka) 
t-14 qn. Na,da!lje obstOjajo po ,PresslerJu razširjene C~ttine tablice tudi 
za, fižolovke (pr-ekle).' To je tabeLa 8, 10 in 11 PreSslerjevih tablic v slo
venski priredbi iz leta 1947. Presslerjevo tahlico št: 10 je prevzel tudi ing. 
A. šivic v 'svojo knjigo »Poljudno navodilo za' merjenje lesa« na strani 38. 
Poleg Cottinih in Presslerjevih tablic ,obstojajo še Schubergove tablice za 
jelko, smreko in bor, za dolžine 3-20 minpremere, merjene 1 m od de
belejšega kraja, 2.5-14_c~ s y2 cm debelinsko sto.pnjo'.* 

'" Glej Grundner-Schw-appD.cli »Ma-ssentafe).n« str. 120, 121. i. iz.<.Iujn" 
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Glede natančnosti ni potrebno posebej poudariti, da. SO Schubergove 
tablice natančnejše od Cottinih oziroma Presslerjevih. Cottine in Pres$ler
jeve tablice veljajo namreč za tri drevesne vrste skupaj, tO' je za jelkot 
smreko in bor, mootem ko Schubergove tablice upoštevajo vsako drevesno 
vrsto posebej, br je seveda pravilnejše. Zato so Schuberg;o'Ve tablice pra
vilnejše, natančnejše. Morda bi se Schubergovim tablicam lahko ugovarjalo 
le to, da bi,lahlro šle z d1menzijami še nekoliko . niže, to Je pod 2.5 cm pre- I 

mera in 'pod 3 ro do1žin.e, tako nizko, da bi zajele premere od 1 cm na!Vzgor 
in od 1 ID: višme dalje. . -" 

Tako izpopolnjene Schubergorve tablice bi bil.e zato popo,lnejše in bi 
pridobile. še več na sv,oji vrednosti . 

. Naslednja tabli ca ! ki obstoja, je tablica za trsno kolje .od Presslerja. 
Vendar paJ t~ tablice v obliki, kakor so v spredaj navedeni knjigi pI'iobčene 
pod tablico št. 6, niso upor3!bne glede na sedaj veljavne nove ,predpise po 
JS. Izdelane so namreč le· za dolžino 2,30 ro in za zgornje pr.emere 2, 3, 4 
in 5 cm. . , 

Za ostale :sortimente pa mi ni znano, vsaj ne iz do danes dosegljive 
lit~raturet da bi obstojale kiatke praktične in dovolj natančne . tablice .. V ko
likor PBJ obstodajo take tabUce, so silno površne in pommjk1jive', kakor 
n~ pr. v.bivšem »šum.arskem .ka.lendarju« ali pa v Wappes »Wald und Hoiz« 
1.' del, str. 430 in 431. Tukaj so tablice sestavljene' po debelinskih in dol~ 
žinskih :M;ZI'eclih,. a .telesnma je izražena le v celih m 3

t redkeje na ·eno in 
I še redkeje na dve decimalki. 

Nekatere teh 1:.aJblic dajejo takšen vtis, kakor bi bili drobni tehnični 
okrogli 'sortim,enti manj vredni, prvič ker jim je cena nižjaJ .oq drugih so,r
timento~, drugič pat da se .zaradi tega mora tudi telesnina izkazati z Jlllanjšo 
natančnostjo oziroma bolje -rečeno manj nataJnčno k8JmOT, za druge SOT

timente. 
Od vseh naštetih tablic so glede oo) predpisane dimenzije po JS edino 

uporabne Schuhergove kubne tablice in veljajo hkrati za najnatančnejše 
. tablice. 'liJ,;.di Cottine oziroma Presslerjeve t3!blice so za · fižolovke in hme
ljevke uporabne, toda natančnost je že nekoliko. manjša;, medtem ko se vse 
ostale tablice ne mm'ejo priporočati. 

Za 'Ostale okrogle br.ezvrhe sortimente (razen fwlovk in hnleljevk) so 
uporabne in prim,erne tudi »Mnogokratne kubno-temeljnične ta:.blice«, ven
dar so. te za širŠo. UpOT'3!b.o v praksi manj primernet ker je mmnreč določanje 
telesnine združeno. s preračunavanji in je .. zato dana v·ečja možnost za na
pačne rezultate. 

Da bi se izognili tem napaJDatm. in da bi izpolnili vrzel, ki vladaJ sedaj 
v pr.a.ksi zaradi pom:a.njka,1l1ja primernih praktičnih tablic za razne drobne 
okrogle 'tehnične sortimente, sem skušal s sestavo 6 t3!blic to poniaJnjkljivost 
odpraviti. Te tablice S'O: t8lblice za trsno .kolje, tablice za kolje za sadno 
drevje, obroče, držaje za lopate, držaje za orodje ter palice. . 

Glede na m.rilične predpisane dlmenzije t'eh sortimentev sem sestavil. 
te tablice ločeno za posa,mezne ·S'O:r:timente ·zaradi boljše ;preglednosti in 
večjega poudarka na posarn.ezne sortimente. Seveda bi lahko sestavil samo 
dve ali tri tablice namesto šest, ker bi pridobile nekoliko. na preglednosti 
in deloIruli tudi na praktičnosti, vendar sem se rajši zaenkrat iz zgoraj na
vedenih razlogov odločil za sestavo ločenih .:tablic po sottimentih. 
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Z81radi neznatnih velikosti teh sorti:mentov'so vse telesrune izračunane 
za 100 koso'V z natančnostjo dveh decimalk; to je namreč z isto natanč
nostjo, s katero računamo telesnin{; osta.fun okroglim sortimentom. Pre
meri so vzeti v predpisanih mejah z debelinsko stopnjo ~ cm. Dolžine so 
vzete prav tako v predpisanih mejah oziroma za predpisane dolžinet ali 
pa z decimetrsko doJ.žiruiko stopnjo. 

Da bi bili rezultati v vseh tabtidah približno enako Dlrutančni, kakor so 
rezultati za kubiranje ostaleg81 okroglega lesa,. sem v~el debelinske stopnje,; 
po ~ cm, To sicer ni predpisano po standardu, vendar soclirQ., da je tak 
način merjenjlal premerov za tanke okrogle s'Ortimente upraviČen, posebno 
še, ker se rezulta;ti nan~jo D.aJ 100 kosov skupaj. * 

T r.s n o k olj e (okroglo, brez vrha). Kapniki veljajo za najboljše 
trsno kolje; pr:edvsem pa je uporabna v ta namen smreka, ker trajal dalje 
od jelke, ki ~vadno . zl;1.Čne trohneti. z vrha. 

I~I 
4.0 I 4.5 5.0 I 5.5 I 6 .. 0 - I 6,5 I 7,0 

pre1ll,er 
dolž_ cm 

; 

m3 za 100 koso v m ~ 

I ! 
, 

1,25 0,16 

I 

0,20 0,25 0,30 0,.35 0.41 9.48 
1,50 0,19 0.24 0,29 0.36 0,42 0,50 0,58 

1,80 0,23 
! 

0,29 0.35 0,43 0.51 0,60 0.69 

2.20 0,28 0,35 

• 

0,43 0.52 0,62 0,73 0,85 

I 0,59 
I 

2,50 0;31 0,40 0,49 
I 

0,71 0,83 0,96 

* Opr~vičljivost take,ga postopka je utemeljena na o.sno,vi rezultatov pri
merjave v-rednos:ti 1 m3 ·okro~le~a lesa in 1 m 3 n. pr. trs:ne'.ga ko-lja. Če vzamemo 
srednjo velikost trs.nega k-o.Jja 95 5,5 cm. 1 = 2.20 m, ima 100 kosov tega kolja 
0,52268 m 3. V 1 ma are torej 191 koso,v. PO' ceniku GDLI iz 1. 1950 stane 1 trsni 
koI z~omjih dimenzij 6,39 din. Torej velja 1 mB: 191 X 6.39 == 1220.~9 din.. 

Od ,ok.Io~lih sortiane.ntov imajo višjo ceno le vsi hlodi za furnir, .hlodi za 
luščenje trdnih listavcev, hl,od,i za ž·aganje hr·alSta kvalitete A in kvaliteta B 0 nad 
70 cm te.r hlodi jesena, javora a.n ,oreha, črnega gabra' in borovi :in hrastovi piloti 
dolžine nad 5 m in hrastov ~radbeni les. Vsi ostali sortimenti., a ti so .mnogo
številni, imajo rožja ceno. Celo resonančna hlodovina smreke in Jelke je cenejša. 

Smre:kov·o trsno kolje-kapniki so zelo trpežni in po <podatkih Medveda Ja
koba iz Pišec. ki jih ima v uporabi že 38 let, bodo trajali še .najmanj 10 let. 
Če p.redvidimo. da ostalo okro~lo kolje vzdrži okoli 8 let pO;v1prečno (ka:r je že 
zelo veliko), a smrekovi in jelovi k~niki pOVtprečno 40 let, t. j. pe*rai dalje. 
p·otem bi lor.!ično sledilo, da je 1 m 3 take~a kotja tudi petkrat več vreden. kar 
bi znašajo .ak. 6100 clin. V . tem primeru i:majo le trije sorlimenti razreda F 
večJo VIrednost. Vkljub temu, da so proizvodni 'stroški drobnim ' tehničnim sorti
men.tom večji kAko'r ostalim debelejšim sortimentom. je iz tega primera lepo 
razvidno. da imajo tudi drobni ,tehntčni sodimenti 'Pomembno vrednost. 

Ogromno količino takih kapnikov pustimo' letno propasti v n.aših go-zdovih. 
a za trsno kolje uporabljamo· og.ro.rone količine razne~a žamanja in cepanega lesa 
'in jelke, to je predvsem prvovrstne~a' celul,ozneka lesa. Za oskrbo celu16zruh 
tovarn n,a moramo zaradi te~a sekati 1llil~O in mno~o tisoč mR lesa več, kot 
bi bilo ·sicer .potrebno. Ali ni to o~ro'mna ~ospodrurska škoda? Dobro bi bilo. da 
nam lesna industrija pokaž~ to. v števi·lkah! ' 
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Najprimernejša debelina za trsno kolje v sredini je 4-.:6 cm. dolžina \ 
pa 1,25---2,50 m. Kar je debelejše in daljše, je neipmktično. Od ,ostalih Q,re
vesnih vrst prihajajo v poštev: domači kostanj, robimja in hrast. 

Debelina kalja se meri \V sredini v 'obeljenem swnju. Debelina na 
tanjšem kraju mora biti najmamj 3 cm. Dovoljena. razlika po , dolžini je 5 om. 

K ,o 1 jez asa d n.o ,cl rev j e je 'okroglo, obeljeno, sredinskega pre
mera 5-10 cm, dolžine 1,50-2,50 m, na debelejšero kraju koničasto. Upo
ra:bljajo se ist~ drevesne vrste k~or za trsno kolje. 

~I 5 I 5.5 I 6 I 6.5 I· 7 I 7,5 I 8 I 8,~ I 9 I 9,5 I 10 
cm I !Olž. m3 15a 100 kosQv 

1,50 0.29 0,36 0,42 0.50 0,58 0.66 0.75 0.85 0.95 1.06 i,18 

1.60 0.31 .0.38 . 0,45 0.53 0,62 0,71 0,80 0,91 1,02 1,13 1,26 

1.70 0,33 .. 0,40· ·0.48 0,56 065 0,,75 0.85 0,96 1,08 1.20 1,34 

1.80 O,Sp 0:43 0,51. 0.60 0.69· 0,80 0.90 1.02 1,15 1.28 1,41 

l t 90 0.37 0,45 0,54 063 . 0.73 0,84 ' 0.96 1.08 '1,21 :l:35 1,49 

2,00 0,39, 0,48 0,57 0,66 0,77 0,88 1,01 1,13 1,27 '1,42 1,57 

2.19 0,41 050 0.59 0,70 0.81 0.93 1,06 1,19 1.34 1,49 1,65 

2,20 0,43 0,52 0.62 0,73 0.85 0.97 1,11 1,25 1,40 1,56 1,73 

2.30 0,45 0,55 0,65. 0,76 0.89 1.02 1,16 131 1,46 1,63 1,81 

2,40 0,47 0.57 0,68 0.80 0.92 1,06 1,21 1,36 1,53 1.70 1,88 

2,50 0.49 0,59 0,71 0,8? 0.96 1,10 1,26 1.42 1,59 1.77 1,96 

Dro g O v i- Z a v,o d nja k e SO smr.ekovi, beljeni, premera od 4 cm 
navzgor in ,dolžine ·od 2 ro naprej. . '. 

Prem. I 
1 4,51 

I 

5,5 1 l' 6~ 1 I 7,51 8' l' 8.51 1
9

•
5
, · 1 ~ 4: 5 I 6 7 9 10 

-dol. In. I 

2 0,25 . 0 .32 0,39 0,48 1 0,57' 0,66 L 0,77 0:881 :1.01 1 ,13 I 1,27 1 1:1=2 1.57 

2,5 0,31. 0,40 0,49 0.59 -0,71 0.831 0.96 1,10 1,26 1.42 ! 1,59; 1.77 1,96 

3 0,38 0,48 0,59- 0,71 0:85 1,00 1,15 1,33 ' -1,51 1,70 191 2,13 2,36 

3,5 0,44 0.56 0.69 0.83 0.99 1,1611,35! 1.55 1.76,1 1.99 2,23 2,48 2,75 

4: 0~50' 0,64. 0,79 0,95 1,13 1,3.3 1.5411,77 2.011 2,27 2,54: 2,84 3.14 . 

4.5 0,57 0,72 '0.88 1,07 1,27 1,49 1,73 1,~9 2,26 2,55 2,86 3,19 3,53 

5 0,63 . ,0,80 0.98 1,19 1.41 1,66' 1,92 2,21 2.51 2,84 3.18 3,54 3,93· 

5,5 0,69 0,87 1.08 1,31 1,56 1.83 2,12 2,43 276 3,12 .350 3,90 4p2 

6 0,75 0,95 1.18 1,43 1,70 1,99 2.31 2.65 3,02 3,40) 3.82 4,25 4,71 

6,5 0,82 1,03 1.28 1,54 1,84 2,16 ' 2,50 2.87 3,27 3,69 r 4,14 4:,61 5,11 
7 0,88 ' 1,11 1.37 1,66 1.98 2,32 2,69 3.09 3,52 3,97 4.45 4,96 5.50 
7,5 0,94 1,19 1,47 1,78 2,12 2,49 2,89 3,31 3,77 .4,26 /4,77 5.32li;J 
8 '1,01 i 1,27; 1,57 1,90 2.26 2,65 S,08 3.53 . 4,02 4.54 5.09 5,67 6,28 
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Drž aji zalo p 3Jt e so iZ drobnega okroglega lesa debeline 4-6 cm 
in dolžine 1,30-1,50 m. 

,EJ o čaj i z a o TO. d ~ edebeline 3-8 cm, dolžine od 0,,25 m navzgor. 

I~\ 3 I 3,5 I 4 1 4,5 
1 

5 I 5,5 I 6 1,6.5 ! 7 I 
1 __ 8 

'dolt m 
! 7,5 

0,20 0,0'1 0,02 0,03 0,03 \0,04 0,05 0,06 0 ,07 , 0',08 0,09 0,10 

0,30 0,02 0,03 0',04 0,05 0,06 0,07 0,08- 0,10 0.12 0,13 0,15 

0',40 0,03 0,04, 0.05 0,0.6 0,08 0,10 0,11 0.13 0,15" 0'.18 0,20 

0,50 ' 0,04 0,05 0,06 0'.08 0.10' 0.12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 
" 

0,60 0,04 0,0'6 0.08 0,10 ' 0',12 Q,14, 0.17 "0,20 ,0,23 0,27 '0,30 

0,70 0',0'5. 0.07 ' 0,09 0.11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,27 0.31 0',35 

O.~O 0,06 0,08 0,10 0',13 0,16 0,19 0,23 ' 0,,27 0,31 0,35 0,40 

0,90 0,06 , 0,09 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

1,00 0,07 0,10 O,1-B 0,16 0,20 0.24 '0,28 0,33 0,38 0,44 " 0.;50 

1,10· 0,07 ' 0,11 0,14 0,17 0,22 0,26 0,31 0,37 0,42 0,49 0.55 

1,20 0,08 0',12 0,15 0,19 Q,24 0.29 0,34 0,40 0,4.6 0,53 0,60 

1,30 0,09 0,13 016 0,21 0,26, 031 0,37 0,43 0,50 0,57 0,65 

1,40 .' 0.10 0,13, 0,18 0,22' 0,27 0,33 0,40 0,46 0,54 0,62 0,70 

1.50 0,11 0,14 0,19 0.24 0,29 
M 

0,36 0,42. 0,50 0,58 0,66 ' 0,75 . 
" 

o b roč i so dr<>ben okrogel sortiment sred.inskega pr~era 3-5 cm, 
dolžine -Qd 2 m navzg.oT. Upo.Tl3Jbljajo se v ta :na.men leskaj vezo.vec,' gaber, 
jesen in domači kostap.j z lubjem. . 

I~'I ~ .1 2',5·1 I 3,51 ,4 1 4,5\ I 5,5 ! I I· 1 7,51 I do, cm 3 5 6 . 6,51 ,7 8 
m' . 

3 0.141 0,18 . 0,21 0.25 0,28 0.32 0,35 9,39 [ 0,42 0,46 0,49 0,53 0,57 . 

3,5 . 0,19 0,24 0,29 ' 0,34 0,38 0,43 '0,48 .0,53 0,58 0,63· ' 0.67 0,72 0,77 

4 0,25 0,31 0,38 044 0,50 0,57 0.63 0.69 '0.75 0,82 0.88 0,94 1,01 

4,5 0,32 0,40 0,48 .0,56 tO,64 b,72 0',80 0 ,87 0,95 1.03 1,11 1.19 1,27 

5 0,39 ' I 0,49
1 

0.59 0,69 0,79 0,88 0,98 1,0'8 1,18 1,28 1.37 1,471 1,5~ 

P a.l ice so' droben okrogel· les, premera 2~ cm, merjen z lubjem v 
odda.ljenosti ·30 cm od debelejšega kraja, dolžine 1,10-1,30 m. To so 'po. 
ga:njki iz panjev domačega kostanja, hrasta" jesena, dreual češnje, višnje 
fi leske. 

~ 

Premer 100 k o s o v ima m 3 ' 

-.' cm 
2 

1 
3 

I 
4 

d-oli. 1,10-1;30 0;02 I ,0,04 I 9.08 ' 
,. 
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H mel jev ke. JS ne ustreza popolnoma mlZIUeram, ki vladajo 
v Savinjski dolini. Tam so namreč potrebe za sledeče veltkosti hme
lJevk: smreka, merjena 1 m od debelejšega kraja, premera 5,5-9 cm. in od 
5,5 ID 'dOOžine dalje. Dopustnd je tudi 100/ 0 hmeljevk med' 5 in 5,5 m dolžine~ 
.Jelov-e .hmeljevk.e morajo biti' iste debeline ,kakor smre:kove, a dolžina 
mora biti od 6 m navzgorr-o Dopustno je 100/0 jelovih hmeljevk d()lžine 

. 5,5 do 6.m. 
NfcIlj.večja dopustna dolžina hmeljevke je 9 m. 

Hmeljevke a) Smrekove (Schuberg) 

Višina I_ ,Premer me,rjen 1 TIl iznad debelejšega kraja 

v 5 

m r 
-,------,---..,..:.-

5,5 6: 11.5 I 7 I ~_8_1~_-,-i _9~_9_,5_ 

6 

7 

8 

9 

10 

0,67 0,81 

0,78 ,0,93 

0,92 1.09 

1,08 1,27 

1.24 1.44 

100 k o s o v i II'\ ti m3 

1,10 1,27 

1.27 1,45 

1,46. 1,66 

1,65 1,86 

1,66 

1,88 

2,11 

b) Jelka 

l 
1.89 I 
2,14 I 2,43 

2.4.0 I 2.72 

I 
2,17513,08 3.43 

3.06 . 3,42 ) 3,79 

) 

(po Schubergu) 

Premer merjen 1 m nad debelejšim krajem 

"6 0,69 '1_ \),85 .j 
7 0.81 0,97 1.14 1,32 

8 0,95 b 1,12 1,30 1,50 1,72 1.95 

9 1,10 11.29 1.49 1,70 1,94 2,?0 2.50 2,83 3,16 3.51 

10 1,26 ,1 1.47 1.69 1.92 2,19 2.47 280 3,15 3,50 3.87 
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ŠKODA PO SNEŽNEM PLAZU NA SNEŽNIKU 
. Viljem K.i n cl 1 er (Šempeter na Krasu) 

Kro·nika snežniških gozdov ne beleži, da bi se bil po po:bočjih Snež
nika sprožil s.nežni plaz in povzročil niže ležečim buko·vim sestojero škodo. 
Snežne plazove na tem podr.očju ugotavljamo- šele letošnjo- zimo . 

. ~rav gotovo že dolgo let ni pokrivala Snežnik tako debela pl!ast snega 
kakor letošnjo zimo. Obilne padavine letošnje zime sb nagomillle na vrhu 
Snežnika ogromne mase snega, ki so se nekako zadnje dni. febi'uarja ali 
prve dni marca sprožile z Vrha; in v obliki plaza zdrknile pO' ozkem žlebu 
v niže ležeč bukov sestoj. Ta snežni plaz je v svoji divjI sili odnesel s. 

Škoda po plazu v bukovem sestolju - o-ddelek 35 v revjrju Mašun 

seboj vse, br .mu je stado na poti. Kakšna snežna masa s.e je 
utrgala z vrha Snežnika, nam je do}ta.z goljava · ru31 površini 4 ha, ki je 
nastala po tero plazu, čeravn.o raJZdalja od vrha (plaz ISe je utrgal z 
Malega Snežnika, 1688 m) do bukovega sestoja (nadmorska višina 1400 ro), 
ni velika .. 

Bukov sestoj, Jr? ga je zadela ta nezgoda, vsebuje drevje prsne debe
line od 25 cm do 40 cm. 

Naj n:ikog3Jl' ne iznenad.i, da pripisujem toJ.ikš.n~ važnost sneŽllem-u plazu 
na podr.očju Snežniškega masiva, čeravno je v primerjavi z neštetimi pla
zovi, ki se vsako leto panavlj;ajo v naših Alpah, nezn·atna. Za razmere in 
konfiguracijo terena na Snežniku je velike ,važnosti 'škoda po plazu na 
površini 4 ha in uničenje 1000 m 3 bukovega gozda. 

Da podam nazornejšo sli:ko SneŽn.ika tudi tistim,J ki tega teren:;t ne 
poznajo, hočem iI1Sa kratko orisati vegetacijske pasove na njegovem ob
močju. Po p~bočjih Snežnika (nadmorska višina Velikega Snežnika je 
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1796 m) in nižjih vrhov vse tja do nadmorske V1sme 1300 ro se raztezajo 
mešam sestoji jelke, smrek'e in bukve. čim 'više ~e vzpenjam.o, tem bo'tj 
prevladujejo čisti bukovi sestoji in le v globokih dolinah, ki so izrazita 
nm~ča, prevladuje emreks:, ker le ta lahko kljubuje surovim klimat
skim razmeram. Skoraj tik :pod sam vrh sega bukovina, skupaj z rtlŠ·ev
jem. Sam Vl'h je bre'z drevja in grmičevja in moli s~ojo plešo tja v sinje nebo. 

Kakšnega ogromnega ~čitnega pom·ena so tudi 'm' področje &težni
škega masiva! obrambni g0zdovi, nam najbolje dokazuje pr:iiner letošnje 
zime. ~a ni bilo ~ pravilno ravnano z zaščitnim bukovim sestojem in da je 
bil ta podvržen močnemu izkoriščanju, se katastrofa:: po, :plazu ne bi ome
jila 'Samo na površino 4 ha in na, uničenje 1000 mS bukovega lesa, temveč 
bi v svoji 'divji sili pokončala in uničila tudi niže ležeče lepe mešane sestoje. 
Vzdrževanje oziroma ostv8Jnt-ev gozdov do njihove naravne meje je pogoj 
za obrambo proti snežnim plazovom. Sicer niso izključeni ,pltazovi tudi v 
red:k:iJ1, enodobnih sesto.ji:h, ki ležijo na strmih in gladkih .poooejih, vendar 

I je to že Izjema. čiin bolj raznodobni so sestoji, tem večjo varovalno moč 
imajo proti plazovom. Zato je potrebno, da v pr~delih, ki 50/ izpostavljeni 
nevarnosti"snežnih plazov, gojimo prebiTaJne go.zdov.e. Ker obstoaajo sestoji, 
ki se nanavno .pomlajujejo, je stremeti za tem, da se pomlajeVl8illje .vrši 
samo i1aravp.o. O kakšnih s'ečnjah na gpl0 in podobno tu ne more biti 
govora. Ako pa že p.ogozdujemo kakšne take goličave aJi vedko zaraslo 
površino, tedaj moramo, skrbno v~o;v:att ' vso floro, ki jo najdemo na takih 
površinah. Na pogozdenih površinah naj se dr:evo vzgaja tako, da postane 
krepko. in odporn{),. S :primernim skupinskim har.avnim .pomlajevanj~p1 

je treba enodo}:}ni sestoj pretvoriti v ra.znodobnege:. Kakor se moramo ogi
bati enodobnim sestojem, tako moMmo tudi str.emeti Z3I tem, da v takih 
predelih zavlada mešan gozd, ki je proti plazov.om mnogo odporn.ej'ši. 

V strmih prede lili planinskega Krasa je obramba pred snežnimi ;pla
zOVI en na.zlog več za prebiraini . način gospodarjenja: z' gozdovi :in zal do
sledno uveljavljanje gospodarjenja po strogih grozdnogojitvenih vidikih. 

Strokovni izpili žz gozdaJ'Sk.e stroke za Ilaziv -:. nžžji gozdar~ki inženir((. se bodo 
pričeli dne 3. decembra 1951. pri Glavni 'upravi za .gozdarstvo LRS v rJ.:.jubljal1i. 

Strokovni izpiti iz gozdarske stroke. za.liaziv »nižji gozdarski (ehnike: se bodo 
pričeli dne 10. decembra 1951. istotam. 

Prijav-e je treba poslatž izpitni komisiji za gozdarsko stroko pri. Glavni upravi . 
za gozdarstvo LRS najkasneje do 20. novembra 1951. Prijava mora bit! na pred
pisanem obrazcu, overjena· od nadrejene, ustanove ih ji morata biti priložena opis 
strokovnega dela s .kritičnimi pripombami (ali p.a· samostojna strokovna razprava) 
in overjen prepis dekreta o prevedbi v sedanji nazi v. 

Glav.na uprava! za gozdarstvo LRS 
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SeLe nedavno. je stopila v vrste gozdar
,skih strokovnjalcJov prva Slovenka z ruplo
mo g()Zdarskega ·inženirja. To je b~la tova
rišica ing. Tosk.a Ravnik, ki je ob začetku 

. letošnjega leta po končanih študij-ah na
stopila s>lu~bo ,pri Gozdni upLravi v Bohinjski 
Bistrici. S posebnim v:eseljem smo takrat vSI 
pozdravili prihod tovarišice Toske med nas, 
koO ,se je .odločila, da kot hčerka slovenskega 
go-zdaTja ing. Fra:n;a..-. Ravnika. -svoje delo 
posveti napred.ku slovenskega gozdarstva. 

LjubeJZen do Slo,venije je tovarišico To
sko že kot ot-roka in pozneje kot študentko 
vedno zO:ova zvahljaLa, da je iz :Sosne in 
po;zneje jz Hrvaške, kjer je živela in študi
rala, obiskoV'aJa sv,ojo ožjo domovino. njen~ 
gozdove in .planine. ki jih je tak,o zdo vzlju
bila. Ko je bila postav.ljena Za pomočnika. 
šefa Gwillle uprave v Bohinj.ski Bistrici, se 
ji je )mnčno izpolnila goreča želj,a. da bi 
živela i.nv svoji str:ok:i delala čim bliže _ 
svoJih ponosnih g,c,lrskih vrhačev. To-da brezobzirni slučaj je neizprosno terja.l 
od tovarišice T.oske najvišjo ~eno kot plačilo za izpolnjeno željo in za nekaj 
srečnih 'mesecev,' ki jih je, poglohljena v strokovno delo, p'r~ivela v družbi s 
s s,vojimi ljubljenci: slovel'\skimi gozdovi in planinami . 

. , Na vrtoglavri. 5trmini je t,ovarišici~ Toski spo~nil korak še' prav v začetku 
njenega vzpona k spoznavanju narave in njenih' zapletenih zilkorutqs.f.i, ki so jo 
tako mi kale.. Mlada, še neizkušena dekJišk.a roka naše dra,ge Toske je omahnila 
mr·tva. ko Je P'9SegIa v pI.aninsko steno, da bi si iz zakladnice naših naravnih 
lepot. ki jih je tako zelo ce'nila, vzela dTagulj in si na pTSi pripela. planiko. 

Pri izvrševanju svojega poklica se je letos 23. avglfSta na strminah Rati
to,vca smrtno pone~rečiIa ing. Toska Ravm.ik. Z njeno smrtjo smo, izgubili ~ki
dega gozdarskega sltrok<>vnjaka. ki je veliklo C?be.taL Njena '.ljubezen do .izbra
nega p<>klica, oprta na temeljito stroko'VIlo izobrazbo. in njene posebne osebne 
&posob.n-osti so vsak·omur. kdor je poinal splošno priljubljeno tova:rišico Tosko. 
vzbujale upll".ameno- pričakovanje, da ho prav gotov<o veliko doprinesla k našiin 
naporom za .napredek gozdarstva.' 

Štu,dije je končala preteklo leto kot ena med prvimi iz' V1"St sva jih sOšolcev, 
. Ni p'a, se odlikova,la le kot dobra študentka. ampak je bUa vedno med prvimi 
tudi pTi- delu mladinske. organizacije na fakulteti. Kot članica .in večkratna 
funkcion-aTka ljudske mladine je s svojo inici8JtivoO 'in osebno delavnostjo poleg 
uspešnega študija. dosledno vzgledno opTftvljala s.vo}o nalogo mIadega borca za· 
sO'ciaLizem, za katero se je pogumno odločila že takrat, ko je stopila v vrs.te 
NaTodno osvobodilne voj-ske. Pri vseh večjih mladinskih akcijah je sodelovala: 
pri gra.dnji proge Šamac,-Sarajevo, pri gradnji, študentskega naselja in drugod, 
kjer je kot zav:edna mladinka po~agala graditi našemu ljudstvu lepšO' bodočnost. 
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'Če T0ske ni -bilo poleg. so jo vsi p,ogrešali lJ) spr·aševali za svojo priljubljeno
tovarišico, ki si je s svojim privlačnim značajem po-vso,d med ljudstvom in po
sebno še med zavednimi jmladinci na~la velik.o p·rijateljev. Bila je svetel lik 
zav-cdne mladinke. 

Za svoje zasluge v borbi je 1?ila odlikovana z redom za zasl.uge Za narod 
ki ga je s ponosom in tudi vedno zasluženo nos~la. 

Ko smo našo drago Tosko položili k zadnjemu počHku na Bledu, kjer jo 
'bodo stražili pO,nosni vrhovi naših planin - njeni ljubljenci - takrat smo se 

zadnjič prepričali, kako zelo je bila priljubljena ne le med gozdarji, ampak 
iudi med ljudstvom, ki se je v velikem številu poslo,vilo od naše mlade go
zdarke, tovarišice Toske. 

Veter, ki pip.lja z RllJtitovca, mehko boža cvetje na Toskini g'omili, kot 
bi se ho-tel opr,ostiti pred njo jn pred nami za bridk-O krivico. ki jo je Ratitovec 
z njeno smrtjo nap-ra,vil rijej in nam, ki smo jo poznali in cenDi. '-n -f. 

SOPOBNA VPRAŠA~N~A 

KAKO NA SVETU GOSPODARIJO Z LESOM 

Oddelek 'za gozda:rstvo iri les-no in dustnjo pri FAO (posebni· ustan,ovi Orga- -
Thizac'ije združenih nar,odov za prehrano in kmetijstvo) dobiva, informacije in 
statis'Učno gradivo iz preko 100 držav in tertio-rijev. Za 56% skupne količine 
svetovne proizvodnje lesa so znane podr.obne Mcianalne statistike. za. ostalih 
44% se -proizvodnja 'in potrošnja še vedno .ocenjujeta po bolj alii manj posre
čenih p.ovp-rečjih glede na posek. potro·šnJo, promet, izven itd. Seveda pa tudi 
statistike posameznih držav še niso popolne, ker. zlaSti mala gozdn,a gospodarstva ' 
nikomur ne javljajo, največkrat pa tudi sama. ne merijo posekanega ali porab
ljen,ega lesa~ Ve pa s~ vsako leto več, tudi to je za svetovno lesno goopodar
stvo napredek. 

Po ·teži presega v svetovnem merilu p.roizvo·dnjo lesa samo 'Premog, yse 
druge osnovne surovine količinsko zaostajajo Za lesom. 

V letih 1946/47 je znašala svetovna proizvodnja 
premoga 1222 rruilij. ·ton 
lesa 840 It 

žita 

surovega olja 
jekla 
rekstHnih -surovi n 

474 

383 ti 

121 
9 

(pšenica, rž, ječmen, oves, koruza, 
riž) 

" (bombaž, volna, juta, konopIja, 
lan. svila) 

Izkušnje z mednarodnimi statistikami lesa kažej.o v zadnjih letih, da se 
morajo narodne statistike izboljšati; vskladiti se morajo mnoge definicije glede 
vr~ lesa, sort'imentov in enot mere. da bi -se olajšalo preračunavanje na skupni 
imenov·alec in da bi se omogočile primerjave. Podatki. ki se tu navajaj-o. 'so 
bih objavljeni v Yearbook of Forest Products Statistics -'-- 1950 in se n~naš-ajo 
na realizacij-o v letu 1949. 
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A) Izkoriščanje -gozda,:. potrošnja lesa in mednarodn~ :trgovina 

1. Svetovn·a proizvodnja lesa 

V 1. 1949 je dosegla oko 14{)O milij. m 3 (g·o,zdn:ih); nasledn~a tablica nam 
pove količine po posameznih gospodarskih območjih. delež na svetovni pro
izvodnji ter podatke o pristopnih produktivnih g.ozdo·vih, v katerih se sploh 
gospodari, t. j . v ka.terih se vdi bOlj ali manj redna eksploatacij a.-

Območje' Proizvodnja % svetovn~ Pristopni produktivni gozdovi 
v milij. mS . proizvodnje milij. ha % 

Evropa 265 19 114 8 
SZ 269 19 310 22 
Sev. Amerika 361 26 -298 21 
J už. Amerika 132 9 343 24 
Afrika 51 4( 160 11 
Azija 300 22 164 12 
Oceanija 19 24 2 

1397 100 1413 100 

. ~Glede na iglavce in 'lis·tavce sta oba -deleža v skupni količini p!['~bli:žno enaka, . 
oh-oj nih črp.ajo približno po 700 milij. mS, Velika razlik.a pa je med njimi po 
n-amenu uporabe; medtem ~o gre 81% količine iglavcev v iindustcijsko prede
lav.o, se od listavcev porabi 740/0 za kurivo o.zir. za industrijske in g'radbene 
namene le 26 %. 

Od skupne koli6ne 1397 -milij . m3 ·se j·e porruQil.o za kurivo 57%, za ž.ag~rsko 
p'roizvodnjo 23%, z.a proizv.odnjo celuloze 8%, za razne dru-ge namene pa 12%. 
Za 56% skupne k-oličine, glede katere so znane po.dvobne in zanesljivejše s't~tistike, 
pa izgleda prednjc razmerje po up-orabi precej drugače, in sicer : 43% za kurivo, 
37% za' žagarsko in furnirsko proizvodnjo, 13 % za cel';11ozo lin 7% za različne 
druge namene. 

~. S kup nap o tro ~ nja 1 esa 

Če' se izv.zamejo p-okr.ajine z jzredno visoko· potrošnjo ,lesa (ostra klima ali 
pomanjkaalj6 vsakega drugega gradbeneg~ materiala). se troši na sv~tu les, v 
mejah od 0.2 do 2.0 mS (gozdnih) ali povprečno- 0.9 mS na -preb'iv-alca. V FLRJ 
se -troši povprečno 15 mS, Pomanjkanje lesa je sedaj najbolj občutno na bliž
njem in daljnj.em vzhodu: nekatere pokrajme nimaj-o niti po 0.1 m3 na osebo 
letno. Zato se živI)enjski standrurd teh pokrajin ne bo m-ogel dvigniti, dokler se . 
ne dohij-o ' potrebni viri za les (uvo.z iz drugih območij in ·obnova lastnih gozdov). 

3, Med n aro dna trg o· vin a 

Podatki o mednaroilni trgovini so zanesljivejši -kak-or o pr:oizvodnji in po~ 
rabi. Glavna izvozna območja so sev. Evropa. in ·sev, Amerika. za. tema srednja 
Evropa in juž. Amerika. V 1. 1949. je Švedska 'izvozila, v najrazličnejših pro
.izv,odih ekvivalent 46% -cele sv·oje proizvodnje, Finska 37%. Norveška 31 %; 
izvoz iz ZDA je pomemben v mednaroQni trgovini. vend.ar pa znaša le 2% 
njiho,ve, pr.oizvodnje. . 

Glavne uvozp.e zemlje so ZDA in zah. Evropa. ZDA, največji uvoznik, so 
uvozile ekvivalent ~2 milij . mS, Anglija,' drugi največji uvoznik je uvozila. ekvi-
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valent 21 miHj. mS, obe skupaj sta ,odkupili 60% vsega 'izvoza lesa. Vsa območja 
na svetu ~maJo v 'mednarodni trgovini z lesom pasivno bilanco, t. j. vsa več les~ 
uVa:2ajo kak-o,r 'izvažajo, izvzemši sev. Ameriko, ki je aktivna sprebitkom 6,2 
milij. mS, s katerim se krijejo prima.njkljaji drugih. 

Vrednost vsega izvoza v 1. 1949. je znašala 2500 mi,lij. dol. N azad-oval je \7 

odnosu na 'Pil'ejŠnja leta lzvoz hlodovine, trdega ,žaganega lesa in c"eluloznega lesa. 
Povp,rečna- cena, ki.se je v 'l. 1949. v~izvoz.U: dosegla, je znašala po mS za ža

g,ani les iglavcev 33 doL za rtr,di žagan~ les 62, do1., za vezani les 173 dol.. za 
tono celuloze 110 in zatono lesovinskih plošč 131 dol. 

I 
B) Ža.gani les - proizvod~ja, potrošnja in mednarod~a trgovina 

'. 1. Pro i z v -o cl n j -a 

Svetovna proizvodnja žaganega lesa je znašala v 1. 1949. 197 milij. m3 ; v 
odn,osu na pred~odn,o leto se ' je povečala za 2Yz%. Iz .i.glavcev ,se je izdelalo 
78%, ' iz listavcev pa 22% ko1ičLne žaga.n~ga lesa. V odn~u na predvojna stanje 
(irideks za 1. 1937. = 100) so v -proizvodnji žaganega les!l' po posameznih ob~ 
močJih nastaJe naslednje &p,remembe: 

Evropa 88. sev. Amerika 126, juž. Amerika IlO, Azija 88, O"c~ja 169. Ko-
ličinsko nazadujeta Ev.ropa in Azij~, ostala območja napredujejo. '; 

'2. P o rt r 0& n jo a 

Potr,ošnja žaganega lesa na prebivalca se, kako,r potrošnja v.sega lesa. 
mOČUD razlikuje po -posameznih državah. Ne ve se, kohko žaganegi! lesa se porahi 
v n-epredelanem jn koliko v predeb~.ne.m stanju. Za pod m er' navajamo neka.tere 
drž.ave, za katere 'S9 , po'datki precej natančni: ' 

V Kanadi s.e porabi na ,osebo in leto 0.76 mS ,žaganega.les~, v Novi Zelandiji 
0.59, v ZDA 0.55. na Svedskem 0,40, na Finskem 0.33. v Angb:}.iJ 0.14, v Franciji 
0.12 in na',J.apenskem 0.11 ma . 

3. Med n aro dna trg ,o vin a 

V mednarodni trgo.vini pomeni žagani les 25% vrednosti vseh gozdnih 'in les· 
nih proizvodov. V izvoz se oddaja 14% Y~e proizvodnje Žaganega, -lesa iglavcev in 
6% .žag,anega lesa l~tavcev. , 

I 
Med uvozniki žaganega lesa sta glavni Evropa in sev. Amerika, ki odkupita 

'61 % ,vse. količi.ne žaganega lesa, oddane v izvoz. Uvoz žaganega les~ 'iz SZ se je 
v 1. 1949. povečal na 650.000 ma s štev:iJ.ke 450.000 iz 1. 1948. 

Skupna količina izvoženega žaganega lesa je znašala 18.1 milij. mS'. Približno 
90% žaganega lesa iglavce-v je izvira-lo, 'iz Kanade, ZDA, Fi~ske, šv&iske, Av
strije, Jugoslavije in Brazilije. V izv;(}zu .trdega žagan __ eg@. lesal je ;po količini na 
prvem mestu Jug,oslavij?-. po.tem Kanada, F,rancija, ZDA. Birma, čile, Avstralija 
itd. Izvoz žag!lneg~ lesa se ' je plasiral v naslednja gospodars.ka ,območja: 

v Evropo. (bTez Anglije) 
v Anglijo , 
v ZDA 
v jui. Ameriko 
'v Afriko. 

30~ 
27% 
22%: ' 
7%: 
6%, 



, 

v Oceani}o 
v SZ .. 
v Azijo. 

\ 
4% 
2%~ 

2%: 

Kak.o velike sporemebe so nastale' po v'ojni v zUnanji trgovini z ža<1auim 
resom. vidimo iz primerj.ave uvoženih količjn v 1. 1949. 'z onimi. ki so se ti~oziie 
v L 1937. - - -

Dr~ava Uvoz ža~ . lesa UyOZ 1. 1937 - vse v. 100Q,mil : 
1. 1949 

5.793 Anglija 
Ni~ozemska 
Nemčija 

Belgija 
Francija 
ZDA 
Japonska 

1.581 
332 
494 
465 

3.728 
19 

12.270 
2.840 
2.340 
1.160 
1.060 
1.630 
1.240 

Zan. Evropa LiJn·a vsa leta po VOJDl ohčuten prim~njkljaj v žaganem lesu 
posebno letos je ia primanjkljaj velik; zmanjšala se je namreč njena trgovina z 
vzh. Evropo, ker njene prejšnje dobavite1jice oddaj-aj,o znatne koHeine žaganega 
lesa Rusiji. ' 

C) Vezani les 

Vsa. p'roizv,odnjaje znašala ·v 1. 1949. 3.4 m'ilij. m 3 -izdelanega lesa ter je za 
9% večJa kakor v pre'jšnje~ letu. IndU'strija, vezanega Jesa se je v zadnjiJh 10 letih 
močno razširila. Pet držav. in sicer ZDA:, Kanada, Finska, -N'emčija in Jap-Ouska' 
proizvajajo 81'% vse količine. fzv·ozu n.amenjene količine vezaneg.a lesa so od
kupile Anglija 43%, Ev'ro.pa (brez Angllje) 25%, Kanada in ZDA 3% j·Už. Anie
rika 5%. Azija 11 %, Afrika 6%, Oceanija 30/0 in drugi teritoriji 40/0. 

D) Železniški pragovi 

O pr,o~vodnji pTago'V in -o medna:l"od'ni trgovini ni dobrih po-da.tk.ov. ker se 
pragi ne obraVnavajo ločeno od ' ostalih 'sortimentoy. Proizvodnja se je v 1. 19.49. 
povečala v . F(l"anciji in Nemčip. nazadovala pa. je v Italiji; Kanadi in Japonski. 

Anglija. je uvozila 319 .000 mS (v letrih 1936-38 povprečno po 540.000 ma letno), 
Belgij;a 84.000, N~ozemska 53.000. Glavni izvozniki pragov v 1. 1949~. SOl bila. ZDA 
(216.000 ma). Kanada (128.000), Fr~cija (96.000) ip. Jugoslavija' (71.000). 

E) J smski les 

Po_.poročilih o uvozu jamskega lesa so v :medn3.1lodni promet ,oddane količ.ine 
znašale '4.2 milj. mS. qLavna uvoznica je zah . Evropa, glavne izvQ,znice pa Finska. 
Kanada.. švedska. Por.tugalska, Ju-g'oslavija. Francija ln Norveška. 

F) Furnir 
Vrednost 'izvoza je z,našal,a 18.2 mil'ij. d.oL Največja izvoznica je Francija. 

za njo' pa po knli6inah Kanada. Jugoslavija. ZDA in ItaJlija.,V uvozu je na prvem 
mestu Anglij.a. potem ZDA. Niz.ozemska. in Belgija. 

G) Doge in sodi ' 
Količine lesa niso znane, vrednost izvoza je znašala 11.7 milij. dol. Najv:eč 

s'o izvozile ZDA. Iran, Finska. 1t3.!lija, Kanada, Bro·ziIija, Svedska~ Gla:~ne 11.\:·OZ- • 
ni,ce ·pa so Anglija,' Kanada. Irska in ZDA. 
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JI) Celuloza 

Svetovna proizYo-dnja v 1. 1949. se ceni na 28.4 milji ton. Glooe na vrsto p'ro
izvoda in način .pridohiYanja je na prvem mestu mehanično pri.dobljena kaša 
(lesovin.a) - 34% vse količime, na drugem sulfatna celuloQiza (ki je v najnovejšem 
času presegla sulfiino) - 30%, lloiem sulhtna - 29%. ID ostale vrste - 70/0. 

Od let·a 1937. do 1949. se je medsebojno razmerje med glavnimi procil1centi 
celuloze zelo spremenllo. Štirje glavni evropski producenti (Svedska. Finska, Nor~ 
~eška in Nemčija) so 1. 1937. pripravili 37% vse svetovne proizvodnje. v 1. 1949. 
pa le še 22010; nasprotno j~ sev. Ame·rika proizvedla). 1937. ~ 44% svetovne pr9:
iZVoo·dnje, v 1. 1949. pa. že 64%. 

P.regled o udeležbi posamezn.ih držav na svet-o~i proizvodnji celuloze daje 
naslednJa tablica : 

O/o svetovne proizvodnje ceilulo,ze 
Država 

ZDA 
Kanada z Novo Fundl. 
Švedska 
Fw.ska 
Norveška 
Nemčija (bicona) 
ostale države 

v 1. 1949. Y L 1937. 
39 . 24 
25 20 
10 14 
6 9 
3 4 
3 10 

14 19 

Vrednost izvoza je ZlIlašala 1. 1949. - 538 mi!l.ij. dol. ·ali 22% vrednosti 'izvoza 
vsega lesa. Največji uvo-znik celuloze so ZDA z 1.6 milij. ton' in Anglija z 
1.34 milij. ton.. ~ -

V letih 1947-49 je znašala potrošnja. celuloze v kg na prebivalca: 

v ZDA ln Kanadi 112 kg 
v Skandinavskih državah 72 
v Avstraliji ill Novi Zel·andiji 43 
v Angliji, Belgiji, Danski. Švici 30 " 
v Franciji, Nizozemski, Irski, Avs.friji 19 
v Japonski, Filipinih, Ceylonu . 5 
v sev. Afriki 1.8 

V okviru programa za tehnično p'omoč za ostalim zemljam si mnogo obetajo 
od ekonomskega razvoja na področju lesnega gospodarstva. Ob izrabi skoraj 
vseh vrs.t lesa, tudi tropskih trdih lesov. naj se zlasti :poveča p'l'oizYodnja celuloze 
kot izhodiščne surovine za mnoge celulozne proizvode. Sklenjeruih je že mnogo 
posojil za gradnj.o celulozpih tovarn v vseh delih svf?ta. 

1) časopisni papir . 
Svei:o;vna proizvodnja se je v 1. 1949. povečala v ,odnosu na tpre)snje leto 

za 7"% in je dosegla količino 7.8 milij. ton .. Izvoz je 'Znašal 52 rruiJij. <ton. Časopisni 
papir je pretežno izvozni artikel, saj gre 67% vse sve.tovne prQizvodnje v izvo!Z, 
kar ni primer .pri nobenem .drugem proi,zvodu 'iz lesa. Vsi glavni pT·oizvajalci 

_ so v 1. 1949. povečali izvozne kvote. sorazmerno najbolj pa se je povečal izvoz 
Kanade in) ZDA. Izv·o-z časopisnega papi'I:ja pomeni 22% vrednosti vse' zunanje 
trgovine 8 'proizvodi iz lesa -v državah, ki dajejo podatke -medn·arodnjm usta
novam . 
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J) Lesovinske plošče 

Proizvodnja vseh vrst le~ovinskih plošč je znašala v 1. 1949. 1.5 milj. ton. 
Iz~oz je dosegel skupno količino 210.000 ton ozir: 14% proizVodnje. Največje 
izvoznice so Sveelska (98.000 ton), Kanada (32.000), ZDA (21.000). Finska (31.000 
ton). Med uvoznicami sta na pr~em mestu Kanada (43.000 ton) in ZDA (37.000 

ton). Ing. L. Žu ro e r 

IZBIRA. IN IZOBRAZBA GOZDARSKEGA TEHNIčNEGA KADRA 

Sprejemanje mladine. posebno mestne. v gozdarsko srednjo šolo ·samo· na 
podlagi šolskih izpričeval. brez posebne p-reizkuŠl1je, ki naj bi pokazala. ali imajo 
kandida:ti za svoj hodoči poklic po.trebn·o razumevanje. je zelo kočljiva zadeva. 
Tudi n.ajb-9oljši učenci v šoli ~o končanem šolanju pogosto ugotovijoo, da jim, je 
gozd tuj. življenje v njem dolgočasno in brez privlaooosti. Ugotoviti mo·rajo, da· 
so zgrešili poklic. Bodisi da v poklicu ostanej.o. bodisi da ga zapuste. vselej je 
zanje, za stroko in ~ skupnost velika· škoda. 

Enako spoznamje je prišlo tudi med vrste agronomov, kjer se pojavljajo 
zahteve, naj kandidati pred vpisom· v katero koli vrsto kmetrjskih ŠoOl, od naj
nižje do najvišje, opot~vlj.o 1-2-letno ročno prakso. da svoj-o stroko spoznajo. 
Le t.ako se bodo v sv-oJo in skupno korist izločili oni. ki bi jim sicer pozneje 
smrdel gnoj skozi vse življenje. 

(jsterreichische Vierteljahresschrift fiir Forstwesen. št. 111951. prinaša članek 
dr. ing. V. Gutschicka iz Karlsrfrhe v Nemčiji pod naslo·vom »f\.uslese und Aus
bjldung des Revirforstemachwuchses in Deutschland«. Vsebina članka jel iale: 

Sprejem kandida.tov za izobl'azbo za .revirne gozda.rje se vrši -na. Badens:kem 
in WUrtterriberškem na ta način. da g,olzdne uprave priporočijo 16-18-letne mla
deniče s 6 razredi višje osno:vne ali srednje šole za polaganje sprejemnega izpi.ta. 
Pri kandidatih iz vasi v gozdnatih predelih .pa se lahko predlagajo tudi nadar
jeni kandidati samo z osno·vno šolo. Od kandidaf.ov se zahteva :in tudi izpraša 
dar ,op·az,ovanja, razsojanja, orientacije. .roazumevanja, spomina. spretnosti in 
praktičnega prijema. l2Ip;it se v-rši v gozdu in pred posebno konUsjjo. sestavljeno 

. iz učiteljev na gozdarski šoli in strokovnjakov iz p.raks.e. Kandidate i()cenjujejo 
po točkah 4-0. pri tem ima splošna in poklicna ,sp06obnost kandidata. štirikratno 
vrednost, da~ za opažanje in o'fientacijo, sp OS ob nosIt in praktičnost dvojno, inte
ligentnost, materinski jezik in računstvo pa eno.jno .... vredno-st Materinski jezik 
in računstvo moraJo dobm odgovo~iti, sicer brezpogojn-o izpadej.o. Sinov.om 
gozdarjev, gozdnih d~lavc~v in kmečkim sinov-om se štejejo posebne dod8Jtne 
tOčke. Tako je povsem izključeno: da bi bil kdo sprejet samo zarad~ dobrega 
šolskeg~ izpričevala. Sprejeti kandidati pridejo v uk k izbranim gozdaTjem na 
terenu. KOIDodni in nemarni vajenci izpadejo že v teku prvih 6 mesecev prrakse, 
ki se vrši obvezno 3 leta pod .strokovnim nilodzottSivom .pri g02dni upravi. V teh 
3 letih morajo vaje)lc'i p'rebiti vsaj 200 dn~ v vočnem delu kot navadni gozdni 
delavci, pol leta pa pr·i umstvenem delu. Po 3 letih polagajo izpit iz sv·ojega. 
učenja. Pri izpitu slabi odpadej·o, srednje dohri morajo podaljšati učno{) dobo 
še za eno leto, ali pa gredo v logarsko slt.I:Žho. najboljši pa gredo Za 2 le{'i kot 
pomožno osebje h gozdni upravi: Tako prebijejo vsega skupaj 5 lei učenja. 
V tem . času so pisali svoj dnevnik prakse in so hili stalno pod · nadz·orstvom ter 
ocenjevati. Dobro znani stopajo v šestmesečni tečaj za pOIDo.žne revime go-
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zda·rje. P·ri izpitu po končanem tečaju se 'vidi, da so ti ljudje Šili s\-.ozi ogenj 
prei~kušnje in med njimi ni več odpadnik'Ov. Nato opravlj.ajo dveletno prakso 
koi p.om-ožnl revirni gozdarjli, naJk~r sledi šestmesečni tečaj za revarne gozdade . 

. Po končanem Qsemletnem šolanju, v teoriji ' in praksi., priliajaJo 24-26-1 etni 
ml,adi ljudje kot vsestransko in dobr,0 i1iobra.ženo str-oko,,'"Ilo osebje. preizkušeni, 
zanesljivi, sposobni in doorrasli vsaki življenjski stTokovni nalogi Kdor ni bil 
prida; je že davno odpadeL Pokazalo se je, da so nadarjeni učenci s 'samo 
osnovno šolo, doma 'iz gozdn.futih ;predelov, pogosto v vsem nadkriljeva1i svoje' 
tovariše' s 6 razredi gimnazije. Učitelji v p ,ra&si' in na tečajih so izbra.n.i str.o
kov.nj.ak.i iz prakse. Ta preizkušeni način izbire in izobrazbe ()st:.ane ,tudi nada:lje 
v' veljavi. . , 

Poseben način . šolanja nižjeg.a in srednjega gozdarskega kadra, kjer naj bi 
se tečaji izmenjavali s praktičnim delom, je že leta 1946. pred-tag,al tudi p.ro,f. 
~g. St. Sotošek. Takrat ~i uspel s svojim predlogom, ker se j'e gozdarsko ~oI8tv"o 
organiziralo po enotnem s·rednješoiskem -sisrt:emu. kE , je skor.o popolnoma isto
veten z gimnazijs1cim. Treba pa je vedeti. da gimnazija ne daje g'o,tovega člo
v~k;a, n,aJmanj, pa ~e strokovnjaka. kakor ga more dati sr,ecinja šola. Srednja stro
kovna šo~a. ki daje 's,amo teoretsko podlag·o, nezadostno povezano in urt:rrjeno 
s pra~o, ni ,po.rO'k za vir dohrih stroko~njakv.Pri tem je zeLo nevarno. da se 
večina teoretskega zna.nj~. ki ni hUD s prakso zadosti utrjeno, kmalu izgubi, 
brž ko -a,1;>solve.nti zapuste šolo. P'rog'ram srednje str,oko,vne ' ~ole ne sme biti i:s ti , 
kako()[' je program fakultete. čeprav bi bil malo zmanj'šan. Srednja šola. mora daii 
gotovega in popo~,oma 'izučenega strokovnJaka z utrjenim znanjem. Ni pripo
ročljivo kOpi,rati nikakršnih šrublon, toda koristnO' je. če pO\Zl1am:o, kako se šolajo 
gozdarski kadri v drugih drž-avah. VI. B e l .t ram. 

PREDPISI 

PRAVILNIK O OPRAVLJANJU ·LOGARSKE SLUZBE V LRS 

Ur.adni list LRS š~. 25 z dne 24. ju:lij.a 1?51. 

Na ;podl.a"gi 9. ' točke 43. člena zakona ' 0 gozdo'Vih (Ura,dni rist LRS, št. 20-
103t50) v :zvezi z drugim ods,~avkom 82. člena in z 19. :to&ko 44. člena ustave LRS 
izdaja svet vlade LRS za kmetijstvo in g,ozdarstv-o za upo,rabo uredbe vllade FLRJ 
o o~aniZiaciji ,pomo·žne gozdnoteru;ične s.J~be (Ura:dni list FLRJ . . št. 64-537/49) 

pravillI1i 'k 

() op,ravJjan.ju logarske službe -v Ljudski republikii SLoveniji 

1. člen 

Logarsko stužbo opravlja logarsko osebje (logaa-ji in v.i9ji loga:rji). ki j.e po
možen terenski .organ -držav.nih gozdarskih organov za gozdno tehnična dela 1n 
za nadzorstvo v gozdovih. 

2. člen 

Log-arska služba se opravlja :po logarskih okoliših. ki obsegajo državne in 
nedržavne goz~ove'. 
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Logarski okoliš ,obsega ' praviloma naJveč 1500 hektarjev gozdne po.vl'SlIle. 
Za ustanovitev večjjh logM."Skih okolišev je p-ortrebno dovoljenje Gl!).Vil1c uprave 
Zla. gozdarstvo LRS. 

3. člen 
I 

Gozdove r.a..z:deli na logarske ·okoliše Glavna. up·rava. za gozdarstvo LRS na 
predlog g:ozdarskih ·organov okrajnih ljl1dskih odhoi<!V jn na predlog gozdnih 
gospoda·rst ev. 

4. člen 

V zvez-i z upravljanjem lIl!al.og, ki so določene v .4. členu uredbe o organiza
ciji pDIDo,žne gozdnOftehnične služ,be. mora loga~ko osebje 'zlasti: 

1. natančno ipozD-ati sestoje svojeg.a logarskega okoliša kakor tudi vse te
renske in izv,ozne razmere (vrhove, grebene. doline. potoke. P()t~ itd.); 

2. s>piemljati vsa gozdJaa-Jcsa dela in z.lasti izkoriša.anje gozdov v svojem 
fogrurskem okQlišu; 

. 3. poznati morebitne pašne in druge ptl'avi~e tretjih osel:> v gozdovih svo
jega ·o-koliša .in skrbeti za to. da se- take pravice ne ,razširj.aJo na škodo državnih 
gOiZdov in da se [le izvršujejo 1\laJ nepravilen način; če takih nepravilnosti logar 
ne more sam -odvrniti, mora to naznaniti na:drejenemu ,gozciJarrskemu organu; 

4. po naročilu n~drejen-ega. gozdars:kega organa pomagMi v sv.ojem logar
skem okolišq pri g.ozdarskih delih. zlasti :pri odkazovanj.u lesa, s ečnj-ah , merJenju, 
žigosanju • . spravi1u, pri gOjitvi 'in -oooovi gozdo;v, pri gt1alrutvi gozdarskih poslopij 
jn gozdno}}rOlIlle,tnih sredstev in naprav ter pri 'izkoriščanju pOSltTan~h gozdnih 
proizvodov; 

5. na.dznrovati izkoriščanje gpzdov in spra;viJo les-a; 
6. s:taln·o pregledovati vse g();Zid'ove in m-e-je svojegtaJ okoliša;\ 
7. strogo čuv·a.ti meje 1n mej:niJke v gozdovih svojega okoliŠIat in strogo paziti, 

da se meje p[1oiip-ravno ne spre·minjajo· in -mejlDiki ne prestavlj.ajo. in da se mej
niki ·ne p-~kodujejo; ,vsako t·ako puotip.ravno dej.anje -mor.aj-o ta·koj n-azna:niti 
svojemu nadrejenemu g'o!loa.rskemu. organu; 

8. čuvati v svojem okoUšu trigonometrijska :im. druga znamenja, ki so na
menj·ena za ddavp.e meritve; 

9. skxbeti (Za t,o, da. se samo-voUno ne 5pTem·injajo meje predelov, ki so 1z;10-
čeni za ·posebne .namen-e (za pogozdovanje. ra~av,anje. -varovaLni gozdovi iftd.) 
ter meje in zua;tnea1ja not·r.anje gospodarske razdelitve gozdnih pow.šin ('oddelkov 
ih pododde1kov) logarskeg·a okoliša; 

10. naznaniti nadrejenemu gozda.rskemu orgalllu vse gozdne škod er ki jih 
ugotoVijo i·n sicer ne glede na -to, aJi je . nastala škoda po naJ:djučjlu ali pa so jo 
napravili ljudje ali živali, n'a~an.iti tu.di' vse p'rekTŠitve g.oidnopTa,vnih predp-isov 
glede goj-hve,' va.rstva in i1Jkoriščanja goro'ov v svojem logarskem okolišu; v 
lfla.tZnamilu mor,a na.vesti logar. kdo je na.p-ravi1 §kodo oziroma prekršil 'P're.dp~·s, 
kdaj, kje in na kakšen način je .to storil; 

_ 11. voditi logarsk-.o kn'i}go; . 
12. opravljati druge nal,oge s področja. goji<1:ve, va.rstva. čuvanja ln izkori

ščanja gozdov. ki mu jih naloži nadrejeni gozdarski organ. 

5. člen 

Logarsko osebje -nastavlJajo gozdna. g~odruiSfva '2laI svoje logarske okoliše. -
za druge loga:rske okoliše pa izvršilni odhori okrajnih ljudskih ·odborov. 
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6. člen 

Ko nastopi logar službo, g.a mora nadrejeni gozdarski org1al!l uvesti v njegovo 
sluŽJbo na ta način, da 'mu natančno razkaže njegov logruski okoliš, da ga sezn1301i 
z. razmerami v tem 'okolišu ter z njegovimi pravicami Ln dolžnostmi. Pri uvedbi 
v 'služho logarja mona> bitI. če je mogoče, navzoč tudi p:rejšnji logar tistega 
okoliša. Ob uvedbi v loga:rsko služ.bo prejme logar 1ogarsko knjigo. 

7. člen 

Log,arska knjiga ima štiri dele: 

p'rvi del obsega dnevnik, v' katerega mora logar vpisov-ati vsak dan spr,oti 
'uradno delo, ki ga je opraVil, ·zlasti kat~ci del okoliša je obhodil ,in kaj je v 
zvezi s svoj.o služho, pri tem ugotovil; 

\ . 

drugi del 'obsega va,Ž,nejše odredbe in navo,dHa· za jzvrševanje službe v tistem 
logarskem okolišu; to vp·iše nadrejeni go.z.darski organ; 

tretji del je namenjen za vpisovanje pod.atkov, ki 8'0 potrebni Zla, sestavo 
naznanil nadrejenemu g,ozd.arokemu o-rganu gled'e ugotovljenih nepravilnosti in 
prekršitev gozdnopravnih predpjsov (3., 7. ilO. točka 4. člena tega pr.avilnika); 
te podatke mo-ra ~isovati log.ar sproti, nadrejeni gozdarski organ p~ p,Qltrdi v 
tem delu knjige, da je naznanilo prejel; 

četrti del knjige je namenjen za vpisovanje inventarja, ki ga dobi log,ar 
v uradno op-orabo; ta del knJige izpolnjuj.e nadrejeni goz:darsb o'rgan. 

Na uvodnih straneh l,oga:r;ke knjige mo-ra biti O'p·isan log,arski okoliš z na
vedbo katastrskih po·datkov 0 go.zdnih zemljiščih, ki ~,p-a.dajo v logarski okoliš 
in z navedho go.z-drohpovrŠoin. Op~s logarskega okoIiša vpiše v knjigo ru!,drejen'i 
gozdarski ~ga:n. 

Logarska knjiga je javna listina. 
Logar mara imeti logarsko knjigo vedno pri sebi. kadar je vlogatrskem 

okolišu in kadar gre uradno k nadrejenemu g·ozdarskemu organu, 
Loga.r.s-ka knjiga mora biti vezana, p,a<gi'niru.3.1a in potrjena od nadTejenega 

gozdarskeg.a o'Igana. 
Obrazec logarske knjige predpiše direktor Glavne uprave za gozdarstvo LRS.-

8. člen 

. Ta ' pra,v'ilnjk velja od' dneva objave v Uradnem listu LRS. 
Št. 361/211-[51. ' 

LjubIj.ana, dne 23. julija .1951. 

Za ministra-predsednika Sveta vlaq.e LRS za kmetijstvo in· gozdarstvo 
podpredsednik v1ade' in predsednik Gosp'odarskega sveta vlade LRS; 

Sergej !Graigher 1. r 

UREDBA O USTANOVITVI SKLADOV ZA OBNOVO GOZDOV 

Uradni list LRS št. 28. z · dne 21. avgusta 1,95l. 

Na po.dlagi 1. člena zakona o pooblastilu vladi LRS za ·izdajanje uredb na. 
področju narodnega gospodarstVa! in na podlagi 25. člena zakona o gozdf>vih 
izdaja vlaoa LRS po predlogu pre~sednika Gospodarskegl8J .sveta vlade LRS 
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uredbo 
o ustanovjtV'i sklad.ov za obnovo gozdov 

1. člen 

Pri Glayni upravi za gozdarstvo LRS, pri okrajnih ljudskjh .odborih in 

lju-dskih odborih mest, ki so 'izločena jz okraja, pri splošnih kmetijskih zadru
gah in kmetijskih delovnih zadrugall,' pri državnih . g·o-zdnih gospodarstvih in pd 
državnih uradih, zav,odih in podjetjih, ki upravljajo dr'Žavne gozdove, se usta
novijo skladi za obnovo gozdov. 

2. člen 

V sklad za -obnovo gozdov morajo vplačeV1a.ti l-rustniki, posestniki jn upm
vitelj.i vseh gozdov ne glede na sektor lastništva 80% doLočene gozdne takse 
(cene lesa. na panju) od vse-g(a; pro-dunga les·a in stranskih gozdnih proizvodov; 
Gozdne takse predpiš~ minister za finance LRS. . 
. Lastniki, posestniki in upravitelji zasebn'ih g·o.zdov vp.Jačujej.o navedeni elel , 

gozdne takse v sklad za obno<vo gozdov pri kmetijski .zadrugi, v kate.re okolišu 
je bil les posekan. 

Kmetijske zla,dru·ge. državna goz~na gospo.darstva ter državni uradi, zav:odi 
in podjetja, ki upravljajo go.zdove, vplačujejo navedeni del go·zdne takse vsak 
v svoj sklad za obnovo gozdov. 

3. člen 

Skladi za obnovo gozdov pri kmetijskih zadrugah, pri državnih gozdnih 
gospodarstvih in pri državnih uradih, Zla.vodih in podjetjih, ki upravljajo drž.av
ne gozdove, a:dvajajo del gozdne takse v sklad za obri-ovo gozdo.v pri okrajnem 
(mestnem) ljudskem o:dbO'iU, v kruterega območju so, in v 'sklad za obno-vo 
go-:7)dov p.ri Glavni upr<avi za gozdarstvo LRS. 

Višino tegla, prispevka predpiše predsednik GospodaTskega sveta vlade LRS 
po predlogu Sveta za kmetijstvo in gozdarstvo y skladu s planom obnove, nege, 
varstva in ureditve go.zdov, s plan·om· pOlgo:zdovanja krasa in s plam.om urejanja 
hudournikov. Višina tega p,rispevka. se določi tako, da. ost,ane vS!alk.emu posa
meznemu skJadu najmanj toliko sredstev, .kolikor jih potrebuje kmetijska z,a

drug.a, gozdno gospodarstvo, državni urad, zavod ozi,r,oma podjetje za kritje 
stroškov obno·ve, nege, vaTStva in ureditve gozdov, doJ·očenih po planu. ki ga 
potrdi gozdarski organ pristojnega okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

4. člen 

Kmetijske za.dru.ge, državna gozdna gospodarstva ter dtŽ1lwni uradi, zavodi 
in podJetja razpolagajo vsak s svojjm skladom za ohnovo gOlidDV, in sicer samo 
za ·obnoyo, nego, varstvo in ureditev g.ozdov.. ki jih upravlj-aj,o ,splošne kmetijske 
zadruge, pa tudi za obnovo, nego, varstvo in uredirtev tistih zasebnih gozdov. 
ki niso v upravi ozir. v ua>o:rab~ kmetijske zadruge, državn.ega gozdnega gospo
darstva ali drž,a:vnega urada, zavoda ali podjetja. 

5. člen 

S skladom za obnovo gozdov pri "okrajnem (mestnem) ljudskem odboru. raz
polaga go.zdarskj org~h okraj,nega (mestnega) ljudskega: odhooa. in sicer samo za 
stroške obnove, nege, v.arstva in ureditve gozd·ov. Sredstva iz tega sklada se 
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dodeljujejo tistim- skladom 7JaJ obnovo gozdov v okraju. ki sami nimajo zadosti 
sredstev za kritJe teh potreb. koli:kor so do,ločene po pl,mu. ki ga potrdi gozdar
ski organ pri.stoj.neg~ ok-rajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

6. člen ' 

GI,avna uprava za gozdlalrstvo uporablja sredstva svojega .sklada za obnovo 
gozdov za Pogoz'90vanje krasa in ~oličav. za UI'e'janje hud'oornikov in za pod_
p'ir.anje skladov za obno'V·o gozdov tistih okraj'l1!ih '(mestnih) ljudskih odborov, 
ki sami nimajo zadosti sredstev za ilZVedho po planu določenih stroškov za 
obnovo, nego. VaJrstvo in ureditev gozdo,v. 

7: - člen 
~ 

KolikJor ne gre za dejanje. ki je kaznivo po ka.zenskem zakoniku. se' kaz-
nuje z denarno kaznijo do 5000 dinarjev ali z zaporom do, 30 dni: 

1. kdor ne od-da predpisanega dela go,zdne takse v ustrezni sklad; 
2. kdor porahi sredstva sklada za druge namene. kot je p·redp-isano po tej 

uredbi. . 

Za 'prekršek po tem členu odgovarja. pri pravnih osebah njihov predstJaiVlli.k 
oziroma odgO-VOmi uslužhenec. Za denarno kazen, na katero je , obsojen p-r~d
sta:v:ruik oiiroma o€ig,o-v,o-l'ni uslužbenec prr.avne osebe\, odgovarja nerazdeJnoo 
tudi p'NlNna oseba. . " '. , . 

8. člen 

Državna gozdna gospodarstv,a in ddavni uradi. zavodi in pO'djetja, 'ki 
upravljajo držaV1I1e gozdove, začnej-o ustv.arjati sklad za obnovo gozdov s 
1. jallluarjem 1952. 

9. člen 

N atanČIlejše predpise za izv.ajanje te uredbe izda po potJrebi predsednik 
Sve.ta vla.de LRS za kmetijstvo in g.cnda·rstvo. 

10. člen 
. ' I 

Ta uredba velj-a od dneva ,objave v Uradnem -listu LRS. 

Stevo II-lOIl/l-Sl 

Ljubljana" dne 20. ,avgusta 1951. 

Presednik g.ospodarskega sveta 
, vla;de LRS: 

Sergej 'Kr~igher I. r. 

Predsednik vlade LRS: 
Miha Marinko 1. r. 



ol , .. . 

PRIPRA VA ZEMLJIŠČA ZA . NARAVNO NASEMENI~ 
TEV IN POGOZDOVANJE S SETVIJO. /' 

Viljem K in d l·e r' (Šempeter na Krasu) 

~e prej so ne,ka.teri · gozd.arsk:i. strokovnjaki sku.šali pogozdovati s 
podsetvami redkih gozdnih .sesrojev. Ker pa to delo ni bilo opravljen() 
temeljilto, ni· rodilo pričakovanih uspehov, temveč se je celo ukoreninilo 
pr.epriča.nje, dal so pocisetve, pogozdovanja s· setvijo itd, samo zapravljanje 

Grabljice, s katerimi zelo uspešno pripravljamo tla za podsetev ali za naravno 
nasemenii:ev. 

časa in semena. šele zadnje čase smo začeli ponovno razmišljati .0 po
gozdovanju in obnavljanju goro.ov s s.eJj:vijo . 

Na pobudo ,in po navodilih Gozdarrskega instituta Slovenij~ smo začeli.' 
preizkušati ~n :oP~V81ti uspehe pri raznli.h n3Jčinih pqprave, .zemlj.išč.a za 
naravno nasemeni:tev in .Jiodsetev jelkillega semena na raznih zemljiščih 
in v različnih okoliščinah. Na ta način bomo po končanih p:oizlrusih najbr~ 
lahko pojasnili poj.av" ki g~ že dalj časa opazujemo, da se namreč jelka 
ponekod zelo slabo ali pa sploh ne pomlajuje, oziro·~ da mlad jelkov 
na.raščaj· ·propada. 
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Izvršili smo j.eseni 1950 na 'Območju gozdmh upra.v Il. Bistrica, Vrll 
Kor-ena in MašUn poskuse večjega obseKa, ki .maže 50'. dosedaj dobre uspehe. 

V ta n.amen so bile pripravljene žele<zue grabljice širine 2,0 cm. Grab
ljice jmajo 4 .zobe p:o 7 cm dolge, ki so štirioglati in os.tri. Na nasprotni 
straini imajo grabljice majhno motiko v·elik·osti 13 X 8 C:qL M'Otika je ostra. 
To orodje služi za pripravO' terena, za naravno nase'llf'enit-ev, za po.dsetcv 
in za setevt :in sicer 'tako, da z grab1j.icami odsu:all1imo' mrtev po·kr:ov v 
gozdu (listje; kisel humus 1M.). Ko' pndemo do' zeril.lJe, JO živo ranima, 
r.azraJhljamo in tako '.omogočimo, da zrak in sončni žarki napraV1ijo tia 
ugodn!a za kalitev semena. Kj,er je teren po·krit s trav:o a1i drugim gozdnim ' 
plevelom im kjer z grabljicami ne moremo ničesar 'o,pr.aviti., up:orab-ljamo 
motiko, s katero odstranimo ves živ pok r:ov , Tako na.p'ravimo kr,pice' b . 
proge poljubnih v,eli1w:sti. ' 

Lansko -leto je bil zelo: bogat ob-rod j~lke, k:ar smo i~k-o-ristili za p'ri
pravo taJ za naravno nasemenitev in za podsetev redkih sestojev. Rezultati 
so zadov:oljivi. 

Z8J .pod.setev .smo' po,r.abili 0k. 20 kg čistega jelkin-ega semena na 1 ha. 
Za pravib:;l.o preučevanje uspehov priprave terena za 'naI1aiVD.D-, nasemenitev, 
podsetev iil'l: setev SrnD- izhr.alri v vsakem :oddelku po 10 krpic z različno 
do-lgjnri straJ.1icami od 30 do 120' om, katere smo zakoličili in na; količke 
zabeležili, lro-1iko je-llr je vzkl,ilo' spomlla;dili 195J.. Nekaj let bo,mo opazovali 
ln heležili, koliko jelk vsako leto na doti·čni krp-ici p.ropade in: koliko jih 
'ostane. 

N aj na vede·m tu nekaj primerov: 
V oddelku 49 erevirja Javornik smo pripravili zemljišqe za naravno 

nasemenitev v reQkem jelovem. sestoju z d.ohrimi sem'enjaki. !Na ,posamezni 
poskusni krp-ici je vzkli:lo povprečno po 23 mladih jelk, o:zJiroroa na 1 mZ 
pripravljenega zemljišča pa 74 hojk. 

V istem oddelku smo pripravili teren za podsetev v redk·em jelovem 
sestoju, kil: je bil zarasel z gozdnim p-Ievelom. Uspeh je bil ·.po 46 jelčic 
povprečno na posamezni krpici, ali 125 mladih hojk na 1 m 2 prip.raNljenega 
zemljišča. 

Pripravili smo .zemljišče za pod-setev tudi v redkem m,ešanem sestoj.u 
jelke in smreke! kjer je ' ~astel bohoten' gozdni .pl-evel. Poskus je bil natprav
ljen v oddelku 49 -cl jav,orniškega' revirja. Na posamezni poskusni kr-pici 
je zrasro povprečno po, 22 Sla,dnk, oziJroin.aJ 60 sadik na 1 m 2 pripravljenega 
terena. 

Tudi v mešanem gozdu bukve in jelke, bolj redko zarr-.aslem, smo v od-:
delku 43 f na Javorniku odstranili bohoten go-z dni plevel in kakor že ome
njen·o, -pripravili zmotičko zemlj:išče za podsetev. N.a posamezni krpici je 
pognalo povprečno po 26 jelčic, na 1 m 2 53, 

Podsejali smo jelovo se:me tudi v bukovem go-zdu v revirju DI,etv,o 
(-odd. 2) in v taJ namen prej -odstranili debel-o plast listja :in surovega hu
musa ter ranili zgornjo- pla;st zdrave prsti. Pri tem poizkusu nam je vzklilo 
na po s amezni' kr-pici po;vprečno p:o 12 hojk oziroma na 1 mZ pripravljene 
površine po 13 mladih jelčic. 

P,odoben poiizkus smo- napravili tudi na Snežniku v smrekov-em gozdu_ 
z debelo plastjo· surovega humusa" ki smo gOJ odstraniLi do zdrave prs,ti. 
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Na posamezni poskusni krpici je vzklilI() povprečno po 10 jelčic, Ila 1 In!! 

pripravljenih tal ,po 22. . 
'To so šele prvi podatld ,zaStavljenih poizkus{)v. Nadaljnja OP3JZovanja 

nam bodo brez dvo.Dlai dalla zelo zanimive ugotovitve, v · katerih bomo la.:hke{) 
našl~ koristno napotilo za naše .bodoče delo, v· prvi ' vrsti pri gojitvi in .ob
p.ovi jelovih g.ozdov in pri ipremenah drugačnih sesrtojev v jelove, kjer bo 
to na m~stu in koristno. 

Obnavljanj~ gozdov po tem načinu je mnogo hitrejše in cenejše od 
saditve in podsajevanja.,- bodočnost pa ho. po kamil aJ, da je tudi uspešnejši . 

. Z zg.oraj navedenim pogozdovanjem bomo nekako zrevolucionira1i stari 
način po.gozdo.vanja, za katereg3J se je m.ris.wO'l dal je edini pravilen jn us-pe
šen. Kakor ostali stvokovnj:aki, tako mora tudi gozdarski !Strokovnjak 
stremeti .za tem, da najde nove, hitrejše· in uspešnejše metJode ,obnove in 
~zbo,ljšanja n.alŠill gozdov. 

Potrebno j.e, d3J vedno že v naprej preštudiramo., kje je potrebna pri
prava tal za nar2Jvno nasemenictev, k!ako. 1m kje bomo s p:odsetvli.Jo ~ v· čim 
krajš·em času izvršili ·premeno neustreznrih kultur na rastiščih, ki so pri
mernejša za drugo drevesno. vrsto. Ako. bomo delo začeli z vnemo, smo,uno 
in s prepričanjem, da opravljamo veliko n3!logo, potem pra,v g.oto,Vo, naš 
trud ne bo zaman in naše nade ne bO'do, brez uspehov. . 

IZ ZGODOVINE PINIJEVEGA SPREVODNEGA 
PRELCk PRI.NAS 

A vgu.st Kaf o 1 (K~men) 

Junija 1903. leta sem srečal v Selah na· Krasu okrajnega; gozdar-ja iz 
Ronk v Furlaniji, ·ki mio je povedaJl, da se pO'j.avlja v njegovem službenem 
o~oLišu pinij,ev sprevodni prelec, ki· so ga v Furlanij~ p~ič o,pazili 1898. 
in 1899. leta. K,er se nikdo ni brigal za iJ.jegoiV'O' zatiranj.e, se je ta škodlji
vec vedn'O bolj in boU širiJ., tako da .smo 1904. leta nj egove zap~edke opazili 
že v Komnu iJi v okol1š.nih boro;vih kulturah. Najbolj se je širil ob morju 
.proti Nabrežini, na drugi ISItr.ani pa proti Gorici, lin sicer tako močno, da so 
1,906. leta i;,zdale po.lilične oblasti prve a·oločbe za njegovI{) zatiranje. 

V strnj.enih borD'V'ih kulturah se je vršilO' zatir.anje vsako, le~o s pre ... 
cejšnjim uspehom. Drugače pa je bilo 1)03 posameznili drevesih in v manj
ših 'borovih skup.inah, kjer se v teh zatirM1je Slplo,h ni vršiJo. Zap'redkov 
niso s eži gali , temveč so jih metali na aesto, ali pa pokrili s kam'enjem, . česar 
tudi' strokovni 'o,rgani niso, mogli preprečiti. 

V poznejših letih je pinijev · sprevodni prelec :svoj .areal bolj ial bolj 
razšixjal, najbojj pa v prvi svetovni vojni, ker ga ted1vj: nikdO' ni zatiral. 
Dandanes je ta škodljivec razširj.en po vsem SloiVenskem Primorju. 

Na podlagi s:vojih opazovanj s:em mišljenj.a, da se širi metUlj piTI.ije
vega sprevod.nega 'Prelca; le v smeri veItra zapadnika, ker ta ravno v juliju 
in .avgustu od dveh p.G'poldne do polno'či stalno piha, torej tedaj, ko ta 
škodljivec odlaga svo,ja jajčka :in kO' j.e v SlO'v. Primorju navadno, suša. 
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Leta 1929. se je' pm1Jev sprevodni. prelec izredno močno- pojavil v 
'Vremski do-linio Ker je v februarju 1930 nastala nellilJvadno huda zima in 
ker je bilo tedaj 25-290 c pod nd.člo, razen tega pa je 14 dni nenehno · 
pihaia burja in padal sneg, sem bil radoveden, kako so te vremenske 
ekstreme prenesle' ,gosenIDce ,tega š1ood1jivca. Napotil sem se na Gaberk in 
pod Gaberk, kjer je raa.sajaJa najhujša burja.1 Ker je hiil sneg 6-8 m visok, 
sem lahko dosegel zapredke prelca na drevesih. Ugotovil SeID.

1 
da so bili 

Zap-redek zg·osenicami pinijevega sprevodnega prelca 
(Zapredek .ie na desni strani,_ kjer se vidijo gosenjce, nasilno odp·r t) \ 

zapredki od burje tako stolčeni, d3J nobeden ni bil večji ,od gosjega jajca. 
V vsakem zapredku so bile gosenice žive, niso pa' bile tako razvite, kakor 
bi bile pri lepem . vremenu'. štirinajst dni p:ozneje sem pri Trimostišču 
na cesti proti Famljam srečal goSenice v sprevodu. Ker v bližini ni bilo 
pre Ič evih zapredko.v, me je zanimalo, odkod prihajajo. Stvar mi je bila 
jasna, ko sem na bližnjem pašniku našel od1omJjene borove veje z . za
predki. Prinesla jih je burja. - Huda suha zima torej gosen:ica..ll1 boro
vega sprevodnega prelca ne ~koduje, pač pa jim škoduje vlažna in mokra 
zima, kar sem že večkrat ·op3Jzil. To potrjuje tudi zadnja zima 1950/51, 
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ker sem 'tedaj opa,zil le majhne sprevode po 10-;-25 gosenic, medtem ko 
so -hili ~večji sprevlJ<ti po 50--150 gosenic le redki. 

Že dol~o let. ap~l1~em škodo:, ~ jo '~~re ~~ZT?0irti ,pmi~~w 5IP:ev~i 
pr-elec z obJedanJem Iglic. Ako se ta škodl]1v.ec P9J3.V1 v nonna1nem stevilu, 
škooa ni pomembna. Če' pa se :pojavi v prevelilkem šteVilu, more 'Po>vzr0čiti 
v-eliko škodo, prav posebno v slabo rastočih nasadih. 

V borovi naSadbi Sv: Rok pro, ' Trbižu je od , v~j\lle Yilitre ostalo, le še 
250 borovih dreves starih 50 let. Leta' 192'6. p~ je. pinije,v spreViodni prelec 
ta drevesa tako obžrl, da Je ostala le še' tuintam kakšna zeIrena Vejic&. Vsa 
ta drevesa sta potem napad1Jal veliki :in mali borov strž en ar. - Ka.ko ka
tastrofalno more bjti žr,tj.e gosenic I pinijevega sprevodn-eg-a prelca. sem 
ugotovil leta 1935. na F;3.jte.m hribu. Leta 1,9'20. so ~Wijamsk.e oblasti po
gozdile področj~ od Koritnice proti. Fajte~u hribu. Ker j~!lc> .zemljišče 
med vojno l1a.'~rito, je bil uspeh pogozdovanja izreden. ~o so billi borovej 

Gosenice pinijevega sp'rev()dne~,a prelca potuje-Jo v s prevo:ciu po tleh 

nekoliko .ohrasli, je v , kulturi 2 leti zaporedoma. razsajal požar ln m1ič;ilo 
dve tretjim dr evesc. Ostala dreve5C& pa' je dve ali tri l~ta za};>(H:'e.dom a' 
pinijev spre-vodni prelec tak.o hudo 'napadel. d~ S.o se v~a .pesušj1a. - Več

krat sem tudi O'P~I da posamezna b:.orova dreveSa gos~l1ice t~ga sk-od
ljivca prej alJi. slej popo1nom.a ll1ričiJjo, kako~ tudi, da. drevesa, ki tahadi 
žrtja iglic po pinijevem sprevodnem p·releu omagajo, na.paaeta: borov 
,rilčkar in lubadar. ' 

Ker je borov sprevodn.!i prelec ponočnjak, s'Vojim. 5Ovrdnikom ni ,~o 
izpostavljen kakot druge gosenice. U go.rtovil pa sem, da si.nie,e;: žol,ne. š~
kaNOl! ,in vraJbci i:zvrtajo v njegov zapredek luknjo in uničuJejo gq.seni~e. 
Zanimivo je tudi gledati, kako ptica kozjakl zvečer ir ~dl( h lovi me-
----- II 

1 Kozjak je npčna ptica, ki se' jmenuje tudi ,kozomo1za ( Ql.-prirnu\S:!1fS eurO-
pae1.ls). 
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tulje. - Zelo mliad:im gose:nicam borovega .sprevodnega prelca so' nevarni 
tudi pajki, kar sem ugotoV1hl na sledeči način: Preteklo letO' sem" odreza.l 
borovo vejico s približno 8 dni st.a.r:imii! g.osenicami, s pajkom in: njegovo 
mreŽi o vred, jo odnesel domov in dal pod steklo. Teh gosenic je bilo' okoli 
200 in pajek jih je tekom dv·eh tednov .po:spravil. - Lansko leto sem pri 
gozdnlidrevesruci v Komnu okoli 17. ure oprašil s pantakanom (5%) za
predke na dveh ho'rovcih. Popoldne naslednjega; dne sem u~otoViiI .onemogle 
gosenioe deloma na drevesih, deloma pa tudi na zemlji Veselje je bilo 
gleda.ti, kako jih sIničke odn.a,~ajo in pokončujejo. 

Iz poslednjeg.a primerla; se more sklepati, da bi g-osenice p~nijevega 
sprevodnega ·prelca m-og1i us-pešno zatirati s pantakanom, jn sicer s. po
močjo nahrbtnih i,n drugm 'prašilnic. OmeniIti pa je treba tudi: to, da je 
bilo v na.sa~bah, kjer se je lani zam,eglj,evanj-e z avioni pravilno vršilo, 
leto.s za 'J/]O manj ZJapr:ed!kov pinijevegar sprevodnega prelca. 

ŠI{ODA~ I{I JO P9VZROČA JELEN 
Viljem Kin dIe r (Šempeter na Krasu) 

Prav gotovo bo ta članek na'letel na odpor pri nekaterih go.zdarjih-
lovcih, češ da hočem pri;pisati divjačini v naših g.o-zdom pretiran,o škod
ljivost. ReloJ:' pa s pozornostjo' p~ehodi predele, kjer se Je zelo razmno2i1 
jelen, bo priznal, da, so v čl~u navedene trditve upravičene. Tudi ,zastop
nm Gozdarskega instituta Slovenije, ki se večkr3Jt mudijo v gozdnem 
masivu Snežn:ik-J.av.olm.ik, so uvideli, da škoda po jelenu presega vsako 
pričakovanje. To dejstvo sili človeka k resnem~ razmišljanju, kako bi se 
vsaj delno preprečilo. uničevam.je je10vega pomladka, 1d j;e v mnogili. p,re
delih teh gozdov precej slab. 

Vrevirjih Jurjeva dolina, MašUJl ili Leskova dolina, ki ležijo- na pod
l'OČjU Snežnika, se j;e jelen .zelo razmn:ožil :in povzroča' veliko šk;odo, v 
glavnem zobjedanjem po.pja in 'odgnamh po.g.anjkQ;v j~elke. Znano- je, da 
jelep. od listavcev najboIj· škoduje hrastu, bukvi, jesenu, javoru, ·od iglav
cev pa predvsem' j:elki, smre1d. in boru, medtem ko breze, jelše in vrbe ne 
napada v taki merit. Napad. na navedene drevesne vrste velja na splošno za 
vs·e gozdov·e, kjer te drevesne vrste uspevajiO. Za naše p.odročje je ome
jen naJ jelko in v nekater.ih primerily na ·smreko in bOiL. Slabotnejše sadike 
podležejo poškodbam, močnejše skušajo nadomestiti izgubljene deLe, ako 
se pa škoda ponavlja, ·ostanejo pokvečene. 

Objedanje popj-a in poganjkov se dogaja 'od jeseni pa vse do pomladi, 
ko 2Jačne drevje poganjati.· V našem ·primeru je najbolj ogrožena jelka, 
vendar to ne more biti splošno merilo za vse gozdove, saj zavisi ' na,pad. 
ruvjačine od sestaja, starosti drevja, načina g.ospodarjenja v gozdu, gozd
nih zem1j~šč, krmljenja divjačme itd. Trditev n·ekaterih strokovnj.akov, da 
divjalČina napada v sorazmeT<no manjši meri prevladuj.oče drevesne vrste, 
v našem piLim'ern ne P.rži, ker sestavlja s-estoj'e revlr'j-ev Jav,Q·rnik, Mašun, 
Jurjeva dolina in Leskova doHlla v glavnem jelka, ki je ravno naj-bolj 
ogr.ožena in poš'k'o<dov,am.a. 
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~Škoda zaradi .objed8,lnja 'pppja in. pog~jk'ov. obstoji v g~avnem v €)vi~ 
r~J~ na~a~n~ga :Jn umetne~a pom1aJ'eVla~~a, -: 'lJZgu:b~ prirastka hi aslah
lJenju raJSltlme, v poslabšanju tal in z3Jl'ascanJu splevelom. 

Kadar jelenjadi .primanjkuje paše, uničuje smol'18Jj pop olri O!n CL' i~ '~neQ'a 
m·oleče jeloMo mladje. Na novo posaj'ene sadike, še ne dovolj, 21aikore~
njene, jelenjad izruv3J iz zemlJe. Opaža se tudi, da so najholj :ogrožene in 
poškodov.ane jelke, ki rastejo naJ prostem, to je na goličavah in starih 
k,opiščih. . 

Ra.zs·eŽllost škode zava.si nadalje od sjpola in starosti 5elenjadi:, 'pa tudi 
od poloiaja in površine. Jelen in 'sta;re košuste povzro.Čajo večjio škodo ka
kor mlada divjad, jUŽille in 2la.hodIlie lege trpijo bolj kakor severne in 
vzhodne, ker na prvih se divjačina v ziianskero času največ zadržuje. ye
likost površine vpliva na škodo v to'lilro, da se na ·O'mri'h in majhnih goli
čaiV:a.h škoda nekako koncenty.1ria.. škoda predvsem zavisi od staleža divjadi 
in njenih navad, odpornosti drevja in hitrosti njegove rasti, kakor tudi od 
rastišča. Tako n. pr. bukev precej dobIJ.> pr,enaša objedanje, enal,tQo hraslt, 
sla;ho pal jesen in j.ava:!' še slabše:. Naj'ObčutljivejšaJ za naše razme're je 
jelka. . 

'UsPešnoO sredstvo za ,om,ejitev škode j'e skrčen stal'ež divjadi kakor 
tudi skrb za zadostno in us<trezajočQt krmo, katero mo.r1amo polagati divja
čim . pozimi; dalje skrb za izboljšanje že obstoječih travnikov! saditev 
wevesnih vrst, ki dajej-o diV-jamni priljubljene sadež~. Potrebno. je, d~ 
pozi.nri divjačini v zadosJtni ko1ioLni pokladamo· divji kostamj, želod, peso itd. 
Ne smemo se omejiti zg·olj na s.amo seno. Tudi ISolnice zmanjšujejo, škode 
po divjadi. Man j š e p o vrš i Il eku l tur ali n a r aJ v neg a p .o
mladkaobvarujemo najholj uspešno, ako j.d:h obdamo 
z bod eč oo žic o. Kako uspešno· varuje bodeča žica jelov po,mlad-ek pr-ed 
{)bjeruanj.em divj'adi, nam n3Jjholj·e dokazuje lep pomladek, ki ga najdemo 
nil vseh golosečnih površinah okr,og bivših ~talijia;nskih utrdb, ki so gosto 
prepleten.e z bod'ečo žico tin br.anijo divjadi dostop v te predel,e. Dr. Richard 
Hess trdi v svoji knjigi »)Der Fo:r.s.tschutz«, da je uspešno sl"IecistvrO obrambe 
proti š:kodi po divjadi mazanje poganjkov !in r.aztres,anje po 'terenu divja;di 
.roprnih snovi. S temi snovmi. naj se na.pojijo cunje .in potem ra!Zobesijo 
tam, kjer hočem·o po·vršine var'o,vati pred objedanj.em po . divjadi. Navedeni 
nemšlci strokovnj.ak pripor-oča u;vajamje i'glavcev z ostrimi iglicami! kakor 
Pi"cea . pungens in Picea sttchelli;i!s. Ma.zJaiI1j'e popja in pogaUljkov se lahko 
vrši z .roko, zavarovano z rokavico, s ščetka- ali čaplčem ali s posebno, za 
to 'Pripravljen~ ščetklo. Nadalje trdi, da je dalo apno pri tem zelo dob~e 
rezultate: Ravnamje z apnom naj bi se vršilo na sledeči način: Vršično: popje 
se nama.že a1i namoči klonec oktobra v g~enem apnu, tak{) da vsak: popek 
dob~ a1pneno .kapico. Pvi tem je treba paziti, da n.e uporablj.amo preveč 
sv,eže gašen,o apno, ker v tem primeru postane apnena kapica pretrda in 
po.pj-e ne more P bgn ati, ali pa to .stori z veliko težav-o. Zamo je tr~ba rabiti 
dve leti staro gašeno apno, po ID'omosti. r3Jzredč-eno z drugimi snovmi. Delo 
mora biti .opravljeno pri suhem vrem~nu, hI'lez slan in mrazov, ker sicer 
pri vlažnem Vremenu apno ne drži, razpoka in ' odpade. Praks,aJ je pokazala, 
da 3lp!no zadržuje divjačino vsaj nekaj let, da ne 1>ovzr.oča škode, drevju 
pa ' ni škodljivo. Enako ka.:k,or apno g'e lahko uporablja ž.vepleni kalcij. 
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Kol!iko so, trditve dr. Richarda Hessa utemeljene in v praksi upo
rabljive, mi ni znano, ker teh metod pri." nas še nismo :preizkusili. Kakor 
dr: Hess sam pripominja, mm'2Jjo biti ti preventiv:rni. ukreq» pon-ovIjem po 
nekaj letih. Poleg teh sredstev navaja še druga, kakor sp!i.mlne žice itd., 
kar pa je vse povezano s kritičnost jo materiala in višino stroškov. 

Kakor že rečeno je n:ajučirurov1tejše sredstvo, da obvarujemo n3Jše 
gozdove ,pred to škodo, odstrel ,divjadi. Ker pa je nanaJvniO, da je' kljub 
škodi~ ki jo pqvzroča divjačin'a gozdu vsak praVIi gozdar poleg zaščlltnika 
in vzgejitelja gozdov tudi ljubitelj nrurave, ne bo šel pri tem predaleč in 
se bo omejil samo na Skrajno potrebn.o mero. DoHlatza.D:o je,_ da je divjačina, 
posebno jelenjad, velik škodljivec gozdov. Gojenje' gozdov lahko toler~ra 
divjačino samo v tolikšni meri, v kolikor Di številčno premočna. Stalež 
divj.ačine mora biti torej .omej·en. N3Jravno je, da zavlBi stalež divja čine ed 
dreveSne vrste, noona g05podarjenja; j:a;kostti. sečenj, terena, nadmorske 
višine, trave in dTugih gozclni:h zelišč itd: 

Med tem ke se si v pretekl-0S:ti veleposestn.iki iz pretir.ano lovske strasti 
lahko' privoščili neplansko gojitev divja. čine , dandanes to ni več možno,niti 
v državnem niti nedržavnem sektorju. Da je stal-ež jelenjadi nepr.avilen) 
je iskati vzrokov v nesmotrJ}ih gejitven.ili principih. Lovstvo hi· moralo 
imeti v vidiku strogo selekcijo in poravtilne r.aiZmerje med jelem in kešutami. 

Ako hečemo naprav1ti -nekakšen zaključek glede .preventivnilih ukrepo;v 
proti škodi pe jel,enu, bi bilo te takole: , 

Obvarovanje p.ovršme z o.gradti.tvije, vzgajanje drevesnih vrst, katerili 
plodovi služijo divjačIDi za hr8Jno; da ,pos:ekamo jelko v zimskem. času take 
da damo divjaOini mo·žnost, da objeda popje in poga:i1jJre,ko je visok sneg; 
s polaganjem zadostn~ koli tine krrne pe~i in v začetku pemladi. Krmišča 
mm'ajo biti postavljena tako, iia so' dostopna čim večjemu številu divja·· 
čine. Pestavljen.a naj bodo v' starejših sestejilS., kajti v mladih sestojih in 
kulturah povzroča d!i.vjačina preveč škode. Končno naj bodo krmišča raz
porejena en~komerno po celem gezdu in ne koncentrirana. 

ALBERT ROJS DE CHESNE OSEMDESETLETNIK 

Dne 8, juLija letošnjega leta. je obhajal življenjsko osem:d.esetletnioo A. Bois 
de Che&ne. znan siovenski javnosti po svojem alpskem bo,taničnem vrtll »Juli
jana«( v Trenti, o katerem smo že pisali v 5.-7. številki našega. lista. 

JubiJant je potomec francoske hugenotske ro.dbine, ki. se -je zatekla v Že
-nev.o ID si pridohila švicarsko d.ržavUanstvlO. Rodil 'se je in živi v Trst'u, Po 
poklicu je gozdarski inženir, bolj znan pa j.e kot bota.nik in velik ljubitelj naših 
Julijskih Alp. Bil je ip(l"ija,telj tin. sodelavec znanega ~lpinis.1a in planinskega 
pisatelja fit. Jul. Kugyja. po čigax Sll~sih je dobil alpski hotanični vrt :dulijana<. 
svetoven sloves. 

Hois de Chesn.eovo'zanimanje za rastlinstv.o sta vzgajala in oblikovala dva 
slavna hoianika: v gimnzijski dobi trža..~ki pro,feso.r Edvard Pos,pichaJ, s katerim 
je potoval po našem kra.sJU. me.tl visokošolskimi študijami v Zurichu pa pr.ofesor 
Ka,rl Schroter. veliki r,azisknv.ale-c alpske vegetacije, Na mno.gih p.otoyanjfu po 
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Alpah je preučeval življenje alp&k.e flore in se skoraj pol stoletja p.fip.ravlj-al na 
uresničenje svoje zamis1i. da. osnuje v naši prelepi Trenti alpski botanični vrt. 
Uresničenju te;ga načrta je posvetil mnogo časa. študija, truda. in denarja. Ko 
so bili zgrajeni znanstveni temelji i~ iz;polnjeni materialni pogoji. je z znan
s.tveno vestnost jo in -otrQško JjuhezniJo snoval in urejal ,svoj, trenta,rski aJpinclum. 
Sam pravi. da je hotel osnovati »hi:ološko~geog;rafski alpski vri«, nelka.k živi her
ba.rij. kjer naj bi bile zhrane vse floristične lepote in zna·čHnosti Julijskih Alp., 
To se mu je v veli,ki' meri tudi poSlrečilo. venda;r je mO(J:'al zaradi prenizke lege 
botaničnega vrta nekatere občutljivejše visokog'oTske rastline stalrw obnavljati 
z novimi p'resadbami s planinskih ra:stišč. Za opravljanje vrina.rskih PoSlI-OV ln 

zbi.ranje planinskih cvetlic je dal i,zŠohti Antona T ,ožba'rja ml., iz Ti-enle in 
Ano Kavs iz Soče. 

Med drugo svetovno ' vojno- je bil alp'inetum »Julijana« - močno zanemarjen 
in je skoraj .propadel. S prizadeva.njem GOtZda-rs.kega instituta Slovenije in ostalih 
zainteresiranih ustanov se je že dostojno -Obnovi·l ter se bo še i~pDlp,olnil in raz
širiL Boi~ de Chesne je zar·adi te obnove 'zel.o vesel. V Ipismu. kjer se zahvaljuje 
%a »Gozdarski vestnik« s člankom »Alpski bo-tanični v,rt Julij ana. v Trenti«, piše: 
» čJanek gospe dr. Ane Buooa;r, ki ob-ravn-ava a:lp&ki hotanični vrt :dulijan.a« od 
m6je ustanovitve 1. 1926., me je zelo zanimaL Z veseljem gledam, da ni zago
tovljeno samo njegovo nadaljevanje, marvcč tudi njegovo povečanje in njegov 
.razvoj. To delo 8prcml~ajo moje srčne želje. « 

Naša skrb in naše .porizadevanje fa ~lpS'ki botanični' vrt v Trenli naj bu 
njegovemu ustanovitelju v zadoščenje ob 80. življenjski ·obletnici in oboneJn naše 
priznanje za njegovo stvariteljslw delo. 

M. VI' rab er 

IZ PRAKSE 

NARAVNO POMLAJEVANJE BUKOVlH GOZDOV 

' Pogos-to se slišijo tožbe, da se v tem ali onem g·ozdncm p'redciu bukev ne 
pomlafa, ker seme ni k.aliv,o' . 

. Pripominjam, da poma.njkljivo- pomJajeva:nje bukve nima vuoka v neka:livo
sti s.emena, kakor se navadno domneva, marveč da je krivda drug-od. Večkrat se 
bukeV' ne pomlaj-a, zaradi slabega gosppda:rjenja. bodisi da je bila sečnja premočna 
ali p.re'šibka in je zato sklep' krošenj ,preveč pretrgan aH pa I})'regost. Največkrat 
jc vz'rok slabemu pomlajevanja p-redebela plast huk,ovega Listj,n. Bukovo seme 
sicer vzkali . toda ml-ade klice s svojimi neinlmi koreninicami ne mo.rej,o predreii 
debele plasti nestlJ'ohnelega buk0,vega listja. da bi se za:kmeninile v tloh in zato 
usahnejo. To ' se ,rado dogaja zlasli v hladnih, vla-žnih senčnih legah. 

V takem primeru mora priti goz.dasr mnavi na p,omoČ. Majhen trud se' mu 
. bo obilno poplačal. Z .grabljami naj' -prera.hlja buko.vo' listje ID ga zgrabi na 
k~pčke, p.reden bukov žir dozori in začne odpadali. Seme, ki je padlo na zem-

. Ijo, bo vs-kalil 0-, kalčk-i se bodo prijeli ter zrasli v mladice in drevesca. S pre
rahljanjom oziroma z gra.bljanjem debelih ,plasti ·bukDvega .listja smo dosegli 
še nekaj. Pregnali smo divje svinje, ki se kaj rade zadržujejo v bukovih ~oz;do- . 

- vih. kjer se 'nabira listje v debele pla'sti. da po njih rijejo in si iščejo hrane, 
rned 4Tugim tudi 'žir. ,. I 
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V letih bogatega blik{)veg.a semenskegaobro'da je nad v.se pripo~Q.clJlV'O. da 
g.ozdarji preizkusijo t.o navodilo in ' ,se 'P'repričaJo o njeg,ovi učinkovitosti. Z 
majhnim trudom in z 'na,jskro-ffil\ejširni sred.stv,i bodo napravili gozdar&tvu 
og.romno korist. 

Jože R Il k o š e 

VPLIV VROčEGA' POLETJA NA ZORENJE GOZDNEGA SEMENJA 

Izredno "Toče poletje 1950 je mnogo prj,pomoglo k zorenju gozdnih sadežev 
oziroma semen. 

Navadno veha, da si<?rži gladkeg3. bora zorijo pIloti koncu meseca .septemb.ra. 
Na območju g·o.zdne uprave Kamnik pa smo mogli te storže na.bi'uti že 15. av~ 
gusta,* v na.dmQirskj višini 546 m, V revhju Kamnišk,a Bistrica raste nekaj dreves 
gladkega bora v tako .imenovan.em Cesarskem' vrtu pa smo sto'tŽe ieh bornv 
lahko -nabirali šele po 15. septembru in še niso bili prezreli. Nadmorska višma 
je tu 601 m. MO'rda je tukaj na· 1)O~:ellje stor2ev Viptliva10 dejstvo. da je bi~o n.eko-
1ikokrat po nekaj dežja. da so stodi primerno d·ozo:revali. 

V mesecu juliju je bilo petkrat po nekaj padavin. ' v mesecu avgustu trikra t 
in v mesecu septembru pn štirikrat. Temper,atura je na soncu še dne 27. 8. do~ 
s.egla 53 sopi-nj, v mesecu juliju .inpTve dni avgusta pa -se je živ,o ,screbro dvignilo 
na 55. v senci pa do 40 ~topinj C. . -

P~av tako je bilD t\ldi z z,O'renjem jelnvih sto,ržev, ki so v Bistrici kar za 
20 dni .pozneje do~o-re1i kako,r na Kolo·veu. 

Smreka v tem letu do višine 1300 m ni ,obrodila., od 1300-1500 ro pa je bil 
ohrod smreke porav dober. Tudi storži na drevesih so bili na splo'šno lepi. 

SlaVlko Ben k ·o vič 

VPLIV JEREBJKE NA RAST SMREKOVIH SESTOJEV 

Mnoga \Smrek,ova rastišča zahodne Ne~mčije so ' utrpela velik,o škodo zaradi 
za.kis,anja tal. kar je posle·dioa iz.piranja apna. Debela p,last sur-ovega' (ne-razpad
lega) humusa pokriv:a gozdna tla. Že davno izv'ršenl pos-kusi z ~pnjenjem so po
kazali tolikšno p,O'boljša.nje tal in, povečanje porirfu.tka v toUtk:šhi meri. da so začel i 
pripor:očaii apnjenje v velikem obsegu. 

V letih 1912-1947 izvršen~ .raziskovanja so ugotovila v poa.pnj-enih tleh 
boljše st,anje humusa, manjšo kistost tal, živahen. razvoj koristnih bakterij v tleh 
in večje število vrst prizemnih rastlin. Kot :r:ajb01j racionalna se je poka.zah 
ko-ličina 4000 kg . apnenčeve moke na hekt.ar. Izkazalo pil se je, dii. ima apno v 
čistem smrekovem sestoju časovno omejen učinek, ker ima smrcka plitve kore
nine in apno. zaradi izpiranja po vodi, kmalu izgine iz qbmočja smr-ekovih ko'
renin v glob-očino. J erebiku, ki .se tam edina p,o ri·ara vi širi kort spodnj iseSlo j 
pod smreko, pri bolj redki zarasti, rS sv-ojimi glohookimi ko,reninami črpa apno 
jz globine in ga vrača z listjem na ·površino ter tako podaljšuje traj.anje.in učinek 
a.pnjenja na mnogo čez 40 let. Na ,rastiščih, kjer ~ma srn-reka pJitve ko r.e nine , 
traja sicer učinek apnjenja llajv,eč 20 let. Kjer pa so g,ozdna tla tako izpralla, 

* Zanimiv,o pa jc~ da ic tudi v hladnem poletju 1951 gladl-.'"i bor dozorel oh 
istem času. np·. Uf. 
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da so o d.neše.ni tudi že delci. gline in je os-tal samo še kremenčasti pesek, tam 
tudi apnjenje ne pomag·a več. . 

Iz tega I)e vidi. kak·o izredno ugodno vpliva je,rebika v· smrekavih sestojih, 
posebno na g.l o b o kih tleh. na zdravs.tveno· s.t anj e- tat in s~to.ja. . 

(Povzeto iz razp.rave dr . R. GanSSen: »Bodenkundliche Beitroege Zur Kalk
di.ingung im FOTStbe;trieb«, Mitteilungen d~s Ins-ti-tutes fur Fo·rsi- und Holz\virt
schaft. 8/1949.) 

Do neda.vnega je bi1a pri nas še navada očistiti iz mladih smrek-ovih n.asadov 
vse, ka,:r se ni imenovalo smrcka. Leta 1950. pa sem opazil v ·nepo·srcdni okolici 

.. postaje Ortnek na Dolenjskem, da so pri čiščenju smrekovega nasad\a puščaH 
obilo jerebike. To je popolnoma umestno . Nasad raste namreč na globokih, bo
g.a,tih silikatnib. tleh, ki bi jih sama smreka v nekaj desetletjih ze1.o poslabšala. 
Glede na svoje plodove. ki so važna :z;:imska hrana gozdnim pticam, kak-oil" tudi 
na tehnično uporabo svojega dragocenega lesa zasluži jerebika v.so pozornost. 
Odlična pa je tudi z,a p.redkuliu-re v mrazjščih. 

Vi. Bel tra 111 

POJAVLJANJE l.UBADARJA V KAMNgKI BISTRICI 

V . .poletju 1950 smo :imeli v revirju Kamniška Bistrica mnog·o op.r.avih z 
Iubadarjem~ kako·r že zdavnaj nc. Vpl:valo je predv~em toplo poletje. Pira v bo, 
akQ se sečnja smre-kovega lesH vsaj do višin 700 m v poletn.em času v bodoče 
pl'ep·ove, dovoli pa -le tam, kjer se res ,nujno mo.ra sek 3. ti v tem času. Zato pa 
tudi delavci .pred končanim delom ne smejo pustiti nobenega hloda neobdela
nega. Bil je primer, ko so delavci prejšnje p·opoldne pod'rli smrekov.o drevo, niso 
pa dveh hlodov izdelali. Ko 60 prišli naslednje jutr.o k de'iu, $0' našli ·oha hloda 
Žčl močno napadena po lubada.rju. Vz;f.Ok temu je bilo seved-a zares top-l·o po- ' 
let je, ~ak<o'r že davna ·le.ta. ne. Zato pa je potrebna čimvečja pažnja pri sečnjah, 
kajti v malem se lubadar še da. zatreti. ko pa se je bolj .razkropil, ga je težko 
prav·očasn.o uničitj .. Naj'češče se zgodi, da lubada.r n~pade veliko mno·žino dl'e~ 
ve·s, kar lahko povz.r.oči ogromno škodo. Na vsak način bo po·trebno 'P,ovsod 
v gozdu, kjer se .seka .poleti. str.ogo zahtevati od gozdnih dda.vcev največji red. 
Rado S0 namreč zgodi. da delavec. ki dela že po trideset ,let v gozdu, misli" 
<;la ne more biti nič hudega. ako pusti majh~u- smrek'ov v·.rha.č nep'ravilno izdelan . 
Panji in les za nap.ravo SUhiJl ri:i: so najboljše leglo za g.ojitev lllibadarja. ako 
niso pravilno obeljeni. . 

V letu 1950. smo jmeli V reVlt] li Kamniška Bis·irica veliko ' opravka Z zatira
nJ~m žarišč sm-reko:vega .lubadarja. Tega p·n v niže ležečih predel-ih ni bilo. 

V letu 1951. pa -Sto loga.rji i~ ni,žjili predelo";' 'P-oročali. da se vedno kje pokaže 
kakšno nov,o žarišče. Na logarskih sestankih in p-omenkih .smo ugotavljali. da 
je to p,osledica la.nskegn top.Jega poletja. V K. Bistrici se je lanska. !pOlletna toplota 
takoj čutila po pos-ledje-aJ1- Ter'en je tam zelo skaloovit in ima. malo p-rsii. Dre
vesa so za·to manj odporna in bolj" iZl}Ostav1j,ena lubadarju. V letu 1951. pa jc 
bilo zelo malo napadov lu-badarja. V,edno so bi1a ·lovna ~revesa p.Davočasno po
ložena. -in -to predvsc.ID ~a mestih, kjer smo- napad lubadarja najprej pričakovali. 

Ker so v nižinskih p-redelih boljša da, je drevje laže vzdrža:lo lansko poletno 
vročino. Zato je bito tam zelo malo žarišč. Letos pa so -iogarji ·por·očali, da se 
vedno na.jde kje ka kšno novo ža,rišče. Stalno je mo·ral·o biti na delu več ekip 
dela.vcev, da so mogli pravo'časno uničevati žarišča lubadarjev. 
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Je pa še n:ekaj drugega. Loga:rji se lahko še toliko trudijo in prizad~vajo 
z zatiranjem lub"ad..arja. pa ne :bodo uspeli. dokler se ne zgane tudi privatni 
sektor. Največkrat se v privatnih go:zdovih najdej.o ž~rišči' lubadarj.a. ko je že 
prepozno.' Tudi ·okrajni loga.rji ne morejo sami zadovoljiv,o zatirati lubada:rja. 
prvič zalo; .ker jih je še premalo, da bi mogli vse podr.očje ~\ra,r,očasno pregle
dati. drugič pa je gozdnim ,posestnikom težko .dopoved·ovati. k.akoo' velika škoda 
lahko naSJtane iz takih lubadarjev:ih žarišč. Kmet je prepričan. da je poljsko 
delo veliko nujnejše in važnejše od zatiranj.a lubad<l!rja: Potrebno je. da se na 
vaških se~tankih p'redava "0 gozdacr-stvu ter gozdnim posestnikom čimbolj razloži 
pomen gojenja' in vMStva gozdov. PTeipričan sem, da uspeh ne bo izostaI. 

Slavko Ben k o vič 

KNJIŽEVNOST 

ING. MIRKO šUŠTERšIč: NEGA BUKOVJA IN JELOVJA. ZALOŽBA 

»LES«. LJUBLJANA 1951. 50 str. 

Že nekaj ' let SI prizadevamo pop·rav-iti težke grehe pretekl,osrti v goje.nju 
naših gozdov. ZaLo je dobrodošlo delo. ki govori o pravilni negi bukovja. jelov.in 
in smr~ja. naših osno-vnih drevesnih vrst. Avt.or predvs·em ob-deluje en0dobJ1C 
sestoje in posebej o'f!lerija škodljivost »č'iščenja « mladih bukovih gozdov. kakor 
se je še včeraj pri nas izvajalo, kjer se je navadll,o posekalo tudi vse drevje. 
ki bi moralo rasti .še svojih 20 in 30 let. V takem ).počejenem « mJadem gozdn 
je izgubljen višin~ki, gmotni, kakovostni in vrednostni prirastek. Razumljiva 
nam postane izredna važnost polnilnega sestoja in njegov vpliv na r~voj zg'or
njega sklepa in na v.arstvo gozdnih tal. Shematsko- je tudi pokazano 'načelo prl1-
vilnega (visokega) in nep'ravilnega (nizkega) redčenja. V poglavju o negi jelovjl1 
so ' prikazane bistvene gojitvene r.azlike med jelko in smreko. Avtor daje pri
znanje '()[l~mu našemu kmečkemu gozdu, ki je navzlic zablodam v sosednih 
veleposestniš-kih gozdovih umel ohraniti s~ojo na'ravno prebiraino obliko in ka
terega dandanes tudi nemški g,o-zdarski ,strokovnjaki omenj.aj.o kot vzor gozda 
(mešani bukovi in jel-ovi g·ozdovi s primesjo smreke na Notranjskem). Dalje 

. ohravnava pisec medsebojni vpliv imenovanih dreyesnih vrst. njihov r:azvoj od 
pomladitve, na naraven ali umeten način, do sečnje • .nego,valne ukrepe .in končno 
tudi premeno drevesue vrMe. kjer je potrebno. Pri tem je zajel v glavnem vse, 
kar je važnega za 'pravilno g'ojenje g,ozdov. . 

V delu so pa tudi mesta., ki lahko spravijo bralca v zmedo in POVU{)čijo 
v gojenju gozdov nemile posledice: 

1. »Veter bukvi ni nevaren, ker ima krepke, in globoke kor~ninc « (str. 10). 

Z ozkom na isto trditev v »Negi bukovja«. izšli v ; Lesu« 1. 1949. je na 
postavljeno '\P'rašanje v »GolZ'darskem vestniku« )Odpornost bukve pr,oti vetru ~ 

, v ~t. 5. G. V . prof. 1. Šlander z besedo in slik-amiJ pokazal davno znano nas,protno 
dejstvo. Tudi žiJvljenje dokazuje, da so starejši bukovi . selStoji la:hko zelo 
(igroženi od vetra . 

2. »Količina skupne lesne mase, ki jo sestoj -pro,izvede. ni odvisna od red
čenja in njegove oblike. ter ostaja konst,anina (vedno na isti višini). Od redčc- . 
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nja ,pa jo odvisna kvaliteta. ki prjraste~ na ""rednosti dvigne za 10-15% v dobi 
obhodnje.« (str. 15). 

~ Splošno znan? .je, da 'lesna gmota, ~i jo v teku cele obhodn1e Qajc re čenjl;' 
cesto d~osega kohčmo :lesne gmote sestoj~ ob koncu obh.odnje.* Pravilno iZ""fI' 

jano redčenje v bukovem gozdu pa kakoVioot-no vrednost sestoja d:vigne -t~di zn 
100%. Torej je ta gojitveni ukrep nep-rimerno bolj Yažen, kakor bi lahko skle-
pali jz citaJta K. Wanselowa. ki ga .avtor navaja. ' 

3. ~Na.rava je neskončno daleč od člo,veškega reda "in ni~ smisla ~a.nj1 
Pri nji je vse le golo naključje, ustvarjanje na slepo. Sele čl-ovek kQt razumno 
bitje hoče vklepati na'ravo v nekak red, ki ga v nezavestnih prasilah ni. In gozd. 
ki je tako zelo naravna stvapitev, ne prenaša preveč človeškega .reda - le do 
neke meje. Zato preudaren gozdfLr ne vsiljuje slepi in slučajni naravni tvorbi 
reda. kakršnega ne prenese in človeku ne k'9'rist.i!l: (str. 18) ter dalJe: ·»Ne smemo 
pozabljati. da je v nn.rav.i vse relativn.o in naključje brez reda in smotra. Red 
in smoter skuša dati stv-arem čIo,vek, a zgolj zase, ko se s svojo' zavestjo in 
pametjo bori proti neredu in naključju« (str. 22). 

In ravno v .naravi lJi nilkakrš.negll naključj.a. vse je stro,g'a zakonitost, ki. jo 
gozd-ar mora spo·znavati in občutiti na vsakem koraku, takto. da lahko.· sile narave 
izkorišča, v prid skupnosti! Sicer si res »siya teorija« in »zelena praksat kaj 
lahko prideta navzkriž! L 

4; Obrazec na str. 23 s podatki o povprečnem r.azstoju cLrevj.a. pri različnih 
debelinskih razredih je sicer koristen, potrebno pa je izrecno poudariti, da 
razstoj 'ne more in ne sme 'biti merilo za bodoči razst.oj dreves pri izvajanju 
redčenj.a. Sicer to lahko zapelje bralca v šablono, kar se je v praksi že, dogaja.J.o: 
gozdar je dal drva.rju v roko 150 cm dOIJg-o palico in zahteval enakomeren ra7,
stoj 150 cm drevesa od drevesa. Pri takem delu sta zn.anje, ·oko :in r.azum od 
več, ker 'jih je zamenjala šablona! 

5. Avt,or zahteva, da sečn,e odpadke (tudi iglaveev) tem.eljito raztreseme po 
poseki (str. 41). Kolikor je to glede gojitNe gozdov pravilne, se gJed,e na nevar
nes,t ~uba'darjev ne sme izvaj.ati. temve,C se mor.ajo sečni ·odpadki zlagati 
na kupe. 

,', Manj nevarnih mest v tem delu .{le omenjam. 
»Tri leta je ležala iazprava o negi bukovja v uredniški mapi kot slabo po

pisan papir. gele. ko je do,zorel »Les«. je bila tiskana leta 1949.« ~ nam pove 
sam avtor v svojem »Dvodu«. 

Zaradi omenjenih. mest. ki jih avtor na prošnJo urednika »Gozda"l'ske·ga vest· 
nika« ni ho,tel popraviti. uredništvo r~rave ni.' moglo objaviti. ;s.Les« pa jo je 
leta 1949. nekritično tiskal in leta 1951. napako ponovil. \' 

Pomanjkljivosti, ki sicer dobremu delu delu močno škodiJo, pa bi bile pra \' 
lahko izostale! 

Vi. Bel tra m 

Avtor razprave: Nega bukoyj~ in jelovja je, napisal že lepo število. razprav 
in čl·ankov iz gojenja in urejanja gozdov. Njegovi spisi se odlikujejo po lepem. 
klenem jeziku in po zanimivem, ž.ivahnem, včasih kar dramatičnem pripovedo . 
vanju. Bogati so z izvirnimi mi-slimi, ki mej.ij.o večkrat na drzne trditve. kakršne' 
se dajo komaj še zagov~~jati. 'včasih tudi ne v.eČ, često, samo' pod določenimi 

...) 

'" Sicer ne pomeni, da · srno prirastek lesa ·dviJ;(nili z redčenjem za 100% . V 
splošnem pa nam pravilno redčenje v celoti dviga lesno proizYednJo za okro~ 30% . 
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svoievrstnimi prirodnimi oziroma go-zdnogospodarskimi ;pogoji . J'a drzna izvir
no-Sit misli je lahko strokovni ra,zpravi v odlika in korist. če je dovolj p;'emiš
Ijena in utemeljena. lahko pa ji je tudi v kv,ar, če: je bolj stvar duhovitega 
dorrnisleka kakor trdnega znanja in zanesljive izkušnje. V tem ·oziru se' giblje 
pisec. prav nekje na meji med dobrim in .slabim; v svoji dr?-nosti napr.avi vča
sbh tud,j korak preveč in zaide v trd itve, ki ruso več v skladu. z nonnalnimi 
prirodnimi razmerami in z normalnim stanjem, v gozdu. Tu je vzrok zapletljaje~ 
in n.esogl.asij v a'vtorjevih sp:isih. začetek nejasnosti in netO'Čl10Sti, iz katerih 
izviraJo nesporazumi. kritike ln pravde . . . To skraj,no poOt nevarne meje, kjer 
človeku lahko s,podrsne, ubira -pisec tudi v svoji najnnvejši razpravi · o negi .bu
kovja. in jii o-vja. 

Mimo mojstrs.tva v s.trokovnem izraž-anju in v kovanju domačih izrazov za 
tuje besede razodeva razprava piščevo ve.liko stroko,vno izkušenost in široko 
razgledanost, zlasti pa sposobnost bistrega opazo;vanja ter .prir.o.jen čut za sno
vanje matere' narave in za g08p·odarjenje z gozdovi. Dasi je namreč gozdarska 
znanost v zadnjih desetletjih močno napred·ovala in dobila veliko pomoč zlasti 
v :lloyejš.ih in !l,ajnovejših biotoš-kih vedah (genetika, fitosociologija. pedologija. 
mikrohiol-ogija, .ekologija), je vendar ostalo ' se ma.rsikaj nepojasnjeno v vpra
šanjih g,ojenja gozdov. Včasih -tudi znanost ne mOre dati zadnjeg-a ' odgovora, ali 
pa je njen odg.oyo'f polovičen. neodlo,čen. Praktični gozdar pa mora' 6toriii svoje, 
kajti gospodarske potrebe zahteva:j·o s.voje in razvoj gre svojo pot brez odlašanja 
- mimo. gozdarja in celo proti njeg.ovi volji OZil'OIDa njegovim go·srpo darskim 
ciljem. V teh pr,imerih mora ravn !Lti g,ozdar po zdravi pameti ln prirojenem 
čutu', to s.e· pravi v skladu z razvojno težnjo. 

To st'ran razprave je pisec obdelal vzorno. Morda celo preveč poudarja 
intuitivno:si -gozda'rjevega ravnanja. tako da bi utegnil kdo raz-umeti. češ p1o·zi
tivna znanost nas le preradu ' pušča na cedilu. zalo delajmo boIj po svoji glavi. 
To bi bilo seveda napak in tudi ne ,p'o želji p·išČevi, kaj~i podlaga za gozdno 
g:Q·spodarstvo morajb biti dog.llanja naravoslovnih in ekonomsko-tehničnih ved. 

Hvalevredna je piščeva težnja, da naj bo gojenje gozdov čim bliže naravni 
obliki g,ozda. da naj se posameznim drevesllim vr~tam in njihovim zme.sem 
ustvari kolikor mogoče naravno življenJ.sko okolje, da se .na ta način ohg:ani. 
neokrnjena proizvodna sposobnos.t gozdnega rastišča ter zagoto,vi trajno naj
večji in najboljši gozdni donos. Piscu je dalje šteti v dobro njegovo· prhoOdno. 
organsko p·ojmovanje gozda ter prirodne harmonije, ki ne dovoljuje nasilnih 
posegov, s kakršnimi čl,ovek kaj često mot~ a.li celo pretrga naravni razvoj. pro
vzročujoč hude motnje Ln nemajhno gospodarsk-0 škodo. Gospodarstvo naTave 
je izhodišče in podlaga gO'zdnemu gos-podarst.m. O naravi gov.ori pisec z veliko 
ljubeznijo ' in z razumevanjem bistJrega opazovaka . Zato ni upravičeno njegov,o 
pisanje, da narava ne pozna nobenega re~a in da v},ada v njej le golo naključje. 
Le površnemu opazovalcu se razodeva naravno dogajanje kOlt nered in slučajnost, 
ker ne vidi zveze. globlje in ce1otnostno opa.zo,vanje pa ,odkriva širokopotezen, 
stvariteljski red. ki je posle.dlca stl'oge vzročne zakonitosti. Res pa je, da je 
narava v svojem ustvarjalnem bogastvu marsikdaj razsipna in da za človeške 
gospodarske pojme marsikje ustvarja nered. Smi'Sel njenega snov,anja je v tem. 
du 'z neredom v malem ustvarja velik red in da z žrivo~anjem l)o·edlncev 'rešuje 
~kupnos,t. Te · velikopoteznosti ustva.rjalneg,a dela matere narave se mo'ra do 
neke mere navzeti tudi človek. ki hoče umno gosp.odariti z naravo in dosegati 
trajne uspehe. 
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Po teh splošnih ugotovitvah in po po hvali. ki jo. zasluži Šušteršičeva 1"<\7.

prav-a,naj na:vedemo tudi njene pomruljklj.ivosti in netočnosti. Predvsem bi bilo 
želeti. da hi nosila podpoglavja nam'esto prazni.h zaporedn.ih številk. ki nič ne 
povedo, primerne podnaslove. Priznamo, da jih je težk.o .najti, toda z njimi 
bi pridobila razprava mno~o na preglednosti in strokovni .vrednosti, pa tudi na 
praktični . uporabnosti. ker hi vsakdo za svoje pot:cbe hitro našel, česar bi po~ 
treh-orva1- 'Prav izdelava podnaslovov bi tudi preprečila marsikatero ponavljanje 
in sklicevanje. na že povedano. česar je v razprav] .ka·f prcveč. Tudi posmezna 
podpoglavja bi se dala razdelitL na še manjše oddelke ·aJi vsaj manjše ,ods·tavke. 
ki naj bi vsebovali posamezne misli ali . miselne skupke. Branje nekaterih delov 
razprave je pr~v utrudljivo·, ker se pisec n.e izraža vedno dovO!lj' konkretno jn 
ker misli včasih ne izvede do konca. tako da bo bralec včasih v dvomu. kaj in ' 
kako naj razume. Mestoma SD tudi miselni prehodi preveliki, brez zadostn.ih 
zvez in pOjasniL Podrobnejša notranja razčlenitev razprave z navedho podna
slovov bi to pomanjk.ljivost odstranila ali vsaj zmanjšala. Miselni in besedni 
tok v glavnem gladko teče, tu ln tam Jla ga trgajo in motijo r-uzn,i vrivki besecl
nih in miselnih razlag, ki bi jih bilo bolje opraviti z opombami pod črto ali s 
posebnimi stavki v besedilu razprave. 

V go.zdnog,ojitvenem pogledu bo ocenil delo gozdarski sirokovnjak, meni pa 
naj bo dovoljenih nekaj kr~tičnih opomb glede biološko-ekološke vsebine Sušter
šičeve razprave. V tem oziru osebuje razprava večje in manjše napake ln po
manj~ljivosti. Predvsem hodi povedano" da bi uvodnn poglavje. (O življenju 
gozdnega drevja) lahko brez škode izostalo. saj ne sodi bis;tveno k vsebini raz
prave. ki obravnava sun10 11ego 'buk:ve, jelke in smreke. To poglavje pove bralcu 
prernal,o o bi.ologiji in ekologiji gozdnega. drevja sploh in premai·a o. življenju 
obravnavanih treh glavn·ih dTevesnih vrst. da bi dal·o tT'dno .in k,oristno podlago 
za dobro razumevanje nadaljnjih iz.vajanj. Mislim, da zahteva biološko-ekoiosk.n. 

. razlaga gozdnega drevja daljšo samostojno razpravD, kjer bi bila spričo s.odobne 
razvojne stopnje biološko-ekoloških ved pla-dana važnejša dognanja, potrebna 
vsakemu gozdnemu gojite1ju. Prekratka razlag.a je novama za slabo ali nap-ačno 
razumevanje. zlasti še. če trditve niso dov·olj zanesljive ali celo netočne. Pre
splošne navedbe povedo premalo. konkretne, posnete po tujih avtorjih. pa imajo 
često le krajevno vrednost in se ne mo'rejo prenašati na naše ekološke ra.zmere. 

Tako na primer Denglerjeva lestvica po-trebe drevesnih vrst po t·oploti, 've
ljavna za Nemčijo. za naše razmere ne bo v celoti sprejemljiva. Bukev in jelka 
v 1:em oziru ne bo.sta zavzemali drugt::ga mesta v lestvici (med domačim kosta
njem in gabrom), skupaj z gradna-m (str. 6)! - Macesen je pri nas Za mraz ne-' 
občutljiv (str. 6). - Robinij.a je izrazito svetlobno drev-o, ne polsenčno (str. 7). 
Življenjske zahteve bukve glede toplote, vlage, padavin, pavedene 'v Šte ... ilkah. 
so zelo relativne (s.tr. 9). Za naše kraje še .n.ihče ni preučil veljavnosti teh šte
vilk. - Ereza in topol nista spremljajoči 'drevesi bukve. ker ne prenašata njene 
sence (str. 9). O spremljajočem drevju bukve gov.ori,mo, kadar je bukev ·osnovna 
drevesna vrsta, ki ustvarja !Sociološke in ekološke .pogoje za .poseben gozdni tip 
(Fagetum), če ne, pa je bukev sama spremljajoče drevo v drugih gozdnih tipih 
(Querceto-Carp~netum .. Aceret·o-Fraxinetum idr.) -, čisti sestoji bukve imajo 
sv-oj vzrok v njenih posebnih bioloških lastn.ostih kakor v podnebruh pogoJih 
(str. 9). - Polnilnega sloja ne sestavlja samo mladje glavnega scstoja (osnovn.c 
drevesne vrste), marveč tudi' mla<;lje pomožnih drevesnih vrs.t in razno grmovje 
(str. 13-17). To je do neke mere celo boljše za.radi ug.odne.ga vpliva· n·a sestav.o 
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in strukturo tal. torej zaradi bo.ljših življenjskih pogojev za drevje. - Klima 
ni biotičn.i. faktor. marveč fizikalen (str. 24). - Jelka uspeva do.hro. tudi na čisto 

'apnenčastih tleh. ~n~ko kaJcor smreke. (Kras!). obe pa Se počutiti bolje na ne
apneni podl.a,gi. smreka, prej bolj kakOll" jelka (str. 24). - Smreka ustvarja. prav 
tako svojo posebno mikroklimo. kakor jelka ali bukev, le da'od obeh precej 
različno (str. 24). - Bukev je za mraz ()Ibčutljivejša od jelke (str. 24). T.o se 
posebno lepo opllža v mr~zjščih. 

Nave,dli smo nekaj primerov bioloških netočnosti ·oziroma pomanjkljivosti 
šušteršičeve razprave. Te njeno strokovno vrednost sicer zmanjšujejo. in bi lahko 
.izostale, toda razprav.a sama. ima kljub vsemu svojo veliko. vrednost" ki jo 
moramo pozdraviti. R.azveseljivo je predvsem piščevo prizadevanje. da se po
stavi gojenje g-ozdov na sodobn.o podlago biol(}Ške znanooti. 

Ob sklepu naj navedem še vtis. ki ga dobi bralec .pri branju šušteršičeve 
razp~ave o negi l?ukovja in j~lovja~ Ta vtis j~ v tem, da se mu je izmed naŠih 
glavnih ·treh' drevesnih vrst ,najbolj pos~čila biološka in g()lZdnog.o.jitvena oznaka 
jelke. T<> d1"evo, ki je v biološkem in ekološkem' pogledu izredno ,občutljivo" je 
spričo nenaravnega načina gojenja. gozdov doslej kljub hotenemu posp eševanj V , 
največ trpelo -in se na mnogih površinah ne pomlaja več zadov.o.ljivo. Zahteva 
namreč skoraj nespr.emenjene naI'avne rastiščne pogoje jn kjer jih naj.de. se r~z-, 

vije v najbo.lj vese19 in bujno življenje. Pri opisu jelke se je piščeva oblikovalna 
sila najbolj sprostila in ustva·rila najlepšo podobo jelke k;ot go.zdnega dreves-a, 
kar jih ima slovensko strokovno slovstvo, 

M, W rn b er 

PREDPISI 
,O DREDBA ' 

O RAZDELITVI ZNESKOV OD PREJETE GOZDNE TAKSE 

V ZADRUžNEM SKLADU ZA OBNOVO GOZDOV 

Uradni list št, 35 z dne 30, X. 1951. 
Na po.dlagi 2, odstpvka v 3, členu uredbe o ustanovitvi skladov za obnovo 

gozdov (Uradni list LRS, št. 28-]43/51) in po predlogu Sveta vlade LRS za kme
tijstvo in gozdarstvo. 

odrejam: 

1. Zneski 0d prejete gozdne takse v zadn12nem skln,du za obnovo gozdov 
se ra'zde1ij-o takole: 

a) y okrajih Gorica. Idrij,a, Dinka Bistrica, Postojna, Sežana jn Tolmin za
držijo .splošne kmetijske zadru-ge ali kmečke obdelovalne zadruge v svojem 
skladu 80%. prispevek v viši·ni 10% se ,odvede pristojnemu okrujnemu' ljudskemu 
odhoru za okrajni sklad za- obnov,o gozdo~,. prispevek Y višini 10,% pa se odvede 
Glavni upr:avi za g,o:zda:r.stvo za. .repul?liški sklad za obnovo gozdov; 

b) v okrajih Lendava, Ljtriomea-. Murska Sobota in Radgona, zadržijo s.plošnc 
kmetijske zadruge ali kmečke' obdelovalne zadruge v svojem zaclrOOnem skladu 
ifJ%, odvedt1 pa 'se prispevek v višini 10% pd~tojllemu oklrajnemu ljudskemu 
odboru l:a okrajni sklad za obnovo gozdov, prispevek v višini 20% pa Glavni 
upravi zu ' gozdarstvo LRS za republiški sklad za obnovo gozdov; 
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c) v1drugih ·okrajih zadržijo ,splošne kmetijske zacLmge ali IkInečke a bidelovah;Lo 
zadru-ge v svojem s~ladu 500/0, ,prispe.vek v višini ~ooJo se odvede OK.,r.ajllemlJ ljud
skemu odboru. za nJ~gov sklad za ·obl1oov·o gozdov, p rispevek v vlšip.i 400)0 p a se 
odvede GlavD1 u~.r~vl za ~oZJdarsty;q LRS ,za r epubliški skl~\(d zn. ob novo gozdo:v. 

2. Zneskt?, ki .JIh dobI splošna kmetijska zadruga ali KJ)1ečk.-~ obQel€l l.na 
zadruga od gozdmh taks za Sv,o,j sklad, odvaja !pristojnri podruZtD' ci arod n 
banke in ° ~.em obv~ti ~~tojn.i okrajni .ljudski ,odbor s p.osenn:.inl PO'tO ilom. 
V tem poroeilu mo'r~Jo bIh tudI podatki {) lastnikih te r o Vlrs all j in lwl i~ill h 
lesa, od katerega iZVira odvodeni znesek. . 

. Podružnica N aro.dne ba-n:ke razdeli p.rejeta sredstva ~a(h:užnega sfcla a z.a 
obl1oo·yO g.ozdov vsakih 15 dni koristhikom po ključu iz 1. točke le odredb e.. 

3. ~a čas od 21. avgusta do· 31. okfobra 1951 se kJ.jub določb i ~ ~ . t !Čki 
2. ods.tavka pla.ča ves znesek iz 1. točke te odredbe hkr,ati. 

4. Ta odredba. velja od <;Ineva objave v »Uradnem listu LRS <t . 

št. S-lI83/321-5L 

Lju.bljana, dne 24 .. okto'hra 1951. 

Minister ~ p'reds~dnjk 

Sveta vlade LRS 
za kmetijstvo in gozdal§tvo: 

P.recisednlk 

Gospodarsk-t.ga sveta vlade LRS: 

.Ivan Maček L r . 
Viktor Avbelj \. r. 

DRUŠTVENE VESTI 

EKSKURZIJA NAšII-I STROKOVNJAKOV PO AVSTRIJI 

Društvo inženirjev .in tehnikov gozdaTstva jn lesne indu'Str:ije LRS je dalo 
pobu'<io :za izmenjaJno e'kskurzijo gozdarskih in lesn'ojndustrijskih skoko,viOjako-v 
Sloven-jje z . enakimi stl."okovnjo.ki iz Av"s,trije oziroma Korr:oške z namen-OID, da 
spoznamo g.ozda:r:ske in lesnoindustrijske razmere tudi izven ' mej naše d:rža.ve, 
da bi mogli tako . bolj kri·tično razmot.riti naše delo in .obogati.ti naše znanje. 

Tako je torej šlo septembra 1951 deset naših 5,t·rok,orvnjak,ov gozda·rstva in 
lesne industrije na ekskurzijo v Avstrijo o.z-iroma na, Koroško, kjer smo bild 
g-ostje dež~lne vlade in sirok·o,vnih k,1"ogov. 

V Avs.triji uživa g:oz.da·rska stroka že po t'raciic1ji ,posehen sloves, kM se 
kaže v njenem raz~oju. :- Znan0 je, da gn tudi razvoj lesnega ,gos!poclM'stva 
nezadržno svo,jo pot narprej in da vzporedhoo z napredkom tehnike izkorišča 

nove pridohirt.ve -:da s>voj razvoj in y 'ečjo donosn.ost. Visoka kulturna stopnJa 
'in velika tehnična zmogljivost se zrcalita tudi y dvigu upo.rabne vrednosti 
lesa kot en'e najva<žnejših smovin sodobnega gospodarstva. Pomen Čim. UČLtl " 
kov1tejše iz~abe lesa in oplemenjevanja njegov.ih pri·rodriili lastnosti, ki Z8 - ' 

jema že izrec{no široko polje udejstvovanja, pa se stopnjuje · tem b.~lj, čim 
bolj poraba in potreba lesa p!l"esegata rea:lne možnosti gOzdne :proizvodnje. Td 
se naJvidneje zrcali v cenah lesa oziroma lesnih pro.i~vodov n~ svetovnill tržiščih, 
ki so po vo·jni nasproti cenam drugih predmetov Zlra,stlle s~ora:j na dvaikratllo ' 
višino. To rB:Zyija prizadevanje tehnike, da se po eni st·rani čimbolj dvigne. 
procent izrabe lesne ivarine za visok{)Voredne p'l"oizv:o,de -in da se vzpo,redn c učin
kovito izrabijo tudi odpa·dki p'redelova.]ne indlIStrije, po drugi s>t.ra!n:i ' 'pa, d~a: s 
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izkoristijo vsi lJl'rodukti gozda tudi v najbolj oddaljenih predelih, za kar se sku
šajo najti p'rik.Iadnejša in cenejša transportna sredstva. 

Ni dovolj, da čitamo opis delovnega ·procesa, ,ali da gledamo slike objektov. 
Preuda-riti je treba; vivljenjsko dihanje gospodarske dejavnosti v odnosu do, ljudi, 
do ,razvojne stopnje tehnike in do str,okovnih smoir-ov, ki se zrcalijo v značil

nostih in VipH·yjh tiste panoge na skupno go&pooorstv;o dežele. To pa je možno 
le z ogled.om na kraju samem, sredi dela in življenju, ki napravlja dojme in 
vtise, kak,ršne je sicer te'žko op~sati z besedo,. L:eravno je taka eks~urzija zvezanu 
z watnimi str,oški, je treba .odmeriti njene korjjsti in prestižne interese, ki so 
toliko večji, koliko.r imamo tudi po}i,dčni interes zhliževanja s poudarkom ,onega, 
k~r nas kot ' sosedni deželi veže v mednarodnem sož,itj.u. 

Ekskurzijsko 'Potovanje je trajalo obojestransko 5edem dni. Razmeroma 
kr!lJtek: čas. ki se z en~ strani po zanimivostih dozdeva še krajŠi, je 'Pa z druge 
stralUi po vtisih in doživetjih mnogo daljši, ker se tega nabere tlOli!k,o, da s-i je 
težko zamisliti. RezuJtat takih ogledov j'e 1em pomembnejši, ker 'so s ko~egialnim 
razumevanjem organizira.ne sDrokovne ,razlage in sp'rem~ty;o. 

Naša pot po Avstriji nas je vodila. p.o naslednjih· krajih in objektih: Iz 
BelJaka ob· V[,bskem jelzeru do Schr:ottenburga, kjer je bij pri kosilu uraden 
sprejem, k drevesni ci S1ebenhiigel, na vele!posestvo in gra:d Hollenburg, na nje
govo žago v WeizelsdoOJ:"fu, v puškamo v BOiro-vljah, čez R,oino doHno na im
pregnacijske naprave, žago in zahojam.o v FUrnitzu; po Ziljski dolini mimo 
Šmohorja in P.reseškega. jetera ~ Koča.ne, kjer smo si ogledali plavljenje lesa z 
napravami za zaustavljanje in ža,go, v GreifenJburg, v državni gozd nad Belim 
jezerom (Weissensee), na VIsoke Ture z Velik.lm Klekom (Gr.ossglockner) in 
EdelweisspHze, na lesno industriJo in t,ovarno lepenlc~ BiSItrici pri Sachsenburgu. 
v tovarno herakIitnih plošč v Ferndorfu, v veleposestniški g,oz,d f.c)Scaa-i v Pater
ni,onu. na llj.e,g:o:vo žago v Bistrici oh Dravi, v Beljak, na turistično žičnico 

Kanzel, V Celovec, v muzejski. grad Hochosterwitz, v fitosQciološki institut v 
ArjM (Ardach) in v Beljak. V GOsSelingu je bil poslovilni večer. Po,toval'i smo 
z osebnimi avtomobili. I 

Naglasiti moramo, da smo bili povso,d deležni velike pozornosti od strani 
strokovnih' krogov in kOllegov, naš.ega konzulata, poseStnikov in ,indust ri alc ev. Na 
slavnostnem večeru je bil Iprisorten poleg našega konzula dr. Vošnjaka in. pred
sedn.1ka njihovega g,ozda'rskega .združenja tudi prvi namestnik deželnega glava-rja. 
Ha.ns Ferlič in šef gOZldarstva inž. Niemetz. P:oud~rj.ala se je potreba gospodar
skega sodelovanja in poglab.ljanja prijateljskih vezi sose,dnih držav, kar nam 
sedaj še 'Posebej nru-ekuje mednarodni poI'ožaj, 

Na poučnih ,objektih so bile brižno' pripravljene razlage, v gozdovih celo 
natovorjene sani za prikaz zimskega spravila s .konji in · traktorji, pon.ekod s 

• tablicami obeležena mesta posvetov itd. VZipored'no !pa nam je ob hvalevrednem 
gostoljubju hogati1a vtdske kirasna narava, bo.ga,to i2Jkoriščena v turistične na
mene, -z mnogimi je.ied, ob-danimi z letoviškimi hoteli, vilami :in tujskopTo.met
ni,mi napmvami. To vse kaJpak p'rivablja .mnoštvo izletnikov, med temi rnn-ogo 
tujcev. tako da se turistične investicije dobro izplačajo. 

Preobširen bi hU članek, če bi hotelli podati vse vtise in st1'loko.vna opaianja. 
Marsikako doživetje pa je tudi težlco v besedi .obnoviti. Udeleženci ekskurzije 
so :obvezan.i, da !pri društvenih sekcijah v obliki predavanja podajo ocp:is ekskur-
27.ije z njenimi siro~ovrumi in ostalimi zanimiv.ostmi s p.osebnim ozirom na. 
primerjavo z našimi raZmeJlam1. 
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Omenil bi sledeča opažanja in vt1ske: 
Velika drevesnica Siebenhiigel, ki meri nad 4 ha, je bila namenjena za 

centraLno cLrevesnico. Medtem 'pa je prevladalo mnenje, da so boljše manjše 
drevesnice v bližini g,o,zdov. V drevesnici prevladuje smreka, 1majo pa tudi 
druge iglavee in nekaj lis.tavcev, med temi tudi mehke listavce. Za pokrivanje 
gredic dajejo predn.ost trstik.i (bak.uila), ki se da zavij.3Jti. Smrekovih sadik v 
novejšem času ne presaj.aj:o, temveč odvečne sadike 'odrezujejo .s škarjami. kar 
se bolj sphlča. Sejej,o raTIO ,spomladi, ker je v tem kraju po,goOstejša suša. Po
zornost vzbuja škroptilna u3Jprava s lparalelnimi cevmi v radalji 12 m, od ka.terih 
vsaka ;itasta cev škropi na v:s'ako st-ran ·po 6 ro po celi dolžini 'gredic, tako da 
se cevi ob.l'l8.Čajo -okrog sV'ojeos.i v poUm~ogu. Izmenjavo obratov vrši pritisk vode 
avtomatično. Toplota vode se lahko Ifegulira. Naprava je preprosta, a zelo učin
kovita. Gredice prekopavajo .in rahlj-ajo tudi z motor{ltm plugom, ki nadomešča 
8 'l~u,di Lma pa to slabost. da p~evela ne dviga na. vrh in ga za,to manj uničuje 
kakor r.očno ,prekopavanje. Razne škodljivee drevesniceskirbno preganjajo in 
zatiraJo. Zelo nadležen je y;oluhar, ,l..-i ga lovijo v pasti tako, 'da s p-rekoipava
njem napravijo p.rep-ih v nj-egovi.h <rovih jn ga tako naženejo v past. Proti a.grcem 
vbrizgavajo v zemlj-o žveplovodik, bramorje pa lovijo v gnojne lončke. 

Sa~ik nimajo dovoJj in jih naročajo tudi iz Slovenije. 
Na glozdnem veleposestvu HoUenburg imajo poleg g.o,zdov tudi rr-a.z.vito eko

nomijo s 'specialno k.onjerejo in prašičerej o, ki napravUa že na pro pogled vtis 
vzorn.eg.a reda in sistema.tične V'tZgoje. Pri konjereji 'vzgajajo os križanjem ,arabske 
iH tirolske pasme konje, kak'rŠThe potz:e]:mjej.o pri raznih delih, bo-disi v gozdu 
ali na ekonomiji, pa tudi za pr,odaj.o. Pri p'Jlašičih ·se zasleduje optimalna sta~ 

ro~na vzgoJa in prireja. Videli smo ~.rašiča 450 kg težkega! Nil eJ.:onomiji imajo 
stroj (kombajn) znamke Claas Ha,rsewinkel j;z WestfaUje, ki istoQčasno žito- žanj~, 

mIati in sortira ter se iz;pJača že v eni sezoni. Trdijo, da je ta stroj veliko boljši 
od ruskega. Na naše vp,rašanje so nam zatrjevali. da vsaka veja g.ospodarstva 
vodi in- zasleduje svoj s~ost'ojni ekonomski račun. 

Go,zdovi so v glavnem v rokah privatniKov, k1neto.v in vel epos est rrik ov. Od 
skupne površine gozdov Avstrije, ki znaša nad. 3 -mi.lij.one ha, odpade 'P'G last
ništvu: na državne gOt2JdoiVe 150/9, kmečke 6IO/o, ve)eposestniške llQ/o, ,občinske 

8% ter na zadruž.ne in ostaJe g.nzdo've 5%. S servitU!tom lesa in paše je ob.re
menjena približno polovica državnih in ole. 20% veleposes.tniških gozdov, kar 
pOjačuje značaj kmečkih go.zdov. V .okviru Koroške je 40/0' državnih, 30010 
vele.poseštnišlUh, os1~.() (nekaj nud 60%) pa so kmečki gozdovi. Iglavci so za
stopani s 70010, od česar odpadeta na smreko · Čez 2/3, in liStavci s 300/0. V znatno 
v.ečji meri kakor 'Pri nas sta zastopana hor in macesen. Vsi goz.dovi so ,pod 
državnim nadzorstvom in vea.:ani na s'wna doy.alj.enjra., v ,kolikor nimajo odohrene 
gopodarske osnove. Pašna služnost pomeru. veliko OYlrO rednemu g<Jspodarjenju. 
Razmejitev med gozdovi in p-ašniki rpredočuje podoben problem kakor pri nas. 
S pomočjo fi'tosociološkega instituta si mOČIlo prizadevajo, -da 'oblažijo ta in
tCl'Iesru;t, nas-p'r.ots.tva in da z dvig-om donosnosti kmečkih planinskih -posestev 
omejijo pašo na račun gozd!ov. Pri tem se zavedaJo, da Sita gOSp-odars.ka. 'PTosveta 
in pomoč pri.zadeiim .k.metovakem najučinko-vitejša obrramba. - . 

. Stl'lokovna uprava Y držav.ru.h gozdovih in na ve1eAp.os-estvih Je na višini in 
je gozdarska služba spoh že 'po tradiciji zelo cenjena. Teže pa. obvladujejo 
kmečke gOlZ".d.,(}ve. ker ne morej'9 dovolj učinkovito posegaili v njihovo lastninsko 
pravico, kaT se kaže na stanju teh gozdov . .ki so innogo sla,bši od strokovno 
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Llpravljani.h. Praksa go.zda:rskega ,osebja je st-rog,o predpisana. Pred vstopom \' 
logarsko s,luž.bo ali šolo mora kandi'dat p,raktici,rati eno let-o. Kompleks držav
nega gozda Greifenhurg s 3000 ha upravlja gOQ;da·rski inženir z dalgolei:no prakso, 
ki ima na te'renu še d.va kvalificirana r,evinl!l. gozd~rja . Vsi upravlte.lji in okrajni 
go-zdarji imajo službene avtomohile-džipe (h' Marshalo·ve pomoči). 

Na spl,ošno se opaža ustaljen sistem, ki ga .p.a v'oJni ni·so znatneje menjavali, 
znradi česar niso j,zguh\jali st}1okovni.h energij. Toda z .druge strani bi se moglo 
reči, da to zad1"žuje življenjsko razgibanost, ki je v ,neki meri le potrebna . 

Goz'dovi se iz.kociščaj.D čez priras1ek. Dosegli so tudi dvakratnega, kar imajQ 
za zdo pretirano. T,o preseganje pa je .bilo zelo različno p,o posameznih p,redelih 
i!l odvisno ·od volje Iastl1i:ko'v. Pr.ivatni maji gozdovi so' znatno sla:bši ed vele
posestniš,kih in državnih. i''': eka tera veleposestva -izkoriščajo manj, ku'koT znaša 
·prirastek. Tuk.a ima n. 'pr. Fnscarijevo velep-o's0stv,0 na površini 8000 ha lesno 
zalogo 350 m 3 .p·o h~ z zelo jedrim smreko-vim drevjem in 'p,ri,ra~kom čez 4 m" po 
ha, izko-riš'ča. pa ria ha okrog 3 m!!. Računajo' z naraščanjem v'rednosti lesa. 

Sedaj si zelo ,p.riz.adevajo, da bi v~ladili ·izkoriščanje gozdov z 'etatom. Les 
se prodaja. na panju le~njm ~nd,ust'rijce'I1l ' Cena smtekovine na panju zna.~a 150 
do 220, povp-rečno- 200 šil., cena Moido'vine fco žaga 300 šil . in rezanega lesa 
600 šil. za mS. Na gozdn.o rtak50 odpadeta torej 2/3 tdne cene hlodovine! (Krušna 
moka sUlIne 3, sladkQ-r 8, obleka 500-1200 šil.,drv~ 160 ši( za prm). Razlneroma 
draga je pošta, želez·nica l~n bencin (3,50 ŠtI. liter). Thrnu primerne oSo plače u&luž
bencev in delavcev. 

Spravilo lesa v ' ip-Ianinskih ·krajih ·S~ usmc,rja le na zimski .prov·oiz, torej v 
glavnem po snegu, ka·r je mnogo bo,ljše in cenejše. V ta namen se za spravilo 
grad·ijo v glavnem izv\ručne poti 'P·riklaci:neg·a nagiba, ki. jih. na mehkrun terenu 
ni treba utrjevati, s čemer se mnugo prištedi na ' gradbenih stroških. Z enim , 
konjeln vleče po pol·ožnem potu 10 mS lesa izglavcev, s traktorjem po ravnici pa 
25 m 3 . Veliko Se up.orablja plavljenje in splava,rj.enje Ie.sa in so mnoge žage po 
svojem po,ložaju temu priiagojene. . ' 

Delo v gozdu se 'Plačuje na a.k·i}rd. Norma se dolo:ča na 9-10 ur. O~nova za 
.ako!['dno oceno je urna mezda, ki znaša 5.80 Šil. (.pri. de:lih, ki 'se plla:čajo po času, 
je ta mc·zd~ . nekaj nižja). VodJa delavske partije dobi 15% več. Če delavec 
prenočuje v go,zdu, dobi ·odškoCYdnino v višini eno-urne mezde. V nekatenh pri
mehh se ta odškodnina p'!iZnaNa tudi za čezmerno · ocirqaljenooSt do delovnega 
mesta, če delavec ne prenočuje v· gozdu. Navadno se plačuje posebej tudi bru
šenje ža,g. ok. 2 uri 'tedensko. Dr.lavna O'tr-oška .doklada znaša 105 šiL,: a k temu 
dobi delavec še od delodajrnca 55 šil., skupaj to,rej 160 ši"\. mesečno. Delavec 
zasluži mesečne v gozdu 1000-1400 šil., ffiOir.a pa p8!~iti na · kva,Jitetn.o, izdelavo 
in sečni ,red. P:mkticira.se sečrija na suš. Delavec, ki je hil v dveh letih z'a;peslen 
na.jmanj 50 tedu·ov, pa dobi potrdilo, da ne more dobi;ii dela, ima pravico do 
podpore brezposelnih, k.i 7.nllŠa 400.--600- šiL in otl'loš.ko ,doklado. To možnost 
n6kate.ri v zimskih mesecih tudi izt"'aJbljajo. da ob slaJbem vremen,u· brez dela 
uživ.ajo tak prejemek. 

Na,dmera oblovine z.naša 20-30 cm, kar je po našem mnenju rp.reveč. čeravno 

se les pogosto spravlja poo 'rižruh. Vsi hladi .se robijo (~'P.roncajo) pogostoma tudi 
na .obeh krajih. 

Gle.de sinrekoYih monokultur, k pospeš~vanju ka:te~ih so .se precej močno 
nagiha1i. vlada sedaj enaJc·o mišlj,enje kakor .pri nas in rse pov50d se-emi za me
šanimi g.·ozdovi s primesjo listavcev. kakor pAČ tlo~ ustreZA . Mesto -sečenj na 

-260 

] 



[ 

golo se uvajajo op-lodne. sečnje. Pr.i degeneriranih drevesnih vr,stllh jn tam: kjer 
je sčasoma potrebna izmenja.va v,rst zaradi ' ta.l, se uvajajo nove sv-rste .po kon
kretnih navodilih fitos06ološkega instiitrota, ki tako odloČilno sodeluje 7. opera
livo. S,l'ižno se p'r~učujejo indikators<ke vrste gozdnega r.asthnstva. 

V greifenburškem državnem gozdu ,nad gorskim jez.erom Weis.sensee. ki leži 
930.fi visoko, a ima tako t,aplo vodo,' da. je priljubljeno letovišče: a jezero s 
smarag.dno zeleno b3Jrvo in be,Um obTobjem velja za eno najlepših alpskih jezer, 
so nam p.redočili vse gojitvene hpe gozdov z raznimi nač.ini pomlajevanja. Velika 
·ov.ira je tam pašni se·rvitut. Najvcčjn lesna masa na. ha znaša. v tem kompleksu 
590 mS. Okrog jeze·ra ni 'ceste. Les se preva.Ža po jezeru s spla.vi. kar je tudi 
najcenejše'. V gozdni dreves.nici ,sejejo bob, ki kot metuljnica gnoji zemljo. 

V ve!eposesf.niškem gozdu Foscari Piri Paterni-onu ,smo videli posebno· kon
struirane močne sani z odhijači za izv)ače~je lesa s traktorji. Po vrsti je po
vezanih v konv,oj 4--5 .sani. Prvi tovo'r je' na dvojnih 'saneh; p'ri na61ednjih pa je 
en kq.j tovora na tleh. Zadnje sani so v' obliki košare ah mreže, da dr.sij.o z 
večj,o p.los.kvij.o po tleh. V "konvoju, ki smo ga videli, je bilo na-lož-enih 25 mil 
oblovine. Uporablj.a.jo se tra'kt,orji tipa Fiat 50. Za cestni transport se s traktorji 
upo-ra.bljaj-o prikolice, katerim se lahko regul.i ra. dolžina in ki :so okre-tne za 
obračan.je, 

Istotam smo videli gradnjo gDzdne ceste s stroji. Razne V'i'1ste buldo%crji 
služijo za o'dkopavanje tal. za izravnavo tal in odkopavanje obcestnih jarkov. 
za kar ima buldo·žer v sredini poševen nož, . za o-cistranjeva.nje dreves in pa
njev itd. Gradbeni stroj je tipa Graders~ Ti stroji prihajajo v p.oštev predvsem 
ZA. mehke terene . Dnevno se SIp-ia.nira 300-400 m ceste. St.rošek znaša ok. 50 š'i1. 
po meItru. Pozi~i se s temi stroji 0'r'je oziroma o;dsbranjuie sneg 's c'est. Strojc 
so dobili na ra.čun Marsha~lovega plana .. Dela ž nj.i·mi pa 800 se naučili. ujetniki 
v vojnem ujetništvu v Amerild. 

. Too yel~,osestvo p-odpira v z.na.tni meri 'ra,zne poizkuse. Pokazalj .so nam nov 
tip žič-nega že-rja.va po izumu in.g. Goseha (udeleženec ekskurzije v Avstrijj jn 

pri nas), ki ima nekaj podohnosti s tipom ing. Kost en al' fl a., toda. slednji je p.o 
našem m~enju . bolj dovršen in bolj praktičen'. Ima dva moto'rja . Z enim pro
izvaja električni tok, ker se jzklop v mačku vrši el. eik t.rrič no , kar je pri tipu 
ing. Kostenapfia avtoma6čTl!Q' , V o,ziček se premika z vlačilko. Ko je vklenjen 
maček na voziček, se spusti dvigalna vrv do hr-emeJl.a in breme dvigne s po
sebnim motorjem, ki .služi tudi za proizv,o:dnjo Cllekt:ričnega toka. Napra,ya za 
dviganje bremena se lahko o·dstrani an potem služi žičnaca ko<t. g'rav:itacijsk'a žič
njca. Torej je to pravzaprav kombinacija žičnice in žerjava. Zmogljivost znaša 
do 65 m 3 na 10 UIT na daljavo 1000 ro in nekaj manj na maksimalni daljavi 
do 2km .. 

V višjih, strm·jh legah so g,ozdov~ letos mnogo ·trpe'li zaradi plazci<v, kar se 
vidi po..sebno ob .cesti, ki vodi na. Veliki Klek. Pri G. Dravo.g'radu se še dobro 
vidi, kak·o je velik plaz zasul glavno, asf.alti,rano cestO' čez 5 m. visoko in na 
široko prekril poija. in trr-avni'ke. N-a mnogih mestih pa. kakor n.pr. pri Hei1igen
blu>tu, so p'l~ovi poruših tudi hiše in razne stavbe. kar je znak, da so bih iz
redno močni. Del krivde je tudi v posekanih gO(l do·vi.h, 

Ponekod smo opazili ob cestah močno okleščcne smreke, kar se dela za 
pridobiy,anje stelje. Drevesa imaJo od daleč habitus Pančičeve omo,rike. 

Žagarska industrija .ima praktiču.e obrate. H1Qido~na merj skoraj jzk.ljučno 
4 m . Hlodi se Če!jjo pred ravrewm, ker čela vsebuJejo posek od" rižanja in plav-
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ljenja. Izkoriščanje znaša 67-7~/o. Za ekspod je sposobnih 95% rezanega blaga, 
torej praktično vse, kar kaže na nespi-etnost :naše eksportne trgovme. Eksportna 
dovoljenja zahlevaj.o za vsaka 2 mli eksporla dobav,o 1 mS lesa za notranjost s 
pristojbino 50 šil., za kolikorr je torej les za notranJost cenejši. Mnog,o se režejo 
pragi iz borovine in macesnovine, ki je iz pJaninskih predelov sicer debela. toda 
večinoma za:sukana in nesp!()sobna za deske. Razum1jiv,o je, da industrialei -iz-. 
delujeJo takšno blag,o, kakršno jim največ vrže. Rezan les je zelo enakomeren _ 
Ni videti r;znih eksp.ortnih ~tipov« kot pri nas. Izva:ža se največ v Italijo. V si 
robilnik.i imaj.o projekta-rje z lučjlO s senčnimi paralelami. Povsod so ekshavstorji. 
Na ffit:l0gih žagah se žamanje avtomatično razrezuje .in odnaša na skladišče. 

Delovni čas traja 9~10 U1'. Pla.ča na u~o znaša 4,50 do 5,80 šil. Večinoma se 
deJa na akord. Delodajalci stremijo za tem, da -imajo stalne delavce, ki postanejo 
mojstri svojega ~ela. P,roi.zvodnost na žagah je 2,5 do 3 ma h1odovine na delavca, 
pa tudi več. 

Na ž,agi Hollenburga v -Weizelsdorfu je razJ)ored strojev v eni smeri. z 
vmesnimi transporterji in vodnim ba.zenom. V razmer-oma majhnih stavbah z 
dvema polnojarmenikoma je .velika in ·raci.onalna produkcija. Dva delavca na
tevorita v vag,one 180-260 m 3 v 12 urah na akord, brez kakih strojeY, le 5 po
močjo lesenih koz. N y bi biii tega verjeli, da nismo S4:lmi gov:o,rili z qelavcL 

'Na -žagi Haaslacherja v Bistrici pri Sachscnbu.rgu imponiraj.o- pokrita &kla
dišča, da se bl,ago nikjer ne kvari. Im sušilnice s .k,oilom sistema Hempel-Bessener. 
kjer gre iz kotla _ topel xrak z dimom (polno izg-Oorevanje - ne gre skoraj nič 

skozi dimnik) skozi čistiJno mrežo v sušil nico, Delavnica barak ne dejla, ker se 
10 ne i.zplača. 

Najmo.dernejša je iaga Foscarija v Bistrici ob Draw, ki na.p.ravlja vUs pred
vsem z lepimi, čistimi in higienskimi pr.ostorj ter z neonsko razsvetljavo. Rezan 
material se .na žagi skoraj ne vidi, k~,r izza -strojev ,odhaja avtomatično pod 

-podom ILa niže ležeče 'skladišče, kjer se sortira. Na skladišču se uvaja Tazv;oz lesa 
s traktorjem namesto s tiri, kar jOe posebno v snegu' boljše. Tu je zelo lepa 
hlodovina. 

Na žagi v Kotschachu je interesantno plavljenje, ki poteka na dolžini 32 km 
in se mo.ra ravnati po- primer-ni vodi. Tu smo videli zelo !intenzivno izkoriščanje 
buka-vine na žagi, toda rezan materia.l je slab, ker je sploh bukova hlodovina 
slaba, Pari se p-rimitivno v j,ama.h (zaradi majhne količine) - in ekspo,rtirajo 
deske, ki bi bile :pri nas p.opo'ln izvržek. žaga z'reže dnevno 60~0 mS in ima 
26 delavce,v. . 

Impregnacija v Fiirnitzu drza droga-ve s posebnimi stroji, v k,aterih se 
drogovi v,rtijo-. Stroj olušči 150--200 dolžinskih md-rov veni uri. Imp'regnacija 
se vrši v velikih kotlih s ka'transkim oljem III W ol1mannovo 80lj.o, deloma tudi 
z živ,osrebrno raztopmo, ki pa je dražja. Ima avtomatično p.olnjenje in praznjenje 
komor. Z diagramskimi apa<rati se s-p'remlja v.akuum. polnjenje in pritisk. Imp.re
gnacija stane od dovoza do oldv·oza ' 200 š.i1. na m3 , k;a,r se nam zdi veliko: 

Žaga tUka'j ni nič posebnega. V zabojarni poteka' delo podobno kako,r pri 
nns. ,Ph veza.n,ju prihranijo tukaj precej čru;a ·s posebnimi .kJeščami znatpke 
Origina.l Ziklop Wien, ki za.tegujejo in vežejo. 

Tovarna lesenih hiš dela malo. ker se jjm zdijo d.ohave za inozemstvo ob 
močni konkurenci _ tvegane. 

Zmogljivo~t žag na splošno . mnogo' presega razpo).ožljivo hlod a-vi n.o , po
dobno kakor pri nas. 
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Tvarna heraklitnih plošč v Ferndorfu' je zelo veliko podjetje_ z dnevnim 
prometom 60 vagonov. P,ripail.a Avstrijsko'-ameriški magnezitni družbi v Ra
dentheinu. Na skladišču smo videli 8 skladov visokih po 10 'fi skupno z 8000 m3 

lesa za leSThD vDlno. 6ez vse .skladišče v dolžin-D 5 km se gibje na. tiru žerjav, 
ki opravlja vse delO' Tazkladanja in n.akladan.ja. Tovan1-a poi"abi tedensko 1000 m3 

lesa. ki. ga na 10 strojih predela v lesno v,olrvo. S pD~bno magnezijeViD' mešanico 
veže lesno volno v plošče debeline 2.5. 5, 7.5 .in. 10 ClJl. Vise delo, ki pDteka čez 
mnogo st~ojev in stiskalnic, je povsem mehani2i-rano. Ze{,D zanimive 'So lGDntrolne 
diagramske Inap,rave, ki natančno beležijo produkcijO', storilnost delavcev, de
lov~je sti:ojev, ob katerem času in kje nastane zastDj. Za :primer ,reklamacij 
se dobro ve, kateri delavec je bil pTi i:cdelavi. Iz.olacijs:ki učinek teh p}ošč je 
osemkraten. Pri gra:dnjah se. .nasproti lesu prišie-di 30 : 100. - PIDšče ne gorijo. 
Neomerl:ane plošče služijo za ·ozv,očenje, n. pr. d",'oran' za kino . 1 m 2 plošče, de
bele 10 cm. stane 25 ;-il. 'zi vmesno betcmskD sten-o gradijo tudi stanDvanjske 
stavbe, ki SO' pra':: lične. Tovarna izdaja mesečno sV'o,jo obsežno revijo. Obžaluje, 
da ne izvaža 'več v Jugoslavijo, kamor je pred vojno izvažala Dkl"log 3000 mS 
letnO'. Poseben magnezitni spoj daje tem 'Pl.oščam tako v.re-cinost, d.a lahk-Q ,pla-
kjo les enako kako·r papima industrija. -

Tovarna izdeluje tudi magnezitnO' opeko za visoke peči, k~r je najdrago
cenejši izv'ozni predmet Avstrije. Izvaža ga v vse cLržave. Ima prodanO' prDduk
cijo za 3 leta vnaprej . Razumljivo je, d-a tova.rna ra~p:olaga s posebnimi bDgato 
op remI j enimi labDratoriji. 

NenavadnO' mDčan Vltis je na nas nUJpravil v FitDsociološkem institutu v 
Arjah pro.fesor dr. Aichinger s svojim preprq.stim, tod.a zelo glDhDkim :in na;2)Dr
:nim p,rikazom razvoja rastlinske 2idružbe, njene medsebojne povezanosti. in Dd
visnDsti, karakteristik, ki obeležujejo tla in rastlinske pogolje :itd. Raziskova.nja 
so tesno pDvezan.a ~ prakso. Institut pr.o.pagir4 s tečaji med osnDv.niro str()kov
nim pe'l"sDnalom na lahk,o umeven način :pravilno povezavo med perlološkimi. 
klimatslcimi in fitosoc~ološkimi f.aktorji v gozdu. Institut ima posebnega stl"O
kovnjaka, ki raziskuje in propagi['a gnojenje in -str.ojno -obdelavO' planinskih nag
njenih kmetijskih pov,ršin, da se tako v lovu za pašo odv.rne krčenje in pusto
šenje g02dov v planinah. Poseben ris-ar-specialist izdeluje .slike ra,gtlin. Omenim 
naj še bogato zbirko rasilin s posebno kartoteko, .instrumenta.rij in literaturo. 

P.okg poučnih objekto.v pa SO' se spotoma vrstile mnoge pri1'ladne, turističnO' 
oza:ljšane lepote, jezera. let·ovišča, 'razgledne točke, starinske znamenitosti in 
ledeniki z očakom Visokih Tur, Velikim Klekom {Gross.glockner) na čelu. P,ryo
vrstna turistična cesta v,odi če:z znameniti Heiligenblut (1301 m), kjer so vse 
stavbe v l.il):ičnem tirolskem stilu, do ledenika na višini 2418 m. VeJ1iki Klek pa 
sega v višino 3798 m. Čudili smo se neverjeinemu prometu in številu aVi1:omobiID.v 
in motorjev različp..ih držav, čeravnO' plača y,saka oseba cestno ,pristojbino v naši 
vrednosti ok. 400 din. CeS1f.no 'po~jetje nabere dnevnO' okrog miliJon dinarjev. 
Pri kosilu v petnadstro,pnem hotelu smo v jedilnem listu našteli 60 v.rst vin PD 
28-95 šil .. . . Dru:;i krak ceste vodi skozi predore pod g:rebeni Vi.sokih Tur 
na sa.lz.burškD stran do Edelweisspitze (2571 ro) s šimkim -razgledDm -do Bavarske. 
Zanimivo je, da imajO' te glQ:re, V kolikor nis-o. rpDd leden.iki. ·()!bilo malih p.Jatojev 
ali teras, pokritih s t'ravo, kjer je možna .paša kljub tolikim viš:inam. Gozdovi 
segajo dO' višine skoraj 2000 me,trDv. 

Nad Os-ojskim jezerom te.: žičnica povede na Ka112el (1100 m) in ima n3JtD 
še dva podaljška ali dvigali po 550 iil 800 m s ;posameznimi sedeži. Cel hrib 
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je leto·višče. Od Lu je krasen razgled Jla Os.ojsko, Vrbsko. MagdaJcnsko in Baško 
jezero. na BeJjak. Celovec in edo· gorsko verigo Ka.ravank. V.se kaže na velik. 
posnemanja vreden smisel za turizem. 
- Pogled na Gospo Sveto in Knežji st-ol n,am je vzbudil misli na sl·ovensko 
zgodovino . .. 

Sv,ojevrstno sliko nudi Hochosterwitz s sv.ajo i2lredno zunanjost jo in he
r-aldičnim muzejem. Varoval je nekoč na tem mestu edini prehod čez Karavanke. 

Zbližanje v duhu izmenjave s.troko.vnih miš·ljOJlj je p,d š lo do jz;ra.~a ob slo
vesu v poudarku potrebe nadaljnjega st~okovllega s-odel.ovanja in dobrih .soscq.
stvenih odnosov; ki naj dopLl'jnesejo k utrdi-fvis.p.J.ošnega ma.ru kot 'po.goja za 
gospodarski napredek. ' . 

Že po enem tednu pa so nam av-strij-ski -strO-~ovnjaki v,rniLi obilS-k. Gosto
ljubnost in kolegiaina pozornost. ,ki smo jo dO:tivljali na vsakcm k:olf.aku, nas je 
obvezala. da s-e našim razmeram primerno oddolžim-o. PTišli so .povečini ist i t 
ki &0 nas- -spremljali v ,svoji deželi, kilJr je do:p,rineslo k boljši izmenj.avi strok.ovnih 
mnenj in k večjemu zbližanju. 

P.o sprejemu. uvod-nem orisu naših strokovnih razmer, pr.ogramu sskico 
potovanja in o,piwm .posameznega obje.kta jc ekskurzija krenila P9 objektih: 
Duplica-KaiDlllik Chera.!di-čni muzej) - drevesni ca Mengeš - sffiool!arski objekt 
v P.D-dbrezju ~ po.kJ.juški go~dovi - žičnica v dolini Save Bohinjke - žaga v 
Ilirski Bistrici in ribogojnica ilStotam - novogradnjt;t ces:te na Bitenjski planini 
- Bohinjsko jezero s s.\apom Savice ~ Vintgar - Trn:ovs~i gozd s prikazom 
izvlačilca tipa Gnjezde - Postojnska jama - sorti-mica furnirja Prestranek -
Tovarna ve'.ta.nih plošč Sempeier - žaga in 1oovar,n'a -lesonitnih :pLošč Ilirska Bi
strica - pogozdovanje Kra6a - 'p.rikaz' medite-ranske flore v Opatiji - vožnja ' 
do doma oddiha delavcev in nameščenecv le.$.ne jndustrije v Medveji - Reka 
in Sušak - ogled gozda zclene dugl.azije p.ri p.ostDjn·i - žični žerjav tipa ing. 
KostenapfeI v Iški pri Cerknici - vzorec lesene hiše v Cerknici in ogJed Ljub
ljane. Tu je bila p.OISIDvitev. 

Naši resomi in krajevni p:re-dstavniki so gostom wkazali enako. po.ZD·:rn,ost, 
kakDr. smo ~e bili delcžni mi v Avstriji. V spremstvu clcskurzije je sodelova.lo 
izmenoma 35 naših str.ok-o-vnjak.ov. 

Gosti so l'zražali za.dDvoljstv,o z ogledom, gosto\jubnostjo, naravnimi lepo
(arni in so dali priznanje posebno. prizadevnosti našega ljudstv.a nad izvršenD 
obnovo in nad sedanjo borho za napredek go~podars-tva. PoudCllcili so željo za 
nada,\jnje medsebojno sodelovanje, ki naj poglobi dobre odnose med sosednjima 
državama. 

Ing. Zdravko Tur k 

STROKOVNA EKSKURZIJA 'GOZDNEGA POSPODARSTVA LJUBLJANA 

V KAMNU~KO BISTRICO 

·CP.rimer pra.hičnega s,trOik,ovnega dviganja kadrn) 

Konec maja ' 1951 je p-riorediJo Go'zdno gospodarstvo. Ljubljana sir-okovno 
I ekskurzijo v Kamniško Bistrico, ka;tere se je udeležilo st-rokov-uo osebje vseh 
štirih gzdnih uprav in -direkcij, skupaj 37 ljudi ter 6 od Okrajnega LO Kaml1ik. 

Vodi·lna misel pri s.trokovnem delu e~skurzije)e bila. naj :se pri posameznih 
objek:tih ne vrši samo. p·red-a.v.anje. ki ga prisotni z večjim ali manjšim zanima-
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nJem poslušajo. Namesto p·redavfrnj,a je daJ direkto,r kratko pojasnilo, za kaj 
gre, ter -spraševal udeležen'ce, kaj o zadevi mislijo. Pos.amefZne je pozival k be
sedi. Med p,risntnimi se je razvila živahna diskusija ter so bili vsi z.a predmet 
zainteresLrani in so ž,i,vo sodelovfl;1i. Razprave so postale ne samo Ipoučne, temveč 
so tudi pokazale, kaj poOsemeznik zna v stroki, kar lahko slu,ži kot ocena njegQ
vega znanja jn sposobnosti. 

Po' pregledu drevesn.ice na Kopišču, od gredice do g,redice, je po kratki raz
lagi povsod sledila diskusija. P,osam.cznim udelezencem so bila p,ostavljena vpra.
šanja, kaj mislijo glede -raznih načinov obdela.ve in ohratovanja v dr.evesn.icah. 
Vsakdo je prišel do besede, moral pa je svoje mišljenje utemeljiti z ohrazlo
ž,ityjjo .. Pos.ebej so· si ogied.aJli le1ošnjo seteov v široke brazdice ter ,ug.oto.vili, da 
je bolje uspela k~kor setev v ozke braz·dice. Obnem se je izvršila ~ed vsemi 
pOllovna setev v široke brazdice, pri čemer. se je upora'bila tudi braška. Po' kon
čani setvi je bila tretjina gredice 'Pokrita. na dosedanji naČin z vejieruni, dve 
tretjini pa z~ lesall1i, in sice>r z ,lesami, polo,ženimi na zemlJo, in z lesami, dvjg
njenimi 25 om .od iaJ, da bi se ugotovilo, bl-teri način. pokrivanja bo najboljši. 

Pri diskusiji o za-t'iranju bramorja se je ugotovilo, da je najholjši način po
stavljanje lovnih 10tlčkov z vabo. 

Pravilni p,ripravi kompos~, ki j0 za drevesnico najvažnejše gnojilo. so prak
lično posvetili ptf,ecej časa. V -pod.robnostih se je pokazalo, kako se zbLra ma
terial 23. kompa.st, kako se zla.ga. kako se uporablja apno, ~ako Se> kompost pre- ~ 
ko:p-ava in me4a te·r upo.rablja, ko je doz.orel. . 

Nazorno je bilo p·okazano, kako se jemlje vzo,rec zemlj.e za. analizo. kar 
je večkrat potrebno. Izko'pani so bili vzorci zemlje :iz globine 10 cm, 20 cm in 
30 om ter priprav-ljeni za poŠiJjatev. 

V o.ddclku 9 oo si .ogledali mladi, g-osti pomladek raZI).ih listavcev. ki ga Dvi· 
r·aj.o leska in posamezne nad rasle smreke. V živahni debati, kaj naj se ukrene, 
so nekat.eri udeleženci dokazali j.z dosedanjih svojih iz;kustev, da je treba nad
;'~le smreke na.jprej oklestiti in po,zimi iz-seka1:i. Bujll10 lesko pa je treba izsekal i 
lo v troliko, v kolikoT Dvira. žlahtne lista.vee v ·msti .. 

v.. logarni,ci na Kopišču s{) oh Sleinerjevem kalilniku ·ohravnavali določanje 
kalivosti na vse dosedaj Zllane praktične na6ne\. ter !poudarjali važnost tega dela 
pred up-OIrabo seme-na.. ·Podr,obno so .razp.ravljah' o vprašanju na.bilfanj.a semena, 
kakšni naj bodo semenj aki, kdaj' se po p'osameznih vrrstah nabira. seme in kako 
lud 5e spravi. Oben(';IlJ so p'l"ejeli udeleženc·i o tem predmetI:! tudi vsa potrebna 
navo.djla. r 

V oddelJku 24 C so ·ob p-oloženem l-ovnem drevesu razpravlJali o hvljenju 
smrek:o,v-ega lubada.rja in nakazali vse potrebno za pra.krtično delO' pri njegovem 
zatiranju .. Diskusjja. je dokazala, da se .osebje zaveda ",ažnosti zatiranja luba
darja in da pravilno gleda na te> s.tvar. Tov. Urbančič od) g·ozdne uprave Litija 
Je pokaz.al p:raktične prijeme pri beljenju in uničev.anju zalege. 

V :Istem oddelku -so si ogledali čiščenje, ki je biloO izvršeno pred leti. Splošno 
mnenje je bilo, da je bilo čiščenje .pravihw orpravIjeno in da je treba izsekati 
le še .posamezna nad,rasta d.revesa, v kolikor ovirajo pomladek. 

P.ri nadaljnjem obhodu je taksator ing. Miklavič pokazal praktično določ~tev 
lesne z.a,loge v .smrekovem sestoju, objasnil uporabo .sooteršičevih tablic in v po
dro:bn05ti pojasnil mv.nanje pri taksacijskib delih na terenu. Tudi o tem pred
metu je sledi.la ž-ivahna diskusija. 
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Po večerji v :planinskem domu v Kamniški Bistrici je diredctor gozd,nega go
spod3lrstva Ulčar počastil 40. obletnico zvestega in vestnega nepretrganeg,a delo
vanja višjega logarja Valentina Uršiča in mu podelil nagrado. Predsednik sindi
kaJne, podružnice 6uk je jubilantu. še vedno aktivnemu članu podrWnice in so
delavcu podjetja, izroči} nag!lado sindikata. Sekretar je v kratkih obrisih Oipisal 
clelapolno :in uspešno življenje jubilanta in ga postaviL za vzgled mlajšim de
lavcem ter mu j~roči1 darilo g·ozdne uprave Kamnik. 

Nato je predsednik Upr,3ynega odbora ing. Hržič T1azdclH nagrade za 
uspešno izvršen plan p.roizvodnje in-' oddaje hmeljevk posameznim logarj.em in 
urraviteljcm. Sledila je prosta .zabava. ki je tudi sedaj pokazala p::r.av iskTeno 
t0va,rištv.Q celotnega kolektiva gozdnega gospodarstv;a' Ljubljana. 

Drugi dan je bil ogled in ugotovitev škode. ki so jo povzročili ogro.mni 
snežni ln zemeljski plazovi. Med potjo so pregledali pregrade v koritu hudo
urnika ier se ·poučili o zag.raj.evanj.u hudournikov. Popoldne je bila ekskurzija 
zaključena. 

O pi san a e k s kur zi j aje d o k a z li s p.e š n e s.k r bi, ki ' j o ime
n o van o g o z cl.n o i/g ·0 s P o ·d a ,r s t V·Oo P (} .s v e' č a 's t r ,0 ' k .Q V n e ID u dvi g li 
S voj ega kad r a. 

Glavna uprava za gozdarstvo LRS 

DELO LJUBLJANSKE SEKCIJE DIT-a 

Naša sekcija .,ima ·danes ·Dkoli 100 članov. O'd tega okoli 40 rednih. Najmoč
nejši je kader logarjev, torej gozd31rstv.o. Organizacija v širino je izvedena. De~ 
lu je 8 poverjenikov na obširnem področju od Kamnika ·do Grosuplja in od 
Vrhnike do Zidanega mosta . 

. Priredili smo že več stToko.vnih izletov, Predvsem smo si ogl.edali škodo v 
goodovih Kamniške Bistrice, Tam so imeli logarji enodnevni tečaj o varstvu 
gozdov. Člani sO' z z31nimanjem sledili strokovnemu yodstvu v tovarni papirja 
in lesovine v ' Količevem, tovarni celuloze v GOoričanah, na. pocLr.očju smo,la.rje.nja 
'v Smledniku, y državni semen·arni in dreves.nici y Mengšu. Ogledali smo si 
hidr-ocen:tralo y Mostah in g.ozdove, ki jih bo zalilo umetno jezero. Zelo poučni 
so bili ogle.di tD vame fumirjev v Semrpetru jn Ilirski Bi-st,rici. to-varne lesonitnih 
plošč. Sp·otorna smo si ogledali pogozdovanj,e- Krasa. 

Sedaj .pa smo ,zao["ali v g,lobino. Delo naše sekcije smo razdelili v p,reučevanje 

problematike g·ozdarstva na našem po,dročju, dalje iehnol0·škega pwcesa na naših 
obra,bh ter ekon-omike. . 

Vidimo, da bomo lahko v prijateljski diskusiji ma.rsika.j izb.oljšali, tako 
delo v goz.du, predvsem uspešno saditev okoli 300 ha degr:adiranih zemljišč jz
boljšali strojne naprave v tovarni upognjenega pohištva v' Duplici, pa.rketarni na 
Verdu itd. Preučili h~mo rentabilnost nekaterih obratov, dali strokovno in prav
no pomDč članom nov.atDlrjem in racionalizatorjem, namesto predavanj 'imamo v 
načrtu diskusijs-ke sestanke za goz.darsko. tehnično in' ekonomsko str;oko, kjer 
bomo na konkre.tnih prime.rih naše žive stvarnosti iskali najoboljšo rešitev za 
izbo:]jšanje našega gospodar jenja pre-dv.sem gozdnega. ' Preučevali bomo tudi ~ v;pra
šanje kmečkega g.o·zda. Glede na delavnost. ki jo kažejo naši poverjeni.ki in odbDr 
društva, smo prepričani. da bo delo sekcije uspešno. 

A. S. 
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'VSEBINA 
I 

Gojenje g~dov 

Nova po,ta gozdne semenarske službe, dr. Maks Vi rab e r 
O nasadih 5itk~ (P'icea sirtchensis) v Sloveniji, ing . Janko U r bas. . 
O postopni. sečnji v bukovih gozdovih, ing. Ilija L 0 n čar . 
Ka,ko je G. U. Ruše na svoj nači:rt re'šila prohlem podsetve gcndnega se-

menja, ing. Jože Ta n šek . ~ . . . 

Tuje drevesne v·rste v ·na·ših gozdovih, dr. Maks W rab er. 
.Steriliz;acija ;p.rsti v gozdnih drevesnicah, ing. Vladislav Be l-t r 11 m 
O zeleni duglaziji, ing. Jože M.i k I.a v žič. 
Naše go·zdne drevesnice in njihovo> izboljšanje, ing. Marija K o dri č . 
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